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التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية         2015

تقديم

تواجــه المنطقــة العربيــة واحــدة مــن اشــد ازمــات الميــاه قســوة علــى مســتوى العالــم 
كلــه. معظــم المنطقــة العربيــة تقــع فــى المنطقــة الجافــة وشــبه الجافــة، أمطــار شــحيحة، 
متباينــة فــى كمياتهــا ويصعــب التنبــؤ بهــا فــى اغلــب المناطــق. دول عربيــة عديــدة تعانــى 
مــن عجــز مائــى ودول اخــرى فــى الطريــق لتواجــه نفــس المصيــر، مــع زيــادة ســكانية تالمــس 

معدالتهــا 3 % ســنويا. 

باالضافــة الــى كل ماســبق، فقــد تســببت المســتويات المرتفعــة الســتهالك الميــاه- نتيجــة 
التطويــر االقتصــادى واالجتماعى-فــى تحــد كبيــر.

واليمكــن اغفــال االســتنزاف الشــديد للميــاه الجوفيــة غيــر المتجــددة والتلــوث الــذى يطــال 
باقــى المــوارد المائيــة. تداخــل ميــاه البحــر هــو امــر ســائد اصــاب كثير مــن الخزانات الرســوبية 
ــا مــن اى منطقــة اخــرى بالعالــم.  الســاحلية. النزاعــات التــى تتعلــق  بالميــاه الدوليــة المشــتركة بالمنطقــة العربيــة هــى أشــد التهاب
مــن الواضــح بجــالء، ان ازمــات الميــاه العالميــة المحتمــل حدوثهــا فــى المســتقبل، قــد اصبحــت واقعــا ملموســا نعيشــه فــى المنطقــة 

العربيــة.

نواجــه اليــوم فــى دولنــا العربيــة ســؤاال مفصليــا يــدور حــول إمكانيــة تجنــب ازمــة الميــاه وإمكانيــة زيــادة انتاجيــة الميــاه؟ ان االجابــة علــى 
هــذا الســؤال تعتمــد علــى الطريقــة التــى نســتخدم ونديــر بهــا المــوارد المائيــة فــى كل قطاعاتهــا وعلــى رأســها قطــاع الــرى علــى 

وجــه الخصــوص.

تحســين ادارة المــوارد المائيــة  وتســهيل الحصــول علــى ميــاه آمنــة وصــرف صحــى للجميــع هــى خطــوة بالغــة االهميــة لمجابهــة الفقــر، 
واقامــة مجتمعــات تنعــم بالســالم والرخــاء، مــع ضــرورة التأكــد اننــا اثنــاء رحلــة تحقيــق التنميــة المســتدامة لــم نتــرك اى شــخص خلفنــا.

ان توافــر معلومــات ذات مصداقيــة وتقييــم مســتقل للمــوارد المائيــة هــو شــرط ضــرورى الدارة ميــاه ســليمة، باالضافــة الــى وضــع خطــط 
ــر الوضــع المائــي فــي  ــر التــى تحمــل عنــوان “تقري تنميــة ناجحــة وعمليــات اتخــاذ قــرار رشــيدة. مــن هنــا تنبــع اهميــة سلســلة التقاري
المنطقــة العربيــة”، والتــى توجــد طبعتــه الثالثــة )2015( بيــن ايدينــا، كتحديــث للتقريريــن االول والثانــي اللــذان ســبق نشــرهما فــى 2004 

و2012 علــى التوالــى.

ان تقاريــر الوضــع المائــى العربــى تســتهدف اســتعراض محــدث للمــوارد المائيــة وادارتهــا علــى مســتوى كل دولــة عربيــة  وعلــى 
مســتوى المنطقــة العربيــة ككل، يتــم عــرض تلــك التقاريــر بشــكل دورى علــى الجمعيــة العموميــة للمجلــس العربــى للميــاه كل 
ــورة سياســات  ــر تعتبــر اضافــة قيمــة لالســتفادة منهــا عنــد بل ــح المنظمــة لعمــل المجلــس. وتلــك التقاري ــالث ســنوات، طبقــا للوائ ث

ومشــروعات مائيــة وطنيــة.

شــكرى ممــدود لفريــق الخبــراء متعــدد التخصصــات، المتخصصيــن والمحلليــن والمصمميــن ومســؤولى تكنولوجيــا المعلومــات 
واالعــالم، وتقديــرى للســادة مســؤولى نقــاط االتصــال الوطنيــة فــى الــدول العربيــة ال22، الذيــن لــم يألــوا جهدا فــى امدادنــا بالمعلومات 
وتقديــم كل العــون الممكــن والــذى ســاهم فــى ظهــور هــذا التقريــر بهــذا الشــكل المتميــز، وهــو مايعكــس اهمية التعاون المشــترك 

والشــراكة الفعالــة بيــن ســيدارى والمجلــس العربــى للميــاه تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة.

شــكرى الجزيــل موجــه الــى  منظمــة االوبــك للتنميــة الدوليــة لمســاهمتها الفعالــة التــى لوالهــا مــا كان التقريــر الثالــث للوضــع المائــى 
فــي المنطقــة العربيــة يــرى النــور 

أ.د/ محمود ابوزيد
رئيس المجلس العربى للمياه

الوزير االسبق للموارد المائية والرى فى مصر
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تقديم

مقدمة

ان مركــز البيئــة والتنميــة لالقليــم العربــى واوروبــا )ســيدارى( يعتــز بوجــود عالقــات تعــاون ممتــدة 
عميقــة الجــذور مــع المجلــس العربــى للميــاه، فــى مجــاالت مختلفــة. علــى قمــة تلــك المجــاالت يأتــى 
النشــر الــدورى للتقريــر الخــاص بالوضــع المائــى فــى المنطقــة العربيــة، والــذى بــدأ اطالقــه فــى عــام 
2004. ومــن دواعــى فخــر ســيدارى ان االصــدار الثالــث مــن تلــك السلســة مــن التقاريــر تــم اعــداده تحــت 

مظلــة جامعــة الــدول العربيــة. 

