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العالقة بين إدارة الطمب عمى المياه والتخفيف من الفقر
"دراسة تحميمية لمواقع المائي ومؤشرات الفقر في الوطن العربي "

م.م .سالم أنور احمد ألعبيدي /كمية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة كركوك

المستخمص
لقد جاء ىذا البحث لبيان الدور الذي يمكن أن تمارسو إدارة الطمب عمى المياه في التخفيف

من الفقر وقد عرض البحث أيضا واقع الموارد المائية وكيفية استغالليا مع عرض حجم الطمب

عمييا ,وقد تضمن الجانب التحميمي كذلك عرض المؤشرات الخاصة بالفقر في البمدان العربية ,
وقد توصل البحث إلى كون المنطقة

العربية تعاني وبشدة من نقص في مواردىا المائية  ,مع

ضعف كفاءة في إدارة الطمب عمى ىذه الموارد  ,وفي الوقت الذي يتزايد الطمب عمى المياه بفعل
الزيادة السكانية في البمدان العربية فان التغيرات المناخية التي تضرب العالم بأسرة تركت أثار

ىامة عمى الصعيد المائي من حيث انخفاض معدالت تساقط اإلمطار ومناسيب األنيار والتي
تؤثر بشكل مباشر في زيادة معاناة الفقراء وزيادة أوضاعيم سوء  ,ومن ابرز التوصيات التي تقدم
بيا البحث ىي ضرورة أن تعمل الدول العربية إلى عقد اتفاقيات القتسام مياه األنيار مع الدول

المتشاطئة عمى األنيار المشتركة  ,وأيضا ضرورة أن تعمل الدول العربية عمى تطبيق نظم اإلدارة
المتكاممة لمموارد المائية  ,واعتماد األسس االقتصادية واالجتماعية الستخدام المياه  ,واعتماد
منيجيات متطورة لتقييم أثار التغير المناخي.

Abstract
This research came to demonstrate the role that can be perform by
water demand management in poverty alleviation, the research had also
offer the reality of water resources, and how to use, with display the size
of demand for it, also the analytical part has include the display of
poverty indices in Arab countries, the research has found that the Arab
Region suffers severely from a lack in their water resources, with the
poor efficiency in the management of demand for these resources, in time
of increasing water demand due to the population growth in Arab
countries, the climate changes which hit the whole world has left an
important impacts on the water's level, in terms of decreasing rainfall
rates and the river's level, which have a direct impact in increasing the
poor's suffering and increase their conditions badly, and the most
recommendations which made by the research is, the need for an
agreements make by the Arab countries for sharing the river's water with
the coastal States on the common rivers, and also the Arab countries need
to apply the integrated management systems of water resources, and
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adopt the economic and social foundations for the use of water, and adopt
an advanced methodologies to assess the effects of climate change.

المقدمة:

إن إدارة الطمب عمى المياه تقدم بديال لتجاوز الطرق التقميدية في إدارة الموارد المائية  ,عن

طريق احداث تغيير في سياسات الم ياه وسموكيات وممارسات مستخدمييا  ,ونشر الوعي في
االستخدام األكثر كفاءة واستدامة لمموارد المائية الحالية .

ىناك أدلة جديدة عمى ان حركة ادارة الطمب عمى المياه تشيد نشاط في ظل ما تعيشو

المنطقة حاليا من شح في المياه األمر الذي يتطمب معالجة الفجوات االساسية في تطبيق إدارة

الطمب عمى المياه ,ولتوسيع نطاق تأثيرىا  ,وتييئة االجوا ء المواتية لمتعمم والحوار النشط  ,ولكن
وبالرغم من االىتمام المتزايد عمى المستويين التنفيذي والسياسي بادارة الطمب عمى المياه  ,اال ان

ىناك نقصا في الجيود التحميمية الرامية لتعزيز مضامينيا االجتماعية المتوقعة  ,وتعد التدخالت
الخاصة بسياسات المياه والتخفيف من حدة الفقر من القضايا السياسية الحساسة وذات األولوية

في الوطن العربي حين انو بات من الميم وضع اساس افضل لفيم العالقات بي ن ادارة الطمب

عمى المياه والفقر  ,ولسوف يساعدنا ذلك في تحديد أوجو التوافق أو التعارض واالستجابة ليذا

السياق الدنياميكي من السياسات يوضح البحث إن إدارة الطمب عمى المياه ت سطيع االسيام في

تخفيف حدة الفقر  ,وذلك من خالل إعادة ىيكمية عمميات قطاع المياه ومايصاحبيا

اصالحات في ادارة القطاع ذاتو  ,كما ان ىذا البحث قد

من

بين الواقع المائي في الدول العربية

ومعدالت استخدام الموارد المائية المتجددة وغير المتجددة ,ومعدالت الطمب عمييا من قبل ابرز

القطاعات المستخدمة لممياه كما عرض البحث معدالت الفقر في الوطن العربي والمؤشرات
الخاصة في كل دولة والتي أظيرت تركيز الفقر بشكل كبير في المناطق الريفية فييا.

ىيكمية البحث :

أوال  :مشكمة البحث  :إن التغيرات المناخية التي احدثت اثار ىامة في الموارد المائية في الوطن
العربي قد ساىمت في حدوث أزمة مستمرة ومتصاعدة انعكست في شحو المياه في الوطن

العربي والتي كان من أثارىا ىو عدم قدرة الوطن العربي عمى تحقيق زيادة في إنتاجيا الزراعي
وبالتالي تحقيق األمن غذائي والذي يمكن ان يساىم في التخفيف من حدة الفقر كما أن ضعف

كفاءة استغالل الموارد المائية فيو وىذا االستغالل لم يتسم أيضا " باالستدامة من حيث استخدام

الموارد المائية.
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ثانيا"  :فرضية البحث :يقوم ىذا البحث عمى فرضية أساسية مفادىا أن إدارة الطمب عمى المياه
ىي السياسة المالئمة لمعالجة المشاكل المائية في المنطقة العربية التي تعاني منيا والدور

األساسي الذي يمكن أن تؤديو في جانب التخفيف من حدة الفقر وتحسين أوضاع الفقراء.

ثالثا"  :منيج البحث  :لقد استخدم البحث المنيج الوصفي في عرض مفيوم إدارة الطمب عمى
المياه وعالقتو بالفقر أما في جانب عرض الواقع المائي ومعدالت الفقر في البمدان العربية فانو

تم استخدام المنيج التحميمي معتمداً عمى ماتوفر من بيانات حول واقع المياه والطمب عمييا وبيان
أوضاعيا المستقبمية وقد تم عرض مؤشرات الفقر والتنمية البشرية في المنطقة العربية .

رابعا"  :ىدف البحث  :إن اليدف األساسي من البحث ىو عرض دور إدارة الطمب عمى المياه
في التخفيف من حدة األزمة المائية التي يشيدىا الوطن العربي مع عرض اإلطار الذي يمكن

من خالل إدارة الطمب عمى المياه من المساىمة ف ي تخفيف معدالت الفقر والمتمثمة باألساس
بإحداث تحسن في خدمة المياه الصحية وتوفيرىا لمفقراء في الحضر و الريف .

لذا فقد تم تقسيم البحث إلى أربعة مباحث وكما يمي :

المبحث األول  /مفيوم إدارة الطمب عمى المياه وعالقتو بالتخفيف من الفقر مع اإلشارة إلى

فرص تسعير المياه ألىداف اجتماعية .

