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   :حنو إدارة فعالة للطلب علي املياه يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة
  الرؤية املصرية

  
  

  حممود أبو زيد
  

   مصر– وزير املوارد املائية و الري
  

  امللخص
  

الشك أن نقطة املياه تساوي حياة ، وهي أساس مجيع األنشطة احليوية للمنظومة البيئيـة               
وقد أصبحت املياه العذبة يف كثري من البلدان علي مستوي العـامل            . خاصة  عموماً ولإلنسان بصفة    

وهناك إمجاع تام علي املستوي الدويل أن االحتياجات املتزايدة للمياه          . شحيحة وذات نوعية متدنية   
ما هي إال نتيجة مباشرة للزيادة املضطردة يف عدد السكان ، وارتفاع مستوي املعيشة ، والتوسـع                 

الصناعي املتزايد ، وأيضا االحتياجات املتزايدة للغذاء بالذات يف املناطق القاحلة وشـبه             العمراين و 
  .القاحلة

سكان العامل ثالثة أضعاف خالل السبعني سنة األخـرية ، ازدادت         عداد  توبينما تضاعف     
ـ                   ن استخدامات املياه ستة أضعاف ، مما أدي إيل تناقص نصيب الفرد ىف السنة من املياه العذبـة م

ومن املتوقع تناقص هذا املعدل أيـضا       . 1990 عام   3 م 000,8  إيل حوايل  1960 عام   3م000,12 حوايل
أما ىف كثري من دول املنطقة العربية فإن نصيب الفـرد مـن    .2025 حبلول عام 3 م4000إيل حواىل 

اً أن يعاين أكثـر  أيض وجتدر اإلشارة اىل أنه من املتوقع. 3 م800املياه العذبة ىف السنة قد تناقص اىل 
  .من ثلثي سكان العامل من ندرة املياه خالل اخلمس والعشرين عاما القادمة

وقد أوضحت اإلحصائيات األخرية أن معدل االستهالك العاملي احلايل للميـاه العذبـة               
   نتيجة 2025  حبلول عام  %70  ، وسوف يزيد هذا املعدل إيل% 54 ياملتاحة يصل إيل حوال
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أما يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة فإن املوقف يعترب أكثـر خطـورة ألن              . الزيادة السكانية فقط  
 وأحيانـا يـصل      %50معدل استخدام املوارد املائية عادة ما يكون مرتفعاً فقد يصل إيل أكثر من              

. حلال ىف مصر وليبيا ومالطـا وتـونس وفلـسطني و األردن            كما هو ا    %100الـويتخطى حاجز   
باإلضافة إيل ذلك فإن استرتاف املياه اجلوفية أصبح من احلقائق اليت تؤدي إيل ازدياد ظاهرة تداخل                
مياه البحر املاحلة ، مع حدوث خلل متزايد يف االتزان بني االحتياجات املائية وطـرق االستعاضـة          

  .التقليدية
 أن التناقص العام يف نصيب الفرد من املياه باإلضافة إيل التدين يف نوعيتها              ومما الشك فيه  

يؤدي إيل زيادة التوتر والتنافس بني االستخدامات املدنية والريفية وبني استخدامات املياه عند املنبع              
  .وعند املصب وأيضا التأثري سلباً على املنظومة البيئية

ن الصعب حتقيق مجيع األغراض واالحتياجات املائية       لكل هذه األسباب أصبح جلياً أنه م        
وأيضا فإن حمدوديـة  . املتزايدة مبجرد زيادة املوارد املائية احلالية أو تنمية البحث عن موارد متجددة      

هذه املوارد ىف ظل التحديات الراهنة وما يصاحبها من متغريات اقتصادية وبيئية قـد تِحـد مـن                  
وقد أصبح هناك احتياج ملح     . ة املثلي ويقلل من اجلدوى اإلقتصادية هلا      استخدامها وإدارا بالطريق  

 Supply)املـوارد (لتغيري االجتاه الذي تدار به املياه يف الوقت احلايل والذي يركز علي إدارة العرض 

Management االحتياجات( إيل إدارة الطلب (Demand Management.  
نه ينظر إيل االحتياجات الفعلية ويعمل علي حتفيز ويتميز نظام إدارة الطلب علي املياه بأ

ويتبع نظام إدارة الطلب علي املياه عدة عوامل أو حمددات . املنتفعني علي ترشيد استخدام املياه
وميكن أيضا أن تكون هذه العوامل إجبارية ). مثل التوعية(أو غري مالية ) مثل احلوافز(سواء مالية 

  ).مثل آليات وأنظمة السوق(اختيارية أو ) مثل اللوائح والقوانني(
فعلى سبيل املثال يف جماالت الزراعة والرى والصناعة واالستخدامات املدنية فإن الوسائل   

