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 اسرتاتيجيات اإلدارة املستدامة واملتكاملة ملصادر املياه

 ساري سهام

bba.dz-siham.sari@univ 

 ستدامةاملتناية المعاا  و األ إدارةختصص: 

 -اجلزائر–جامعة حماد البشري اإلبراهياي برج بومعريريج 

 

 ملخص

، وهلذا فإن إدارة استخدامهدر احملافظة علية وترشيد يعد موردًا اندرًا وحرجًا جتكما يعد املاء عنصرًا ضروراًي ومهما كرب حجمه،  
حيث أن املياه تعترب عامل حمدد لكافة جمهودات التنمية االجتماعية واالقتصادية. وتعرف اإلدارة املتكاملة  خاصة،املياه تصبح ذات أمهية 

من أجل  للموارد املائية أبهنا األسلوب الذي يقوى ويدعم اإلدارة والتنمية املستدامة للموارد املائية، مع األخذ يف االعتبار املوارد األخرى
وتتيح مشاركة املهتمون ابملياه يف عملية اختاذ  ،صادية واجتماعية وحتقيق العدالة يف التوزيع مع عدم اإلخالل ابلبيئةحتقيق أقصى استفادة اقت

التأكيد على املسامهة اإلضافية للسياسة واألطر التنظيمية، وكذلك الرتكيز على موضوع متويل القرار. وأييت دور أصحاب اختاذ القرار يف 
موضوعني أساسني يتطلبان املزيد من املعاجلة املباشرة. ومن بني األدوات اليت مت حتديدها: زايدة اخليارات املستدامة لزايدة قطاع املياه اهلام ك

إمدادات املياه واستيعاب مشكالت املياه يف خمتلف القطاعات واستخدام املناهج واألدوات املناسبة لتعزيز اإلدارة املتكاملة للموارد، 
ت وتعزيز تفاعل أصحاب املصلحة على املستوى الوطين، مبا يف ذلك أعضاء الربملاانت، واملنظمات غري احلكومية ووسائل ومشاركة اخلربا

 اإلعالم.

 .التناية املستدامة، اإلدارة املتكاملة، املوارد املائية الكلاات املفتاحية:
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 مقدمة

تعد القرارات املتعلقة بكيفية ختصيص املياه واستخداماهتا أمرا ضروراي لتحقيق التنمية املستدامة، وتشكل تدابري إدارة مورد املاء 
أساسية يف حياة البشرية: صحة اإلنسان، الصناعة، التجارة، الزراعة...اخل. ويف الوقت نفسه أصبحت ندرة املياه من أكرب املشاكل ركائز 

العاملية حيث تزايدت معدالت التلوث ووقوع النظم البيئية حتت ضغط متزايد، لذلك أصبحت مسألة حتديد كيفية ختصيص املياه 
ومستدام  وعادل أمرا ضروراي، وهو أمر معقد أيضا فاإلدارة الناجحة للموارد املائية عملية متواصلة وطويلة واستخداماهتا أبسلوب فعال 

األمد؛ وهي تتطلب إسهاما وتفاعال من كل اجلهات وبني خمتلف احلكومات واملنظمات؛ على خمتلف املستوايت الدولية والوطنية 
اخلريية واألفراد؛ وتقدم عملية اإلدارة املتكاملة ملوارد املائية أساسا يف حتقيق أهداف التنمية  واإلقليمية واحمللية والقطاع اخلاص واملؤسسات

ووافقت الدول على اعتماد  ،، من أجل ضمان وافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة2030املستدامة 
مبؤمتر قمة  "IWRM"Integrated Water Resources Managementإسرتاتيجية ومنهاج متكامل إلدارة موارد املياه

وأمهية اتباع هذه التدابري والنظم لتحقيق التنمية املستدامة. وتشري مشاركة أغلبية اجملتمع العاملي إىل اتباع هذه املهمة  1992األرض لعام
ق بني األطراف الفاعلة واملصاحل املختلفة وإجياد اإلمكانيات املتمثلة يف وضع شبكة من السياسات والقوانني اليت ختلق بيئة متكينية ، والتنسي

 املالية الالزمة لتحويل اخلطط إىل واقع وكيفية التبادل يف اخلربات واملعارف املختلفة يف إدارة املوارد املائية.