المبحث الثاني  /تناول أىداف إدارة الطمب عمى المياه

المبحث الثالث  /وضح واقع الموارد المائية والطمب عمييا في الوطن العربي
المبحث الرابع  /مؤشرات الفقر في الوطن العربي
االستنتاجات والتوصيات

( اإلطار النظري)
المبحث األول
مفيوم إدارة الطمب عمى المياه وعالقتو بالتخفيف من الفقر مع اإلشارة إلى فرص
تسعير المياه ألىداف اجتماعية
أوال ":مفيوم إدارة الطمب عمى المياه :

إن التغيرات المناخية وازدياد التدىور البيئي فضال عن غياب التدابير الفعالة في مجال

السياسات المتعمقة بالمياه مع ندر تيا والتوزيع غير العادل لممياه و قد تفاقم ىذا الوضع في

السنوات األخيرة السيما في المناطق القاحمة و ش بو القاحمة في جميع أنحاء العالم  ,في حين

كانت السياسات المائية في ىذه الفترة تركز فقط عمى جانب العرض واىمال جانب الطمب

( ,)Reddy : 2011, 25لذا فقد تطمب ىذا األمر إعادة النظر باتجاه التركيز عمى جانب
الطمب لمواجية ىذه المشاكل  ,وبشكل عام تعرف إدارة الموارد المائية بأنيا مجموعة من
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اإلجراءات والتدابير الرامية إلى تأمين المياه عن طريق عدد من التدابير واألنشطة التي تحافظ

عمى ديمومة الموارد المائية والحفاظ عمى نوعيتو ا والتي تأخذ في االعتبار مختمف الجوانب
اإلنسانية واالقتصادية والبيئة وترابطيا.

ويمكن القول بان إدارة الموارد المائية ىي عممية تتضمن مجموعة من اإلجراءات والتدابير

الالزمة في المجاالت االقتصادية واإلدارية والقانونية والبيئية اليادفة إلى :

 تطوير المصادر المائية والحفاظ عمييا,وتحقيق األىداف االقتصادية واالجتماعية والحفاظ
عمى التوازن بين العرض والطمب عمى المياه والموارد البيئية األخرى.



تمبية احتياجات المجتمع من المياه وضبط عممية استيالكيا وتوزيعيا لمختمف اإلغراض

والقطاعات اإلنتاجية والخدمية وفقا لألولوية واألىمية االقتصادية واالجتماعية

 صيانة وحماية الموارد المائية من العبث واالستخدام المفرط والتموث (عبده.)192 : 1998,
أن إدارة الطمب تنطوي عمى زيادة كفاء ة استخدام المياه واعادة التدوير ,وتعزيز تقنيات

توفير المياه  ,حيث إن المشكمة التي تؤدي إلى نقص في ا لمياه ىي الفاقد من خالل التوزيع
واإلفراط في االستغالل والسحب القسري لممياه الجوفية وممارسات االستخدام غير الفعال إن

معالجة كل ىذا األمور يمكن إن تكون أكثر إنتاجية من محاولة زيادة االستثم

ارات المتعمقة

بالتوسيع في العرض  ) Rebby , 2011 : 25( ,ويتميز نظام إدارة الطمب عمى المياه بأنو
ينظر إلى االحتياجات الفعمية ويعمل عمى تحفيز المنتفعين عمى ترشيد استخدام المياه وتتطمب

إدارة الطمب عمى المياه عدة عوامل أو محددات سواء مالية

( مثل الحوافز ) أو غير مالية (

مثل التوعية) .ويمكن إن تكون ىذه العوامل إجبارية (مثل الموائح والقوانين ) أو اختيارية ( مثل

آليات وأنظمة السوق ) (أبو زيد  ,)2 : 2006 ,وقد تم تعريف إدارة الطمب عمى المياه من قبل

منظمة األغذية والزراعة (  ) FAWوبرنامج األمم المتحدة واإلنمائي عام  1995بأنيا استخدام

السعر والقيود الكمية وغيرىا من األدوات لمحد من الطمب ع لى المياه (UK , 2006 : 15
)Department of International Development

ثانيا" :العالقة بين إدارة الطمب عمى المياه و التخفيف من الفقر -:

في "التنمية حرية" يقول امارتياسن إن الفقر يمكن فيمو بشكل أفضل من خالل الحرمان

من القدرات االساسية وليس مجرد االنخفاض في

الدخل  ,إن الكثير من أوجو القصور التي

يعاني منيا الفقراء ىي ميمة في جوىرىا عمى العكس من انعدام الدخل  ,الفقر يشير أيضا إلى

فرص محدودة لألفراد عمى المشاركة في المجال السياسي والوصول إلى ىيئات صنع القرار التي

تعكس نظميا القيمية بعد أساسي في تخفيف وطأة الفقر ليس فقط التحسينات في نوعية الحياة ,
ولكن في تأمين الفرص لألفراد لمعيش في نوع الحياة التي يريدون أن يعيشوا  ,ىناك صمة قوية
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بين الفقر والمياه عمى الصعيد العالمي وزيادة المنافسة بين مستخدمي المياه لمحصول عمى كمية

محددة من المياه العذبة عمى نحو متزايد وسبل العيش المستدام والصحة واألمن الغذائي والفقراء
ىم األكثر تضر ار".)9 , 2004 :International Development Research Center ( .
إن الفقر ليس نتاج العوز فقط وانما ىو ينشأ أيضا بفعل ظروف معاكسة مثل نقص

الموارد وضعف الشعور باآلمن فضال " عن ذلك فان الفقر يتعمق بأنواع من الجور االجتماعي

الذي ينتج عنو  ,عمى نحو متكرر استبعاد الفقراء من شبك ات األمان االجتماعي بكل أنواعيا ,
كما انو عادة ما أضفى التحكم في إمدادات المياه عمى من استحوذوا عمى الموارد المائية مكانة

وسمطة سياسية ,لذا فانو بإمكان استراتيجيات إدارة الطمب عمى المياه المساعدة في توزيع المياه

بعدالة اكبر -األمر الذي يمنح الفق ارء شيئا من الفرص واألمن والتمكين  ,والمكاسب المتحققة من
الكفاءة عبر إدارة الطمب عمى المياه تعني انو من الممكن توسيع نطاق التغطية بخدمة المياه إلى

اكبر عدد من مستخدمييا الفقراء الذين ال تتوفر ليم ىذه الخ

أبحاث التنمية الدولي.)1 ,2011 :

دمة في الوقت الحاضر (مركز

يعزز وجود سياسة وطنية متماسكة لتخفيف الفقر من أي جيد مبذول لمربط بين إدارة

الطمب عمى المياه والفقر عمى ارض الواقع وغالبا " ما تكشف الخبرة عن استحواذ النخب المحمية
عمى فوائد التدخالت المحايدة أو ذات التوجو الواسع في أىدافيا – األم ر الذي يزيد الجور والفقر

تفاقما ,وتعد ىذه حجة لقصر االستحقاق  ,متى ما كان ذلك ممكنا عمى الشرائح السكانية

المحددة مثل الجماعات العرقية أو االجتماعية الميمة أو المناطق ا لمصنفة تحت العتبة الفارقة

لمدخل ,ولسوف يكون تعريف تمك الفئات حتما مثي ار لمجدل من الناحية السياسية ويتعين تبريره
عمى مستوى أىداف السياسات الوطنية كما أن أي تدخل إلعادة التوزيع سيثير الشكاوى

السياسية من جانب الفئات ذات االتصاالت السياسية الجيدة والقادرة عمى التعبير عن نفسيا

وتشعر بالتمييز ضدىا

(في حاالت مثل

هياكل أسعار المياه  ,وأولويات االستثمار ودعم

التكنولوجيا ) وعادة ما تنسجم السياسات الم حمية لمثل ىذه القضايا بالحساسية  ,ذلك أن قد ار "
معينا من تأييد تمك النخب يصبح ضروريا الستدامة اإلصالحات المؤسسية ويتوجب عمى

