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" هو موضوع       خالل هذا المؤتمر سوف أتناول موضوعا من أآثر المواضيع أهمية وحساسية ، و            
دول                   " األمن المائي العربي     ة ال ذلها جامع ذلتها وتب ود التي ب م الجه ى أه وسوف أحاول الترآيز عل

ائي   ن الم ا لألم اه تحقيق ي المي ة ف وق العربي ى الحق اظ عل ة والحف ديات المائي ة التح ة لمواجه العربي
ة     العربي ومصالح الدول العربية ، وهو موضوع يتعلق بالوجود والتقدم واأل     ة العربي من في المنطق

صادية            ل االقت ه العوام داخل في أن تت و ش ل ه سب ب ا فح أنا داخلي يس ش ي ل ائي العرب شأن الم فال
  .والتنموية والسياسية ، اإلقليمية منها والدولية

ة                   إن مثل هذا الموضوع االستراتيجي أصبح من أهم القضايا في السياسات الرسمية للدول العربي
طقة الشرق األوسط والعالم وطبعا لجامعة الدول العربية وذلك من أجل تحقيق             ولدول أخرى في من   

ة        الس الوزاري ة والمج ة العربي رارات القم ة وق ة للتنمي داف العالمي ع األه يا م ائي تماش ن الم األم
  .المتخصصة بهذا الشأن



رن الحادي           ات الق ة غدت من أولوي سألة المائي  والعشرين  هناك قناعة لدى المجتمع العربي بأن الم
رغم                   ة ، ف وارد المائي خاصة وأن الوطن العربي دخل مرحلة المعاناة الحقيقية الناجمة عن نقص الم

ارب          % 10أن مساحة الوطن العربي تمثل حوالي        ا يق من  % 5من مساحة اليابسة ويمثل سكانه م
ك    من موارد العالم المائية العذبة ال     % 1مجموع سكان العالم لكنه يستحوذ على أقل من          متجددة وذل

ارب        ا يق اع معدالت     % 82.2نظرا لسيادة المناخ الجاف وشبه الجاف على م ساحته ، وارتف من م
ين       ا ب سكاني        3.50 و 2.50النمو السكاني والتي تتراوح م و ال ى معدالت النم د من أعل  والتي تع

  .في العالم
ة العذ  وارد المائي ن الم ي م وطن العرب ي ال رد ف صيب الف د انخفض متوسط ن ن لق ة م  3 م3800ب

 وفي بعض     3 م 750 وهو حاليا في حدود       2000 للفرد في سنة     1014للفرد في الخمسينات إلى     
ة                     سان قراب ة لإلن غ االحتياجات الطبيعي ر في حين تبل ك بكثي ل عن ذل ة يق  3 م1000الدول العربي
دولي أ                  م المتحدة والبنك ال ن مصادر   سنويا وتؤآد التقارير والدراسات الصادرة عن منظمات األم

رد  3 م660 إلى أقل من  2025المياه في الوطن العربي سوف تتراجع بشكل آبير بحلول عام       للف
   .3 م100سنويا وفي بعض المناطق العربية سوف تصل إلى أقل من 
ة التي   2006ووصفت األمم المتحدة في تقريرها عن التنمية البشرية لعام            المنطقة العربية بالمنطق

ر من         يبلغ فيها عجز الم    ة المتجددة ألآث وارد المائي ة الم نخفض آمي ياه درجة األزمة ، وتتوقع أن ت
  . سنويا3 مليار م350 ، والتي تبلغ حاليا حوالي 2025الربع بحلول عام 

شكل  حوالي                ساحته في      % 43والجدير بالذآر أن المناطق الصحراوية في الوطن العربي ت من م
  من مساحته وتحتل الزراعة% 4.9لزراعة فيه الحين ال تتجاوز نسبة األراضي الصالحة ل

سبة  صناعة     % 88ن ستغل ال ين ت ي ح اه ف ام للمي تهالك الع م االس ن حج شرب  % 5.1م اه ال ومي
6.9. %  

يين  ي مصدرين أساس ي ف الم العرب ي الع اه ف ي : ويمكن حصر مصادر المي ة الت المصادر التقليدي
اه        ) والسيول  األمطار واألنهار   ( تتمثل في المياه السطحية مثل       والمياه الجوفية المتجددة وهي  المي