  :الفنية واهليكلية املوجهة حنو إدارة الطلب علي املياه تشمل ما يلى
حية واملياه تطبيق التقنيات احلديثة علي املستوى احلقلي والرى التكاملى بني املياه السط -

  .اجلوفية
  .ترشيد الري بناء على االحتياج الفعلي للمحاصيل الزراعية املختلفة -
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تقليل فواقد التوصيل وعدالة توزيع املياه من خالل تطوير شبكات الري وحساب مقننات  -
املوجودة يف جماري الري والصرف والكشف عن أماكن احملاصيل بدقة ومقاومة احلشائش 

 .التسرب وعالجها يف شبكات الري العامة
أما الوسائل املؤسسية يف جماالت الزراعة والرى والصناعة واالستخدامات املدنية فتشمل 

 وتطبيق مبدأ الالمركزية والتوعية للحفاظ علي املياه والبيئة ومشاركة التطوير املؤسسيبرامج 
  .تفعني يف التشغيل والصيانة واإلدارة وتفعيل دور روابط ومجعيات مستخدمي املياهاملن

  :فتشمل ما يلي) أو املسماه حبوافز التنفيذ(أما الوسائل القانونية واالقتصادية 
  .فرض وتفعيل ضرائب ورسوم علي األراضى الزراعية حسب نوع احملصول -
  .استعاضة تكلفة توصيل املياه حسب كميتها -
 . الدعم املايل احلكومي ألجهزة ومعدات ووسائل تقليل الفاقد ىف شبكات املياهتوفري -

 :فإن حوافز التنفيذ املطبقة هي, أما يف قطاع البلدية
  .وضع تعريفة الستهالك املياه لكل مرتل أو وحدة سكنية -
  .الدعم املايل احلكومي لشبكات مياه االستخدام املرتىل -

ائل املوجهة حنو إدارة الطلب علي املياه تشمل منح حوافز أما يف قطاع الصناعة فإن الوس
لتنفيذ سبل املعاجلة للمخلفات الناجتة عن املصانع ) مثل فترات السماح وقيمة الضرائب والرسوم(
تبعاً ألمحال التلوث، وأيضا تشمل الدعم احلكومي لتسهيل إعادة االستخدام اآلمن ) سائلة وصلبة(

  .ية وتدوير املياه داخليا باملصانعللمياه ىف املنشآت الصناع
وجتدر اإلشارة اىل أمهية إجياد مؤشرات ونظم حمكمه ملراقبة املوارد املائية العذبـة كمـاً               

وبالطبع سيكون هذا أساساً قوياً للتقييم ومتابعة التدخالت       . وكيفاً لكل من املياه السطحية واجلوفية     
  .املنظومة البيئية وتستنفذ املوارد الطبيعيةالبشرية يف النظم املائية الىت ميكن أن دد 

لقد أصبح متخذو القرار علي مستوي العامل أكثر وعيا بأمهية التكامل يف وضع وتطبيق   
. استراتيجيات اإلدارة املائية املستدامة مبعين أنه جيب النظر إيل مشكلة ندرة املياه بطريقة مشولية

اإلعتبار مجيع اجلوانب الفنية واملؤسسية واإلدارية وجيب أن تأخذ سياسات اإلدارة املائية ىف 
  وغريها املطلوبة يف ختطيط وتطوير وتشغيل وإدارة املوارد املائية علي ... والقانونية والتشغيلية
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والشك أيضاً أن املشاركة . املستوي القومي واإلقليمى شامالً مجيع القطاعات املعتمدة علي املياه
 وكذلك رفع الوعى لدى مجيع مستخدمي املياهوروابط مجعيات عية من خالل تفعيل ودعم اتم

  .طوائف املنتفعني تعترب من ضمن أهم دعائم اإلدارة املائية الناجحة
السياسات وتطبيق رسم والتجربة املصرية ىف هذا اال قد جنحت اىل حد كبري ىف 

 املائية واردالتقييم الفعال للم: وتشمل 2017ايل وحىت عام واالستراتيجيات املائية منذ إنشاء السد الع
مع شراكة الالتمويل و حترير مصادر – الالمركزية - مشاركة املنتفعني - اإلدارة املتكاملة للمياه -

 والتوعية  البشرية تنمية القدرات- زيادة اإلنتاجية املائية - التطوير املؤسسي -القطاع اخلاص 
 كان من أبرزو. املياه االفتراضيةالنظر ىف جدوى مبدأ  –لمياه اآلمن لستخدام اإل إعادة -العامة 

إدارة الطلب علي املياه بني قطاعات االستخدام نتائج هذه السياسة هو التحول من إدارة العرض اىل 
  . توسع زراعي وصناعي وسياحي واجتماعيمما ساهم ىف جممله ىف حتقيقاملختلفة 
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