السمطات المحمية روابط  /مجمس مستخدمي المياه وجماعا ت حشد التأييد أن تعمد إلى استيداف
الشرائح الفقيرة من مستخدمي المياه حتى يمكن تحقيق أىداف إعاد

ة التوزيع و التمكين وخمق

الفرص ومما الشك فيو إن وجود تفويض سياسي واضح لمقيام بذلك يساعد إلى حد كبير في بموغ
ىذه الغايات .وفي نياية األمر ,لن تحقق إصالحات سياسات المياه االبتحقيق معدالت اكبر من
التنمية االقتصادية والتغيير االجتماعي وتخفيض الفقر دون االعتماد عمى االستخدام المكثف

لممياه في الزراعة ( تايمر .) 9 – 8 : 2007 ,
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ثالثا" :إدارة الطمب عمى المياه وفرص تسعير المياه ألىداف اجتماعية -:

عمى الرغم من الجدل الدائر بش أن معاممة المياه كسمعة اقتصادية وفي العديد من

مؤسسات إدارة المياه قد شرعت في عممية وضع تدابير تسعير المياه وذلك السترداد التكاليف

المرتبطة بتوفير خدمات المياه ) :International Development Research Center
)11 ,2004عمى إن يخضع تسعير المياه في كل مكا ن من حيث المبدأ ,لمنص الذي أقرتو

األمم المتحدة والذي يجعل الحصول عمى حد أدنى من المياه احد حقوق اإلنسان االساسية التي
ال ينبغي تقيدىا بالقدرة عمى الدفع  ,ومعنى ذلك انو يحق لكل مواطن الحصول عمى حوالي 20

لت ار" /يوميا" من المياه النظيفة اآلمنة كحد أدنى.

ولربما يكون م ن الصعب عمينا لموىمة األولى رؤية الكيفية التي يمكن بيا لتسعير المياه

إن يؤدي إلى زيادة الفرص االقتصادية لفقراء الحضر والريف ؛ وذلك إن رفع سعر سمعة أساسية
بالنسبية لمفقراء ينطوي عميو خسائر واضحة لرفاىيتيم  ,ولكن يمكن إلدارة الطمب عمى المياه

تطبيق أساليب قاد رة عمى خمق فرص أكثر لمستخدمي المياه من الفقراء أو عمى األقل تقميص
الخسائر في رفاىيتيم وىناك بعض القضايا العامة المؤثرة في ىذه العممية فتسعير المياه في

المقام األول قضية جوىرية إلدارة الطمب عمى المياه ألنو يعتبر األساس في تشجيع مستخدمي

المياه عمى استثمار ال تكنولوجيا الفعالة وتشجيع شركات الت وزيع عمى تقميل الفاقد من المياه ,
وعمى وجو الخصوص إذا كانت تكمفة المياه منخفضة جدا " ( أو كانت قيمة صفرية ) واذا كانت
تمك التكمفة غير مرتبطة باستيالك كمي فمن يجد مستخدمي المياه في أنفسيم أي حافز لتطبيق

ممارسات إدا رة الطمب عمى المياه ومن الضروري التأكيد عمى انو إذا كنا ميتمين بالحد من

الفقر فان إدارة الطمب عمى المياه ال تيدف إلى إنقا ص مطمق في كمية المياه المستخدمة وانما
توسيع نطاق فوائد الحصول عمى مياه نظيفة عبر مكاسب كفاءة نظام توصيل المياه لعدد اكبر

من المستخدمين ,وىكذا فإنو بينما يخدم تسعير المياه ثالثة وظائف وىي  :زيادة العوائد لتمويل
االستثمار ,تشجيع الحافز لصيانة الموارد المائية واالستثمار في رفع الكفاءة

,وارسال إشارات

لكفاءة التخصيص بين المياه و مدخالت اإلنتاج األخرى  ,إال إن الوظيفة األولى لو تمك التي

تنطوي عمى دالئل الستفادة الفقراء وفي ىذا السياق يعتبر تسعير المياه أداة لزيادة العوا ئد لتنفيذ

االستثمارات في النظام  ,والتي توجو نحو رفع كفاءة نظام التوزيع وتحسين إصدار الفواتير

وتحليميا ( تايمر .) 12 -10 : 2007 ,
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المبحث الثاني
أىداف إدارة الطمب على المياه

ومن الناحية العممية فان إدارة الطمب عمى المياه تسعى إلى تحقيق ثالثة أىداف رئيسية :

ىي الكفاءة االقتصادية ,والعدالة االجتماعية ,واالستدامة البيئية وكما يمي -:

أوال":الكفاءة االقتصادية  :ىناك سبل عديدة لرفع كفاءة استخدام المياه  ,ومن أبرزىا تقميل الفاقد
من نظام التوزيع وتقميل كمية أو جودة المياه الالزمة لمقيام بعممية ما وتغير توقيتات استخدام

المياه ,يعد تقميل كمية المياه المستخدمة احد المردودات الواضحة إلدارة الطمب عمى المياه ولكن

تقميل جودة المياه المستخدمة لو نفس القدر من األىمية تقريبا" ,ذلك إن المياه األقل جودة وتكمفة
عكس استخداميا بأمان ألغراض عديدة بدء " بالري وانتياء باالستخدامات الصناعية  ,وقد تكون
تمك المياه ليا أثارىا السمبية إذ لم تخضع من قبل لممعالجة إلى المستوى الذي يجعميا صالحة

لمشرب أو قد يعا د استخداميا مثل المياه الرمادية  ,وربما تكون مياه صالحة أو عكرة طبيعيا ,وقد
تتطمب السياسات المشجعة الستخدام مياه أحداث تغيير في الطريقة التي يتم بيا معالجتيا ,ومن

الضروري أن ال يكون الستخدام تمك المياه أية أثار سمبية عمى الصحة أو البيئة  ,ومن الممكن
أن يكون لتوقيت استخدام المياه تأثير عمى الكفاءة لمري ا لميمي لممحاصيل بدال من الري أثناء

النيار لتقليل ما يفقد من مياه جراء التبخر  ,كما أن استخدام المياه في غير أوقات ذروة الطمب

عمييا ألغراض أخرى يقمل الضغط عمى نظام توزيع المياه وذات الوقت فان األىمية تقتضي إن

يكون النظام المائي قاد ار عمى مواجية فترات نقص المي اه وتوفير االحتياجات االساسية لمسكان

من المياه في أوقات الجفاف أو النقص الموسمي.

ثانيا "  :العدالة االجتماعية  :يتعين عمى أية إستراتيجية لتنفيذ إدارة الطمب عمى المياه أن تأخذ
في االعتبار ىدف العدالة االجتماعية ومن القضايا الحساسة قضية تسعير المياه وضمان أن
اليقف حائال " دون حصول الفقراء عمى المياه النظيفة ولسوف تختمف االستجابة الحتياجات

الفقراء باختالف الموقع  ,فاحتياجات الفقراء في الحضر تختمف تماما عن احتياجاتيم في الريف

حيث يتوقف الطمب والعرض عمى عوامل مختمفة  ,وتتطمب أوضاع النساء واألطفال الفقراء من

صناع السياسات استخدامات طرق لتوفير الحد األدنى من المياه النظيفة وتتولى المرأة عمى
مستوى األسرة المعيشة المسؤولية المعيشية عن إدارة المياه وكل ما

تواجيو من صعوبات من

تدبير احتياجات األسرة من المياه والتي قد تقف عائقا أمام فرص تعميميا وعمميا حيث كانت

السيطرة عمى مو ارد المياه احد مصاد ر السمطة في العديد من المجتمعات  ,ومن الضروري أن
يكون صناع السياسات والتنفيذيون مدركون لحساسيات األعراف المحمية وكذلك لمحقوق التقميدية

في المياه عند محاولة تطبي ق استراتيجيات إدارة الطمب عمييا  ,وتساعد مشاركة المجتمعات
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المحمية في عممية اتخا ذ ق اررات إدارة الطمب عمى المياه في لضمان فيم العائد من تمك اإلدارة
وقبوليا عمى نطاق أوسع ومن ثم احتمال

نجاحيا.