ة                          ر التقليدي صادر غي ون والم ار والعي ي اآلب ر ف ي تظه ية والت صخور األرض ي ال ة ف المخزن
ة والصرف الصحي والصرف الزراعي والصرف                  ) االصطناعية  (  اه التحلي والتي تتجلى في مي

  .الصناعي 
 مليار متر مكعب أما من حيث األنهار        2300إلى  2100األمطار بنحو     ويقدر الوارد السنوي من     

ة               34فهناك أنهار صغيرة وآبيرة تصل إلى حوالي         د من األودي ى العدي ستديما باالضافة إل را م  نه
  .الموسمية 

إن                 رد الواحد ف ائي للف وإضافة إلى محدودية الموارد المائية وتدهور نوعيتها وانخفاض الرصيد الم
  :عة من التحديات تواجه األمن المائي العربي والتي سنوجزها فيما يلي هناك مجمو

  
  التحديات الداخلية

 سيادة المناخ الجاف وشبه الجاف على معظم الدول العربية -
  زيادة النمو السكاني المترافق مع نهضة عمرانية وصناعية -
رة   الطلب المتزايد على الغذاء نتيجة لتزايد عدد السكان على الرغم من وج           - ات آبي ود امكان

ة                   اه الكافي وفر المي في التوسع في األراضي الزراعية في بعض الدول العربية إال أن عدم ت
  والضرورية للتوسع في الزراعة المروية يمثل عقبة في هذا االتجاه

  محدودية األراضي الصالحة لالستخدام في بعض الدول -
ة    تخلف بعض األقطار العربية في تطبيق طرق الري الحديث   - ة ووجود منظومات ري بدائي

 األمر الذي يزيد من نسبة الهدر في المياه
  االعتماد على المياه الجوفية مما أدى إلى استنزافها في عدد من المناطق العربية -



  تدهور المناطق الساحلية والبحرية -
  عدم وجود وعي وثقافة جماهيرية مائية مما أدى إلى استهالك غير رشيد للموارد المائية -
 كلة التلوث التي وصلت إلى حد الكارثة اإلنسانية والبيئيةمش -
صناعي والزراعي   - صحي وال صرف ال اه ال ة بمي سطحية والجوفي ة ال وارد المائي وث الم تل

  المحملة بالمبيدات والجراثيم
ة      - دم متابع ة وع ا البيروقراطي سيطر عليه ي ت ة الت وارد المائي ى الم ات عل يطرة الحكوم س

  ي اإلداري والتقنيالجديد في التطور العلم
 قصور المصادر المالية الالزمة لمشروعات تنمية الموارد المائية -
 ضعف الموارد البشرية ونقص في الخبرات عالية المستوى والمختبرات -
ق     - رق ال تحق تعمالها بط ة واس وارد المائي در الم ي ه ل ف ذي يتمث صادي ال در االقت اله

   الحكومية والخاصةاالستخدام األمثل على مستوى المشاريع الكبيرة
دما تكون أسعارها    - اه عن در المي ى ه شجع عل ا زالت ت ي م ة الت ة الحكومي سياسات المائي ال

 متدنية أو مدعومة ودون التكلفة الفعلية لها
ة       أمام هذه التحديات فإن الدول العربية تعمل جاهدة للحد من الفجوة بين ما هو متاح من موارد مائي

رامج                 متناقصة وما هو مطلوب للوفا     ى وضع خطط وب دة للتوصل إل ة المتزاي ء باالحتياجات المائي
ة                   آمنة تحقق األمن المائي لضمان حق األجيال الحالية والقادمة في الحصول على  مياه شرب نظيف

  ومياه آافية لمجاالت التنمية المتعددة من زراعة وصناعة وغيرها 
وم ب    ي تق ود الت شاطات والجه م الن ا أه اول الحق وف أتن ات   وس ة والحكوم دول العربي ة ال ا جامع ه

  .العربية لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية تحقيقا لألمن المائي العربي 
  

  التحديات الخارجية
  المياه المشترآة: أوال 

ارب                       ا يق ا الجغرافي واالستراتيجي ووجود م ة نظرا لموقعه الدول العربية تواجه تحديات خارجي
ة تنبع من خارج األراضي العربية مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول أجنبية            من المياه العربي  % 65

