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ة منطقتنا تعاني     ة الموارد في أزمة من العر ة من تهالندر  نتیجة المائ  تهاإدار  لسوء ونتیجة ناح

ة من ة والدول المتقدمة الدول من العدید إسراع ورغم أخر  ناح  اإلدارة تطبی تبني  في النام

ة للموارد المتكاملة قها تبنیها في امتأخرً  زال ال العري العالم نأ إال المائ ه ما رغم وتطب  من عان

اه موارد في أزمات  الشراكة منظمة قبل من منشورال الكتاب هذا ترجمة من الهدف ان لذا ،الم

ة ةو  )GWP( العالم ة نیالمختص )CAP-NET( ش  الموارد مجال في والقدرات المهارات بتنم

ة م أجل من والمحلي والوطني العالمي  المستو  علي المائ ة اللغة مرجع تقد ل یناقش العر ش  و

س ما  م ة لمفاه ة األول ة للموارد المتكاملة لإلدارة واألساس     .المائ

ة للموارد المتكاملة اإلدارة في مقدمة الكتاب مثل      ا وماهیتها المائ ة والقضا س  إدارة في الرئ

اه م تم حیث ،الم ة تقد ة الموارد إلدارة التخط عمل  همأ و  والمخرجات دوافعال كلل شاملة المائ

ادرة من تبدأ والتي التخط مراحل من مرحلة ل في النشاطات ومي وااللتزام الم یل الح  وتش

ة بوضع المختص الفر اسة الرؤ ة الموارد وضع یلتحل ىإل ،والس  المشاكل وتحدید المائ

ات ة الموارد إدارة تواجه لتيا والصعو ار ،المائ ةاال واخت ة ستراتیج ة ذات المناس   المحددة أو األول

ة إلي ومنها ة عمل خطة إلي تترجم ارةإد خطة وضع ف م الرصد مع تنفیذ ة والتقی  أصحاب مشار

ل وتحدیدهم تعرفهم تم ینذال المصلحة ة أول من وٕاشراكهم تفصیلي ش  حتو  ام ،التخط عمل

ة األسئلة ىعل الكتاب ة واإلطارات التفاعل عض المعرف  من المتكاملة اإلدارة خط عن األمثلة و

ة بیئة لتوفیر الدول عض   .للقار  تفاعل

 اوخصوًص  راءالقُ  ستحسانا ینال نأو  ،الكبیرة الفائدة له المتواضع مجهودال هذا ون  أن أتمنى    
ة الموارد مجال في المختصین الزمالء ه من للك الملح والطلب  الشدیدة ةالرغ مع المائ  مالحظة لد

ح أو ورً  ه یتقدم أن  تصح حات أو المالحظات هذه ه ستسهم لما انظرً  امش ة في التصح  عمل

ر  قدمأ ختاماً  ،الكتاب هذا تحسین ة الشراكة لمنظمة وتقدیر  ش ة و )GWP( العالم -CAP( ش

NET( ات يالعال المعهد مدیر وللسید ،الترجمة علي لموافقتهم  قدم من لكلو  المرج ةالزراع للتقن

  .الكتاب هذا وتحرر  ترجمة على العمل أثناء المراجعة موتكرّ  مقترحاته
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ة مخصصة لدورة مدتها المادة ال هذه    ام 4إلي  3من تدرب  تقودنا تحقی خطة إدارة  لغرض ؛أ

اد ىإل ة اإلدارة م ة مقیدة زمنً هذه المادة  أنما و  ,المتكاملة للموارد المائ ذلك  قد یؤثرفا التدرب

یز عمعلى  ة من ذلك أن توفر هذه المقالغرض لكن  ،المحتو  وتر دمة المحدودة نظرة ثاق

ات األخر لألدوات  ةوالتقن ة  ذلك تم تحدید أدوات مفیدة ىإل اإلضافة ،المطلو لدعم عمل

ل مرحلة ة لإلمستهدف للخط  الدلیلأن  نمالرغم و  ،التخط في  دارة المتكاملة للموارد الوطن

ة سهولة یقابل للتك إال أنه ،المائ ع لا المدرینوعلى مستو الحوض  على لتخطلیف  تشج

ة   .على اإلبداع في تكییف المواد لتتناسب مع الظروف المحل

  


 

ورة قد استُ  مراجع الدلیل بیر خدمتالمذ ل  ارات والجمل تم وفي ش   ا حرف  النقل عض الع
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ة في التخط للعملغلبنا أ إن      الرد على جل أمن سواء أكان  ،یواجه الحاجة إلى المشار
ة للعمل  الحاجة الملحة لحل مشاكل الالدعوات الدول اه على المستو الوطني أو لمجرد اإلقرار  م

ة هو معالجة إدالالهدف العام ف ،والمحلي ًض  یجب اقترانه والذ ،مةستدااالرة الموارد المائ  اأ
ة والكفاءة  ةالعدالة االجتماع اه على ما  ،االقتصاد ستند النهج المقبول لتحسین إدارة موارد الم

ة التخط وصنع القرار ة أصحاب المصلحة في عمل ن إعداد خط إدارة الموارد  حتى مشار م
ل ش ة  ي المائ ومي التقلی أكثر تشار   .دمن التخط الح

ةان أما      ة غالً  ستراتیج  یجب ما ،الخطة وضعما تكون خطوة على طر  االموارد المائ
ًض  ة واال توضع أن اأ ات األساس سي للتغییراتاألهداف والغا ف علیها تَّ یُ  أنیجب التي  تجاه الرئ
   .الشروع في التخط التفصیليقبل 
ة والدلیل التشإن      لناس في الدول العاملة على هي لمساعدة اإنما غیلي هذه الوحدة التدرب

ر ةا تطو ة أو ستراتیج اه ةخط إلدارة الموارد المائ ل  ،إلدارة موارد الم ش ة  وترت المواد التدرب
اه ة للم ادرات التي تتخذها الشراكة العالم الم ن  (GWP) خاص  م مع العدید من البلدان و

االا للحصول على مدخالت  GWP)  ,2004,"محفز التغییر(" تابقتران مع ستخدامها 
ة    ومناقشات إضاف

قوة      د  ةالقائ الرأنحن نؤ س ممارسة خط أن التخط ل ل و  ،ل  ش جب أن تم  دور و
م للتقدم وٕاعادة للتخط م منتظم وتقی م  حیث ،یرافقه تقی ار هذا الرأ الدلیلتم تقد ًض  ،مع اعت  اأ

ة أخر من ،تنفیذ الخطة ىإلتتطرق  هذه المادة ال  حیث سیتم مناقشة التنفیذ في عدة مواد تدرب
ة    ).Cap-Net(ش
ساعد خیرا ً أ     ةستخدام هذا الدلیل التدربي في إحداث انأمل أن  التغییر وتحفیز التغییر  عمل

ة المستدامة فه مع أساس لبناء القدرات و  وه لدلیلا اهذن أما  ،اإلیجابي من أجل التنم جب تكی
ة واللغة والثقافة والخبرة قوة مفهوم بناء القدرات من قبل  ؛الظروف المحل ولهذا السبب ندعم 

ة   .المؤسسات المحل
ة التدربي الدلیلستهداف اعلى الرغم من ا ختامً       كنهل للتخط الوطني إلدارة الموارد المائ

سهو  اًض أ اه الفرعيالمستو على تخط لل لةقابل للتكیف  في إطار  للحوض أو مساق الم
اسة ال ة و الس ة لإلدارة الداعمقانوني الطار اإلوطن   .المتكاملة للموارد المائ

  
PAUL TAYLOR      EMILIO GABRIELLI 
DIRECTOR       EXECUTIVE SECRETARY 
CAP-NET                                               GLOBAL WATER   
        PARTNERSHIP 
www.cap-net.org       www.gwp.org 
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Water Resource Management IWRM 
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1.1.@@ïç@bß⁄aòÜßbØn½a@ñ‰a…@@…‰aìàÜÛ_@òîöb½a@ @

ة إن      هـي   )Integrated Water Resources Management(اإلدارة المتكاملة للموارد المائ
ـــ  ســاطة ـ ـــ ب ــارة عــنـ ــار  ،مفهــوم منطقــي وممیــز ع ــة العدیــدة و االســتعماالت  نأاعت المختلفــة للمــوارد المائ

عض عضـها الـ اجـاتألن  كـلللا جلًّـضـح یتا وهـذ ،تعتمد علـى  ـاه الصـرف  احت الـر المرتفعـة وتـدفقات م
ـة الصـالحة للشـرب أو لالسـتعمال الصـناعيفـي  نقصالزراعي الملوثة تؤد إلى  ـاه العذ ـات الم مـا  ،م

ـاه الصـرف الصـحي أن  اًضـأنجد  ـة  الحضـرةم ة الملوثـة تهـدد الـنظم البیئ  ،)Ecosystems(والصـناع
ه إذا  اه في أحدوعل ة مصائد األسماك و  ان البد من حفظ الم ة األنهار لحما ًض  ماالنظم البیئ ن أ ا م
ص ات  تخص ة التـي هـذه من األمثلة على  العدیدهناك و  لزراعة المحاصیل ضئیلة منهام ـرة األساسـ الف

ة النادرة هو إسراف و    .الستدامةفهوم اتعارض مع  متقول إن االستخدام غیر المنظم للموارد المائ

ةب ىعنَ تُ  اإلدارة المتكاملةإن      ع االستخدامات المختلفة للموارد المائ حیث  ؛وحدة واحدة وتعتبرها جم
اه حصص نأ ارهاا  في تأخذوقرارات اإلدارة  )Water allocations( الم ل  عت  علىستخدام اتأثیرات 