ثالثا" :االستدامة البيئية  :التوجد في العالم منطقة أخرى غير منطقة الوطن العربي بيذا العدد
الكبير من السكان الذين ال يألون جيدا" لتحقيق النمو اال قتصادي بيذا القدر الضئيل من المياه ,

فالمنطقة يقطنيا خمس سكان العالم وال تمتمك إال  % 1من موارد المياه العذبة ورغم أن البدوي ,

الذي يحيا حياة تقميدية يست خدم عشرة لترات من المياه يوميا " ,فان من الواضح – مع النمو

التوافق مع متطمبات الحياة الحديثة ,
السكاني وتغير أنماط الحياة – فان نظم اإلمداد بالمياه قد ت

وال تكمن المشكمة في عدم كفاءة البمدان العربية في استخدام المياه  ,ولكن الضرورة تتطمب أن

تصبح أكثر كفاءة مما ىي عميو  ,إن كانت حقا تريد استدامة التنمية فييا  ,و من الميم اإلشارة

ىنا إلى أىمية ترك جزء من المياه في م

جارييا الطبيعية (سواء بالنسبة لممياه السطحية أو

الجوفية) لحماية البيئة الطبيعية أو السماح لمطبيعة باالستمرار في أداء خدمات من نوع التخمص
من المخمفات وحماية الموطن األصمي والتحكم في الفيضانات وفي نفس الوقت توجد حاليا أدلة

متنامية عمى اآلثار التي يحدثيا تغي ر المناخ عمى توفير المياه ( : 2011 , 1مركز بحوث
التنمية الدولية ) ,حيث تشكل قمة المياه إحدى المشكالت الرئيسية في الوطن العربي فيي

مناطق العالم ىطوال لألمطار  ,ومن المتوقع ىبوط معدالت توفر المياه فييا بنسبة لمفرد إلى

اقل

النصف بحمول العام  2050بغض النظر عن أ ثار التغير المناخي  ,وليست لدى الوطن العربي
خيارات من اجل زيادة تخزين المياه الن حوالي

 90في المائة مواردىا المائية العذبة مخزونة

حاليا" خمف السدود  ,كما من شأن زيادة شحو المياه واقترانيا بازدياد التقمبات المناخية تعرض

الزراعة لألخطار عمما" بأنيا تستحوذ على حوالي  %85من استخدامات ىذه المنطقة من المياه,
ومما يزيد من شحو المياه ىو زيادة نمو السكان في الوطن العربي وما يصاحبو من تطور

اقتصادي واجتما عي ( .البنك الدولي  .) 6 , 2010 :لذا فانو يتعين عمى الحكومات أن تعيد
النظر في سياساتيا ومؤسساتيا في إدارة الموارد ا

لمائية واعتماد السياسات القائمة عمى

إستراتيجية إدارة الطمب عمى المياه في تحقيق الجاىزية والمرونة االجتماعية الالزمين لمواجية

التحديات الماثمة أمام حكومات الوطن العربي ( : 2011 ,2مركز بحوث التنمية الدولي).

(اإلطار التحميمي)
المبحث الثالث
واقع الموارد المائية والطمب عمييا في الوطن العربي

يتناول ىذا المبحث واقع الموارد المائية في الوطن العربي من حيث مصادرىا المختمفة

كما يعرض آثار التغيرات المناخية وانعكاساتيا عمى ىذه الموارد فضال " عن طبيعة استغالل ىذه
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الموارد في الوطن العربي  ,مع بيان تقديرات الطمب عمى الموارد المائية وابرز القطاعات التي
يتركز فييا الطمب عمى الموارد المائية في الوطن العربي ىي:

أوال":واقع الموارد المائية في الوطن العربي -:

تقع معظم الدول العربية في الحزام الصحراوي القاحل الذي يشمل الصحراء الكبرى في

شمال أفريقيا وصحراء شبو الجزيرة العربية  ,ويالحظ أن الدول األكثر جفافا في العالم ىي دول

عربية ,وان الدول العربية االثنان والعشرين دولة يوجد ( )15منيا ىي األكثر جفافا " ( عطية :

 .) 301, 2006وبصورة عامة فان الموارد المائية في الوطن العربي تتسم بالندرة من حيث

تدني متوسط نصيب وحدة المساحة أو حصة الفرد من المياه مقارنة بالمناطق األخرى من العالم

,كما تتسم بسوء توزيعيا جغرافيا وصعوبة استغالل المتاح منيا في كثير من المناطق وتتفاقم
ىذه الندرة عمى كافة المستويات بمرور الزمن حيث تشكل متوسط نصيب اليكتار من المياه

السطحية في البمدان العربية 1الى  15مقارنة بالمستوى العالمي  ,كما يبمغ متوسط ىطول
األمطار 1الى  4.5أيضا ,يضاف إلى ذلك أن جزء " كبي ار" من الموارد المائية المتاحة يتعرض
لمفقد أو لتدىور النوعية  .ويبمغ متوسط نصيب الفرد اقل من

800م 3في السنة ويقل عن

500م 3سنويا في عدد من الدول العربية وتشمل كل من األردن ,تونس ,فمسطين وجيبوتي ,وكل
دول شبو الجزيرة العربية باستثناء عمان بالمقارنة بالمعدل العالمي الذي يتجاوز

السنة ( التقرير االقتصادي العربي الموحد .)49 ,2010:

7700م 3في

ومن المتوقع أن يزداد الوضع المائي العربي تأزما " في المستقبل نتيجة لتوقع حدوث

زيادة ميمة في الطمب عمى المياه لمواكبة النمو السكاني السريع ولذلك يتوقع أن ينخفض معدل
نصيب الفرد إلى حوالي ( )460م 3في السنة عام ( )2025وىو دون مستوى الفقر المائي
الخطير حسب التصنيفات الدولية وىو ما يعيق النمو االقتصادي واالجتماعي في الدول العربية

مع اإلشارة إلى أن معدالت االستخد

ام لمموارد المائية قياسا بالمتاح من ىذه الموارد احد

المؤشرات عمى الحكم عمى موقف الموارد المائية حيث أن ارتفاع نسبة استخدام المياه الجوفية

تعني التجاوز عمى حقوق األجيال القادمة كما تعبر عن السحب الجائر لممياه الجوفية وعموما

تعتبر أي نسبة تزيد عن  %15لالستخدام الحالي لمموارد المائية مؤش ار عمى العجز المائي ,
ويقدر معدل االستخدام الحالي العالمي لمموارد المائية بحوالي  %7.5في حين يقدر ىذا المؤشر

في المنطقة العربية بحوالي  76.6ويعد أخطر مؤشرات العجز المائي  ,وىناك دول عربية تزيد

نسبة استخداماتيا لمموارد المائية عن  %200عن ما ىو متاح ليا وذلك بسبب استخداميا لممياه

الجوفية غير المتجددة ( المياه االحفورية ) وبالطبع فان ليذا االستخدام الجائر لممياه الجوفية
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سمبيات أىميا تدىور نوعية المياه وارتفاع تكمفة ضخيا وعدم استدامة عطاءىا وبالتالي عدم

استدامة المشاريع التي تعتمد عميىا ( ,المنظمة العربية لمتنمية الزراعية .)25 , 2005 ,

ويمثل تموث المياه ظاىرة خطيرة أخرى تيدد بفقدان قسط كبير من الموارد المائية سواء

بالتموث الناشئ عن المياه العادمة الناتجة عن التجمعات السكانية أو عن المخمفات السائمة