 مما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية:

 واملستدام والعاد  للاوارد املائية؟ الكفءستخدام ما أمهية اإلدارة املتكاملة للاوارد املائية يف حتقيق اال

 هبدف معاجلة اإلشكالية السابقة مت التعرض للمحاور التالية:

 أوال: ماهية اإلدارة املتكاملة للاوارد املائية

 ملاذا اإلدارة املتكاملة للاوارد املائية؟اثنيا: 

 اإلدارة املتكاملة للاوارد املائية أساليب وأدوات ،مبادئ اثلثا:

 سرتاتيجية اإلدارة املتكاملة للاوارد املائيةإل: رابعا
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  أوال: ماهية اإلدارة املتكاملة للاوارد املائية

تعىن اإلدارة املتكاملة جبميع االستعماالت العديدة واالحتياجات املختلفة للموارد املائية وتعتربها وحدة واحدة، حبيث أن 
املياه وقرارات اإلدارة أتخذ يف اعتبارها أتثريات كل استخدام على االستخدامات األخرى، وتراعي األهداف االقتصادية حصص 

 واالجتماعية لتحقيق التنمية املستدامة.

رد املائية يف هي عملية منهجية للتنمية املستدامة وذلك لتخصيص ورصد واستخدام املوا تعريف اإلدارة املتكاملة للاوارد املائية: -1
سياق األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية وهذا يتناقض مع النهج القطاعي الذي يطبق يف العديد من البلدان حيث تقع مسؤولية 
مياه الشرب على عاتق إدارة واحدة ومياه الري على إدارة أخرى والبيئة على إدارة اثلثة، يف ظل غياب الروابط بن خمتلف القطاعات 

هنا يتم استخدام مفهوم اإلدارة أبوسع معانيها والذي يشدد على  1حدوث تنافس وصراعات  فيما بينها ووجود أنظمة غري مستدامة.و 
عدم تركيز على تنمية املوارد املائية ولكن جيب ادارهتا بوعي وبطريقة تضمن االستخدام املستدام ووضع قرار مشرتك من قبل خمتلف 

 الذي يؤثر  ابالجياب على اسرتاتيجية تنمية املوارد املائية.األطراف ذات املصلحة و 

 

 .18خطط اإلدارة املتكاملة للاوارد املائية، صصالح مفتاح عبد هللا محد، املصدر:  

 

                                                           
 .8، ص2018الطبعة األوىل، دار الكتب الوطنية، ليبيا،  خطط االدارة املتكاملة للاوارد املائية،صالح مفتاح عبد هللا محد،   1
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 األركان األساسية لإلدارة املتكاملة ملصادر املياه -2

 1هناك أربع أركان أساسية يف اإلدارة املتكاملة للموارد املائية هي:

 :من خالل السياسات والقوانني واخلطط والرتتيبات؛ البيئة التاكينية 
  :التنسيق بني القطاعات ومشاركة القطاع اخلاص واألطراف ذات املصلحة؛األطر املؤسسية 
 :والنظم لصياغة قرارات رشيدة ترتجم مدى توافر املياه و االستخدام املستدام للمياه، ومكافحة التلوث،  أدوات اإلدارة وبراجمها

 البيئية والكوارث املتعلقة ابملياه، ومشاركة البياانت واملعلومات؛
 :مبا يف ذلك البنية التحتية والنفقات وزايدة العائدات. متويل االستثاارات 

 
 
 
 
 

                                                           
 .2، ص2018األمم املتحدة للبيئة، ، برانمج اإلدارة املتكاملة للاوارد البيئيةكارين براندون،    1
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 وميكن متثيل ذلك يف الشكل التايل:

 
 .65سابق، صمرجع ، خطط االدارة املتكاملة للاوارد املائيةصالح مفتاح عبد هللا محد، املصدر: 

 ؟ملاذا اإلدارة املتكاملة للاوارد املائية اثنيا:

تعاين منطقتنا العربية من أزمة يف املوارد املائية نتيجة ندرهتا من جهة وسوء ادارهتا من جهة أخرى ورغم اسراع الكثري من الدول 
للموارد املائية اال أن العامل العريب مازال متأخرا يف تبنيها املتقدمة والنامية على حد سواء قي  تبين وتطبيق مبادئ االدارة املتكاملة 

 وتطبيقها رغم ما يعانيه من أزمات يف املوارد املائية، لذلك كان البد من الوقوف على احلقائق التالية:
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 معلى املستوى العاملي: –أ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتعرض الموارد المائية الى ضغوط
والنشاط متزايدة بسبب النمو السكاني 