ًض  ،ستخدامات األخر اال ةجتمااالاألهداف  اوتراعي أ ةواال ع ة  لغرضالعامة  قتصاد تحقی التنم
ة تتعل  عني ماهذا و  ؛)Sustainable development( المستدامة اسة متماس ضمان وضع س

ع القطاعات  ع مفهوم  ومنهابجم ةتم توس شمل وضع قرار مشترك  اإلدارة المتكاملة للموارد المائ ط ل س ال
 )الخ...، البیئةوعلماء  ،والمجتمعات ،المزارعین(ل مختلف المستخدمین بَ من قِ 
ةاؤثر على ی مما ة وٕادارة الموارد المائ ات تنم كثیر الیجلب سدوره و  ،ستراتیج

ما سالمستخدمین المطلعین  نما أ ،من المنافع م الذاتي المحلي ف قون التنظ ط
ة  اه وحما ا مثل الحفا على الم قضا فاءة أعلى  ستجمعاتمیتعل  اه  الم

ز ثی حققه النظام المر ن أن  م   .والرقابي ر مما 

ه اإلدارةمفهوم ستخدام ایتم هنا      یزشدد على الذ و  ،أوسع معان ة الموارد  عدم التر فقط على تنم
ة ولكن یجب  طرقة تضمن اال دارةإالمائ اه بوعي و ة الم ل تنم ستخدام المستدام على المد الطو

ال القادمة   .لألج

ةلموارد الملفإن اإلدارة المتكاملة  ،هعل     ة هي  ائ ة المستدامة و  ةمنهجعمل تخصص لذلك للتنم
ة وه ة والبیئ ة واالقتصاد اق األهداف االجتماع ة في س یتناقض مع النهج  ذاورصد استخدام الموارد المائ

اه الشرب تقع  حیث  في العدید من البلدانطبّ الذ ُ  )Sectorial approach( القطاعي ة م مسؤول

@†íŒß@ õbİÇg@ ÙäØ¹@ Ýç
@æc@ åØ¹@ sîy@ òÜrßþa@ åß

_aĆ†îÐß@ÝßbØnÛa@æìØí 
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اه الر و  واحدة إدارةعلى عات  اب إدارة ثالثة، علىلبیئة اأخر و إدارة  علىم ط في ظل غ بین  الروا
اهإدارة غیر منسقة لإلى  قودنامما  مختلف القطاعات ة وٕادارة موارد الم مما یؤد إلى نشوب  ،تنم

  .أنظمة غیر مستدامةوجود و  هدرالصراعات و ال
1.2.@‡b½òîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a@ñ‰a…⁄a@a@_@ @

اة امهمًّ  الماءعد ُ      رامته  لح  اوموردً اإلنسان وصحته و
شرةأساسًّ  ة ال اهو  ا للتنم ة في العالم  تتعرض موارد الم العذ

شر  حیث العدید ،لضغو متزایدة إلى  ون فتقر  وازالمامن ال
اه ة من الم اف ة الحصول على إمدادات  ان ة  إم لتلب

ة اجات األساس اني وزادة  حیث ،االحت یؤد النمو الس
شة إلى زادة لالنشا االقتصاد  ات المع تحسین مستو

ة المحدودة والنزاعات حولها  ة العذ التنافس على الموارد المائ
اب التي تجعل العدید من الناسو  عض األس ما یلي   قولون  ف
ةإ ة وش   :ن العالم یواجه أزمة مائ
   سبب النمو ة لضغو متزایدة  تتعرض الموارد المائ

اني والنشا االقتصاد وتزایُ  اه بین الس د المنافسة على الم
 .المستخدمین

  اه  اد الطلب علىزدا انالأكثر من ضعف معدل الم ان  ينمو الس ش ثلث س ع وفي الوقت الحالي 
 .ليمتوسط إلى عا العالم في بلدان تعاني من إجهاد مائي

  یزد التلوث )Pollution(  اه اهمالصالحة للشرب من ندرة الم  أسفل ن خالل تقلیل استخدام الم
 .ةالنهر  المجار 
   اه ر مصادر جدیدة بدًال من إ إلىؤد یالقصور في إدارة الم یز على تطو دارة المصادر التر

ل أفضل ش اه من أعلى إلى  إلدارةالقطاعي  والنهج ،الموجودة  ة  إليأسفل یؤد الم غیر  وٕادارةتنم
 . هامنسقة للم

   ة الزادة ة للتنم بیرة على البیئة عنيموارد الحال  .تأثیرات 
   ة ة لمواجهة المزد من تتطلب تحسین  ر المناخب وتغیُّ تقلُّ  منالمخاوف الحال إدارة الموارد المائ

ضانات والجفاف الشدیدین  .الف

‰b⁄a@I1H @êbî½a@òß‹cM@ÕöbÔy@ @
 0.4٪@ÁÔÏ@åß@ïÛbºg@êbî½a@¿@bÈÛa@bnß@

Š’jÜÛ. 
 @åß@Šr×c@âìîÛa@ïãbÈí2@@—Ôã@åß@—‚‘@‰bîÜß

@åß@Šr×c@¿@êbî½a40@òÛë…. 
 @263 @Ć™ìyb@₣íŠèãb@×’ßb@Šr×c@ëc@´nÛë…@´i. 
  2@òíŠ’jÛa@ pbíbÐäÛa@ åß@ âìîÛa@¿@ å@ æìîÜß

åß@wnäm@êbî½a@pa‰ë…. 
 @tìÜnÛ@ æì™ŠÈß@ ïßbäÛa@ bÈÛa@ æbØ@ Ñ–ã

‰…b–ß@aŠßþbi@òib•⁄a@åß@†íŒí@b¾@êbî½a. 
 90@٪@åß@t‰aìØÛa@òîÈîjİÛa@¿@pbäîÈnÛa@

oãb×@òİjmŠß@êbî½bi. 
 @¿@ñ…bíŒÛa@æìØn…a†Çg@@åß@Š’jÛa6@@μg@‰bîÜß
9@@óÜÇ@êbî½a@…‰aìß@ñ‰a…⁄@ïîöŠÛa@ÚŠa@ïç@‰bîÜß

òß…bÔÛa@òä@´à¨a@ô†ß. 
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3.1.@g@¿@òîîöŠÛa@bíbšÔÛaêbî½a@ñ‰a… 

1.3.1 .ñ‰a…g@òß‹c@êbî½a@ @

طرت الم     مس ة في الماضي وما زالت سائدة  فاه ة على إدارة الموارد المائ ةو القطاع ة  مؤد إلى تنم
ل موارد للوٕادارة  اه  ،وغیر منس أمجزّ ش ون في المؤسسات تك في الغالبوعالوة على ذلك فإن إدارة الم

   . تمن التساؤال دمز لحت شرعیتها وفعالیتها موضع أص ومنها ،من أعلى إلى أسفل

مة اًض أ     ف )Governance( الحو  ،المنافسة على الموارد المحدودةوزادة ؤد إلى تفاقم ت ةالضع
ةولذلك  ة التنسی والتعاون بین القطاعات الفرد تعزز  ىاإلضافة إل ،تقدم اإلدارة المتكاملة للموارد المائ

ةال ة بین أصحابفعا مشار ة وشفاف ة ل   .المصلحة واإلدارة المحل

2.3.1 .Ïìm@bäÜÛ@õb½a  

ة      ة األساس اجات اإلنسان ة االحت ة القصو لتلب اهمن ارغم أن معظم البلدان تعطي األولو إال  ،لم
اه الشرب  إن حصلون على م ان العالم ال  حصلون على خدمات  ،اآلمنةُخمس س ان ال  ونصف الس
على أفقر شرائح  -في المقام األول  - الخدماتهذه ؤثر القصور في یحیث  ،جیدةرف صحي ص

ة ان في البلدان النام ة اوت ،الس اجات المثل تلب ةحت ة  المائ والصرف الصحي للمناط الحضرة والرف
ات في السنوات القادمة أهمأحد في هذه البلدان  ان ،التحد ة حیث  ان الذین خفض نس فتقرون إلى  الس

حلول عام  خدمات اه والصرف الصحي إلى النصف  ة 2015الم ة لأللف  )1(أحد األهداف اإلنمائ
)Millennium Development Goals(  ات و بیرة ألولو ه  ام بذلك إعادة توج تطلب الق

سهولة أكبر في البلدان التي تنفذ اإلدارة المتكاملة ل ،االستثمار قها  ةوالتي سیتم تحق   .لموارد المائ

3.3.1 .Ïìm@õaˆÌÛa@xbnã⁄@õb½a  

ة إلى أنه على مد السنوات الـ      ان توفیر عجز في ون هناك سالقادمة  25تشیر التوقعات الس
ار شخص 3إلي  2الغذاء ألكثر من  سي وهو الماء مل عادل  ،سبب عدم توفر العامل الرئ إذا  -وهو 

ة نلم  ة راضيندرة األ - أكثر أهم ة ومن المعلوم أن  ،الزراع الفعل عن أكثر  مسئولةالزراعة المرو
اه استهالكمن  ٪70من  اه الر  ٪ 20 -15للحصول على  المقدرة ومع الحاجة ،الم ة من م  إضاف

ة  والتي ،المقبلة 25ــعلى مد السنوات ال من  ٪ 90إلى أكثر من على أقل تقدیر سوف ترفع النس
                                                            

 في األلفیة قمة مؤتمر في العالم قادة علیھا وافق وقد المعیشة مستوى وتحسین الفقر من للحد طموحة خطة ھي لأللفیة اإلنمائیة األھداف إن  -1
 اإلنترنت لىع اإلنمائي المتحدة األمم برنامج موقع على المعلومات من مزید على العثور یمكنو ، 2015 عام كانت مستھدفة حتىو 2000 سبتمبر