ة                  ات الدولي ق االتفاق تستطيع أن تستخدم المياه آأداة ضغط سياسي أو اقتصادي وعدم االلتزام بتطبي
  .في اقتسام الموارد المائية 

ة  ( ة هي أنهار    إن أهم األنهار دائمة الجريان والتي تشكل شريان الحياة في بعض الدول العربي             دجل
ة وهي   )  السنغال – النيل  – الفرات   – ا  ( تتحكم فيها ثماني دول أجنبي ا  –ترآي دة  – اثيوبي  – اوغن

لذلك فقد احتلت مسألة األمن المائي المكانة األولى في         )  غانا   – غينيا   – السنغال   – الزائير   –آينيا  
ى ال    ة حت ة المعني دول العربي ات ال ي سياس ات ف لم األولوي وتر   س ال ت ى احتم ع إل ذا الواق ؤدي ه ي

  .األوضاع ونشوب حروب إقليمية في المستقبل 
ه                     ا ل شترآة وتنميته ة الم وارد المائي مما ال شك فيه أن التعاون العربي اإلقليمي في مجال إدارة الم
ى                     وم عل ة يق ين األطراف المعني ا ب ة وتفاهم وافر ظروف سياسية مالئم حساسية خاصة ويتطلب ت

اون                    القبول بأح  ائي صلة تع ى يصبح الموضوع الم ة حت كام القانون الدولي ومبدأ المصالح المتبادل
  .بدل أن يكون عامل توتر

ضايا                     ة بق ات المتعلق ين العالق لقد تطور آثيرا الفكر القانوني الدولي وآذلك الممارسة في مجال تقن
هذا المجال الحيوي من مجاالت      المياه المشترآة ، واستقرت إلى حد بعيد القوانين المبدئية الناظمة ل          

ع أو      . التعاون الدولي    ار التي تنب ى األنه دول عل وتم تجاوز المبادئ التي تقضي بالسيادة المطلقة لل
ار                   ع من نفس المجرى الطبيعي لألنه . تجري في أراضيها دون االهتمام بالدول األخرى التي تنتف

ورة أساس        ، وتتو  1966وظهرت مبادئ حديثة مثل قواعد هلسنكي سنة         اصل المساعي الدولية لبل
  "المجاري المائية الدولية " قانوني دولي ملزم لمعالجة المياه الدولية أو 



  
اريخ             وان       21/5/1997وفي هذا السياق صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بت رار تحت عن  ق

ة  " ة اتفاقية بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحي       "  وتشكل هذه االتفاقي
أرضية لحل جميع المنازعات الدولية بشأن المياه ، ألن التزام الدول المشترآة في المجاري المائية               
ين                بتطبيق القانون الدولي واالحتكام إلى هذه االتفاقية هو الضامن الوحيد الستتباب األمن والسالم ب

  .الدول المتشارآة في المياه 
  

  اإلسرائيلياالحتالل : ثانيا 
ك بهدف           تحتل المياه حيزا هاما في الفكر الصهيوني يعود إلى ما قبل احتالل األراضي العربية وذل

ستوطنين              د من الم اثر عدوان     . توسيع رقعة األراضي الزراعية وجلب المزي  استحوذت   1967ف
ل غزة                     اه مث ة بالمي ى األراضي الغني ده وعل ضفة   إسرائيل بشكل آامل على نهر األردن ورواف  وال

اه الموجودة                 وانين المي ى ق الغربية ومرتفعات الجوالن السورية ومزارع شبعا وأجرت تعديالت عل
دولي    انون ال ام الق ذلك أحك ة ب اه خارق تعمال المي ي اس سطينيين ف ى الفل ودا عل ا قي وضعت بموجبه

ستغل                سطينية وت اه الفل اه   من % 85بحيث باتت تسيطر وتتحكم حاليا بشكل آامل بمصادر المي  المي
اه نهر األردن  ة في مي سطينيين المائي وق الفل ددة وتتنكر لحق ة المتج سطينية الجوفي ا حرم . الفل مم