االقتصادي وتزايد المنافسة على الميا 
 بين المستخدمين

 ازدياد الطلب على المياه بمعدل أكثر
من ضعف النمو السكاني وفي الوقت 
الحالي يعيش أكثر من ثلث سكان 
العالم في مناطق تعاني من اجهاد 

 مائي متوسط الى عالي.
 ارتفاع مستويات التلوث وتغير المناخ

  .رة الموارد المائيةتتطلب تحسين ادا
 القصور في ادارة المياه يؤدي الى

على البحث وتطوير مصادر  زالتركي

جديدة بدال من ادارة المصادر الموجودة 

بشكل أفضل
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 :معلى املستوى العريب -ب

 املياه يف املنطقة العربية

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 االحتياجات املتزايدة للاياه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  " برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف الدول العربية، على املوقع: "حوكاة املياه يف املنطقة العربية إدارة الندرة وأتمني املستقبلتقرير حول ، 

https://www.arabstates.undp.org  

 

من أجل االستجابة للطلب المتزايد تعتمد 
البلدان العربية على موارد المياه التقليدية 
)المياه السطحية والمياه الجوفية ( وموارد 
المياه غير التقليدية )تحلية المياه ومياه 
الصرف المعالجة واستمطار السحب(، 
وتعتمد مصر والعراق والسودان اعتمادا 

ة، بينما رئيسيا على الموارد السطحي
المياه  واألردنتسخدم سوريا والمغرب 

  الجوفية استخداما أكبر. 

من أجل االستجابة للطلب المتزايد تعتمد 
البلدان العربية على موارد المياه التقليدية 
)المياه السطحية والمياه الجوفية ( وموارد 
المياه غير التقليدية )تحلية المياه ومياه 
الصرف المعالجة واستمطار السحب(، 
وتعتمد مصر والعراق والسودان اعتمادا 

ة، بينما رئيسيا على الموارد السطحي
تسخدم سوريا والمغرب واالردن المياه 

  الجوفية استخداما أكبر. 

من أجل االستجابة للطلب المتزايد تعتمد 
البلدان العربية على موارد المياه التقليدية 
)المياه السطحية والمياه الجوفية ( وموارد 
المياه غير التقليدية )تحلية المياه ومياه 

تمطار السحب(، الصرف المعالجة واس
وتعتمد مصر والعراق والسودان اعتمادا 
رئيسيا على الموارد السطحية، بينما 
تسخدم سوريا والمغرب واالردن المياه 

 الجوفية استخداما أكبر. 

 

يمكن أن يصبح العراق وربما  2025بحلول عام
السودان الدولتين الوحيدتين  اللتين يزيد فيهما 

متر مكعب سنويا 1000متوسط المياه الزائد عن 
سيؤدي النمو السكاني 2030أما  بحلول عام  

انخفاض موارد المياه  إلىالسريع والتغير المناخي 
زيادة تكرار  إلىفي المئة  و 20المتجددة بمعدل 

موجات الجفاف وارتفاع الطلب المنزلي والزراعي 
 على المياه الرتفاع درجة الحرارة .

 

https://www.arabstates.undp.org/
https://www.arabstates.undp.org/
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 املياه والبيئة

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 تلوث املياه وتكاليفها

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

ذلك يستنفد الضخ الزائد للمياه الجوفية  إلى إضافة
األصول الوطنية ففي الوقت التي تعمد فيه 
األنشطة االقتصادية  على زيادة الناتج المحلي 

، فقد مدى القريب عبر المياه المستخرجةعلى ال
تسبب االستخدام المفرط واستخراج للمياه الجوفية  

المال الطبيعي  فضال عن تهديد  رأسفي تآكل 
ناطق المروية على المدى البعيد وتقدر قيمة الم

الثروة الوطنية المستهلكة في االستخدام المفرط 
في المئة من جمالي الناتج 2للمياه الجوفية بنسبة 

المحلي في أربعة دول عربية كما يوضحه الشكل 
 المقابل.