تــم اســتخدام 230 مؤشــرا ومعيــارا لمتابعــة التغيــرات ومعــدالت التقــدم واالتجاهــات فــى قطــاع 
الميــاه بالمنطقــة العربيــة.  التقنيــات الحديثــة وآخــر مســتجدات التكنولوجيــا التحويليــة علــى 
مســتوى العالــم، مثــل الــذكاء االصطناعــي وغيــره، تحتــم علينــا تكييــف اســاليبنا وممارســتنا 

لتوائــم تلــك التطــورات مــن اجــل صالــح شــعوبنا العربيــة.

ــر، مــن حيــث التطــور والدقــة والتطبيــق فــى  ان تقنيــة االستشــعار عــن بعــد وصــور القمــر الصناعــى، المشــار اليهــا فــى هــذا التقري
تقييــم وادارة المــوارد المائيــة، تمــت االســتعانة بهــا خــالل مراحــل التقريــر المختلفــة. وقــد نجحــت تلــك التقنيــة فــى توفيــر معلومــات 
ــد فــى المناطــق البعيــدة، وعنــد مصــادر الميــاه  ــة، وبالتحدي ــة الحصــول عليهــا مــن خــالل الطــرق التقليدي ــات كان مــن الصعوب وبيان

ــرة للحــدود الوطنيــة واالقليميــة.  العاب

تتميــز بيانــات االقمــار الصناعيــة بقدرتهــا علــى الحصــول علــى معلومــات دقيقــة عــن تســاقط االمطــار وعــن اســتهالك الميــاه مثلمــا 
تتميــز ايضــا بقدرتهــا علــى تحديــد تأثيــر التغيــر فــى غطــاء االراضــى علــى اســتخدام الميــاه. وهــذا امــر لــه اهميــة خاصــة حينمــا تواجــه 
بعــض المناطــق قصــورا فــى توفيــر اجهــزة قيــاس االمطــار او عجــزا فــى محطــات قيــاس وجمــع بيانــات المنــاخ واالرصــاد. ان التطــورات 
التقنيــة المتالحقــة فــى مجــال معالجــة الميــاه وتحليتهــا وحصــاد ميــاه البخــر، تفتــح البــاب واســعا امــام فــرص واعــدة لالســتفادة مــن كل 
قطــرة ميــاه، ســواء كانــت تلــك القطــرة غائمــة فــى الغــالف الجــوى حولنــا، او ســابحة فــى ميــاه الصــرف الناتجــة مــن اســتخدامات متعــددة، 

او فــى البحــار والمحيطــات و الخلجــان التــى تحيــط بالمنطقــة العربيــة.

يشــكل هــذا التقريــر مصــدرا مفيــدا للمعلومــات المطلوبــة والالزمــة لصناعــى القــرار، بالتحديــد المهتميــن بمفهــوم الترابــط بيــن 
ــة. ــة والحيوي ــة شــديدة االهمي ــة، لتحقيــق االمــن المطلــوب تحقيقــه فــى تلــك القطاعــات الثالث ــاه والغــذاء والطاق المي

التغيــرات المناخيــة تطــرق االبواب..جملــة دقيقــة لحــد كبيــر، وهــى تعبــر عــن حقيقــة واضحــة ملموســة. هنــاك تغيــر فــى حجــم وتوقيــت 
االمطــار المتوقعــة، كمــا ان هنــاك تغيــرا فــى االحتياجــات المائيــة الالزمــة للزراعــة. بنــاء علــى تلــك الحقيقــة مــن المهــم االســتمرار فــى 

متابعــة التأثيــرات المتوقعــة لتلــك التغيــرات علــى الميــاه، مــن خــالل تقاريــر تتمتــع بالمصداقيــة مثــل هــذا التقريــر الــذى بيــن ايدينــا.

ان توفيــر بديــل غيــر تقليــدى للطاقــة والمــوارد المائيــة شــاملة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، وبالتحديــد الطاقــة الشمســية المتوافــرة 
بســخاء فــى المنطقــة العربيــة، ســوف يســاهم لحــد كبيــر فــى التخفيــف مــن االنبعاثــات الضــارة الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة. 
باالضافــة الــى ان المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة، مثــل اعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف وتحليــة الميــاه،  هــى مســارات  تــم تحقيــق تقــدم 
ملمــوس فيهــا مــن ناحيــة الحجــم ومــن ناحيــة التقنيــة المســتخدمة فــى المنطقــة العربيــة. ان هــذا التقريــر يقــدم تقييــم دقيــق لوضــع 

المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة فــى المنطقــة العربيــة.

نحــن فــى ســيدارى ملتزمــون بتطويــر ونشــر تقريــر الوضــع المائــى فــى المنطقــة العربيــة مــن خــالل تعــاون وثيــق مــع شــركائنا 
األخــرى. الموقــرة  المؤسســات  مــن  أي  الــى  باالضافــة  العربيــة،  الــدول  للميــاه وجامعــة  العربــى  المجلــس  الرئيســيين: 

د. نادية مكرم عبيد
المدير التنفيذى، سيدارى

الوزير االسبق للبيئة فى مصر
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الملخص التنفيذي

بلــغ ســكان الــدول العربيــة فــي عــام 2015 عــددا يقــارب 400 مليــون مواطــن ويمثلــون حوالــى 5% مــن ســكان العالــم ويعيشــون 
علــى 10% مــن مســاحة اليابســة. تســتقبل المنطقــة العربيــة كميــة امطــار فــي المتوســط حوالــي 1462 مليــار متــر مكعــب/
الســنة مــع متوســط عمــق جغرافــى حوالــي 124 مــم، فــي الوقــت الــذى تبلــغ كميــات االمطــار علــى المســتوى العالمــى حوالــي 110 
الــف مليــار متــر مكعب/الســنة.  هــذا يعنــي ان حجــم المطــر الســنوي علــى المنطقــة العربيــة يمثــل حوالــي 1.33% مــن حجــم 

المطــر العالمــي.