در استهالك                       ستهلك ق رد اإلسرائيلي الواحد ي شرب وأصبح الف اه ال ى من مي سطيني حت الشعب الفل
ى       خمسة فلسطينيين وأصبح الفلسطينيون يعتمدون في سد احتياجاتهم المائية على شراء             د عل ما يزي

ائي خطورة                   % 60 زداد الوضع الم ة وي من هذه االحتياجات من شرآات إسرائيلية وبأسعار عالي
ابق     ى أن يتط ت عل ذي عمل دار الفاصل ال اء الج ستوطنات وبن اء الم ي بن رائيل ف تمرار إس ع اس م

  .مع مسار األحواض واآلبار بحيث تقع آلها في الجهة اإلسرائيلية  % 100مساره بنسبة 
ي            ه ف ر معظم ذي يم وك ال ر اليرم ى نه د إل ة امت اه العربي ى المي رائيلي عل سطو اإلس ا أن ال آم

  .األراضي السورية ثم يجتاز الحدود األردنية ليصب جنوب بحيرة طبريا 
تيطانية         ستعمراتها االس ة م سوري بإقام والن ال ا للج د احتالله سياسة عن رائيل ذات ال ت إس وطبق

ة   ه المائي تغالل ثروات ة     واس والن ذات أهمي ضبة الج ي ه اه ف صادر المي ة أن م ة بخاص والزراعي
ا    وم حالي ي تق رائيل فه ستهلكها إس ي ت صبة الت اه المغت وارد المي ن م يا م زءا أساس ًا ج شكل حالي وت

ن  تغالل م ى 400باس ون م500 إل ذه   3 ملي ا له ذ احتالله ا من ا مكنه والن مم اه الج ن مي نويا م  س
   .3 مليار م30آثر من  من استغالل أ1967الهضبة سنة 

آما تقوم إسرائيل حاليا بإنجاز واحد من أآبر مشاريع السيطرة على المياه السورية وأخطرها فهي                
ة القنيطرة                    اذاة مدين ار بمح ار غرب خط وقف إطالق الن د عشرة أمت امي يبع شاء سد رآ تقوم بإن

ا م          سيول لتحويله اه األمطار وال ى    المحررة تسعى من خالله إلى تجميع مي سورية إل ن األراضي ال
دافا            ه أه ي طيات ل ف ورة ويحم الغ الخط ر ب ذا األم ستوطنات وه ة للم ة التابع ي الزراعي األراض
ساومة             ة م ى ورق ستقبًال إل استراتيجية تتمثل في محاولة السيطرة حتى على مياه األمطار لتتحول م

  .في مفاوضات مستقبلية 
ه اللبنانية وما زالت تستغل مياه مزارع شبعا وهي          وقد عملت إسرائيل لالستيالء على مصادر الميا      

  .فضال عن سرقة مياه نهر الحاصباني . منطقة غنية بالمياه على السفح الجنوبي لجبل الشيخ 
ة             ات العربي ود واالمكان ل بحشد الجه د وأن يقاب ا ال ب ة وحقوقه إن هذا التحدي الخطير لألمة العربي

ادل           سالم الع تعادة               والدولية من أجل تحقيق ال ة واس شرعية الدولي رارات ال ى ق ستند إل شامل الم  وال
  .آامل الحقوق العربية بما فيها السيادة على األراضي والمياه

  
  
  



  
  دور جامعة الدول العربية لتحقيق األمن المائي العربي 

ًا خاصًا بموضوع   ة اهتمام دول العربي ة ال ت جامع د أول يلق ائي العرب ن الم ى  األم والمحافظة عل
اه  الحق ي المي شروعة ف ة الم ذا الموضوع   وق العربي ة ه ا ألهمي شرافًا منه ة است نوات طويل ذ س من

  .وحيويته وأثره على مستقبل الوطن العربي  في المجاالت آافة 
اهرة سنة                      د في الق ذي عق ة العربي األول ال ؤتمر القم ان م ال       1964وللتذآير ف ان لوقف األعم  آ

شاء          اإلسرائيلية إليصال مياه نهر األردن     ؤتمر إن ك الم تج عن ذل د ن ة  "  إلى أراضي النقب  وق هيئ
ا تخطيط           " استغالل مياه نهر األردن وروافده       وهي هيئة خاصة لها شخصية اعتبارية آانت مهمته