 

مليار متر مكعب من مياه الصرف  13.2تنتج البلدان العربية
بالمئة  منها تقريبا وتصرف المياه المتبقية 40سنويا وتعالج 

مما  األرضة المفتوحة وخزانات مياه البحر و في القنوات المائي
من جهة  البيئةمخاوف كبيرة على الصحة و  إثارةإلى  أدى

تعد إذ  هالكا للطاقةتالتكلفة المرتفعة لتحلية المياه ماليا واسو 
ات كثيفة االستهالك للطاقة عملية تحلية المياه من العملي

 وإنتاجورأس المال. وتنبع تكلفتها  العالية من متطلبات الطاقة 
كلنوجي وأثرها البيئي. وترتفع تكلفة تالمياه واتجاهات النمو ال

دوالر 1.50كل متر مكعب من المياه المحالة ارتفاعا يعادل 
في الحاالت القصوى ومع ذلك تباع  دوالر 4ويصل إلى 

سنتات لكل متر  4سلعة مدعومة تكلفتا أقل من المياه ك
 مكعب في بعض الدول العربية.
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بعد تطبيق مؤشرات أهداف األلفية االمناية حول املوارد املائية مت حساب متوسط تنفيذ مهام االدار املتكاملة للموارد املائية واليت و 
 ترتاوح من منخفضة جدا إىل مرتفعة جدا كما يلي: 

 

 www.unwater.org.على املوقع 2018للبيئة، ، برانمج األمم املتحدة اإلدارة املتكاملة للاوارد البيئيةكارين براندون، املصدر: 

 اإلدارة املتكاملة للاوارد املائية أساليب وأدوات ،مبادئ:اثلثا

 مبادئ اإلدارة املتكاملة للاوارد املائية: -1

على عدة مبادئ جيب أخذها يف االعتبار مبا يتناسب مع اجلوانب الدينية والثقافية ترتكز اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 
 1:وهذه املبادئ هيواالجتماعية والبيئية 

                                                           
امة بصفة خاصة، فقد بدأ يف يعترب مفهوم اإلدارة املتكاملة للمياه ومصادرها من املفاهيم احلديثة نسبيا يف حقل العلوم اإلدارية بصفة عامة ويف جمال اإلدارة الع
تنشأ حوهلا أو  بسببها. وعقدت عدة مؤمترات  ر ضمن سياق االهتمام الدويل بتنمية املوارد املائية والبحث عن وسائل زايدهتا وصيانتها حل املنازعات اليتهو الظ

 وهو  املؤمتر الذي صيغة فيه مبادئ اإلدارة املتكاملة ملصادر املياه. 1992، مث تالها مؤمتر دبلن يف1991دولية يف هذا اجملال كان أو هلا مؤمتر كوبنهاجن
 
1
 58،ص2014، 14جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد  قيق التناية املستدامة،خيار اسرتاتيجي لتح املتكاملة للاوارد املائية اإلدارةليليا بن صولح،  

. 

http://www.unwater.org/
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أن املياااه العذبااة مااورد حماادود قاباال للنفاااذ وهااى أساسااية للمحافظااة علااى احلياااة والتنميااة والبيئااة وجيااب التعاماال معهااا بطريقااة  -
 متكاملة أتخذ يف االعتبار الكم والنوع للمياه السطحية واجلوفية معاً.      

ت ومتخااذي القاارار علااى ميااع املسااتوايت فاا  إدارة التأكيااد علااى مباادأ املشاااركة بااني ميااع املسااتخدمني واملخططااني وواضااعي السياسااا -
 املوارد املائية.

 مبدأ حق االنتفاع ابملوارد املائية بدون ملكية وحتت إشراف الدولة. -
 املياه هلا قيمة اقتصادية يف ميع االستخدامات . -
 أمهية دور املرأة يف إدارة املياه. -
 مبدأ جتنب الضرر للحفاظ على نوعية املياه. -

ذه املبادئ العامة إىل تنشيط التغريات يف املفاهيم والتطبيقات اليت تعترب أساسية لتطوير إدارة امليااه. إن هاذه املباادئ جياب هتدف ه   
إذ   أن تنظر على أهنا غري ساكنة فهي متحركة وهناك ضرورة واضحة لتحديثها يف ضوء اخلاربات الناجتاة مان التطبياق العملاي والتاداول.