  ./http://www.undp.org/mdg العنوان على
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اهستهالك اا مجمل اه استخدام بین  بیرةمن المرجح أن تنشأ صراعات و  ،لم ة ا فيالم لزراعة المرو
اه ستخداماتاو  ةإلنسان والنظم لخر األ الم ة لذا  ،البیئ ةتقدم اإلدارة المتكاملة للموارد المائ ان تحقی  إم

اه و لل أكبر فاءة ة بین مستخدمي المإلحفا على الم صورة متساو ر دارة الطلب  اه وزادة إعادة التدو
اه المستعملة اوٕاعادة  ةستخدام الم ر الموارد الجدیدة إلكمال عمل   .تطو

4.3.1 .@áÄäÛa@òíb»òî÷îjÛa@òíìî§a  

ةعتبر النظم تُ      ة في  البیئ ة للترةاألرض قة السطح اه  ربمهمة لتس الط اه ل األمطارم ة الم تغذ
ة و  ةالجوف اه السطح ةالنظم ول ،الم ة  لبیئ ة مثل األخشاب  عدةالمائ اتات  والفحمفوائد اقتصاد والن

ة اة البرة ومناط  اموطنً ما أنها توفر  ،الطب ة على  ما ،كاثرتالللح ةتعتمد النظم البیئ اه   م الم
اه مناسیب رغیُّ تو  ة الم اهرداءة و  الموسم ة الم اه یجب أن تضمن إدارة موارد األراضي والملذلك  ؛نوع

ةالحفا على النظم  ة وأن  البیئ ار تالحیو عین االعت ة األخر  ع أخذ التأثیرات الضارة على الموارد الطب
ر واإلدارة حیث ن عند اتخاذ قرارات التطو لما أم ن لإلدارة المتكاملة للموارد  حیث ،یتم تقلیلها  م

ة  ة أن تساعد في حما اطي بیئي"المائ اه یتناسب مع  )Environmental reserve( "احت من الم
مة النظم  ةق شرة البیئ ة ال  .في التنم

5.3.1 .i@pëbÐnÛa´ä¦a@´  

طر علیها     س اه  ة للم ور اإلدارة الرسم بدأت في  اإلناث على الرغم من أن أعدادفي الغالب  الذ
اه ال یزال منخفًضا لأإال  ،النمو ةن تمثیل المرأة في مؤسسات قطاع الم وهذا أمر مهم ألن الطرقة  ،لغا

ل مختلف ش اه تؤثر على النساء  وصف المرأة  ،ن الرجالع التي تدار بها موارد الم  عن مسؤولةو
ة وتقد صحة األسرة والنظافة ات هنفإن النساء  ؛والغذاء الماءم المنزل ةالمصلحة  صاح  األساس

)Primary stakeholders( ما یخص ة ف اه المنزل ومع ذلك فإن القرارات  ،والصرف الصحي الم
انة هي  اه وأنظمة التشغیل والص اه والصرف الصحي ومواقع نقا الم ات إمدادات الم المتعلقة بتكنولوج

اه و  ،في معظمها من صنع الرجال   )Gender and Water Alliance(التحالف بین الجنسین والم
شأن مثال ستشهد  ة تعمل  وم مساعدةألنها  ل جیدمنظمة غیر ح یب  قامت  ین على تر القرو

مساعدة ،العامة مراحض متدفقة لتحسین الصرف الصحي والنظافة  لترن توفیر یف یتمعرف  النساء و
ة  )اإلدارة المتكاملة(فلسفة إن ف ذاهل ،لكل تدف من المراحض الماءین من إضافی تعتبر للموارد المائ
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اه مستخدمي  لكل اً حاسم اً عنصر  اء والفقراء  لكل منالم ور واإلناث و األغن ةن على قادر الالذ  المشار
ة المؤثرةفي القرارات  اتهم الیوم   .على ح

1.4 .êbî½a@ñ‰a…g@ù…bjß 

ادئ )1(1992 عقد في دبلن في عامالذ جتماع االأد      اد إلى أرعة م م  Dublin( دبلن ئتعرف 

Principles(  اه في اتیر من اإلصالحلكث اانت أساسً التي  .قطاع الم

@c†j½aÞëþa@@M@ß@òiˆÈÛa@êbî½a@æcbc@óçë@‡bÐäÜÛ@ÝibÓ@…ë†ª@…‰ì@abò÷îjÛaë@òîàänÛaë@ñbî§a@óÜÇ@òÄÏN@ @
ة مورد محدود      اه العذ رة أن الم ة  أنئة من ناشف ة ثابتة  في المتوسط  تعطيالدورة الهیدرولوج م

ل فترة زم اه في  ةمن الم بیر ال  أنه الإ ،ن ل  ش ة  ة اإلجمال ن حتى اآلن تغییر هذه الكم بتدخل م
ة التي یجب الحفا علیها لضمان و  شر  ع ة من األصول الطب اه العذ االستفادة ستمرار اعتبر مورد الم
ة للعدید من األغراض والوظائف والخدمات المختلفةو  ،امنه اه مطلو أن الم التالي  ؛عترف هذا المبدأ  و

تضمن النظر في المطالب الموضوعة على المورد والتهدیدات و ) متكاملة(یجب أن تكون اإلدارة شاملة 
شرة التي و  ،التي یتعرض لها اه تنسی مجموعة من األنشطة ال تطلب النهج المتكامل إلدارة موارد الم
اه  ذلكاستخدامات األراضي  دیوتحدتستهلك الم ات التي تن و اهالنفا زما  ، قلها الم  على المبدأ یر
ة  المسقط المائي ارها الوحدة المنطق اعت اه )Logical unit(أو حوض النهر    .إلدارة موارد الم

@ c†j½aïãbrÛa@M@İİ‚½aë@ ´ß†‚n½a@ Ýà’í@ ï×‰b’m@ wèã@ μg@ bèm‰a…gë@ êbî½a@ òîàäm@ †änm@ æc@ ïÌjäí´@
pbíìn½a@Éîº@óÜÇ@pbbîÛa@ïÈãb•ëN@ @

ع صاحب مصلحة     ه الجم ون ف ة إال ،)Stakeholder( الماء موضوع  ق ة الحق  ال تحدث المشار
ة صنع القرار ون أصحاب المصلحة جزًءا من عمل عتمد و  )Decision-making process( عندما 

ة على  اه واالستثمار مدنوع المشار قرارات إدارة الم ًض و  ،الصلة  عة البا أ طب ة یتأثر ذلك  اس یئة الس
ي هو أفضل وسیلة لتحقی إجماع دائم واتفاق  القرارات إنالتي تحدث فیها مثل هذه  النهج التشار

ة واالعتراف  حیث مشترك ة حول تحمل المسؤول ة على  بتأثیرتتمحور المشار اإلجراءات القطاع
ة وقبول  ة المائ اه والنظم البیئ رة مستخدمي الم اه جل من أ ؛الحاجة للتغییرف فاءة استخدام الم تحسین 

ة المستدامة للموردا تحقیو  ة ال اوغالً  ،المائي لتنم البد من لذلك  ،دوًما توافًقا في اآلراء تحق المشار

                                                            
  .1992 ینایر/  الثاني كانون ، إیرلندا ، دبلن ، والبیئة للمیاه الدولي المؤتمر  -1
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ات حل النزاعات م أو غیرها من آل ات التح ومات أن تساعد في خل یتعین علىحیث  ،وضع آل  الح
ة ال ما بالفرص والقدرة على المشار ة المهمشة األخر س یجب ما  ،ین النساء والفئات االجتماع

أن مجرد خل فرص  م یتم تعزز قدرتها حالًا ما لهمشة لن تفعل شیًئا للمجموعات الم ةتشاراالعتراف 
ة زة في صنع القرار إلى أدنى مستو و  ،على المشار ل ٕان تحقی الالمر ةمناسب هو ش  استراتیج
ة   .لزادة المشار

a@c†j½sÛbrÛa@M@a‰ë…@ñcŠ½a@kÈÜm@bîbc@ë@bèm‰a…gë@êbî½a@Ïìm@¿bèîÜÇ@òÄÏba@N@ @
م یبرزنادًرا ما      ة تعهداتالدور المحور للنساء  ش اء البیئة المع اه وأول في  ومستخدمات للم

ة ال ة من ناح ات المؤسس رالترتی ةو  تطو ه على نف ،ٕادارة الموارد المائ طاق واسع أن من المعترف 
سًّ لنساء دورً ل اه  اا رئ ة الم ة لالفي جمع وحما انً ستخدامات المنزل ةستخدااالفي ا وأح لهن و  ،مات الزراع

ة اأقل تأثیرً  دور الموارد المائ ات اتخاذ القرار المتعلقة  الت وعمل  ،من الرجال في اإلدارة وتحلیل المش
ننا القول أن  م هذا  ةالمتكاملة  اإلدارةو حیث  ،بین الجنسین المساواةمفهوم تطلب الوعي ت للموارد المائ

ات صنع القرار نه إ ع مستو ة الكاملة والفعالة للمرأة على جم ر المشار جب النظر في و عند تطو
ة معینة للرجال والنساء  ة وثقاف ة واقتصاد الطرقة التي تخصص بها المجتمعات المختلفة أدواًرا اجتماع

اهفي مهم  رهناك تآز و  ٕان إشراك الرجال والنساء في و  ،المساواة بین الجنسین واإلدارة المستدامة للم
اه  ات إدارة الم ع مستو اه  نأما  ،ستدامةاالیؤد إلى تسرع تحقی ساألدوار المؤثرة على جم إدارة الم

بیر في المساواة بین الجنسین من خالل ت ل  ش سهم  حسین وصول النساء طرقة متكاملة ومستدامة 
ة اجاتهم األساس ة احت اه لتلب   .والرجال إلى خدمات الم