الصناعية التي تصب في الم جاري العامة وا ألنيار دون معالجة  ,أو من مياه الصرف الزراعي
التي تحوي كميات كبيرة من المبيدات واألمالح وفضالت السماد وبعض مخمفات المواد الصمبة
بنقميا إلى ىذه األنيار أو تتسرب معيا داخل األرض لتموث

المياه الجوفية (العاني والذىبي ,

.) 2 : 2007

ويتم تغطية العجز الحاصل في الم وارد المائية في الدول العربية بسحب المخزون غير

المتجدد واستنزاف اآلبار واالستخدام الجائر لمطبقات الحاممة لممياه الجوفية أو باستخدام

المصادر غير التقميدية مثل إعادة استخدام المياه عن طريق خمط مياه الصرف الزراعي بالمياه

السطحية العذبة أو معالجة الصرف الصحي  ,وكذلك تحمية مياه البحر لمواجية الطل ب عمى
االستيالك الخدمي (المنزلي ,التجاري ,صناعي) ويتم في البمدان العربية معالجة ( ) 1.2مميار
متر مكعب سنويا من مياه الصرف الصحي ( عطية  , ) 301 : 2006 ,وتمجأ بمدان مجمس

تحمي مياه البحر لمتعويض عن ندرة المياه ,
ة
التعاون الخميجي وعدد من الدول العربية حاليا " إلى
وقد ارتفع إنتاج المياه المحالة في بمدان المجمس من

(  )2883مميون متر مكعب في عام

 2005إلى ( )3759مميون متر مكعب في عام ( 2008االسكوا  ) 3 : 2011 ,والجدول
التالي يوضح ذلك

جدول ( / )1إنتاج المياه المحالة ومجموع المياه غير التقميدية

مجموع المياه غير التقميدية (مميون متر

إنتاج المياه المحالة

مكعب/سنة)

(مميون متر مكعب/سنة)

الدول
2008

2007

2006

2005

2009

2008

2007

2006

2005

البحرين

172

132

123

126.3

203

172

132

123

110

مصر

9.360

9.360

7.060

6.660

….

60

60

60

60

العراق

…

19

…

…

…

…

19

…

…

األردن

113

101

120.3

93.6

…

12

10

40

10

الكويت

548

508

480

469

…

548

508

480

469

لبنان

…

2

2

47

…

…

…

…

47

عمان

…

…

176

…

…

…

…

109

…

فمسطين

….

…

…

…

…

…

…

…

…

قطر

312

…

136

171

…

312

…

136

128
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المممكة
العربية

…

1.093

1.199

1.025

1.014

1.093

1.093

1.025

1.033

السعودية
السودان

…

0.4

…

…

…

…

0.4

…

…

سورية

…

…

…

…

…

…

0.3

…

…

1.635

1.380

1.262

1.151

…

1.635

1.380

1.262

1.151

…

…

25

…

…

…

…

25

…

األمارات
العربية
اليمن

المصدر :االسكوا ,مجموعة اإلحصاءات البيئية في منطقة المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

–  , 2011األمم المتحدة نيويورك  .ص. 15

2010

أن الجدول السابق يعكس تركز االعتماد عمى المياه المحالة في الدول الخميجية بشكل

أكبر من بقية الدول العربية األخرى وذلك ل كون ىذه البمدان تفتقر إلى الموارد المائية السطحية
كاألنيار والبحيرات مما دفع ىذه البمدان إلى المجوء إلى ىذا المصدر المكمف لمحصول عمى

المياه العذبة ,إن األمن المائي العربي تكتنفو محددات تتمثل في التغيرات المناخية وطرق إدارة
الموارد المائية واستخداماتيا وأوضاع الموارد المائية المشتركة  ,حيث تواجو الدول العربية تحديات
كبيرة لتوفير احتياجاتيا المائية في ظل تذبذب كبير في كميات اليطول المطري التي تشكل

المورد الرئيسي لممياه السطحية والجوفية وتعاقب فتراتيا وزيادة حدتيا

( التقدير االقتصادي

العربي الموحد .) 50 , 2010 :

وتعرف الموارد المائية اإلجمالية بأنيا حاصل مجموع المياه الجوفية المتجددة والموارد

المائية السطحية التي تنبع من خارج الدول العربية تركيا  ,إثيوبيا وكمما ارتفعت نسبة " الموارد

المائية السطحية الخارجية " من "مجموع الموارد المائية المتجددة" وكمما ارتفعت " نسبة االعتماد"
وىي جزء من مجموع الموارد المائية المتجددة التي تنشأ من خارج البمد كمما انخفض األمن

المائي و توجد أربع دول عربية يزيد فييا معدل ىطول األمطار عمى

لبنان ,والسودان ,المغرب  ,ثم تونس حيث معظم المياه السطحية تأتي

 300م لم  /سنة  :وىي
من مصادر خارجية

وبنسبة متفاوتة  ,مما يتضح مدى صعوبة الوضع المائي في المنطقة العربية وأي تأثير سمبي

لمتغيرات المناخية عمى المدى الطويل أو لمتقمبات المناخية الموسمية سواء في كميات اليطول أو

مواعيده أو مكانو  ,سيؤثر تأثي ار سمبيا كبي ار عمى زيادة الفجوة الغذائية في المنطقة  ,ولدى العراق

والسودان مصر أعمى موارد مائية سنوية بين البمدان العربية مقدارىا ( 75و  65و  58مميار م3

 /السنة ) وعمى التوالي إذ أن  %60من الموارد السطحية ىي خارجية  ,مما يولد م زيدا من

الضغوط عمى وضعيا المائي  ,أن الجزائر ولبنان وموريتانيا والمغرب والصومال وسوريا وتونس
واليمن تأتي في المرتبة الثانية من مجموع الموارد المائية وىي بين ( 5مميارات و  30مميار م/ 3
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السنة) ولدى بقية البمدان العربية موارد مائية تقل (عن  5مميارات م / 3السنة ) ,وتعتبر الكويت

أفقر بمدان المنطقة العربية في مواردىا المائية إذ يبمغ معدل التساقطات فييا حوالي  121مميمت ار

في السنة ومجموع الموارد المائية السنوية فييا (  0.02مميار م /3السنة ) ونسبة االعتماد تبمغ

 , %100وتأتي مصر في أدنى التساقطات السنوية بين البمدان العربية وبالرغم من التساقطات

يعتبر الوضع الكمي لمموارد المائية المصرية والموريتانية والسورية والسودانية حرجا" لمغاية  ,ألنيا

تعتمد بنسبة كبيرة عمى تساقطات خارجية تبمغ حوالي  %77و  %80و %96و  %97عمى

بي لمتنمية الزراعية
التوالي إضافة أي محدودية مقدراىا المائية المتجددة اإلجمالية ( المنظمة العر ة
.)4-5 :2010 ,

ثانيا" :الطمب عمى الموارد المائية في ا لوطن العربي-:

تعد المياه الركيزة االساسية التي يعتمد عمييا مجمل النمو االجتماعي واالقتصادي

والعمراني وىي العامل الحاسم أيضا في تحقيق األمن الغذائي العربي وقد أجمعت الدراسات التي
أجريت من قبل منظمات العربية واقميمية متخصصة أن الوطن العربي سيواجو عج از " مائيا كبير

في المستقبل حيث بدأت تداعياتو ومؤشراتو بالظيور  ,ويمكن عرض ابرز القطاعات التي يتركز
فييا استخدام المياه وىي كما عرضت في التقرير االقتصادي العربي لعام

 2010وفق الجدول

رقم(  ) 3في أدناه:

جدول رقم( / )2توقعات الطمب عمى الموارد المائية في الوطن العربي مقارنة بعام 2009
(مميار م)3

السنة

القطاع الزراعي

األغراض المنزلية والصناعية

اإلجمالي

2009

338

24

362

2020

369

40

409

2030

378

58

436

المصدر  :صندوق النقد العربي  ,التقرير االقتصادي العربي الموحد  ,2010 ,ص  ,54تم سحب الممف من

الموقع www.amf.org,ae/ar/annualrepar

من خالل الجدول رقم ( )3في أعاله نالحظ بان القطاع الزراعي يعد القطاع األكثر

استيالكا" لممياه مقارنة بالقطاعات األخرى بحوالي ( 338م 3مميار ) في عام  , 2009وفي
حال استمرار الوضع عمى ماىو عميو أي تزايد عدد السكان بنسبة ( )2.4في المائة سنويا وزيادة

الفجوة الغذائية بنسبة  10في المائة سنويا خالل الفترة من  ,2008 -2000فان المنطقة العربية
ستحتاج إلى تامين مايقارب ( ) 436مميار م 3من المياه عام  ,2030غير أن الواقع يشير إلى

الغذائي ميما بمغت تنميتيا في المستقبل  ,حيث
ة
أن الموارد المتاحة لن تستطيع تمبية االح تياجات
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تقدر إمكانية تامين الغذاء بحدود  24في المائة عام ( 2025التقرير االقتصادي العربي ا لموحد

 , )54 ,2010:ومن جانب أخر  ,وتشير الدراسات المتوفرة عن التنبؤ بحالة المياه في الوطن

العربي لمفترة ( ) 2050 – 2025 – 2000إلى إن النمو في الموارد المائية السطحية والجوفية
والتحمية والمعالجة يعتبر شبو ثابت  ,في حين ينمو الطمب عمى المياه بمعدالت متزايدة وبعكس

ذلك وجود فجوة تتزايد بين الطمب عمى المياه و المعروض منيا تقدر بحوالي ( )100مميار متر
مكعب عام  ,2050ويتطمب ىذا الواقع ترشيد استيالك الموارد المتاحة  ,وتطوير أنظمة الري

المتبعة وتنمية الموارد المائية  ,واضافة موارد جديدة وتطوير تقنيات حصاد المياه  ,وتطبيق نظم
اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية واعتماد األسس االقتصادية واالجتماعية الستخدام المياه واعتماد

منيجيات متطورة لتقييم أثار التغير المناخي ووضع سيناريوىات مختمفة لذلك واالندماج في

الجيود التي تبذليا الدول المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة ( التقرير االقتصادي العربي الموحد

 .) 51 , 2011 :واستثمار المياه المشتركة بين الدول العربية ذاتيا واتخاذ الخطوات الفاعمة

لتثبيت حقوق العرب من المياه في األراضي المحتمة مع ضرورة دعوة دولة المنبع تركيا و إثيوبيا
إلى االلتزام باالتفاقيات المعقودة مع الدول المتشاطئو العراق وسوريا ومصر والسودان وااللتزام

باالتفاقيات والبرتوكوالت التي حددتيا األمم المتحدة فيما يتعمق بحقوق الدول المتشاطئو من المياه
وان يتم ربط العالقات االقتصادية والتجارية بين الدول المتشاطئو مع دول المنبع بتنفيذ اتفاقيات

المتعمقة بالمياه معيا.

المبحث الرابع
مؤشرات الفقر في الوطن العربي

يعرض ىذا المبحث المؤشرات الخاصة بالفقر في الوطن العربي وفقا " المعيارين األول ىو

فقر الد خل ,والذي من خاللو تم عرض تطور نسب الفقر وتوزيع الدخل في الدول العربية وفقا

"

ألحدث البيانات المتوفرة حول مؤشرات الفقر و استنادا "إلى خ ط الفقر الوطني وخط الفقر الدولي ,

ومعامل جيني الذي يظير مدى عدا لة توزيع الدخل في الوطن العربي  ,أما المعيار الثاني فيو الفقر

البشري وىو معيار مركب قوامو طول العمر والمعرفة ومستوى المعيشة فمن خالل ىذا المعيار

عرضت البيانات الخاصة بالبمدان العربية والتي تتضمن االحتمال عند الوالدة بعدم البقاء عمى قيد

الحياة حتى سن %(40من المجموعة ) ونسبة األمية لدى البالغين (%من عمر  15فما فوق ) و
السكان الذين ال يستخدمون مصد ار" محسنا" لممياه  2004%واألطفال دون الوزن الطبيعي بالنسبة
ألعمارىم (%اقل من  5سنوات).

أوال" مؤشرات فقر الدخل في الوطن العربي :الذي يحدد مستوى الرفاه الفرد بما يتوفر لو من سمع
وخدمات وذلك بناء عمى اإلنفاق

االستيالكي الحقيقي  ,وتع د مقاربة فقر الدخل ىي المقاربة
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المتبناة عمى أوسع نطاق في وضع السياسات ورسم مساراتيا والمقياس األوسع استخداما " لتحديد
الفقر في نطاق ىذه المقاربة يعتمد النسبة العددية إلى إجمالي عدد السكان التي تعيش دون

مستوى معيشي متفق عميو اصطالحا" بخط الفقر ومن ىنا فان النسبة العددية ىي معيار لقياس
انتشار الفقر أو المدى الذي بمغو في مجتمع معين

(تقرير التنمية اإل نسانية العربية ,2009:

 ,)113-112ويمكن عرض المؤشرات الخاصة بالفقر استنادا إلى خطوط الفقر الوطنية وخط
الفقر الدولي و تطورات في معامل جيني كما في الجدول أدناه:

جدول ( / )3تطور نسب الفقر وتوزيع الدخل في الدول العربية

الدولة

السنة

نسبة الفقر وفق خط الفقر

نسبة الفقر وفق خط

الدولي

الفقر الوطني

1980

األردن

1987/1986

3.0

1.00

1992

14.4

2.77

43.36

1997

2003/2002

21.1
14.2

1.51

36.42

2006

13.0

0.38

37.72

اإلمارات
البحرين

جزر

القمر

1.16

38.87
38.30

2003

11.0

0.00

.

1985

7.7

8.65

43.43

1995

6.2

6.48

41.66

2000

4.2

2.55

40.81

2005

3.8

.

41.30

1988

8.1

14.1

6.61
6.79

40.14

2000

12.1

.

36.90

2005

5.7

.

.

1995

54.7

.

.

2000

60.0

.

.

1990

الجزائر

44.20
36.06

2007

تونس

مؤشر جيني لتوزيع الدخل %

1995

2004

5.87

6.7

46.11

.
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1996

9.6

4.76

36.77

2000

42.0

.

.

2002

.

18.84

39.96

1992

77.5

.

.

1996

90.5

.

.

2002

50.0

.

.

1997

14.3

.

33.70

سورية

2002-2003

11.4

.

37.40

الصومال

2002

43.2

.

.

جيبوتي

2006
السودان

2007-2006

.

.

.

12.3

1993
العراق

عمان
فمسطين

51.00

2004

41.50

22.9

2000
2003
2007

33.80

37.00

1998
2007

40.00

39.90
47.0
34.5

.

.

.

.

قطر

2007

35.50

الكويت

1987

34.70

لبنان

1999
1996

6.3

.

.

2005/2004

8.0

.

36.00

17.2

.

.

24.3

4.46

32.00

/1981
19982
مصر

36.00

1991 /1990
1996/1995
2000/1999
2005/2004

2.46

19.4

16.7
19.6

1.81

32.76

1.99

32.14

1980
1985/1984

المغرب

30.13

54.00

1991 /1990

21.1
13.1

8.42

39.19

1999/1998

19.0

6.76

39.46

2.45
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2001 /2000
2004 /2003

18.0
14.2

2007

اليمن

9.0

6.25

40.63

.