ستشااكل مبكوانهتااا التقنيااة والبيئيااة والتنظيميااة ، أداة توجيهيااة تسااهل عمليااة اختاااذ القاارار السياسااي،  ة املااوارد املائيااةإن إساارتاتيجية إدار 
امعتاىاد سىلوكيات فىد   هذا وترمىى إدارة الطلىب معلىى امليىاه إىيف دول العامل العريب. خاصة هبدف إدارة مستدامة للموارد املائية 

 :إى ما يلي

 اقتصاد املاء، مع ضمان استعماله أبقصى فعالية ممكنة.الرفع من مستوى  -
 محاية جودة املاء، وحتسني جودة املاء املوزع من أجل االستجابة للطلب. -
 مصادر غري تقليدية. ابعتمادالرفع من احتياطي املاء  -
 وحسب درجات جودته املختلفة. هبرجمة تزويد متنوعة للمياه، عرب مراعاة القطاعات املستفيدة من -

فتفعياال إدارة الطلااب ياااتم عاارب تااادابري خمتلفااة قااد تكاااون تقنيااة، أو عااان طريااق محااالت التوعياااة، أو احلااوافز املالياااة، أو تااوافر املعلوماااات       
والبيااااانت اخلاصاااة ابمليااااه، كماااا أن املنظماااات املعنياااة ابمليااااه أظهااارت إدراكاااا وفهمااااً أحسااان لقضاااااي إدارة الطلاااب علاااى املااااء. وهباااذا الشاااكل 

 ت املعلومات يف متناول أصحاب  القرار واملنظمات، وصارت تساهم يف تبادل املعلومات.أصبح

فقاد وضاعت عادداً مان األسااليب واملنااهج  1992انطالقاا مان مباادئ ماؤمتر دبلان عاام  :أساليب اإلدارة املتكاملىة للاىوارد املائيىة - 2
 1:يالعامة حنو اإلدارة املتكاملة للمياه وه

ه هذا املورد . هلذا األخرى والنظم البيئية املرتبطة، هذا ابإلضافة إىل تعدد استخدامات املياه والتحدايت اليت تواج املوارد الطبيعية
املطلوب هو إدارة املياه على مستوى األحواض املائية، هلذا يعترب التوجه الشمويل هو التنسيق بني كل مصادر العرض فإن التوجه 

 االستخدام الرشيد ملا هو متاح من مياه.وكل أوجه الطلب من أجل 

                                                           
 

1
  www.unwater.orgورشة تعزيز اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على الموقع:  
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يساااااتدعى هاااااذا التوجاااااه إىل األخاااااذ ابالعتباااااار كااااال خصاااااائص امليااااااه ابتاااااداء مااااان الااااادورة  :املىىىىىنهج الشىىىىىاوي .أ 
اهليدرولوجيااة الطبيعياااة للميااااه والعوامااال املاااؤثرة عليهاااا، ومااان هااذا املااادخل األساساااي للميااااه ميكااان الاااتحكم يف كثاااري مااان 

 نظر يف تدخالت املياه معجوانب أدائها، كما يشمل ال
حتتاج املشاركة الفعلية إىل أن يكون لكل املسامهني يف كل املساتوايت وكال القطاعاات وكال اهلياكال  :املنهج التشاركى .ب 

املؤسسااية واالجتماعيااة واالقتصااادية والسياسااية أثاار علااى القاارارات يف كافااة مسااتوايت إدارة املياااه كمااا جيااب أن يكااون 
 امة املورد هي مسؤولية مشرتكة بني ميع اجلهات ذات  الصلة إبدارة املياه.هناك اعرتاف أبن استد

يساتوجب هااذا املانهج تغياري املفاااهيم الساائدة حااول قيماة املياااه واالعارتاف أبن هلااا قيماة اقتصااادية  :املىنهج االتتصىىادي .ج 
حاضرة ألمهية   تاوفري ميااه الشارب واالعرتاف بتكلفة الفرص املمكنة، ولكن جيب أن تكون القيمة االجتماعية للمياه 

على رأس أولوايت استخدام هذا املورد النادر، وابلتايل جيب استخدام املبادئ االقتصادية حلل املشكالت املائياة كوهناا 
 .تسهم بشكل فعال يف رفع كفاءة استخدامات املياه وتقليل اهلدر

مبكاااان التااازام اإلدارة املتكاملاااة للماااوارد املائيااة ابملباااادئ الااايت تر هاااا الدولاااة.   مااان األمهيااة :وسىىىائل اإلدارة املتكاملىىىة للاىىىوارد املائيىىىة  -3
ولتحقيااق هااذه السياسااة البااد ماان ختطاايط سااليم وإدارة حتقااق التكاماال وأنظمااة معلومااات تااوفر املعطيااات الالزمااة للتخطاايط واإلدارة حبيااث 

تخفيف اآلاثر السلبية الستثمار املوارد املائية وإجياد احللول املناسبة ملوضوع تستطيع معها اإلدارة حل املشكالت املائية الرئيسية واملتمثلة ب
 يف كثري من دول العامل يطيق اآلن املنهج التكاملي الذي يتم على املستوايت التالية: النزاعات على استخدامات املياه.