ÉiaŠÛa@c†j½a@Z@òàîÔi@êbî½a@Énànma@Éîº@¿@òí…b–nÓabèmbßa†‚nL@@òÈÜ×@bèi@ÒaÇüa@k¯ëaòí…b–nÓL@
@òÈÜ@bèãì×@åÇ@ýšÏaòîÇbànuN@ @

ة    اه الح األساسي ل - أوالً  – معرفةضمن هذا المبدأ من األهم شر في الحصول على الم ع ال جم
فة والصرف الصحي  اه  نه عندماإحیث  معقولة بتكلفةالنظ ة الماء  أنتعتبر إدارة الم فإن سلعة اقتصاد

ة مثل  ذلك مهم ع الحفا على الموارد  ،ستخدام الكفء والمنصفااللتحقی األهداف االجتماع وتشج
ة وحمایتها مة  أنحیث  ،المائ ةالماء له ق ذلك سلعة اجتماع ة و عز الكثیر من ُ و  ،سلعة اقتصاد

اه لم یتم االعتراف بها مة الكاملة للم قة أن الق ة إلى حق قة في إدارة الموارد المائ إن  ،حاالت الفشل السا
مة( اه في  ،التمییز بوضوح بینهما جبمختلفان و  نیئاشهما  )الرسوم(و )الق مة الم حیث إن ق
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مورد نادر سواء  ستهالكالبدیلة مهمة ستخدامات الاال ل رشید  ش اه  ة أو  الطرق الم م التنظ
ةاال اه  - أو عدم فرض رسوم -بینما فرض رسوم  ،قتصاد ة لدعم اأداة  مثلعلى الم قتصاد

ؤثر على السلوك نحو ال ،المجموعات المحرومة اه ةفظاحمو فاءة استخدام الم وفر حوافز إلدارة  ،و و
ة  رسومالستعداد المستهلكین إلى دفع  وٕاشارة ،مان استرداد التكالیفوض ،الطلب اهخدمات لإضاف  ،الم
سلعة ن أ ما اه  اه بین مختلف قطاعات امعاملة الم شأن توزع الم ة وسیلة هامة التخاذ القرار  قتصاد
ین ا اه و ل خاص عندماو  ستخدامات المختلفة داخل القطاعاالستخدام الم ش  عرض  ون  ال هذا مهم 

اًرا مجدًا المائي  اإلمداد  .خ

5.1 .@êbî½a@âa†‚naI½aë@‰bqŁaÉÏbäH 

1.5.1 .‰bqŁa 

اها معظمإن      الجدول  ستخدامات الم ةو  للمجتمع فوائد لها) 1(ما   لكن معظمها لها تأثیرات سلب
ًض  نا و ا سبب  ،سبب ضعف الممارسات اإلدارة ًءاتزداد سو أن  م م أو انعدام  الحافز  أو انعدام التنظ

اه ة ف ،نظم إدارة الم ة الموضوعة وفقً قتصوااللكل بلد أهدافه التنمو ة ذات األولو للواقع البیئي  ااد
اسيواال اهتنشأ المشاكل والقیود في  حیث ،جتماعي والس ولكن  ،ل مجال من مجاالت استخدام الم

ة والقدرة على معالجة هذه اه الرغ ة إدارة الم طرقة منسقة تتأثر ببن ا  لذلك یجب االعتراف  ،القضا
طة ل عة المترا اه المختلفةالطب طة واآلثار الناجمة عن اختالف  ،مصادر الم عة المترا التالي الطب و

اها ة يوه ،ستخدامات الم ة في إدخال اإلدارة المتكاملة للموارد المائ س   .خطوة رئ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@Þë†¦aI1H@‰bqe@aÇ@êbî½a@pbÇbİÓ@âa†‚nòîöb½a@…‰aì½a@óÜ  

 @paqdmgòîib¯ òîjÜ@paqdm 

 
ò÷îjÛa 

 òîÔäm
 åíŒ¥ 
 òîuìÛë‰†îç@ñ‰ë… 

 

òÇa‰ŒÛa 

 ñ†öbÇ@pbÔÏ†m
 |‘ŠÛa@ñ…bí‹ 
 aòíŠÈnÛa@bÐ® 
 òîÏì¦a@êbî½a@òíˆÌm 
 pbíˆÌ½a@Šíë†m@ñ…bÇg 

 lìšã 
 @tìÜm 
 @òyìÜß 
 @Ö†Ìm 
 @òíŠÈm 

@ÒŠ–Ûaë@êbî½a@pa…a†ßg
ïz–Ûa  ˆÌ½a@Šíë†m@ñ…bÇgpbí  aÞbÇ@ôìn½@xbîny@@ïöb½a@åßþa@åß 

 òîÏì¦aë@òîzİÛa@êbî½a@tìÜm 
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2.5.1. ÉÏbäß@òîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a@ñ‰a…⁄a 

@ÉÏbäßòî÷îiZ@ @
   ن للنظم ةم اه من خالل إعطاء اال أن تستفید من تطبی نهج متكامل البیئ اجات إلدارة الم حت

اه في الوقت الحاضر ة صوتًا في مناقشة توزع الم اجات على  اغالً و  ،البیئ ما ال یتم تمثیل هذه االحت
 .طاولة المفاوضات

   ة أن تساعد القطاع من خالل زادة الوعي بین المستخدمین ن لإلدارة المتكاملة للموارد المائ م
ة والفوائد التي الاآلخرن  اجات النظم البیئ   .لهم توفرهاحت

   ةا جدیدً إطارً  البیئيیوفر منهج النظام ز اهتمامً و  ،ا لإلدارة المتكاملة للموارد المائ ا أكبر على نهج ر
اهالن ة  مثل ظام إلدارة الم ا ا جمعاتتمسحما اه العل  ،اضي الجیدةاألر  وزراعة ،مثل إعادة التشجیر(لم

افحة  افحة التلوث  ،)الترة تعرةوم والتلوث غیر  ،المصدر حددمالتلوث تقلیل  ،على سبیل المثال(وم
ة ،محدد المصدرال اه الجوف ة الم ًال لمنظور منافسة للقطاع یوفر بما  ،للبیئة الملوثات تدفو ) وحما د

ة وٕاجراء مشترك ة مشتر ر رؤ ن أن ینضم إلى أصحاب المصلحة في تطو م  .الفرعي 

òîÇa‰‹@ÉÏbäß@ @
   اه ارها أكبر مستخدم للم اعت سي غیروالمالزراعة لها صورة سیئة  -Non(محدد المصدر لوث الرئ

point source( ة ة والجوف اه السطح مة المضوٕاذا ما أ ،لموارد الم افة المنخفضة خذنا إلى جانبها الق
عني في ،في اإلنتاج الزراعي ان  فهذا  اه ال - ثیر من األح ما في ظل ظروف ندرة الم تغییر  -س

اه من الزراعة إلى  اه األخر ااستخدام الم ض العشوائي في أمع مراعاة  ،ستخدامات الم ن التخف
ون له  اه ألغراض الزراعة قد  ة اعواقب تخصص الم عیدة المد مع اإلدارة او قتصاد ة  جتماع

ع المخططین على النظر إلى ما وراء  والمتكاملة للموارد  ات القطاع ومراعاة آثار ایتم تشج قتصاد
اه على التوظیف والبیئة والعدالة  ةاإلقرارات إدارة الم   .جتماع

   ة صأصو  المختلفة القطاعات لخالل جمع ع اإلدارة  ،نع القرارحاب المصلحة في عمل تستط
س  ة أن تع مة"المتكاملة للموارد المائ ة المتعلقة بتخصص  "ق ل في القرارات الصع اه للمجتمع  الم

اه عني هذا  ،الم ة  والحدفي  مساهمةال مثالالعلى سبیل وقد  ة الصح من الفقر والمساواة  إنتاج األغذ
ن تخطى المقارنات ومنها  ،بین الجنسین عب االم ل متر م ة الصارمة لمعدالت العائد على  قتصاد
اه انات إعادة االستخدام  ،من الم ة أن تدخل في المعادلة إم ن لإلدارة المتكاملة للموارد المائ م و
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اه الصرف الصحي االلتدفقات العائد الزراعي لقطاعات أخر ونطاق إعادة  ستخدام الزراعي لم
ة لحضرةا  .والصناع
   ة  دارةاإلتدعو حیث یتم  إليالمتكاملة للموارد المائ ط المتكامل  اه واألراضي االتخط ستخدام الم

طرقة مستدامة ة إلى  ،والموارد األخر  ة للقطاع الزراعي تسعى اإلدارة المتكاملة للموارد المائ النس
اه  ة الم ف) ماء أ زادة المحاصیل لكل قطرة(زادة إنتاج اق ضمن القیود التي  قتصاد االرضها الس

  .ماأو بلد ما لمنطقة البیئي جتماعي و واال

òîz–Ûa@ÕÏaŠ½aë@êbî½a@pa…a†ßg@ÉÏbäß@ @
   م إلى األمن المائي للفقراء في العالم قة على نحو سل ة المط تؤد اإلدارة المتكاملة للموارد المائ
اسات القائمة على اإلدارة المتكاملة للموار  ذلك عنيو  ةتنفیذ الس اه زادة و  د المائ األمن في إمدادات الم

ة ةو تكالیف المعالجة  خفضفضًال عن  ،المحل ل أكثر فعال ش  .معالجة التلوث 
   حقوق الناس وخاصة النساء والفقراء االإن ة  حصولهم علىعتراف  حصة عادلة من الموارد المائ
ة على حد سواء حضرةستخدامات اللال الضرورة ،والمنزل إلى ضمان التمثیل المناسب لهذه  یؤد 