ــد يســتقبل متوســط عمــق جغرافــى مطــرى علــى مســتوى  فــي العــام 2014، اقــرت FAO AQUASTAT ان مصــر هــي أقــل بل
العالــم بقيمــة التتعــدى 18 مم/الســنة، تأتــى ليبيــا فــي المركــز التالــى بقيمــة 56 مم/الســنة ثــم الســعودية 59 مم/الســنة. ان 
حالــة الجفــاف القاســية التــي تســود كل البلــدان العربيــة يؤكدهــا  نصيــب المنطقــة العربيــة مــن العمــق المطــرى الــذى يبلــغ 
28% مــن المتوســط العالمــى للعمــق المطــرى، بينمــا يبلــغ نصيــب المواطــن العربــى  )حوالــى 300 متــر مكعب/الفرد/الســنة( 5 
% مــن المتوســط العالمــى لنصيــب الفــرد والــذى يالمــس )6000 متــر مكعب/الفرد/الســنة( مــن المــوارد المائيــة الزرقــاء الداخليــة 

المتجــددة، كمــا هــو موضــح فــي شــكل 1.

5,900 , 95%

290, 5%

)السنة/ الفرد/ 3م(نصيب الفرد من الموارد المائية الزرقاء الداخلية المتجددة 

العالم

المنطقة العربية

نصيب الفرد من الموارد المائية الزرقاء الداخلية المتجددة بالمنطقة العربية. 1شكل 

ان الحالــة الحرجــة التــي تكتنــف المــوارد المائيــة فــي المنطقــة العربيــة )نــدرة ميــاه متزايــدة، احتياجــات مائيــة متصاعــدة، 
ومــوارد مائيــة محــدودة( تســتلزم وجــود عمليــة تقييــم دوريــة فعالــة وموثوقــة لــكل العناصــر المرتبطــة بالميــاه.

هــذه الوثيقــة تمثــل التقريــر الثالــث للوضــع المائــى فــي المنطقــة العربيــة عــن إحصائيــات عــام 2015.  ويحدونــا االمــل ان يقــدم 
التقريــر توجيهــا مفيــدا لعمليــة صناعــة القــرار فــي قطــاع الميــاه، مــن اجــل دعــم إدارة وتنميــة وتخطيــط أفضــل للميــاه. تــم 
اعــداد هــذا التقريــر عــن طريــق “ســيدارى” والمجلــس العربــى للميــاه، باإلضافــة الــى نقــاط اتصــال مــن الــوزارات المعنيــة بالميــاه 

فــي المنطقــة، كمــا تــم دعــم التقريــر عــن طريــق صنــدوق أوبــك للتنميــة الدوليــة )اوفيــد(.

يضــم التقريــر حوالــى 230 مؤشــرا ومعامــال يقدمــوا وصفــا دقيقــا للميــاه فــي المنطقــة العربيــة. تــم تقســيم المؤشــرات الــى 
ــى: الميــاه المتاحــة، الميــاه واالســتخدامات، الميــاه وتغيــر اســتخدامات االراضــي، الميــاه والخدمــات، الميــاه  15 مجموعــة، كالتال
والطاقــة، الميــاه والنواحــي اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة، الميــاه والتمويــل، الميــاه والتجــارة، الميــاه والحوكمــة، وأخيــرا الميــاه 
والعالقــات الدوليــة. تــم اســتخدام تقنيــات االستشــعار عــن بعــد لتقديــر عديــد مــن العوامــل غيــر المقاســة او المبلــغ عنهــا فــي 

تقاريــر الــدول، ومــن اجــل تحســين دقــة باقــى العوامــل والمؤشــرات.
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ان المــوارد المائيــة المتاحــة يمكــن تقســيمها الــى خمــس شــرائح رئيســية: الشــريحة األولــى تقســم المــوارد الــى مــوارد مائيــة 
تقليديــة وغيــر تقليديــة. المــوارد غيــر التقليديــة تتعلــق باألســاس   بثالثــة أنشــطة، كالتالــى: اعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف 
الزراعــى، إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف المنزلــى والصناعــى، الميــاه الناتجــة عــن التحليــة، وأيضــا إعــادة اســتخدام الميــاه 
الجوفيــة المعــاد شــحنها مــن اســتخدامات الميــاه الســطحية . تمثــل الميــاه الجوفيــة المســوس إمكانيــة إضافيــة  للمــوارد غيــر 

التقليديــة حينمــا ترافقهــا جــدوى اقتصاديــة مــن عمليــة التحليــة.