.

2.50

40.88

41.32

43.49

1987

.

56.6

.

1993

.

42.79

50.05

1996/1995

50.5

23.40

37.29

2000

51.0

21.16

39.04

2004

46.7

.

39.30

1992

19.1

4.53

39.45

1998

40.1

12.88

33.44

2006/2005

34.8

17.53

37.69

1990
موريتانيا
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.

المصدر- :صندوق النقد العربي  ,التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  , 2010صفحة  ,311عمى الموقع

www.amf.org

استنادا إلى خطوط الفقر الوطنية يمكن تصنيف الدول العربية إلى ثالث مجموعات حسب

نسبة عدد الفقر إلى إجمالي عدد السكان وتتكون ال مجموعة األولى من الدول التي تفوق فييا

مستويات الفقر  %40وتشمل كل من اليمن وموريتانيا وفمس طين والصومال وجيبوتي وجزر
القمر  ,وتتكون المجموعة الثانية من الدول التي تتراوح فييا معدالت الفقر بين

%15في المائة

و %25في المائة وتضم األردن والبحرين وسورية والعراق ومصر ,وتضم المجموعة الثالثة الدول
التي تقل فييا نسبة الفقر عن  %15في المائة وتشمل تونس والمغرب والجزائر ولبنان باإلضافة

إلى بقية دول مجمس التعاون الخميجي .وتشير تطورات مستويات الفقر في الدول العربية المستندة

إلى خطوط الفقر الوطنية إلى انخفاض نسبة الفقر في كل من األردن في الفترة 2006-2002
وفي تونس والجزائر لمفترة  2005-2000وفي السودان لمفترة من  2002-1996وفي فمسطين

في الفترة  2007-2003والغرب في الفترة  ,2007-2003وم وريتانيا في الفترة من -2000
 ,2004واليمن لمفترة من  ,2006-1998وزادت نسبة الفقر بشكل طفيف في سوريا في الفترة

 ,2007-2003وفي مصر في الفترة  , 2004-1999وفي جزر القمر بشكل ممحوظ في الفترة
 ,2000-1995وفي جيبوتي في الفترة

 ,2000-1996وفي إطار التقدم في تحقيق غاية

تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخميم عن دوالر واحد بداللة المكافئ الشرائي لمدوالر ضمن

األىداف اإلنمائية لأللفية مع حمول عام  2015إلى نصف النسبة التي كانت سائدة في السنة
المرجعية  1990فانو في حين حققت بعض الدول العربية تقدما ممموسا في تحقيق تمك الغاية

فمن المتوقع أال تكون الدول العربية األقل نموا قادرة عمى تحقيق تمك الغاية يتطمب تراجع نسب
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الفقر بمعدل سنوي يبمغ حوالي 2.7في المائة (التقرير االقتصادي العربي الموحد -29 ,2010:

.)30

ثانيا" :مؤشرات الفقر البشري في الوطن العربي

ويمكن قياس الفقر البشري وىو مفيوم شاع استخدامو في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

لمتعبير عن حرمان المرء من القدرات والفرص باستخدام

"دليل الفقر البشري " ىذا الدليل وىو

مجموعة مركبة من المعايير قوامو أ ) طول العمر  ,ب) المعرفة  ,ج) مستوى المعيشة  ,المكون
األول يتعمق باحتماالت البقاء عمى قيد الحياة ويقاس بنسبة السكان الذين ال

يتوقع أن يبمغوا

األربعين من العمر  ,المكون الثاني يشير إلى عدم إلمام الم رء بالقراءة وأساليب التواصل ويقاس
بمعدل أالمية بين البالغين أما المكون الثالث فيو قيمة مركبة تقاس بنسبة السكان الذين

اليحصمون عمى المياه النظيفة ونسبة األطفال ناقصي الوزن ممن ىم دون سن الخامسة من

العمر وبموجب دليل الفقر البشري تصنف البمدان التي تحصل عمى

اقل من 10في المائة

في (طول العمر  ,المعرفة  ,ومستوى المعيشة ) تكون في مرتبة متدنية عمى سمم الفقر البشري

والبمدان التي تحصل عمى أ كثر من 30في المائة في (طول العمر  ,المعرفة  ,ومستوى المعيشة )

تكون في مرتبة مرتفعة ,أما النسب المئوية الواقعة بين ىذين المعيارين فتشير إلى درجة ما من

حاالت الفقر البشري المتوسطة( ,تقرير التنمية اإلنسانية العربية  )116-115 :2009 ,ويمكن
عرض بعض مؤشرات لمبمدان العربية

الخاصة بالفقر البشري فضال " عن ترتيب ىذه الدول

بالنسبة لدليل التنمية البشرية من خالل الجدول ادناه:
جدول ( / )4مؤشرات الفقر البشري في البمدان العربية
االحتمال عند الوالدة

الترتيب حسب دليل التنمية
البشرية

بعدم البقاء عمى قيد
الحياة حتى سن

%(40من المجموعة )
2005-2000

األطفال دون مستوى

نسبة األمية لدى

السكان الذين

الوزن الطبيعي

البالغين (%من عمر

اليستخدمون مصد ار"

بالنسبة إلى أعمارىم

 15فما فوق

)2005-1995

محسنا" لممياه
2004%

( %اقل من

5سنوات) -1996
2005

تنمية بشرية مرتفعة
33

الكويت

2.7

6.7

...

10

35

قطر

3.7

11.0

0

6

2.1

11.3

0

14

3.4

13.5

...

9

39
41

اإلمارات العربية
المتحدة
البحرين
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الجماىيرية العربية

56

الميبية
عمان

58

المممكة العربية

61

السعودية
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4.6

15.8

...

5

3.7

18.6

...

18

5.7

17.1

...

14

تنمية بشرية المتوسطة
86

األردن

6.4

8.9

3

4

88

لبنان

6.3

...

0

4

91

تونس

4.6

25.7

7

4

104

الجزائر

7.7

30.1

15

10

5.2

7.6

8

5

4.6

19.2

7

7

112

مصر

7.5

28.6

2

6
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المغرب

8.2

47.7

19

10

134

جزر القمر

15.3

...

14

25

137

موريتانيا

14.6

48.8

47

32

147

السودان

26.1

39.1

30

41

149

جيبوتي

28.6

...

27

27

153

اليمن

18.6

45.9

33

46

106
108

األراضي الفمسطينية
المحتمة
الجميورية العربية
السورية

أخرى
العراق

23.8

25.9

19

12

الصومال

38.9

...

71

26

المصدر :البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة و المكتب اإلقميمي لمدول العربية ,تقرير التنمية اإلنسانية العربية ,2009ص  ,237تم
سحب الممف من الموقع www.undp.org

تترابط النتائج أنفة الذكر ترابطا وثيقا مع تمك المستخمصة عل أساس فقر الدخل فالبمدان

العربية ذات الدخل المنخفض تشيد أعمى مستويات من الفقر البشري إن انعدام األمن ىو بمثابة
االنتقاص من مستويات التعميم والصحة والمعيشة والذي يمقي ظالال " من الشك حول فاعمية أداء

الدولة في ضمان حصول الموا طنين عمى ضرو ار ت الحياة االساسية  ,حيث يؤثر الفقر بصورة
خاصة في التحاق األطفال في بالمدارس االبتدائية وبمستوى متابعتيم

الدراسة بعد المرحمة

االبتدائية ,إضافة إلى ذلك يؤدي انعدام األمن الناجم عن االفتقار إلى المياه النظيفة وتغذية

األطفال دو ار مؤث ار في السودا ن وموريتانيا واليمن ,وتعاني البمدان العربية من أداء ضعيف نسبيا
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عمى "دليل التنمية البشرية" والذي يعود إلى معدالت األ مية المرتفعة بين البالغين فييا ,والى حدما
إلى ارتفاع معدالت سوء التغذية فييا بين األطفال لمن ىم دون سن الخامسة من العمر .