ة عن المسئولةالهیئات الجماعات    .قرارات تخصص المورد المائ
   یز على اإلدارة المتكاملة ون التر ر واالیجب أن  ستخدام الفعال حافًزا للقطاع للدفع نحو إعادة التدو

اتاالوٕاعادة  التنفیذ الصارم أدت رسوم التلوث المرتفعة الم حیث ستخدام والحد من النفا للقوانین دعومة 
فاءة  اه اإلى تحسینات مثیرة لإلعجاب في  ةستخدام الم فوائد مما أد إلى  ،في البلدان الصناع

ة والبیئة اه الداخل   .إلمدادات الم
   ًلة  اغال قة على إزالة مش ز أنظمة الصرف الصحي السا شر ما تر ات من مناط النشا ال  ،النفا

التالي ال ة المناطحفا على و فة وصح شرة نظ ات مع ت ،ال لة النفا ة ولكن استبدال مش أثیرات بیئ
ة فإن  لذا ،ضارة في أماكن أخر  عمل إدخال اإلدارة المتكاملة للموارد المائ على تحسین الفرصة س

ابحلول الصرف الصحي المستدامة التي تهدف إلى الحد من  بوضع ات والحد متولید ال أس ن نفا
ات ان  ،مخرجات النفا الت الصرف الصحي في أقرب م   .من تواجدهاوحل مش

   اه إلى ن أن یؤد التكامل المحسن في إدارة موارد الم م بیر اعلى المستو المحلي العملي  نخفاض 
ةفي تك اه المحل اه  على سبیل المثال ،الیف توفیر خدمات الم م أنظمة ر مع خدمة م إذا تم تصم
ة م ةمحل ل واضح منذ البدا ش  تضمنة 
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6.1@N@@ˆîÐämñ‰a…⁄a@òîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a 

ة ة قو اإلدارة المتكاملة للموارد المائ ة الخاصة  قول الكثیرون إنها غیر قابلة للجدل ،إن القض  وقد 
ما تقول الشراكة الو  ة  ة القطاع ل للتنم ة لمعظم البلدان هي التارخ الطو النس لة  اهالمش ة للم  عالم
)GWP(:  

"Ćí†¤@ÝØ’m@òîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a@ñ‰a…⁄aòîäè½a@oiaìrÛaë@ÑÓaì½aë@òí†îÜÔnÛa@pb‰bààÜÛ@bL@@b–ß@éuaìm@sîy
m@æc@kÜİnmë@ò‚a‰@òîÇbİÓˆÐä@@Ýuc@åß@òÜßb‘@ñ‰ì–i@òîöb½a@…‰aì½a@ñ‰a…gb–ß@Éîà¦a@Č†í@†yc@ü@ë@ð†¤@òèuaìß@æc@ïÇ

Øn½a@ñ‰a…⁄a@ýè@æìØî@òîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbL@òîßbäÛa@òß‹þa@kävnÛ@æŁa@õ†jÛa@ání@æc@æbØ¶@òîàçþa@åß@åØÛ@" 

ل شيء  -اإلدارة المتكاملة للموارد      مًّ  اهي فلسفة توفر إطارً  -قبل  ا بهدف اإلدارة موجهً  امفاه
ة ة الموارد المائ حاولما تطلّ و  ،المستدامة وتنم ة  الناس ه هو أن  لنظر إلى واتغییر ممارساتهم العمل

ط  ل  هاأن داركإ و بنشاطاتهم الصورة األكبر التي تح ش ما  ،اآلخرن عن نشاطات منفردال تحدث 
ة ات مقراط اهسعى إلى إدخال عنصر الد ة إدارة الم ف زة في  ة أصحاب و  ،لالمر التأكید على مشار

عني  .المصلحة وصنع القرار على أدنى مستو مناسب  ،یجلب تهدیدات وفرص التغییر الذل هذا 
أنفسهمهناك تهدیدات لقوة وسلطة  تتطلب اإلدارة المتكاملة للموارد لذا  ،الناس وتهدیدات إلحساسهم 

ر  ة تطو ن التوفی وغالً  ،للسماح ألصحاب المصلحة المختلفین منصةالمائ م ا هذه االختالفات ال 
ةسبب األ بینها  ة القائمة طر المؤسس رة المتكاملة من المحتمل أن یتطلب تنفیذ اإلدا اًض أ ،والتشرع

ة ة  للموارد المائ اه خاللصالح إعمل ط وٕادارة الم ع مراحل دورة تخط حاجة إلى خطة شاملة المع  جم
ن تحقی التحولل م یف  ادئ اإلدارة  ،تصور  س م ة جدیدة تع اسة مائ س ومن المحتمل أن یبدأ ذلك 
ةا اسة موضع التنفیذ هذه یتطلب وضع  ما ،لمستدامة للموارد المائ اه ومؤسسات بإالس صالح قانون الم

اه ثفة مع ال ىهو  ،الم لة وتحتاج إلى إجراء مشاورات م ة طو  .المتأثرة والجمهورقطاعات عمل

ه من األفضل أن یتم تنفیذ اإلدارة المتكاملة ل  ة تدرجعل ة في عمل عض  جراءإمع  ،ةلموارد المائ
ناء القدراتعض التغییرات االخر تطلب ت حیث فورةتغییرات  ط و  .عدة سنوات من التخط
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.1.6.1  ïãìãbÔÛa@‰b⁄aë@òbîÛa  

ما      ح المسئولین أنالمواقف تتغیر  فاءةاا أكثر وعً  واأص ًض  ،لحاجة إلى إدارة الموارد  رون أ  او
ة أن بناء  ة والحاجة األساس ة واالجتماع ان اآلثار البیئ أخذ في الحس ة الجدیدة یجب أن  ة التحت البن

ة اقتصادًّ ألن تكون النظم  طون منومع ذلك قد  ،إصالحها ا عندمجد ة لهذا التغییر  اآلثار یث اس الس
ة تتطلب إجراء مشاور  اه هي خطوة أساس اسة الم ة مراجعة س التالي فإن عمل ة و ثفة ومطال ات م

اسي اسة إلى القانون و یجب ، حیث أن االلتزام الس اه تحول الس ما یلي أنتشرعات الم   :تقوم 
 ات المستخدمین وم ح استحقاقات ومسؤول اه زودتوض  .الم
 ح أدوار الدولة ف أصحاب المصلحة اآلخرنتوض  .ما یتعل 
 اهإضفاء الطا  .ع الرسمي على نقل مخصصات الم
 ة ومجموعات مست وم اه الح اهوفیر الوضع القانوني لمؤسسات إدارة الم  .تخدمي الم
 ضمان االستخدام المستدام للمورد. 
اه إن  ادئ اإلدارة المتكاملة للم عض م اسي إلىجلب  اه وتحقی الدعم الس اسة قطاع الم قد  لها س

ون صعً  تخاذ القراراتاا ًض أ ،اون صعً  ًضا اس ان من  ثیرفي  المستغربفلس من الي والت ،أ ال أن األح
اه الت خطیرة في إدارة الم ة إال عند حدوث مش س ة الرئ ة والمؤسس   .یتم تحفیز اإلصالحات القانون

@ÝØ’ÛaI1@H@òîÇŠÐÛa@pbÇbİÔÛbi@bèbjm‰aë@òîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a@ñ‰a…⁄a
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2.6.1 .ïû½a@‰b⁄a  

اب      ة  ثیرةألس ومات البلدان النام ة على لتنظر ح ط وٕادارة الموارد المائ  نأساسي م جزءٌ  أنهاتخط
ومة ة الح سر ومنظم ،مسؤول م ومة  عزز مفهوم الح تف هذا الرأ مع اإلجماع الدولي الذ  س  و ول

غي عنده أن تتوقف  ،ا للمشارعمنفذً  ادل حول المستو الذ ین تمثل التحد في التوصل إلى اتفاق مت و
اه الم ومة أو أن تشترك مع هیئات إدارة خدمات الم ة الح ةمسؤول ة/ و حل  ،أو المنظمات المجتمع

ة محقق اًض أ واقترن  ة منطق وحدة جغراف ة بتعزز حوض النهر   ةمفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائ
ط االستراتیجي النهر العدید حوضحیث یوفر  ،اعملً  ا للتخط ا  اخصوًص  ،من المزا ات العل في المستو

ومة غي التق ،من الح اتوعلى الرغم من أنه ال ین ثیرً  ،لیل من شأن الصعو ما تعبر خزانات  احیث 
ة عبر حدود مس اه الجوف اه جمعاتتالم ًض واألكثر إثارة للمشاكل  ،الم نادًرا ما تتطاب أحواض نه أ اأ

اكل اإلدارة القائمة انات أو اله   .األنهار مع الك

ة مف وحدةعزز حوض النهر في الحالة العامة       ة وعمل ة منطق هوم اإلدارة المتكاملة للموارد جغراف
ا  ة حیث یوفر العدید من المزا ط االستراتیجيالمائ ومةوال ،للتخط ا من الح ات العل ما في المستو  ،س

ات غي التقلیل من الصعو ة عبر  تعبرما  افغالً  ،على الرغم من أنه ال ین ة المشتر اه الجوف خزانات الم
اه  اقطالحدود ومس اكل  ،بیرة مشاكل ةمسبالم انات أو اله ونادًرا ما تتطاب أحواض األنهار مع الك

ة من أجل تفعیلو  ،اإلدارة القائمة ة  ،اإلدارة المتكاملة للموارد المائ ات مؤسس هناك حاجة إلى ترتی
ین  :لٍّ من لتم
 ع قطاعات المج ،أداء مجموعة أصحاب المصلحة في صنع القرار ن تمع وتحقی تواز مع تمثیل جم

