
دور المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بشئون المياه 
 للدول العربية

ى
 تحقيق األمن المائ

ى
 ومساهمتها ف

المنسق العام للشبكة  -عماد الدين عدلي . د
 ”رائد"العربية للبيئة والتنمية 



 :المشكلة
 

 

  الحقيقية التحديات أبرز  إحدى المياه مشكلة تعد
 
 ف

، الوطن   وذلك العربى
 
 البلدان معظم شهدته ما  ظل ف

  وصناىع زراىع توسع و  ملحوظ سكاب   تزايد  من العربية

 محدودية مع خاصة المشكلة حجم من ضاعف كبي  

ت مشكلة وتعاظم المائية الموارد   األمر  المناخية، التغي 

   األمن مصطلح أهمية من زاد  الذى
   العربى  الماب 

 مصادره من للمجتمعات المياه توفي   به والمقصود 

 وإتاحته التوزيع عدالة وضمان الطبيعية، وغي   الطبيعية

 الالزمة اإلجراءات توفي   مع المجتمع، اعضاء لكافة

 .والدولية اإلقليمية اإلتفاقيات خالل من لحمايته



أهم التحديات التى تواجه 
الموارد المائية فى الوطن 

 :العربى
•- 

 
ي من الموارد انخفاض • نصيب الفرد العرئ 

 .المائية المتاحة
 
استقرار األوضاع السياسية عدم •

 بعض 
ى
واإلقتصادية واإلجتماعية ف

الدول األمر الذى ينعكس عىل إمدادات 
 والغذاءالمياه 

 
كفاءة استخدامات المياه خاصة ضعف  •

 المستخدمةبالنسبة ألنظمة الرى 
 
كةالمائية الموارد •  المشتر



أهم التحديات 
التى تواجه 
الموارد المائية 
فى الوطن 

:العربى  
 

 

 

ي إدارة قطاع المياهغياب 
ى
 النظرة الشمولية والنظرة االقتصادية ف

ي مختلف مراحل تخطيط وإدارة 
ى
اك مستخدمي المياه ف

عدم إشر
وعات المائية  المشر

 الزيادة السكانية وزيادة الطلب عىل المياه

ات الُمناخية  اآلثار السلبية للتغتر

 المياه تحت اإلحتالل 

ي قطاع المياه
ى
ية ف  ضعف القدرات المؤسساتية والبشر

ي تطوير قطاع 
ى
ضعف دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا واسهاماته ف

 المياه

يعية  ضعف األطر القانونية والتشر

 



 النهج التشارىك –الدولية واإلقليمية المنظمات 

  هاما  دورا  تلعب واإلقليمية الدولية المنظمات إن
ى
 التصدى ف

 الموارد  تواجه التر  التحديات تلك خاصة البيئية، للتحديات
  المائية

ى
 المنهج تطبيق خالل من وذلك .العربية المنطقة ف
 متطلباته وتوفتر  المجتمع إلحتياجات إستجابة التشارىك

  والمساهمة
ى
   .المستدامة التنمية تحقيق ف

 
اكة والتعاون التنسيق طريق عن إال  ذلك يتحقق ولن  مع والشر

ي  بالمياه المعنية الوطنية والمؤسسات الوزارات
ى
 العربية، الدول ف

ي  العمل ومنظمات ك العرئ   المنظمات وكذلك المتخصصة، المشتر
ي  المجتمع ومنظمات والدولية، اإلقليمية

 بقطاع المعنية المدئى
 المياه



 النهج التشارىك –الدولية واإلقليمية المنظمات 

 :ومنهاعىل سبيل المثال•

 الدوىل البنك  -•

 اإلتحاد األوروبى  -•

وع  -•  – 2020اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة أفق مشر

  SWIM-Horizon2020 SMآلية الدعم  

 المعنيةاألمم المتحدة منظمات   -•

ة/ العالمية البيئة مرفق  -•  برنامج المنح الصغي 



 الموارد 
 
 المالمح الرئيسية لتحقيق اإلستدامة ف

 المائية بالوطن العربى 



دور منظمات المجتمع :  أوال

 
ى
 المدئ