  .وتنسيق وتنفيذ المشروعات العربية الخاصة باستغالل نهر األردن وروافده
اه م     ة وألن المي ستقبل األم اه لم ة المي دا ألهمي ادرت    وتأآي د ب ي  فق ومي العرب ن الق ن أسس األم

  . على جدول أعمال مجلس الجامعة دائماالجامعة العربية إلى جعل قضية المياه بندًا 
شىء                     شرف برئاسته أن ذي أت آما أود أن أبين أن مرآز الدراسات المائية واألمن المائي العربي وال

ة    دول العربي ة من ال ة آامل ادرة من سوريا وموافق ا بمب نةأساس ي 1996 س ة التحديات الت  لمواجه
ين                        ة ب ة التي آانت قائم سبة للحال ة مع دول الجوار خاصة بالن دول العربي آانت تعترض بعض ال
شاريعها      ذ م ا في تنفي تمرار ترآي ة باس ة أخرى والمتمثل ة والعراق وسوريا من جه ا من جه ترآي

ش   ائي ب اق نه ى اتف رات دون التوصل إل ة والف ري دجل ى نه ة عل ك  المائي ان ذل اه وآ سمة المي أن ق
وزاري واتخذت                        ة وال ى المستوى القم ة عل ال مجلس الجامع ى جدول أعم الموضوع بندا دائما عل

  .بشأنه عدة قرارات لمساندة سوريا والعراق في حقوقهما المشروعة 
اه     ي المي ة ف وق العربي ى الحق ة عل ة والمحافظ اه العربي ة موضوع المي ز لمتابع شىء المرآ د أن وق

م الدراسات والبحوث الفنية والقانونية في آافة القضايا والمشاآل المتعلقة بالمياه مع األطراف             وتقدي
  .األخرى غير األعضاء في جامعة الدول العربية والعمل على صياغة موقف عربي موحد

ديات   دورها إزاء التح سبة ل ا بالن ة أم ديات الخارجي ة إزاء التح ة العربي ة دور الجامع ن ناحي ذا م ه
د في مصادر               ال شح المتزاي ة مخاطر ال رى لمواجه ة آب ة أهمي داخلية فقد أولت جامعة الدول العربي

د         المياه العربية والتي تتطلب بذل الجهود العربية المشترآة سياسيا واقتصاديا وعلميا من أجل تحدي
ة ا              ى تنمي وعي البيئي   األولويات في توزيع الموارد المائية المتاحة وترشيد استهالآها باإلضافة إل ل

ري       ي ال ة ف ة الحديث اليب التكنولوجي اد األس ستخدمة واعتم ات الم وير التقني وث وتط اطر التل لمخ
  . ومعالجة التصحر ومشروعات تحلية المياه واتخاذ آل ما من شأنه تحقيق األمن المائي العربي

تتناول الشأن  لتي   جامعة الدول العربية بإنشاء العديد من المجالس الوزارية المتخصصة ا          وقد قامت 
  إلى االهتمام الذي يوليه المجلس االقتصادي واالجتماعي للموضوعباإلضافة هذا  . المائي

ذائي              دما     المائي والذي يعالجه في إطار األمن الغ ك عن ذآور        وذل ر المجلس الم ار   أق األمن  "اعتب
وفير            " المائي رديفًا لألمن الغذائي      ذائي دون ت ه         إذ ال يمكن تحقيق األمن الغ ا ان ة آم اه الالزم  المي

  .يمثل أحد العناصر الهامة في األمن القومي العربي
ز       ة والمرآ ة الزراعي ة للتنمي ة العربي ل المنظم ات المتخصصة مث ن المنظم د م شأت العدي ا أن آم
ة       شاريع المائي ذ الم ة وتنفي ا لمعالج ة وغيره ة واألراضي القاحل اطق الجاف ات المن ي لدراس العرب

  .وطن العربي والزراعية في ال
ديرا من   ي      وتق ك الت ة آتل ة الجاف اه وخاصة في البيئ ة موضوع المي ة متابع ة ألهمي ة العربي الجامع

