
تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية في مجال املياه 
لسنة 2010

املنطقة العربية سوف تواجه “ندرة مائية حادة”
كش��ف املنتدى العربي للبيئة والتنمية )AFED( عن وجود س��وء إدارة للمياه في جميع أنحاء العالم 
العرب��ي، مبا ف��ي ذلك، وغير مقتصر حصريا عل��ى،  نقص موارد املياه العذبة في العالم العربي على س��بيل 
املثال. وكون 13 دولة عربية من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة املياه في العالم في الوقت الراهن وانخفاض 
متوس��ط   توافر املياه العذبة بحلول عام 2015 إلى أقل من 500 متر مكعب س��نوياً وهذا ما يعرف باإلجهاد 
املائي احلاد وبقاء دولتني فقط هما العراق والس��ودان فوق خط ندرة املياه بحلول عام 2025. كما يش��ير تقرير 
املنتدى العربي للبيئة والتنمية إلى أن إجمالي اس��تهالك املياه يتجاوز ما هو متاح من موارد املياه املتجددة، 

والنمو السكاني ميارس حالياً املزيد من 
الضغوط على املوارد املتاحة، مع وجود 
أكثر من 45 مليون شخص ال يحصلون 

على مياه الشرب والصرف الصحي.   

بعن��وان  التقري��ر  ه��ذا  وذك��ر 
“املياه: إدارة مس��تدامة ملورد متناقص” 
وهو الثالث في سلس��لة م��ن التقارير 
الت��ي يصدره��ا املنت��دى وال��ذي حّرره 
عضو مجل��س أمناء املنت��دى والرئيس 
التنفيذي السابق ملرفق البيئة العاملي 
محم��د العش��ري وأمني ع��ام املنتدى 
جنيب صعب وبشار زيتون )محّرر التقرير 
حول املياه لسنة 2010( أيضاً أن تسعة 

بلدان س��تهبط ما دون 200 متر مكعب وس��تة منها سوف تهبط ما دون 100 متر مكعب. وعالوة على ذلك، 
يتم استخدام أكثر من 80 في املئة من املياه العذبة ألغراض الزراعة مع هدر أكثر من نصف هذه املياه نتيجة 

للممارسات غير املستدامة.

مع هطول احلد األدنى من األمطار، 70 في املئة من األراضي العربية هي جافًة
وفقاً لنماذج تغير املناخ، تظهر التنبؤات لنهاية القرن 21 انخفاضاً في هطول األمطار بنس��بة 25 في املئة 
فض��الً ع��ن انخفاض مع��دالت التبخر بنس��بة 25 في املئة، مما ي��ؤدي إلى انخفاض بنس��بة 20 في املئة في 

متوسط   الغالل.

نظ��راً إلى الزيادة في الطل��ب وعدم كفاية العرض املترتب على ذلك من موارد املياه املتجددة، تلجأ احلكومات 
إلى االس��تفادة من موارد املياه اجلوفية. وهذا من ش��أنه خفض منس��وب املياه اجلوفية ويؤدي إلى تلوث املياه 
اجلوفية مبياه البحر املاحلة. عالوة على ذلك، يتم التش��جيع على اس��تخدام املوارد املائية غير التقليدية مثل 

حتلية املياه ومعاجلة مياه الصرف وإعادة استخدامها.  

وش��ّدد تقرير أفد على مش��كلة تلوث املياه باعتبارها من أهم املعّوقات التي تواج��ه قطاع املياه في العالم 
العربي. ويعزى هذا التلوث في املقام األول إلى املمارس��ات الزراعية غير الس��ليمة )مثل اجلريان الس��طحي 

واستخدام األسمدة واملبيدات(، فضالً عن التصريف غير السليم للمياه املنزلية ومياه الصرف. 
وثم��ة عامل آخ��ر يجب أخذه في االعتبار هو مس��ألة تغير املن��اخ، والتي، على عكس املياه، تس��تحق املزيد 

معهد عص��ام فارس للسياس��ات 
العام��ة والش��ؤون الدولي��ة )فارس( 
التابع للجامعة األميركية في بيروت، 
هو معهد بحثي تأسس في سنة 2006، بهدف 
رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة بالسياسات 
العام��ة للباحثني واألكادميي��ني، وفي مطلعهم 
األس��اتذة والباحث��ني ف��ي اجلامع��ة األمريكية 
ف��ي بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في الش��ؤون 
املتعلق��ة بصناعة القرار والعالقات الدولية في 

العالم العربي. 
ويس��عى معهد »ف��ارس« ليكون مكان��اً مدنياً 
مفتوح��اً، دينامي��كاً ومحايداً، تتالق��ى وتتمّثل 
في��ه جمي��ع األف��كار واالجتاهات املوج��ودة في 
اجملتم��ع. وتتمث��ل أه��داف املعهد ب���: )1( الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ )2( حتس��ني مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ )3( إث��راء عملية التفاعل 
بني الباحثني واملس��ؤولني والفاعلني في اجملتمع 

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.   2
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جاد شعبان وسهيل عبودمذ
الدكتور جاد ش��عبان هو أس��تاذ مس��اعد في 
االقتص��اد ف��ي قس��م العل��وم الزراعي��ة ف��ي 
اجلامع��ة األميركية في بيروت. ش��عبان حاصل 
عل��ى درجة املاجس��تير في اقتصادي��ات البيئة 
وامل��وارد الطبيعي��ة وعلى درج��ة الدكتوراه في 
االقتص��اد م��ن كلي��ة االقتص��اد ف��ي جامعة 
تول��وز. تش��مل اهتماماته البحثية الرئيس��ية 
التنظيم الصناعي لقطاعات األغذية الزراعية 
واقتصاديات القطاع العام واقتصاديات التنمية 

واالقتصاد البيئي. 
س��هيل عبود هو املدير اإلقليمي لشركة إيكو 
س��كيوريتيز في الشرق األوس��ط. وميلك عبود 
10 س��نوات من اخلبرة الدولية في تطوير وإدارة 
وهيكل��ة ومتوي��ل مش��اريع / ش��ركات الطاقة 
املتجددة وكفاءة الطاقة في كندا وجنوب شرق 

آسيا والشرق األوسط. 