 اإلدارة املتكاملة للموارد السطحية الدائمة واملو ية اجلراين، -

 اإلدارة املتكاملة للمياه اجلوفية املتجددة وغري املتجددة ، -

 اإلدارة املتكاملة للمياه السطحية واجلوفية ، -

 اإلدارة املتكاملة للمياه التقليدية وغري التقليدية ، -

 اإلدارة املتكاملة إلمدادات املياه والطلب على املاء. -

لي علااى مساتوى الااوطن العااريب وربطااة بعنصار األرض كااون معظاام مناااطق هااذا ويارى ماان الضااروري اآلن تعماايم هاذا املاانهج التكااام
 الوطن جافة وشبة جافة وتزداد فيه ندرة املياه. ويقرتح يف هذا اجملال الوسائل التقنية ويعىن هبا النماذج الرايضاية واألدوات العلمياة

حيااث تلعااب الضااوابط االقتصااادية وياصااة السياسااات  املساتخدمة يف مراحاال التخطاايط والتنفيااذ املائية،وكااذا الوسااائل االقتصاادية
السعرية املائية دوراً فاعاًل يف جماالت ترشيد اساتخدامات امليااه وأيضاا الوساائل املؤسساية، والوساائل التشاريعية ملاا هلاا مان أمهياة يف 

 محاية املوارد املائية السطحية واجلوفية من التلوث.
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 املياه  صادراملتكاملة مل دارةاإلاسرتاتيجية :رابعا

ان احللول املمكنة أتيت مباشرة بعد حتديد املشاكل، وهذه احللول حتتاج إىل مراعاة خمتلف املتطلبات، كما أن انشاء أهداف 
توفري مصادر املياه صاحلة )خلطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية مهم جدا ملعرفة حجم املشكالت والعقبات اليت من املتوقع مواجهتها، 

بحث عن االستخدام تنمية املوارد املائية الطبيعية بناء السدود وزايدة معدالت اسرتداد الفاقد منها زايدة كفاءة استخدام املياه الطبيعية ال
األكثر مالئمة وتقييم جدواها  واختيار االسرتاتيجيةموارد مائية جديدة من خالل مشاريع احلفر االستكشايف تطوير أنظمة الري التقليدية(، 

ة يف  مع األخذ بعني االعتبار نطاق العمل الفين واالداري الكبري جدا نظرا لتعقيد قطاع املياه، كما ينبغي حتديد جماالت العمل ذات األولوي
يعد هذا النوع من اإلدارة  ثحي معالية مستارة تصامعدية وجيعلها إسرتاتيجية اإلدارة املتكاملة ملصادر املياه والذي يعزز  1كل مرحلة.

عملية مستمرة مما يؤدي إىل أتثريات اجيابية تتضمن ختصيصا أفضل، وزايدة كفاءة استخدام  املياه ومكافحة التلوث واسرتداد التكاليف. 
 ومن مثة تطوير عناصر اإلدارة املتكاملة للموارد املائية املختلفة ابستمرار.

 املتكاملة ملصادر املياهسرتاتيجية االاالدارة مراحل  1

 

 23ص، املتكاملة للاوارد املائية اإلدارةخطط صالح مفتاح عبد هللا محد، املصدر: 
 

 

                                                           
 .60املتكاملة للاوارد املائية، ص اإلدارةخطط صالح مفتاح عبد هللا محد،   1
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 دمعائم أساسية يف اإلدارة االسرتاتيجة للاوارد املائية -2
 املياه استخدام تفعيل .أ 

 املياه أو السطحية املياه أو اجلوفية ابملياه األمر تعلق سواء الثالث بتصنيفاهتا املياه استخدام على املائية للموارد املتكاملة اإلدارة تقوم
 اليت بيئًيا السليمة التكنولوجيات من العديد حايل ويتوافر استخدام، أفضل الصحي الصرف حمطات من اخلارجة املعاجلة التقليدية غري