ة    ه العادي ي دورت اعي ف صادي واالجتم رر المجلس االقت د ق ة فق ة العربي سود المنطق اريخ 82ت  بت
س        28/8/2008 اه ي شؤون المي ين ب رب المعني وزراء الع س لل شاء مجل ى إن ة عل مى                  الموافق
اه  (  ي للمي وزاري العرب س ال اه   ) المجل ى المي ة عل تراتيجيات للمحافظ وم بوضع الخطط واالس يق

الم                           اه في الع ة تحديات المي ذا المجلس لمواجه ل ه ك نظرًا للحاجة الماسة لمث العربية وتنميتها وذل



دول  العربي والتي تتطلب تكثيف الجهود وتوحيد الخطط ووضع االستراتيجيات   بما يخدم مصالح ال
  .العربية

  
ة التحديات                  اه ومواجه وسيشكل المجلس الجديد مضلة شاملة للعمل العربي المشترك في مجال المي
املة                 ة ش ى وضع استراتيجية عربي المائية والمحافظة على الحقوق العربية في المياه واالشراف عل

  . للمياه العربية بابعادها المختلفة 
ربية الرسمية فتحت الجامعة العربية أبوابها في الفترة األخيرة لمنظمات المجتمع          ولدعم الجهود الع  

اعي والمنظمات المتخصصة         صادي واالجتم ال المجلس االقت شارآة في أعم ة للم دني العربي . الم
ة أو                       دني العربي المهني ة من منظمات المجتمع الم وهذا وضع جديد يفتح بابا واسعا لمشارآة فاعل

  .مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والمائية وهي نقلة نوعية هامة العاملة في 
ة  وارد الحياتي اه آأحد الم ة المي اهيم حول أهمي ي المف ر ف ى تغيي ي إل ائي العرب د أدى الوضع الم لق
ة          ة والتنمي ى البيئ اظ عل  الرئيسية التي يجب الحفاظ عليها وصيانتها وبالتالي آجزء أساسي من الحف

  .المستدامة التي هي السبيل إلى حماية موارد المنطقة لصالح األجيال الحالية والمستقبلية
ادة العرب            ة ومن الق وقد نالت قضايا البيئة والتنمية المستدامة اهتماما خاصا من المجالس الوزاري

نة    ونس س دة بت ة المنعق ة العربي دت القم ث اعتم ستد2004حي ة الم ة للتنمي ادرة العربي امة  المب
ة من أجل تحقيق                    دول العربي ومخططها التنفيذي والتي تهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجه ال
ذ                        ة بتنفي دول العربي زام ال ادرة الت د المب اه وتؤآ ضايا المي ر وق التنمية المستدامة وخاصة مشكلة الفق

م المتحدة             ؤتمرات األم ررات م ة ومق ة لأللفي ذ المخط       .  أهداف التنمي دأ تنفي د ب سيق     وق ا بالتن ط حالي
ى تحقيق                     ذي يرآز عل دني وال والتعاون مع آافة الشرآاء وأصحاب الشأن بما في ذلك المجتمع الم
ة                      اه بديل ة مصادر مي ودات تنمي اه ودعم مجه اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية مصادر المي

دهورة و   اطق المت ل المن ادة تأهي ساحلية وإع ة وال ة البحري ة البيئ ر  وتنمي ذار المبك ام لالن وضع نظ
  .لمراقبة تدهور األراضي وظاهرة التصحر فضال عن سبل مواجهة الجفاف والتحكم في التلوث 

تكمال    و اس ؤثرة نح ة وم وات ايجابي د خطت خط ساتها ق ة ومؤس ة العربي د أن الجامع وأود أن أؤآ
ذلت ال         ي وب ي العرب وطني واالقليم الين ال ي المج بة ف سية المناس ر المؤس ة  األط ات العربي حكوم

اه     را تج دا آبي ة جه ة واألآاديمي ات الخاصة واألهلي ي القطاع ة ف سات المختلف ات والمؤس والمنظم
صادية        روف االقت ا للظ رى تبع ى أخ ة إل ن دول داه م ف م ي  وإن اختل ائي العرب ن الم ق األم تحقي

  .واالجتماعية السائدة واالمكانات المتاحة
ة بتو   ات العربي ر الحكوم دأت أآث ا ب اه     آم ل المي ي حق ة ف سية الوطني ر المؤس ديث األط د وبتح حي