هنــاك إزدواجيــة فــي الحســاب فيمــا بيــن المــوارد التقليديــة وغيــر التقليديــة، حيــث أن الصــرف الزراعــى المعــاد اســتخدامه فــي 
ــم تقديرهــا كلهــا مســبقا كمــوارد  ــة المعــاد تدويرهــا، ت ــاه الجوفي ــي والصناعــي المنتجــة، والمي ــاه الصــرف المنزل ــرى، ومي ال
ــى 709.97 مليــار  ــذى يصــل ال ــة فــي المنطقــة العربيــة وال ــى المــوارد المائيــة التقليدي ــة. شــكل 2 يوضــح اجمال مائيــة تقليدي
متــر مكعــب، واجمالــى الميــاه غيــر التقليديــة المنتجــة والتــي تبلــغ 73.55 مليــار متــر مكعــب. هنــاك ازدواجيــة فــي الحســاب 
يصــل تقديرهــا الــى 60.84 مليــار متــر مكعــب ، ولكنهــا تعطــي فكــرة واضحــة عــن كميــة الميــاه التــي يمكــن إعــادة ســحبها 
العــادة اســتخدامها، وبعضهــا يحتــاج الــى معالجــة مســبقة قبــل إعــادة االســتخدام. الكميــة االجماليــة يمكــن اســتخدامها لــو 

.)Zero Liquid Discharge( اســتطعنا إعــادة اســتخدام كل الصــرف الناتــج وتــم الوصــول لكميــة صــرف ســائل تبلــغ صفــرا

  إزدواجية في
 60.84الحساب 

مليار متر  
السنة/ مكعب

الموارد المائية المتاحة إجمالي
السنة/ مليار متر مكعب 783.52

إجمالي الموارد المائية التقليدية
السنة/ مليار متر مكعب 709.97

يةإجمالي الموارد المائية غير التقليد
السنة/ مليار متر مكعب 73.55

المياه التقليدية وغير التقليدية في المنطقة العربية. 2شكل 

ــي  ــى يعتمــد علــى المــوارد المائيــة المتجــددة  المســحوبة لإلســتخدامات المفيــدة، ومــا إذا كان مصدرهــا يأت التقســيم الثان
مباشــرة مــن امطــار ميــاه الغــالف الجــوى )ميــاه خضــراء( او مــن المســطحات المائيــة وخزانــات الميــاه الجوفيــة )الميــاه الزرقــاء(. 
بشــكل محــدد، الميــاه المســحوبة والمســتهلكة مــن الغابــات المطيــرة، والمراعــى، والزراعــة المطيــرة التــي تعتمــد بشــكل 
اساســى علــى المطــر، يتــم اإلشــارة لهــا كلهــا بمصطلــح “الميــاه الخضــراء”.  أمــا الميــاه الزرقــاء فهــي الميــاه التــي يمكــن 

ــات الجوفيــة.  اســتخراجها مــن المســطحات المائيــة ومــن الخزان

شــكل 3 يوضــح ان ثلثــى )62%( المــوارد المائيــة التقليديــة الســنوية تعتبــر مــن الميــاه الخضــراء )442.88 مليــار متــر مكعــب( 
ــاه الخضــراء،  ــة المي ــى أهمي ــج تشــير بوضــوح ال ــر مكعــب(. تلــك النتائ ــار مت ــاء )267.09 ملي ــاه الزرق بينمــا 38% تعــد مــن المي
وبهــذا المنطــق المبنــى عليــه تلــك النتائــج، فــان اى تقييــم وطنــى او اقليمــى اليأخــذ فــي االعتبــار الميــاه الخضراء فــي ميزانيته 

المائيــة ســيكون منقوصــا.

فــي المنطقــة العربيــة تســتهلك اراضــى المراعــى الطبيعيــة مــا مقــداره 48% مــن الميــاه الخضــراء )212.07 مليــار متــر مكعــب(، 
بينمــا تســتهلك الغابــات تقريبــا 18% )80.29 مليــار متــر مكعــب(، وتســتهلك الزراعــة المطيــرة حوالــى 150.52 مليــار متــر مكعب/

السنة .
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إجمالي الموارد المائية التقليدية
السنة/ مليار متر مكعب 709.97

إجمالي الموارد المائية الخضراء
السنة/ مليار متر مكعب 442.88

إجمالي الموارد المائية الزرقاء
السنة/ مليار متر مكعب 267.09

الموارد المائية الخضراء والزرقاء في المنطقة العربية. 3شكل 

ــة، حيــث يتــم التقســيم طبقــا لتجددهــا. المــوارد  ــة التقليدي ــك فــي تقســيم المــوارد المائي يمكــن ان نذهــب ألبعــد مــن ذل
المائيــة المتجــددة هــي التــي تتجــدد ســنويا مــرة أخــرى بعــد ان يتــم اســتخراجها لالســتخدام المفيــد، امــا مــن االمطــار او/و 
التدفقــات الســطحية الطبيعيــة او تدفقــات الميــاه الجوفيــة عبــر الحــدود الدوليــة. بنــاء علــى ذلــك، تعتبــر كل الميــاه الخضــراء 

وبعــض الميــاه الزرقــاء مياهــا متجــددة.

المــوارد المائيــة غيــر المتجــددة مثــل ميــاه الخزانــات الجوفيــة الرســوبية العميقــة هــي غيــر متجــددة، وال تتجــدد الميــاه التــي 
تســحب منهــا. تقســيم المــوارد المائيــة طبقــا لتجددهــا موضــح فــي شــكل 4.   اجمالــى المــوارد المائيــة الســنوية المتجــددة 
)خضــراء وزرقــاء( يمكــن تقديرهــا ب663.29 مليــار متــر مكعــب. 82% مــن اجمالــى الميــاه الزرقــاء )267.09 مليــار متــر مكعــب( 
تعــود الــى مــوارد مائيــة متجــددة، بفــرض ســحب ســنوي مخطــط مــن الخزانــات الرســوبية غيــر المتجــددة، حوالــي )46.68 مليــار 

متــر مكعــب( أي 18% مــن أجمالــي الميــاه الزرقــاء.