عل��ى  أف��د  تقري��ر  وش��ّدد   
المي��اه  تل��وث  مش��كلة 
أه��م  م��ن  باعتباره��ا 
المعّوقات التي تواجه قطاع 
المياه ف��ي العال��م العربي 



من البحوث والدراس��ات على أرض الواقع من أجل توليد بيانات ملموس��ة، ال س��يما فيما يتعلق بأثرها على 
مستقبل املوارد املائية في املنطقة.

التوصيات:
وضع إصالحات في السياسات تتناول على وجه التحديد ندرة املياه من أجل إدارة املوارد املائية بكفاءة.

املنطقة العربية هي من أكثر املناطق جفافاً في العالم. ينبغي أن تتحقق القدرات احلالية بالكامل للسماح 
باإلدارة السليمة والبنية التحتية الفعالة وتخفيض استهالك املياه وزيادة إعادة استخدام املياه. 

يس��تهلك قط��اع الزراع��ة معظ��م 
إمدادات املي��اه. ينبغي أن تس��تخدم 
احملاصيل عالية الغلة التي تستهلك 
كمي��ات أقل م��ن املياه. كم��ا ينبغي 
حتدي��ث طرق ال��ري للحد م��ن فقدان 

التبخر. 

ثلث��ي  العرب��ي  العال��م  يس��تورد 
احتياجات��ه م��ن املياه. ينبغ��ي تعزيز 
اتفاقات املياه العابرة للحدود لضمان 
مواصل��ة الدول ذات منابع املياه تقدمي 

حصة عادلة للشعوب العربية.  
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معهد عصام فارس للسياس��ات 
العامة والشؤون الدولية

 (DTS( 408 - مبنى ديانا متاري صّباغ
صندوق بريد 11-0236، رياض الصلح

بيروت 2020 1107، لبنان
هاتف:  350000-1-961  مقسم: 4150

فاكس: 961-1-737627

املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
staff.aub.edu.lb/~webifi/

املوقع االلكتروني ملركز األبحاث السلوكّية
http://staff.aub.edu.lb/~websbs/

Sociology/Center_of_behavioral_
research/Mission.htm

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube �بيروت على ال

www.youtube.com/AUBatLebanon

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb

احملاضرة متوفرة كاملة سمعياً وبصرياً على املوقع االلكتروني ملؤسسة عصام فارس.

قراءات إضافية:

األوراق املعّدة بتكليف من معهد عصام فارس:
الدراسات القطرية احملددة املتعلقة بتغير املناخ وعملية صنع السياسات في دول املشرق العربي

http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/climate_change/ifi_cc_texts/Pages/cc_policy_levant_workshop.aspx 
 

مذكرات البحوث والسياسات الصادرة عن معهد عصام فارس:
ملزيد من األبحاث ذات الصلة بتغير املناخ والبيئة واملنشورات املتعلقة بالسياسات

يرجى زيارة موقع معهد عصام فارس
http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/climate_change/ifi_cc_texts/Pages/home.aspx  

يوّفر منتدى األبحاث والسياسة حول تغير 
املناخ والبيئة في العالم العربي آلية جامعة 
والباحثني،  ومس��احة مش��تركة لألس��اتذة 
ومنه��م أولئك ف��ي اجلامع��ة األميركية في 
بي��روت، واجملتم��ع املدن��ي والقط��اع اخل��اص 
والسياس��يني وصّناع الق��رار. ويهدف املنتدى 
إلى املساعدة على وضع سياسات بيئية أكثر 
فعالية في العالم العربي، وإلى احلّد من تأثير 
الس��يناريو املتوقع للتغير املناخي والتغيرات 
البيئية األخ��رى، وذلك بناّء على ما يدعو إليه 
املنت��دى ويرّوج له م��ن تواصل دائ��م وتفاعل 
بني الباحثني وصن��اع القرار. ويتضمن املنتدى 
باإلضافة إلى احملاضرات واألبحاث واالصدارات، 
ورش��ات عمل ومحاضرات ومؤمت��رات، وقاعدة 
بيان��ات اقليمي��ة ش��املة لكاف��ة الباحثني 
واألبح��اث في ه��ذا اجمل��ال، وهو م��ن تنظيم 
معه��د عص��ام ف��ارس للسياس��ات العامة 
والشؤون الدولية التابع للجامعة األميركية 

في بيروت. 

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
مدير البرنامج البحثي ندمي فرج اهلل 

منسقة البرنامج سارين كراجيرجيان 
منسقة البرنامج سارة الشوفي 

 تش��ير نظرية األلع��اب إلى أن 
ال��دول  مث��ل  “المنتفعي��ن” 
الملزمين بموجب  العربية غير 
لخف��ض  كيوت��و  بروتوك��ول 
س��وف  الكرب��ون  انبعاث��ات 

التلوي��ث       ف��ي  يس��تمرون 