   .نجید بین الجنسی
 ة ة على أساس الحدود الهیدرولوج   .إدارة الموارد المائ
  ة على مستو م اكل التنظ ین صنع القرار عند أدنى مستو  األحواضاله والحوض الفرعي لتم

  .مناسب
 اه ة عبر قطاعات استخدام الم ة للموارد المائ ومة لتنسی اإلدارة الوطن   .الح
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ñ†îÐß@paë…cë@…‰aìß 

 òàÄäß )Net-Cap(    

 net.org-http://www.cap 
 òîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a@ñ‰a…⁄a@óÜÇ@åí‰b·@ @

ds/tutorials/iwrm_tutorial/mainmenu.htmcontent/uploa-net.org/wp-http://www.cap  

 òî½bÈÛa@ò×aŠ’Ûa@òàÄäß )GWPH   

    https://www.gwp.org 
 @@òî½bÈÛa@ò×aŠ’Ûa@òàÄäß@pa‰ì’äß)GWP@Hòîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a@ñ‰a…⁄a@paë…c@Öë†ä•ë 

toolbox/About_IWRM_ToolBox-https://www.gwp.org/en/learn/iwrm/ 
 

åíŠ·@

 

 

@Ú‰ë†Ô¶@æìØî@L@òîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a@ñ‰a…fiÛ@òîbþa@ù…bj½a@óÜÇ@ÙÇýa@†Èi
@ÕÜÈní@bß†äÇ@Ú†Üi@¿@É™ìÛa@áîîÔm@|u‰þa@óÜÇ@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a@ñ‰a…⁄a@ˆîÐäni@Šßþa

òîöb½a)IWRM(@bäçë ïç@bèäÇ@òibu⁄a@¿@kËŠm@†Ó@Ûa@òÜ÷þa@œÈi: 
 _Ú†Üi@¿@òÜßbØn½a@òîöb½a@…‰aì½a@ñ‰a…hi@âaŒnÛüa@óÜÇ@ÝîÛ†Ûa@ìç@bß 
 ŠÄäÛbi@Ú†Üi@¿@êbî½a@ñ‰a…g@Ý×bîç@μg@òîãìãbÔÛaë@òîû½a@pbyý•⁄a@ïç@bß@L

nÛ@òß‹ýÛa_òîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a@ñ‰a…⁄a@ˆîÐä 
 @a‡bßë@_ÙÛ‡@ání@Ñî×ë@òÜßbØnß@òÔíŠİi@òîöb½a@…‰aì½a@ñ‰a…⁄@òzÜß@òuby@Úbäç@Ýç

_òÐÜn‚½a@pbÇbİÔÜÛ@†öaìÐÛa@æìØn 
 @¿@òîöb½a@…‰aì½a@ñ‰a…g@¿@paÌnÛbi@ÑÜn«@ÝØ’i@õbäÛaë@ÞbuŠÛa@Šqdní@Ñî×

_Ú†Üi 



 

Ûa@Ý–ÐÛaïãbrNÛ@òß†Ôß@òîöb½a@…‰aì½a@ñ‰a…⁄@Áîİ‚nÛa@òîÜàÈ

Chapter Two. Planning Process for Water 
Resources Management: An Introduction 
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ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@NÛ@òß†Ôßòîöb½a@…‰aì½a@ñ‰a…⁄@Áîİ‚nÛa@òîÜàÈ@ @

@Áîİ‚nÛa@a‡b½
_ÙÛ@òjäÛbi@áèß 

1.2 ._òîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a@ñ‰a…fiÛ@Áîİ‚nÛa@a‡b½@ @
اه      ل عاجلمت  نسمع ما إن مشاكل الم ش ة  هذه للوصول إلى و  ،عددة والحلول مطلو

ة ىإلالنظر  یجبالحلول  ة المعن ة األساس اس ة والس ة واالقتصاد ما تتطلب  ،القو االجتماع
ن  م قهاتغییرات ال  ة في  نأل سهولة تحق ط إلدخال نهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائ التخط
ة  ، (Sustainable management)اإلدارة المستدامة ة الموارد المائ الأخذ وتنم  ،عدة أش

ة  هو األقو  سببالو  اه ذات األولو الت الم إلى  هذاؤد و  ،على المجتمع المؤثرةمعالجة مش
زة تتقدم تدرات ة اجًّ خاذ إجراءات مر أن مشاكل و  ،نحو اإلدارة المتكاملة للموارد المائ االعتراف 

اه هي أعراض لفشل  اه أصیلالم ط منهاو  ،في أنظمة إدارة الم ل األجل مع وضع  إلى تخط طو
ةاستخدام أكثر جدول أعمال ال سي  ،ستدامة للموارد المائ عامل رئ اه  لحد من لما أن تحدید الم

اهالفقر وتحقی التنم ط الوطني للم التخط   .إلى األمام ة المستدامة یدفع 

2.2 ._éÔîÔ¤@ÉÓìnã@ðˆÛa@bß  

ة ل ونتیجة     ةخطة اإلتنشأ هذه العمل ومة و قر تالتي  دارة المتكاملة للموارد المائ ها تنفذها الح
ًض  اسیون أكثر و  ،اأ ح أصحاب المصلحة والس اهطالعً إص ا الم التي الفوائد على و  ،ا على قضا

ةتأتي  ة الموارد المائ اإلدارة المستدامة وتنم ًال  أو قد تكون الخطة أكثرو  ،من االهتمام  أقل تفص
ه عتماًدا على الوضع الحالي في البلدا و  قها ف عیدالخطوات على المد ا محددةو  ،المراد تطب  ل

فاءة االستدامة والعدالة االللمضي في طر  ة و   .ستخداماالجتماع

3.2 .a¥b@‡Ûa@wèäüaïvîma  

اب مشاكل  لكي     حث عن الحلول التي تواجه أس ك ال ا عل تكون استراتیج
اه بدًال من  لة األجل ستلزم وهذا ،األعراضالم الكامنة فهم القو ف ،نظرة طو

ة ةلل والمسب ة مائ ساعد على بناء رؤ اه  الم  Water( مشاكل المتعلقة 

vision(  ة والتزام قمشتر ة حق هذا تحدد  ،ةلجعل هذه الرؤ ةاالو ل األجل  ستراتیج اإلطار طو
اه اال والخطوات المتقدمة نحو ادئ اإلاستخدام المستدام لموارد الم دارة المتكاملة ستخدام م

ة ةالمیزة أخر وهناك  ،للموارد المائ اه  ستراتیج وهي النظر في  )Water strategy(الم
اه الصراع ة أ ما ،علي الم ارة عنن إدارة الموارد المائ صراع المصالح ووجهات  ع ة تتمیز  عمل

ات لذا  ،النظر المتعارضة والمتضارة اه على تعزز آل شجع النهج المتكامل إلدارة موارد الم
ادئ في  ؤد تطبی هذه الم ة و ةالحوار والتفاوض والمشار ط  االستراتیج ة التخط وعمل

ات المهام بین المواءمة مبدأ ٕارساءو  القرار ة صنعالالحقة إلى شفاف  ،األطراف لكل والصالح
  .لتزام بتنفیذ الخططواال
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2.4 .Áîİ‚nÛa@ñ‰ë… 

ط      ة تكون  )Planning( التخط ة منطق ما أعمل دورة مستمرة  ة عند عرضها  كثر فاعل
ل  ط ) 2(الش ارة عن تسلسل  أنها ما ،)Planning cycle(الذ یوضح دورة التخط ع

 جتماعاتالقاءات و منطقي للمراحل التي یتم دفعها ودعمها من خالل دعم اإلدارة المستمر و 
ل التشاور المبینة    .)2(في منتصف الش

1.4.2 .ñ‰…bj½a 

ة أو مزج من االثنین بدء قد تكون حوافز     ة أو خارج ط داخل ة التخط ومع ذلك ما أن  ،عمل
ة وتنمیتها تنشأ مسألة مهمة على الفوریتم االتفاق على  تح ة  سین إدارة الموارد المائ ف عن 

ط و  ،وضع خطة لتحقی ذلك ة المتكاملة  إدارة تطلب تخط م وتنسی الموارد المائ فرًقا لتنظ
ة مهمة عتبر تو  ،الجهود وتسهیل إجراء مشاورات منتظمة مع أصحاب المصلحة  لتزاملالنقطة بدا

ومةمن قبل  ة من أجل  الح ادئ إدارة الموارد المائ ة وم فهم اإلدارة المتكاملة للموارد المائ
ة المستدامة   .التنم

.2.4.2 òzÜ–½a@lbz•c@ò×‰b’ßë@ÝàÈÛa@Áîİ¥  

ط      ة المتكاملة  إدارةتخط ا مع اإلدارة المستدامة ا قوًّ مستقبلًّ  االتزامً  یتطلبالموارد المائ
ة  ة و  مدعتألنه للموارد المائ اس ار القادة ومن أصحاب  االقتناععلى اإلرادة الس من 

اه من  المؤثرون لتزام من أصحاب المصلحة أمر ضرور ألنهم االف ،المصلحة قوة على إدارة الم
ة ط  ،خالل الجهود المشتر التالي یتطلب التخط ة وتهیئتهااالو األطراف المعن لرغم ا ،عتراف 

ثاختالف من  انأهدافهم في  اسیون أما  ،یر من األح هم مجموعة خاصة من أصحاب فالس
ما أنهم یخضعون للمساءلة عن  ،خطةالعن الموافقة على  مسئولون المصلحة حیث أنهم 

 :نجاحها أو فشلها على النحو التالي
  ة ة إدارة العمل ط  .التخط
  اسياالالحفا على  .لتزام الس