ري أو          وبتطوير سبل ووسائل اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بإنشاء وزارات للموارد المائية أو لل
وائح      . وزارات تجمع بين الزراعة والري أو المياه والكهرباء   يم والل ددا من المراس آما أصدرت ع

  .موارد المائيةوالقوانين الخاصة بحماية ال
اه                   ى المي شجيع المحافظة عل سياسات واالستراتيجيات لت آما بادرت أيضا بسن التشريعات ورسم ال

  :وحسن إدارتها باالعتماد على 
 سن تشريعات  للمياه بوصفها حقا انسانيا للجميع  .1
 توفير الحد األدنى من المياه للجميع لتلبية االحتياجات األساسية لكافة األفراد .2
  ة مياه الصرف الصحي ومحاولة حصر الزراعة على هذه المياهمعالج .3
  اتباع استراتيجية زراعية تستبعد المحاصيل التي تتطلب وفرة في المياه .4
  إلزام المزارعين باستخدام تقنيات الري الحديثة .5
  تنظيم اآلبار واالفالج ومنع تلوثها .6
  تشجيع اإلنتاج المزدوج للكهرباء والماء .7
  ديدة باتباع سياسة تحلية المياه خاصة في دول الخليج العربيإضافة موارد مائية ج .8



 إصدار قوانين لحماية البيئة ومكافحة التلوث واستصالح األراضي .9
  إنشاء العديد من السدود والبحيرات االصطناعية .10
اه                       .11 صاد في المي ة االقت ى أهمي ة الجمهور عل يد االستهالك بتوعي التوسع في اجراءات ترش

  رشيد في التمديدات المنزليةواستخدام تقنية الت
وير            .12 ة وتط درات العلمي ز الق اه وتعزي ال المي ي مج ين ف ين والفني ل المهندس داد وتأهي إع

 البحوث التطبيقية مع الترآيز على التقنيات الحديثة
قيام مشروعات مائية عمالقة آان أهمها السد العالي بمصر وقناة جونقلي بالسودان والنهر     .13

اطق الحاجة               العظيم في ليبيا الستغ    ا من الصحراء لمن ة وتحريكه ة العميق الل الموارد الجوفي
  .في الشواطئ الليبية

ى مستوى                        ى اآلن ال يرقى إل ه حت ولنكون أآثر دقة وصراحة فال بد من االعتراف بأن ما تم تحقيق
ستد               ة الم ة للتنمي امة األهداف التي حددتها الخطط الدولية والطموحات التي تضمنتها المبادرة العربي

ة   ة ومواجه وارد المائي ة الم ة لتنمي دول العربي ة وال ة العربي ي وضعتها الجامع تراتيجيات الت واالس
  .قضايا البيئة والتنمية وتحقيق األمن المائي العربي 

ات استمرار االحتالل اإلسرائيلي                      ذه المعوق إن المعوقات آثيرة ونتفق جميعا وال شك أن أخطر ه
ة من                 لألراضي العربية واغتصاب ال    تثنائية التي تواجه المنطق ى الظروف االس حقوق باإلضافة إل

  عدم االستقرار والعنف واالحتالل األجنبي مما يساهم في المزيد من تدهور الموارد 
ة                     ة والبيئي درة المؤسسات التنموي ة ق ذي يتجاوز في الحقيق الطبيعية والتلوث والمعاناة اإلنسانية وال

  .العربية على التصدي لها
ذلك                     أخت دى المسؤولين وآ ذار ل رع جرس االن م بالقول أن الواقع الراهن خطير للغاية ويجب أن يق

ال                    ا لألجي ة وتوفيره لدى الهيئات المدنية ولدى آل مواطن عربي بهدف حماية آل قطرة ماء عربي
م                   ذي هو من أه ائي العربي ال ة هي في تحقيق األمن الم ي أن المسؤولية العربي القادمة وذلك يعن

واألمن القومي ليس شعارا يرفع في المناسبات بل هو إيمان مطلق بالمصير            . آان األمن القومي    أر
وق                 المشترك وبضرورة بذل آل الجهود لتحرير األرض  آل األرض واسترجاع الحقوق  آل الحق
وإقامة السالم العادل والشامل الذي يقوم على مبادئ الشرعية الدولية دون أن يفرط بذرة من تراب                

  .أو بقطرة من ماء
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  