إن انعدام األمن االقتصادي والضعف في المؤشرات الخاصة بالفقر والتنمية البشرية ىي

محصمة ثغرات عديدة في السياسات المعتمدة وىي

أوال" إن الضعف البنيوي في االقتصاديات

العربية كان من النتائج الواضحة لالستمرار في االعتماد عمى النمو المتقمب المدفوع بقوة النفط
واتسم النمو االقتصادي نفسو بالتع ثر واليبوط بموازاة ذلك كان أداء القطاعات اإلنتاجية (بخاصة

التصنيع ) ضعيفا وغير تنافسي حيث تعتبر اإلنتاجية والتكمفة والحجم والحصة من السوق
العالمية من أىم المعايير المستخدمة في قياس تنافسية الصناعة التحويمية حيث بمغت نسبة

صادرات الصناعة التحويمية من إجمالي صادرات العالم حوالي  68,6في المائة لعام  2008وفي

أسيا حوالي  79,7وفي ألوربا  77,3وألمريكا  70,5بينما لم تبمغ سوى  27,3لمنطقة الشرق

الوسط و  19,3إلفريقيا ( التقرير االقتصادي العربي الموحد  ) 78 ,2011 :و وثانيا "اثر
النموذج النمو ىذا سمبا في سوق العمل (تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ) 116 :2009,بحيث
باتت البمدان العربية تعاني أعمى معدالت البطالة في العالم اجمع حيث تقدر متوسط عدل البطالة

في الوطن العربي حسب أخر البيانات المتوفرة حوالي

 14,6في المائة وىو يمثل أكثر من

ضعف متوسط معدل البطالة في العالم الذي بمغ نحو  6.2في المائة ,ويقدر عدد العاطمين عن

العمل في الدول العربية عام  2010بحوالي  14,2مميون عاطال " ( التقرير االقتصادي العربي

الموحد  ,)42 , 2011:وبطبيعة الحال فإن لكل دولة من الدول العربية خططيا وبرامجيا التي
تحرص عمى تنفيذىا لمحد من ظاىرتي الفقر والبطالة

ي المجتمعات العربية بصفة عامة,
ف

والريفية منيا بصفة خاصة ,إال إن التجارب العالمية توضح بأن تحسين إنتاجية العمل عن طريق
تطوير التقانات المستخدمة في النشاط الزراعي باعتبا ره النشاط الرئيسي لسكان الريف و االرتقاء

بكفاءة المستخدم من الموارد في األنشطة الزراعية يعد

مدخال مالئما لتحسين مستويات دخول

الريفيين ومحاصرة ظاىرتي الفقر والبطالة في المجتمعات الريفية ,ومن العرض السابق يتبين إن

النيج التنموي القائم عمى االستثمار الكفء والرشيد لمموارد يعد النيج المالئم في الظروف العربية

التي تعاني من نقص واضح في أىم ىذه الموارد وىو المياه  ,إضافة إلى ما تعانيو حاليا " من

ظاىرتي الفقر والبطالة ومن المتوقع مستقبال" في ظل استمرار استخدام المتاح من ىذه الموارد
بنفس المستوى المنخفض من الكفاءة (المنظمة العربية لمتنمية والزراعة .) 52 ,2005 :
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االستنتاجات والتوصيات
أوال  :االستنتاجات

-1تعاني المنطقة العربية من ضعف في كفاءة طرق إدارة الطمب عمى الموارد المائية سواء
المتجددة منيا أو غير المتجددة كما أن ىذه الطرق تمتاز بعدم االستدامة.

 -2لقد كان نصيب المنطقة العربية كبي ار " من تأثيرات التغيرات المناخية حيث شيدت البمدان
العربية انخفاضا كبي ار" في معدالت تساقط األمطار ومناسيب األنيار وىذا االنخفاض شمل أيضا

المياه الجوفية.

-3إذا كان  %60من الموارد المائي السطحية ذات طابع دولي الوقوع فمنابع األنيار دجمة
والفرات والنيل في دول غير عربية مما جعل الموارد المائية العربية غير مستقرة لتأثرىا بطبيعة

عالقة الدول العربية العراق وسوريا ومصر و السودان بدول المنبع تركيا واثيوبيا واستخدميما

المياه أداة سياسية واقتصادية ضد الدول العربية المتشاطئة ورفض تركيا واثيوبيا التوقيع عمى أية

اتفاقية جديدة تنظم عممية االستفادة من مياه نيري دجمة والفرات والنيل بقسمة المياه بشكل عادل

وفقا ألحكام القانون الدولي لضمان حقوق جميع األطراف  ,وعدم التزام تركيا وأثيوبيا باالتفاقيات
الموقعة مع العراق وسوريا ومصر والسودان وقياميما بتنفيذ العديد من السدود والمشاريع

الطموحة وتنطمق دول المنبع ( تركيا وأثيوبيا ) بان موارد المياه ىي ممكا ليا و إنيا مسالة تخص
السيادة في المياه وال يحق لمدول المتشاطئة المطالبة بحصتيا من المياه وىذا مغاير لالتفاقيات

واألحكام التي أقرتيا األمم المتحدة.

 -4إن القطاع األكثر استخداما لممياه في المنطقة العربية ىو القطاع الزراعي وذلك كونو
القطاع المسؤول عن توفير الغذاء لألعداد المتزايدة من السكان األمر الذي سينعكس في دخول
صغار المزارعين مما يزيد من حالة الفقر والبطالة في المناطق الريفية.

 -5إن ظاىرة الفقر في الوطن العربي ىي أكثر برو از نتيجة ضعف السياسات ال
التخفيف من ظاىرة الفقر.

متبعة في

ثانيا  :التوصيات

-1إن إدارة الطمب عمى المياه تقدم بديال لطرق التفكير التقميدية في إدارة الموارد المائية عن
طريق إحداث تغير في سياسات الم ياه وسموكيات وممارسات مستخدمييا.

 -2ضرورة توصل الدول العربية إلى عقد اتفاقيات مع الدول المتشاطئة عمى األنيار المشتركة

من اجل تثبيت حقوق الدول العربية في مياه ىذه األنيار والحصول عمى الكميات الكافية لغرض
سد احتياجات األعداد المتزايدة من السكان وربط قضية المياه بالعالقات التجارية واالقتصادية.
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 -3تطبيق نظم اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية واعتماد األسس االقتصادية واالجتماعية
الستخدام المياه واعتماد منيجيات

متطورة لتقييم أثار التغير المناخي لمعرفة السيناريوىات

المتوقعة لتغير المناخ واألخطار الناجمة عن ذلك التغير بيدف وضع الخطط الالزمة لمتكيف مع
ىذه التغيرات وبالتالي خفض التكاليف الناجمة عن حدوثيا.

 -4اعتماد سياسية تسعير المياه ألغراض اجتماعية لتشجيع االستغالل

المستدام لممياه مع

المحافظة عمى حقوق الفقراء وعدم حرمانيم من حقوقيم في الحصول عمى المياه.

 -5إن تحسين إنتاجية العمل عن طريق تطوير التقنيات المستخدمة في النشاط الزراعي باعتباره
النشاط الرئيسي لسكان الريف وأيضا االرتقاء بكفاءة المستخدم من الموارد في األنشطة الزراعية
يعد مدخال مالئما لتحسين مستويات دخول سكان الريف ومحاصرة ظاىرتي الفق ر والبطالة في

المجتمعات الريفية.
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