 يف كحل الظهور إىل تعود قدمية تكنولوجيا وهي – األمطار مياه هي مع التكنولوجيا هذه وإحدى متزايد ابهتمام مؤخرا حظيت
 عاملًيا متزايدة حركة ومثة الصحية والنظافة واحلفظ للجمع أفضل طرق على االبتكاراتل وتشتم كافية غري خدمات تتلقى اليت اجملتمعات
 . األمطار مياه مع لتشجيع
 فيما أما .املستقبل يف اجملاالت خمتلف يف الرئيسيني اهلدفني سيكوانن جّتنبها ميكن اليت اخلسائر من واحلد املياه استخدام تفعيل إن
 يف أساسي بشكل تساهم وهي .سواء حد على املروية الزراعة يف استخدام أفضل املياه استخدام بتقنيات االستعانة فينبغي ابلزراعة، يتعلق
 1:يلي ما حتقيق
 املروية الزرامعة يف املياه وإنتاجية الري تفعيل-

 نسبة أما . النبايت اإلنتاج يف فعال بشكل اجلوفية واملياه والبحريات األهنر من املياه سحب من كمعدل فقط املائة يف 40 يساهم
 الواحدة القطعة يف النبااتت احتياجات من أعلى كمياتضخ   القنوات، من سربت ،تبخر) خمتلفة أبشكال فتضيع املتبقية املائة يف 60
 زايدة خالل من وميكن .جديد من واستخدامها املياه من كبرية كميات واستعادة اخلسائر بعض تفادي ابإلمكان أنه إال، ذلك وغري
 من ولغريها املروية األراضي نطاق توسيع يف الستخدامها املياه من كبرية كميات حترير املروية الزراعة يف املياه وإنتاجية الري كفاءة

 .املياه استخدامات
 : للزرامعة املائية اإلمدادات حتسني-

 البد لذا ،الفعالية من قدر أبكرب استخدامها ينبغي لذلك املتوافر، الوحيد املياه مصدر احلاالت من الكثري يف هي األمطار إن
 هذه بفضل أمكن وقد .العتمادها متهيًدا ونشرها الرتبة رطوبة على واحلفاظ األمطار مياه لتجميع اختبارها مت اليت التقنيات معرفة من

 املتدنية الرتبة رطوبة على احملافظة تقنيات تسمح كما .أضعاف أربعة أو بثالثة املنتوج زايدة من والسودان وكينيا فاصو بوركينا يف التقنيات
 .الرتبة تعرية من احلد ويف تكوينها إعادة يف واملسامهة اجلوفية املياه طبقات على الضغط بتخفيف الفقراء، املزارعني مبتناول هي واليت التكلفة
 أخرى كثرية بلدان ويف وسواها وتنزانيا وكينيا والسودان فاصو وبوركينا النيجر يف املزارعني دخل وزايدة اإلنتاج حتسني عن كثرية واألمثلة
 الغالت وزايدة أضعاف ثالثة إىل الواحد الزراعي للمشروع الصايف الدخل زايدة على التقنيات هذه ساعدت حيث وابراغواي الربازيل مثل
 . املائة يف 14 و 6 بني ترتاوح بنسبة

 
 

                                                           
1
 .66مرجع سابق، صخيار اسرتاتيجي لتحقيق التناية املستدامة،  املتكاملة للاوارد املائية اإلدارةليليا بن صولح،  
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 :وتنايتها املنخفضة األراضي أتهيل .ب 

 األرز زراعة  يف تستخدم وهي .أكرب بسهولة املياه توافر بفعل املنخفضة األراضي يف اجملدية والتنويع التكثيف إمكاانت تكثر
 حد إىل ذلك يف والسبب متواضعة تكون ما غالًبا النتائج أن إال .الصحراء جنوب األفريقية املناطق معظم يف للحيواانت وكمراع  واخلضر

 اجلزئي للتحكم التكلفة متدنية مشاريع بواسطة املنخفضة األراضي تنظيم ويساعد .الزراعية االيكولوجية النظم يف اهليدرولوجية التقلبات ما
 فيه تراكمت إذا املياه جماري قاع وردم األراضي استهالك خطر يزداد حيث السهول على العقاري الضغط ختفيف يف وتنميتها ابملياه

 .املياه ملستجمعات املتكاملة اإلدارة إطار يف املنخفضةاألراضي  تنمية تندرج أن وجيب .الرتسبات
 الصحي الصر  مياه استخدام وإمعادة كليهاا واجلوفية السطحية املياه استخدام .ج 