إجمالي الموارد المائية التقليدية
السنة/ مليار متر مكعب 709.97

إجمالي الموارد المائية المتجددة
السنة /مليار متر مكعب 663.29

إجمالي الموارد المائية غير المتجددة
السنة/ مليار متر مكعب 46.68

الموارد المائية المتجددة وغير المتجددة في المنطقة العربية. 4شكل 

علــى نفــس المنــوال، يمكــن تقســيم المــوارد المائيــة طبقــا لمصدرهــا، ســواء وطنــى )داخــل الحــدود(، او اقليمــى، او خــارج 
اإلقليــم. االمطــار الداخليــة، التــي تتســاقط داخــل حــدود كل دولــة، هــي مصــادر المــوارد المائيــة الداخليــة المتجــددة. وبشــكل 
ــة  ــر مــوارد مائي ــة )او االقليــم(، هــي تعتب ــر حــدود الدول ــى عب ــة التــي تأت ــة الســطحية والجوفي ــان التدفقــات المائي مكافــئ ف
خارجيــة. شــكل 5 يبيــن أن هنــاك 581.2 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه متاحــة ســنويا مــن المصــادر الداخليــة )متضمنــة الميــاه 
الخضــراء والميــاه الجوفيــة المتجــددة وغيــر المتجــددة(. ومــن جانــب اَخــر فــإن صافــى المــوارد المائيــة الخارجيــة يمثــل الفــارق بين 

التدفقــات الــى المنطقــة العربيــة والخارجــة منهــا متضمنــة الميــاه الســطحية والجوفيــة معــا.
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التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية         2015

إجمالي الموارد المائية التقليدية
السنة/ مليار متر مكعب 709.97

الموارد المائية الداخلية
السنة/ مليار متر مكعب 581.20

442.88: الخضراء
91.64: صافي الموارد المائية الداخلية المتجددة 

46.68: غير المتجددة المياه الجوفية

صافي الموارد المائية الخارجية 
السنة/ مليار متر مكعب 128.74

الموارد المائية الداخلية والخارجية في المنطقة العربية. 5شكل 

باإلضافــة لذلــك، فــان المــوارد المائيــة الزرقــاء يمكــن تقســيمها الــى مــوارد ســطحية ومــوارد جوفيــة. المــوارد المائيــة الســطحية 
ــاء  ــة الزرق ــة الداخلي ــى المــوارد المائي ــاء كمــا هــو موضــح فــي شــكل 6. ان اجمال ــة الزرق ــى المــوارد المائي تشــكل ثلثــى اجمال
المتجــددة يســاوى 91.68 مليــار متــر مكعــب، وهــو حاصــل جمــع الميــاه الزرقــاء الســطحية المتجــددة )69.11 مليــار متــر مكعــب( 
والميــاه الجوفيــة المتجــددة )41.27 مليــار متــر مكعــب( مطــروح منهــا التداخــل بيــن الميــاه الســطحية والجوفيــة )18.7 مليــار 
متــر مكعــب(. عــالوة علــى مــا ســبق، 163.16 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه الزرقــاء المتجــددة تأتــى مصادرهــا مــن خــارج المنطقــة 
العربيــة ثــم يتــم نقلهــا بشــكل رئيســي عبــر األنهــار المشــتركة مثــل النيــل ودجلــة والفــرات والســنغال، باإلضافــة الــى بعــض 
التدفقــات مــن الخزانــات الجوفيــة المشــتركة عبــر الحــدود الدوليــة. وهــى تمثــل 64% مــن حاصــل جمــع المــوارد المائيــة الزرقــاء 

المتجــددة الداخليــة والخارجيــة )للمنطقــة(، والتــي تســاوى 254.84 مليــار متــر مكعــب.

ــاه  ــار متــر مكعــب، وهــو حاصــل جمــع صافــى المي ان صافــى المــوارد المائيــة الخارجيــة الزرقــاء المتجــددة يســاوى 128.74 ملي
الســطحية الخارجيــة الزرقــاء )118.24 مليــار متــر مكعــب( وصافــي الميــاه الجوفيــة الخارجيــة )10.5 مليــار متــر مكعــب(. وهــو 
يمثــل 58% مــن حاصــل جمــع )220.42 مليــار متــر مكعــب( صافــي المــوارد المائيــة الخارجيــة الزرقــاء المتجــددة، والمــوارد المائيــة 

الداخليــة الزرقــاء المتجــددة.

التداخل
مليار   18.7

/  متر مكعب
السنة

الموارد المائية الزرقاء
السنة/ متر مكعب مليار 267.1

الموارد المائية الزرقاء السطحية 
المتجددة

ةالسن/ مليار متر مكعب 187.35
69.11: الداخلية

118.24: صافي المياه الخارجية

الموارد المائية الجوفية
ةالسن/ مليار متر مكعب 98.45

41.27: الداخلية
10.5: صافي المياه الخارجية

46.68: غير المتجددة

الموارد المائية السطحية والجوفية في المنطقة العربية. 6شكل 
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الملخص التنفيذي

يعانــى قطــاع الميــاه فــي معظــم الــدول العربيــة مــن اجهــاد مائــى بمســتويات حــدة مختلفــة ومراحــل هشاشــة مختلفــة. ان 
المشــروعات المائيــة فــي اعالــى األنهــار المشــتركة، تشــكل تهديــدا بالغــا لالمــن المائــى لــكل المنطقــة العربيــة. وقــد تــم رصــد 

تأثيــرات حــادة تواجههــا فعليــا دولتــا ســوريا والعــراق.