‰b⁄a@I2H⁄a@Áîİ¥@Ýöbëòîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a@ñ‰a… 
 @@bç†yë@òÛë†Ûa@æc@‰ìÄäß@åß@ÞbÔnãüaòÛì÷½a@‰ìÄäß@ïÛa@òîöb½a@…‰aì½a@ñ‰a…g@åÇ@@óÜÇ@ÉÔm@òîÛëû½a

Ýßb×@àna@ÉN@ @
 @åß@ÞbÔnãüa@òíŒ×Šß@‰aŠÔÛa@Éä•@ïÛgòîÜàÇ@@æëbÈnÛaë@òÏbÐ’Ûa@pa‰aì§aë@@˜ŠÐÛaë@wöbnäÛa@ò×‰b’ß

@‡b¥aëpaõaŠu⁄a@@ñŠÏbšn½aN 
 @μg@ïÇbİÔÛa@Áîİ‚nÛa@åß@ÞbÔnãüaïÜßbØnÛa@Áîİ‚nÛa@êbî½a@…‰aì½N 
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 ة الفعالة ألصحاب المصلحة  .ضمان المشار
 ادئ م ة المتكاملة إدارة  خل الوعي     .الموارد المائ

ةما تتضمنه وهذا   أكملها عمل ط    .التخط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.4.2 .@òíú‰@õbäiòîvîmaa 

ة الإن  اهالرؤ ة للم  األحالمتتكون من  )National water vision( وطن
ة والطموحات واآلمال  ة ٕادارة او ستخدام إفي لدولة لالمشتر  ،لموارد المائ
هذا المعنى توفر ة واأل و ادئ التوجیه ة الم ة  سسالرؤ لإلجراءات المستقبل

ة  الموارد المائ طإرشاد وخصوصا  ،المتعلقة  ة التخط ة  ضاً أ ، عمل قد تترجم أو ال تترجم الرؤ
ة ولكن من المتوقع أن ت اسة مائ اهاإل هتمإلى س   .ستخدام المستدام لموارد الم

  
 

@ñ‰a…⁄bi@Èã@a‡bß
@âa†‚naë@òßa†n½a

_êbî½a 

@ÝØ’ÛaI2H@òîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a@ñ‰a…⁄a@òİ@ò÷îèmë@Šíìİm@ñ‰ë…@ (IWRM PLAN) 

 

ˆîÐänÛa@
(Implementation) 

 paõaŠug@òîãìãbÓ@òîûßë@
òí‰a…gë. 

 õbäië@pa‰†ÔÛa. 

òíúŠÛaOòbîÛa
(Vision/ policy) 

üaâaŒnÛ@êb£ ñ‰a…⁄a@
òÜßbØn½a@…‰aìàÜÛ@òîöb½a@ @

ÝîÜ¤@É™ìÛa
(Situation analysis) 

Ý×b’½a@LÉ™ë@@òÜßbØn½a@ñ‰a…⁄a
@òîöb½a@…‰aìàÜÛLþaÒa†ç@ñ…†a .

g@‰bînòîvîmaüa @
(Strategy choice) 

 òíìÛëþa@pa‡@Òa†çþa 

 òîvîmaüa@ñ…†a 

òİñ‰a…⁄a
(IWRM plan) 

 @½añ…ì 

 lbz•c@@òzÜ–½a@ @
 òîbîÛa@òÔÏaì½a 

áîîÔm@
(Evaluation) 

 áîîÔm@â†ÔnÛa@@ 

 òÈuaŠß@òİ¨a 

ÊëŠ’Ûa 
(Initiation)@

âaŒnÛa@@òßìØ§a @
½a@ÕíŠÐÛaÝØ’  

òİ@ÝàÇ @
(Work plan) 

 òîÇìnÛa 

 ò×‰b’ß@òzÜ–½a@lbz•c 

 âaŒnÛa@ïbî. 
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4.4.2 .É™ìÛa@ÝîÜ¤  

ةمن أجل تحدید اإلجراء الالزم للوص      الحاليمعرفة الوضع  من المهمفإنه  ،ول إلى هذه الرؤ
ة المختلفة  التشاور معو  وم انات الح عتبرو أصحاب المصلحة والك ة  احیوًّ  اأمرً  الذ  لهذه العمل

اجات واألهداف المتنافسةااللفهم  ة حت ما یتعل بتوافر الموارد المائ المشاكل عند النظر في  ف
اه والتي تنشأ خالل  الم ة الفي مقابل  )Situation analysis( تحلیل الوضعالمتعلقة  رؤ

اه أو الخاصة  ادئ اإلالم ةم نواع أل وستظهر على الفور مؤشرات ،دارة المتكاملة للموارد المائ
نةالضرورة أو الالحلول  رة الموارد تحدد هذه المرحلة نقا القوة والضعف في إداما  ،مم
ة غ شارتها إاإلضافة إلى  ،المائ في و  ،ي معالجتها من أجل تحسین الوضعإلى الجوانب التي ین

ة ة مسار الوصول إلى الرؤ اغة األهداف وفًقا للمو  المطلو ن ص م الت خرج نهائي  مش
ات  اإلضافة ،والمسائل التي تم تحدیدها   .الدولةإلى أولو

5.4.2 .êbî½a@ñ‰a…g@pbîvîmaa 

نة تأتيإن      عد تحدید المشاكل الحلول المم اشرة  هذه الحلول تحتاج إلى تحلیل مع و  ،م
ا والعیوب التي تنطو علیها و  ات والمزا إنشاء أهداف لخطة ن أما  ،اهاجدو ذلك مراعاة المتطل

ة مهم في هذه المرحلة اإلدارة المتكاملة للموارد الما الحجم لمعرفة ئ ات التي تالمش  من والعق
ار  اًض أو  ،المتوقع مواجهتها ةلكل هدف یتم اخت م جدواها له مةءمالاألكثر  االستراتیج  ،وتقی

قتها للهدف الشامل لإلدارة المستدامة  ار في اال مع األخذاإلضافة إلى مطا ق العمل نطا أنعت
بیر اه اا نظرً جدً  الفني واإلدار  غي  ،لتعقید قطاع الم ن ة و في تحدید مجاالت العمل ذات األولو

  .هذه المرحلة

6.4.2 .@g†Ç…a@@òîöb½a@…‰aìàÜÛ@òÜßbØn½a@ñ‰a…⁄a@òİëabç…bànÇ 

ة وتحلیل الحالة     ةاو  على أساس هذه الرؤ ة ستراتیج ن إعداد خطة اإلدارة  ،الموارد المائ م
ة المتكاملة للموارد س فقط من أجل  ،عدید من المسوداتتكون هناك حاجة إلى الوس المائ ل

ةوضع نشطة و األتحقی  ة وواقع ة مجد ة عمل اسیین وأصحاب المصلحة  ،میزان ولكن لجعل الس
ومة ضرورة  ألن ؛والقرارات المتخذة المواءماتمختلف  علىیوافقون  الموارد  هیئةلتموافقة الح
  .وتنفیذها

7.4.2 .nÛaáîîÔnÛaë@ˆîÐä 

عتبر      ة  عني أ ساسحجر األالحصول على خطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائ مر ن األوال 
ان ال یتم تنفیذ الخطط نظرً  هألن ؛سمقد حُ  ثیر من األح ةفي  ة التال س اب الرئ التي یجب  ا لألس

  :معرفتها وتجنبها



 

 

25 

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@NÛ@òß†Ôßòîöb½a@…‰aì½a@ñ‰a…⁄@Áîİ‚nÛa@òîÜàÈ@ @

  سبب ة  اسي لهذه العمل ةمؤثراعدم وجود التزام س ة صانعي  أو ت خارج عدم مشار
ة سیین في بدء العمل  .القرار الرئ

 ات المواردتخط ومة المتاحة لد ط غیر واقعي مع متطل  .الح
 التأثیر من المجموعات ذات  عضأو أحد  لبَ مرفوضة من قِ الو  مقبولةالخطط غیر ال

ة ة لتوافا جلأومن  ،سبب التشاور غیر الكافي أو التوقعات غیر الواقع  على قض
ة أو  المنافعؤثر على ت التي اهالم ه  ،عالقات القوة االقتصاد التشاور الكافي  عتبرعل
 .احیوًّ  اأمرً 

ة الموا     ل األجلإن تحقی اإلدارة المستدامة وتنم ة هو التزام طو غي  ،رد المائ التالي ین و
م وإ  اغة على فترات دورةالنظر إلى الخطة على أنها خطة متجددة مع میزات التقی   .عادة الص

  

  

  

  

  

  

 

ñ†îÐß@paë…cë@…‰aìß

 @lbn×aòßa†n½a@òîàänÛa@pbîvîma@Z…‰aìß@lbn× 
Dalal-Clayton, Bass (2002) - Sustainable Development Strategies - A Resource Book 

network.eu-http://www.sd  
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1.3 . 
ة التخطببدء  فصلال یتعل هذا     ون الناتج المتوقع من هذه المرحلة  ،عمل التالي س  ترجمةو

ة  ومة في تحسین إدارة الموارد المائ ر الخطةو  التزامالي اهتمام الح ل إدار لتطو   .ٕانشاء ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.3.  