 مشروعات لتنمية كبرية إمكاانت يتيح الذي األمر اختالفها، على املائية املوارد استغالل ترشيد إىل املياه ملوارد املتكاملة اإلدارة تدعو
 :فان وابلفعل .الصغرية الري
 يكثر اليت الفرتات دائًما تتزامن وال .الوقت مع للمياه األمثل االستخدام طرق إحدى يشكل كليهما واجلوفية السطحية املياه استخدام •
 ختزين ابإلمكان أنه يعين مما املياه؛ على املرتفع الطلب فرتات مع جارية مياه نسبة أقصى فيها تسجل اليت والفرتات األمطار هطول فيها
 اآلاثر من اإلمكان قدر للحد هذه املائية املوارد نوعي بنيمنسق  بشكل اجلمع يف السر ويكمن . الرتبة ويف خزاانت يف املياه من قسم

 .حده على منهما كل استخدام عن النامة واالقتصادي والبيئي املادي الصعيد على السلبية
 الدفق يشكل وقد (املغرب مصر، تونس،) األفريقية البلدان بعض يف جارية عادة   معاجلتها بعد الصحي الصرف مياه استخدام إعادة •

 إعادة امللواثت من محولتها اخنفاض بعد وميكن. للسماد هاًما مصدرًا احمللية واجملتمعية والزراعية الصناعية االستخدامات نتيجة اخلارجي
 الصرف مياه معاجلة تتم ال الكربى، الصحراء جنوب أفريقيا يف البلدان معظم يف لكن .الزراعة يف الستخدامه منها األكرب القسم تدوير

 خصوبة على وقعها معرفة من بد وال .احلضرية وشبه احلضرية املناطق يف للزراعة هاًما مصدرًا تشكل أهنا إذ. الري يف املستخدمة الصحي
 .البعيد املدى على الرتبة
 :إدارفا وترشيد املياه أزمات من الوتاية .د 

 وقوع حال ففي .التلوث اجلفاف، الفيضاانت،) وإدارهتا املياه أزمات من الوقاية إىل املائية للموارد املتكاملة اإلدارة أيًضا تتطرق
 شأن ومن. االتصال طرق على القضاء وإىل اآلابر اهنيار وإىل الغذائية املخزوانت و احملاصيل يف خسائر إىل ذلك يؤدي ،مثال فيضاانت
 ومكافحة األخرى الطبيعية املوارد على السليب وقعها واحتواء األغذية توافر وعلى احملاصيل على أتثرياهتا من احلد لألزمات الفعالة اإلدارة
 .التصحر
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 خامتة

حتقيق األهداف اإلمنائية  التحدايت اليت تفرضها ندرة املياه و أن تتصدى هلا جبدية، إذا ما أرادت من الضروري أن جتابه املنطقة العربية
حتدايت املياه  كما أن جماهبةاجلميع، و إدراك مستقبٍل تسوده التنمية اإلنسانية املستدامة.   لأللفية، وبلوغ مستوايت من االزدهار يتمتع هبا

 آاثرها، وذلك عن طريق إدارة املخاطر املرتتبة عن أزمات مثل اهلجرة اليوم من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة األزمات والتعايف من
ت عن التصدي ألزمة تنشأ يف املستقبل القريب إذا ما تقاعس العشوائية أو االهنيار االقتصادي أو النزاعات اإلقليمية، وكلها أزمات قد

للموارد  أنظمة سياسية واجتماعية واقتصادية وإدارية تقنن االستخدامات املختلفة ويتطلب حل هذه األزمة إحراز تقدم مضطرد حنو .املياه
 .اسرتاتيجيأكرب من الفاعلية واالستدامة واإلنصاف وبشكل  املائية وإمدادات املياه، وسبل إدارهتا وتطويرها مبا حيقق قدراً 
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Abstract 

Water is an essential and important component, as it is a scarce and critical 

resource worth preserving and rationalizing its use. Therefore, water management 

took a particular importance, as water is a determining factor for all social and 

economic development efforts. Integrated management of water resources is defined 

as the method that strengthens and supports the management and sustainable 

development of water resources, taking into account other resources to achieve the 

maximum economic and social benefit and achieve equity in distribution, without 

prejudice to the environment and allow the participation of those interested in water 

in the decision-making process. The role of decision-making in emphasizing the 

additional contribution of the policy and regulatory frameworks, as well as focusing 

on the issue of financing the important sector of water as two main issues that require 

more direct treatment. Among the tools identified were: increasing sustainable 

options to increase water supply and absorbing water problems in various sectors, 

using appropriate approaches and tools to enhance integrated management of 

resources, sharing experiences and enhancing the interaction of stakeholders at the 

national level, including members of parliaments, Non-governmental organizations, 

and the media. 
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