الميــزان المائــي فــي المنطقــة العربيــة لعــام 2015 موضــح فــي مخطــط الوضــع المائــي )1(، بينمــا يظهــر مخطــط الوضــع المائــي 
ــال لتوضيــح الفــرق بيــن المقاربتيــن الســابقتين، شــكل 7  ــاه معتمــدا علــى المتوســطات بعيــدة المــدى. كمث ــة المي )2( حال
يوضــح توزيــع االمطــار طبقــا الــى: )أ( المتوســط بعيــد المــدى )كمــا ذكرتــه قاعــدة بيانــات FAO AQUASTAT(، )ب( القيــم التــي 
ذكرتهــا كل دولــة فــي تقريرهــا الوطنــى عــن التســاقط المطــرى عليهــا فــي عــام 2015 بالتحديــد، )ج( القيــم المســتنبطة مــن 

االستشــعار عــن بعــد.

ــة مــن الــدول العربيــة  اقــل مــن المتوســط بعيــد  يوضــح الشــكل أن قيــم اإلستشــعار عــن بعــد للعمــق المطــري فــي 13دول
المــدى. وعلــى الجانــب اآلخــر، فــان قيــم االستشــعار عــن بعــد بخصــوص تســع دول كانــت اعلــى مــن المتوســط بعيــد المــدى.

ان اجمالــى الســحب الســنوي مــن المــوارد المائيــة الزرقــاء يصــل الــى 235.13 مليــار متــر مكعــب. يســتخدم قطــاع الزراعــة 81 % 
مــن اجمالــى الســحب )190.10 مليــار متــر مكعــب(. يضيــف الســحب المنزلــى كميــة تصــل الــى 32.88 مليــار متــر مكعــب )14% مــن 
االجمالــى( ، بينمــا يســتخدم القطــاع الصناعــى نســبة تقــارب الـــ 5% )11.17 مليــار متــر مكعــب(. يجــب ان يكــون واضحــا ان اجمالــى 
كميــة االســتخدامات الزراعيــة تصــل الــى 293.68 مليــار متــر مكعــب، ثلــث تلــك الكميــة )103.56 مليــار متــر مكعــب( يتــم الوفــاء 

بهــا مباشــرة عــن طريــق الميــاه الخضــراء مــن األمطــار )الزراعــة المطريــة(. 

ان اجمالــى اراضــى الزراعــة المرويــة فــى المنطقــة العربيــة يبلــغ 12.63 مليــون هكتــار، نصــف تلــك المســاحة علــى وجــه التقريــب 
تقــع فــى مصــر والعــراق. تغطــى الزراعــة المرويــة مســاحة قدرهــا 46.72 مليــون هكتــار، نســبة تزيــد عــن ثلــث تلــك المســاحة 

)38%( تتمثــل فــى دولــة الســودان وحدهــا.

حوالــى 88% مــن اجمالــى الســحب يعــود الــى المــوارد المائيــة التقليديــة، بينمــا تأتــى نســبة 12% مــن المــوارد غيــر التقليديــة، 
اغلبهــا مــن اعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف. الســحب الســنوى مــن المــوارد المائيــة الزرقــاء يســاوى 205.76 مليــار متــر مكعــب، 
والــذى يتعــدى 77% مــن اجمالــى المــوارد المائيــة الزرقــاء. متوســط نصيــب الفــرد مــن ســحب المــوارد المائيــة الزرقــاء المتجــددة 
المــس 575 متــر مكعب/الســنة. ، والــذي يعكــس مســتوى عــال وملحــوظ مــن االجهــاد المائــى ويســبب ضغوطــا اضافيــة علــى 

مــوارد الميــاه الجوفيــة بالخزانــات الرســوبية غيــر المتجــددة، والتــى تعانــى مــن الهشاشــة.

17 دولــة عربيــة تقــع تحــت خــط النــدرة المائيــة )1000 متــر مكعب/الفرد/الســنة(، وهنــاك 13 دولــة تقــع تحــت خــط النــدرة المائيــة 
الحــادة )500 متــر مكعب/الفرد/الســنة(. اعلــى نصيــب للفــرد مــن ســحب الميــاه الزراعيــة شــهدته العــراق )880 متــر مكعــب/
الفرد/الســنة(، بينمــا اعلــى نصيــب مــن ســحب الميــاه الصناعيــة كان فــى مصــر )60متــر مكعب/الفرد/الســنة(. اعطــت الكويــت 
نصيــب عالــى والفــت للفــرد مــن الميــاه المنزليــة والــذى وصــل إلــى 235 متــر مكعب/الفرد/الســنة، بينما بلغ متوســط االمدادات 

المنزليــة فــى الصومــال اقــل مــن 2 متــر مكعب/الفرد/الســنة.

تالحــظ وجــود زحــف عمرانــى علــى الغطــاء االخضــر تمثــل فــى التهامــه لمســاحة قدرهــا 188267 هكتــار بيــن عامــى 2012 و 2015. 
فــي حيــن أنــه تــم اقامــة مجتماعــات حديثــة وتجمعــات ســكنية علــى مســاحة 43821 هكتــار فقط مــن االراضى المصنفة مســبقا 
كأراض صحراويــة.  وممــا يؤســف لــه، ان التنميــة العمرانيــة قــد حدثــت علــى حســاب االســتخدامات االخــرى الطبيعيــة والمفيــدة 
ــر الموضوعــى  ــة، يبــدو مــن غي ــة لتغطــى 88% مــن مســاحتها الكلي لالراضــى. فــى منطقــة تمتــد فيهــا االراضــى الصحراوي

التوســع فــى التنميــة العمرانيــة علــى حســاب المســاحات الخضــراء نــادرة الوجــود بــدال مــن األراضــي الصحراويــة.
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)السنة/ مم(العمق المطري 

Aquastat -متوسط طويل المدى  CHIRPS - 2015بيانات اإلستشعار عن بعد لعام  2015بيانات الدول لعام 

متوسط المدى الطويل مقابل عام 2015 للتساقط المطري )االستشعار عن بعد وبيانات الدول(. 7شكل 

وبخصــوص خدمــات الميــاه والصــرف الصحــى، اظهــرت تقاريــر الــدول ان 79% مــن اجمالــى الســكان فــى المنطقــة العربيــة 
يســتفيدون مــن وصــالت شــبكات الميــاه فــى االماكــن القريبــة مــن محــل ســكنهم. 86% مــن اجمالــى الســكان فــى المنطقــة 
العربيــة لديهــم وســائل للحصــول علــى خدمــات ميــاه شــرب محســنة، بينمــا يتمتــع 76% مــن الســكان بوســائل للحصــول 
علــى خدمــات صــرف صحــى محســنة، 63 مليــون شــخص مازالــوا محروميــن مــن خدمــات ميــاه الشــرب المحســنة، و 79 مليــون 
مواطــن محروميــن مــن خدمــات صــرف صحــى محســنة.  ومــن حيــث تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة الســادس مــن اهــداف 
االلفيــة، والــذى يركــز علــى الوفــاء بالتزامــات نحــو تقديــم ميــاه نظيفــة وصــرف صحــى لجميــع الســكان. ، أظهــرت المؤشــرات أن 

72% مــن اجمالــى الســكان يتمتعــوا بخدمــات صــرف صحــى مــدارة بأمــان.

هنــاك شــبكات ميــاه شــرب تبلــغ اطوالهــا حوالــى مليــون كيلومتــر فــى المنطقــة العربيــة. تقــل اطــوال شــبكات تجميــع ميــاه 
الصــرف عــن مثيلتهــا للشــرب بشــكل كبيــر، حيــث يصــل اجماليهــا الــى 183 الــف كيلومتــر، بمــا يمثــل 20 % مــن اطــوال 
شــبكات ميــاه الشــرب. وقــد اثبتــت المقارنــة بيــن االرقــام الســابقة ان هنــاك عجــزا قــدره 43% فــى اطــوال تجميــع ميــاه الصــرف 

الصحــى. وصلــت قــدرة معالجــة ميــاه الصــرف المنزليــة فــى حــدود 71% مــن مــن قــدرة تجميــع ميــاه الصــرف الصحــى.

وحســب برنامــج المتابعــة المشــترك )JMP( المــدادات الميــاه والصــرف والصحــة العامــة، المدعــوم بالمنظمــات الدوليــة للصحــة 
والطفــل WHO/UNICEF أوضحــت المؤشــرات ان 63% مــن ســكان المناطــق الريفيــة العربيــة متاحــا لهــم وســائل للحصــول علــى 
ميــاه الشــرب فــي محــل اقامتهــم وســكناهم، بينمــا تبلــغ تلــك النســبة 87% لســكان المناطــق الحضريــة. تناقصــت نســبة 

الســكان الذيــن يعانــون مــن خدمــات ميــاه شــرب غيــر محســنة مــن 12% فــى عــام 2000 الــى 3% فــى عــام 2015. 

قــام برنامــج المتابعــة المشــترك )JMP( بتقديــر نســبة ســكان المناطــق الريفيــة الذيــن يتلقــون خدمــات صــرف صحــى اساســية 
علــى االقــل، حيــث وصلــت الــى 68% فــى عــام 2015 بالمقارنــة ب84 % للتجمعــات الحضريــة. ممــا يدعــو لالســف ان نســبة الســكان 
المســتخدمين لخدمــات صــرف صحــى غيــر محســنة ظلــت ثابتــة عنــد 7%. 14% مــن ســكان المناطــق الريفيــة فــى الــدول 

العربيــة مازالــوا يمارســون عــادة التغــوط فــى الخــالء.

اشــارت التقاريــر الوطنيــة للــدول التــى قدمــت بياناتهــا ان هنــاك تناقصــا ملحوظــا فــى االمــراض المرتبطــة بالميــاه، بينمــا كانــت 
حــاالت االصابــة بالــدودة الغينيــة فــى بعــض الــدول العربيــة فــى مرتبــة مئــات اآلألف فــى عــام 1996، فقــد تقلصــت تلــك االعــداد 
لتصبــح فــى مرتبــة عشــرا اآلآلف فــى عــام 2006. اشــار التقريــر االخيــر الــى حــاالت نــادرة التتعــدى العشــرات. علــى كل االحــوال، ربمــا 

يكشــف التقييــم الســليم للموقــف فــى الــدول التــى تعانــى مــن اضطــراب سياســى عــن حالــة وارقــام  مختلفــة.
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تولــد المنطقــة العربيــة ســنويا 35127 جيجــا وات ســاعة مــن الكهربــاء الناتجــة  مــن الطاقــة الكهرومائيــة لعــام 2015.   حوالــى 
41% مــن تلــك الطاقــة الكهرومائيــة يتــم توليدهــا فــى مصــر )15510 جيجــا وات ســاعة(. تولــد كل مــن الســودان وســوريا حوالــى 
44% مــن اجمالــى الطاقــة. تأثــرت المنشــآت المائيــة ســلبيا بســبب االضطــراب السياســى فــى عــدد مــن الــدول مثــل ســوريا 

وليبيــا ودول اخــرى، باالضافــة الــى تداعيــات الحــرب فــى العــراق.

تبلــغ مواقــع االراضــى الرطبــة فــى المنطقــة العربيــة، والمعتــرف بهــا دوليــا عــن طريــق رامســار )RAMSAR( 157 موقعــا، كلهــم 
ــة واحــدة هــى  ــدول العربيــة االفريقيــة. تغطــى االراضــى الرطبــة مســاحة تناهــز 9 مليــون هكتــار، ثلثهــا يقــع فــى دول فــى ال

الجزائــر.

ان تأثيــر التغيــرات المناخيــة يتــم تلمســها فــى شــكل حقائــق يوميــة فــى المنطقــة العربيــة، وظواهــر التخطأهــا العيــن فــى 
ــات  ــات عــن عــدد احــداث الفيضان ــر يتضمــن بيان ــة. هــذا التقري انتشــار التصحــر، ووقــوع ســيول مدمــرة، ودورات جفــاف طويل
ــى وقــوع خســائر بشــرية تبلــغ 665 مواطنــا، وخســائر  ــى 96 حــدث ســيل ادى ال ــدول )متضمنــة اجمال والجفــاف فــى بعــض ال
اقتصاديــة مباشــرة تقــارب الـــ 840 مليــون دوالر(، بالرغــم مــن ذلــك فمازالــت تلــك البيانــات غيــر كافيــة لوضــع تصــور عــن اتجاهــات 

التغيــر المناخــى. 

تعانــى الــدول العربيــة مــن غيــاب األدوات األساســية )والمنشــآت( التــي تســمح بتقييــم ومتابعــة التغيــرات المناخيــة. هنــاك 
حاجــة ماســة لتبنــى برنامــج اقليمــى الجــراء تقييــم مســتفيض ومتابعــة دوريــة أساســية للعناصــر المناخيــة.

انتاجيــة الميــاه الموجهــة للزراعــة فــى تقاريــر أكثــر الــدول الرئيســة التــى تنتــج محاصيــل الغــذاء )مصــر والســودان وســوريا( 
تتــراوح مــا بيــن 0.42  الــى 0.6 دوالر/للمتــر المكعــب.  وأشــار مؤشــر الوظيفــة لقطــرة الميــاه )او مســتوى التوظيــف القطاعــى( 
الــى 110 و 54 و 20 وظيفــة لــكل مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه الموجــه للزراعــة فــى مصــر والســودان وســوريا، علــى التوالــى.

وبالنســبة النتاجيــة الميــاه الصناعيــة، فــى دول الخليــج بشــكل خــاص، وصــل متوســط انتاجيــة الميــاه فــي الصناعــة الــى 753 
دوالر/المتــر مكعــب. باالضافــة الــى ذلــك، فــان متوســط التوظيــف فــى القطــاع الزراعــى يقــارب 900 وظيفــة لــكل مليــون متــر 

مكعــب ميــاه بينمــا يبلــغ هــذا المتوســط فــى القطــاع الصناعــى 17 الــف وظيفــة لــكل مليــون متــر مكعــب ميــاه.

فــى الكويــت، 18.4 % مــن الميزانيــة الوطنيــة يتــم توجيههــا نحــو برنامــج الميــاه والصــرف الصحــى، بينمــا تبلــغ تلــك النســبة 
فــى تونــس 1.9 % وتبلــغ فــى مصــر 1.3 %.  ان النســبة مــن متوســط الدخــل القومــى )GDP(  والموجهــة الــى الصــرف الصحــى 
والصحــة العامــة ترتفــع لتصــل الــى 10.9 % فــى االردن، وتنخفــض لتصــل الــى 0.06% فــى الســودان. تغطيــة تكاليــف التشــغيل 
والصيانــة لخدمــات الميــاه والصــرف الصحــى بلغــت 83 % فــى االردن و80% فــى تونــس و75% فــى مصــر واإلمــارات، بينمــا 

وصلــت الــى 9% فــى العــراق.

فــى العــام 2015، اســتوردت الــدول العربيــة 128.4 مليــون طــن متــرى مــن المنتجــات الغذائيــة الزراعيــة والمنتجــات الحيوانيــة، 
ــة  ــرى مــن المنتجــات الغذائي ــى 18.3 مليــون طــن مت ــة حوال ــدول العربي ــار دوالر، وتصــدر ال بمــا يســاوى قيمــة قدرهــا 70.7 ملي
الزراعيــة والمنتجــات الحيوانيــة بقيمــة 15.96 مليــار دوالر. تســتورد الــدول العربيــة 288 مليــار متــر مكعــب  مــن الميــاه االفتراضيــة 
المتضمنــة فــى المنتجــات الغذائيــة، بينمــا يتــم تصديــر مياهــا افتراضيــة قدرهــا 33.4 مليــار متــر مكعــب. حوالــى نصــف الميــاه 
االفتراضيــة للمنتجــات الغذائيــة موجــودة فــى  ثالثــة منتجــات: القمــح ومنتجــات االلبــان وزيــت الطعــام. يســتهلك القمــح حوالــى 
20% مــن اجمالــى الــواردات )55.3 مليــار متــر مكعب/الســنة(. ازدادت كميــة الميــاه المســتخدمة لالنتــاج المحلــى للغــذاء مــن 

282 مليــار متــر مكعب/الســنة للعــام 2012 الــى 324 مليــار متــر مكعــب للعــام 2015.



16

التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية         2015

مركز البيئة والتنمية لإلقليم العريب وأوروبا )سيداري(

2 شارع الحجاز مبنى سيداري، هليوبوليس، القاهرة، مرص

تليفون: 3921-2451 )202(  داخيل: 656

فاكس: 2451-3918 )202(

water@cedare.int :الربيد اإللكرتوين

water.cedare.int :املوقع اإللكرتوين

حقوق الطبع محفوظة © 2019

)AWC( املجلس العريب للمياه

9 شارع املخيم الدائم، الحي السادس، مدينة نرص، القاهرة، مرص  

تليفون: 3276-2402 )202(  داخيل: 101

فاكس: 2260-0218 )202(

awc@arabwatercouncil.org :الربيد اإللكرتوين

www.arabwatercouncil.org :املوقع اإللكرتوين