ة تخط  قد     ة عمل ة من عدة مصادراتنشأ بدا  فعلى المستو الدولي ،إلدارة المتكاملة للموارد المائ
ة المستدامة لموارد  ة المستدامة على وضع خط لإلدارة والتنم ة للتنم ومات في القمة العالم وافقت الح

حلول عام  اه  عتها بدعم من المجتمع الدولي وال 2005الم عده مانحینوالتي یتم متا ا العدید من وتوالت 
ادرات والمشارع ةأن خط اإل عضلل نتیجة لذلك قد یبدو ،الم تأتي من  دارة المتكاملة للموارد المائ

ة التي تقدم المساعدة لتحقی الهدفبَ من قِ و  دانخارج البل االت الدول   .ل الجهات المانحة والو
ومات من على المستو الوطني تعي العدید  الت التي الح ا مثل  یواجهاالمش اه من قضا قطاع الم

ة وإ اتددت نشاطالتلوث والندرة وحاالت الطوار والتنافس على االستخدام وقد ح تخذت ها حسب األولو
اه و ساهم ضاً أ ة الم اه أو رؤ اسة الم ر س ومات الخطوة األولى في تطو ر  تالعدید من الح في تطو

  . امثل هذه الرؤ في مناطقه

عتبر حافزً إن      اه  ا الم ا محددة أو قضا یز على قضا ومات للتصرف حتى لو أد  اافً  االتر للح
ة محددةذلك إلى خطة  یًزا لحل قض رومنها  ،عمل أكثر تر تدرجي لنهج متكامل تجاه إدارة  حدث تطو

اه ر خطة اإلدارة المتكاملة للموارد الما، لذلك فإموارد الم ة تطو ة تتطلب ن عمل ة تختلف ئ عن حالة عمل
ومي  ة التخط الح سبب االالعاد ةوذلك  س ة ختالفات الرئ  :التال

3 
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 نهج قطاعي متعدد )Multi sectorial approach(: طرقة متكاملة إل اه  ر دارة الم عني تطو
اكل اإلدار  ات ،ة في القطاعاتالروا واله غي إشراك  ولكي تنجح هذه االستراتیج القطاعات ین

ة التي تستخد س ةالرئ ة منذ البدا ر التخط واالستراتیج اه في تطو  .م الم
 ة ة دینام رون فیها  :)A dynamic process( عمل ة  نظام إدار  تطو مستدام للموارد المائ

ارة عنالنهج المتكامل  هذاو  لة ع ة طو اغة الخط التنسیتطلب المراجعة و ت عمل  ورما إعادة ص
 .حیث تظل فعالة

 ة أصحاب المصلحة ألن معظم المشاكل المتعلقة  :)Stakeholder participation( مشار
اه  ات تكون مؤثرةبإدارة موارد الم اه وصوالً  ؛عند أدنى المستو إلى  لذا تتطلب تغییرات في إدارة الم

ر اال ،العمل الفرد ة تطو ة ما تتطلب عمل ثو ستراتیج   .فة مع أصحاب المصلحةٕاجراء مشاورات م

ان  یر اإلدارةمهما  ة اإلدارة تخطالشروع في عند  طرقة تف فهناك العدید من  ،المتكاملة للموارد المائ
ة التي یجب ان تقوم بهااألنشط س   :ة الرئ
 ومة  .الحصول على التزام الح
 اد الم ة زادة الوعي   .التي تحق اإلدارة المستدامة للموارد المائ
  فر اإلدارة نتكو. 

1.2.3.  
ومة وأن یتم  ،من أجل قبول الخطة وتنفیذها      عة للح یجب أن تكون تا

ل ا وضعها  حتاج األمر ألضمن اله ة و ومي منذ البدا ون االلح لتزام ن 
انت ،وزارة واحدة أكثر منمن مطلوًا  عیدة الم إذا  ما و  ،دالتغییرات المتوقعة 

اه و أن ع مستخدمي الم ة یؤثر على جم ح أنظمة إدارة الموارد المائ هدد تنق
عض الوزارات ذات العالقة غي أن یتم بناء اللذلك  سلطة  تلك الوزارات لتزام ین

ة أو س في البدا ون نشاطًا رئ   .لبدء خطة العمل اً على األقل أن 

ا     ة فر اإلدارة  ة بتحقیلتخط و ترت بن ومي زادة الوعي حول إدارة الموارد المائ  االلتزام الح
ه اسي في الفصول القادمةو  ، والحفا عل تشمل مؤشرات االلتزام  ، سیتم مناقشة موضوع الدعم الس

ومي ة التخط  ةالمال المخصصات: الح ادة فر التخط و لعمل ة و ق االت المعن عدد الوزارات والو
  .خطةالقرار وضع 
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2.2.3 .  

ة      ة متجاو ة تخط اإلدارة المتكاملة للموارد المائ یجب أن تكون عمل
اشر مع  ل م االتش ة و  إش ة الوطن م اإلدارة ومشاكل الموارد المائ جب تقد

ة لتحقی التغییر من اجلالمتكاملة للموارد المائ وسیلة واقع عض معالجة  ة 
الد ة  زادةستمر ت أنجب و  ، المشاكل التي تواجهها ال الوعي طوال عمل

ستهدف  سیون  المسئولون التخط ولكن في هذه المرحلة  ومیون الرئ الح
ةالذین  ان ونوا على بینة من إم التأثیر والنجاح قبل أن یلتزموا  یجب أن 

اد اإلدارة الم ة التخط على أساس م ةعمل   .تكاملة للموارد المائ
مجرد إنشائه     املة  یجب أن تتاح لفر اإلدارة  ة  لالطالعفرصة  على اإلدارة المتكاملة للموارد المائ

ون  م تفسیرعلى  ارً قاد الفر وأن  اتمقنع  تقد ارات المتاحة لتحسین إدارة الموارد  لالستراتیج والخ
ة ة  ماأ ،المائ ار موظفي اللالنس ومةك قد  ما تستغرق ساعة أو ساعتین تقدم لهم إحاطة قصیرة قدف ح

بیر من المجتمع ا یثیر حدث أو  وم  واهتماًما دوليالهتمام  ًض  اح   .اأ
3.2.3 . 

ات متف علیها     ع األطراف في إطار إدار واضح مع أدوار ومسؤول ة جم  یجب أن تتم مشار
ة وتشمل المؤسسات الر  ة تخط اإلدارة المتكاملة للموارد المائ ة إلدارة عمل س  :على سبیل المثالمنهائ

 ة ومة الوطن  .الح
 ه   .لجنة توج
 فر اإلدارة. 
 ن االستعانة ب م ة ما   .مرشدمنظمة أخر  ةأو أخبیر من منظمة الشراكة العالم

ة وا ما ح دور المنظمات المختلفة التي تدیر العمل ة یجب توض رة للغا ما التفاق علیها في مرحلة م
ات التخطونتیجة لتنوع األوضاع في مختلف ال ).2(الجدول  ال یوجد فإنه  ،بلدان وتفاوت نضج عمل

ل فعّ  ثابت مخط  .ال إلدارة البرامجإلنشاء ه
  
  
  
  
  
  
  

  
  


  

  
 

)2( 
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)4( 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ادرة  ةتسییرتم إنشاء لجنة ما إذا      ه م لتوج

فیجب أن تقود الخطة  ،الستراتیجيالتخط ا
ع مراحل اإلعداد  لضمان إدارة  خالل جم

ادرة على ن م أقصى فائدة الم حو فعال وتقد
نة ضا جب و  مم أن تشمل السلطات ا

ة في صنع القرار في قطاع  والمؤسسات المشار
اه  مع مجموعة مختارة من أصحاب  الم

سیین ا ضاَ  ، آلخرنالمصلحة الرئ  یجب أن وأ
تطلب ون المیزان ال ة و عنا نهائي متوازنًا 

ة اإل ع المنظمات المشار ة من جم لتزام في البدا
ومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني (  ،الح

  .صحاب المصلحةلد أالمقبولة ) الخ

 
 ،یتمثل مفتاح األداء الفعال في إنشاء    
رتار/هیئة تنسی /فر ون مقبوًال ان و ة س

ة ألصحاب المصلحة مع  السلطات والموارد الكاف
ضم أعضاء الفر و  ، لتنسی األنشطة عادًة ما 

مستشارن أو موظفین و ار المخططین 
االت القطاعات ذات الصلة معتمدین  من و

ختلفة للتأثیر على لغرض جلب وجهات نظر م
ة التخط  یتمثل دور الفر في ترجمة و عمل
ات ال ةلمتطل  ، جنة التسییرة إلى إجراءات عمل

الغ اللجنة التسییرة في الوقت نفسه عن  مع إ
ة  س ا الرئ ي  الفر مسؤولو  ،اثناء العمل التي تنشاالتقدم والقضا ة التخط التشار ضا عن إدارة عمل ا

ة إلعداد خطة اإل ه األنشطة المطلو ةوتوج المهام المحددة للفر ستشمل ما و  دارة المتكاملة للموارد المائ
  :یلي
  م وتنسی ة اإلالتنظ ة الشاملةعمل  .ستراتیج
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)GWP( 
اه      ة للم ع منصات ) GWP(تستخدم الشراكة العالم التي تم تلك المنصات أصحاب المصلحة جم

مي والقُ  ین اإلقل سها على المستو ة -ر طْ تأس م ل شراكات إقل اه طْ وقُ  في ش ة للم وسیلة  -ر
ة اه الوطن فاءة الم ة وخط  ر خط اإلدارة المتكاملة للموارد المائ   .للمساعدة في تطو

ع أصحاب المصلحة من االجتماع مًعا )GWP((إن برنامج      ارة عن منصات محایدة تمّن جم ع
ات والخط  ر االستراتیج م مساهمات ملموسة لتطو ة تقد ف وتنفیذ اإلجراءات التي تؤد إلى ومناقشة 

اه ة تنفیذ التغییرات اوفهمً  ،وهي توفر منتد لالبتكار ،إدارة واستخدام أكثر استدامة للم ف مما  ؛أفضل لك
ة ات  ذلك ،یجعلها أكثر فعال عات والترتی الضغ من أجل إجراء اإلصالحات الالزمة في التشر

سیر إعداد خط اإلدارة ال ة في ت ةالمؤسس ة الوطن الدعم الكامل من  متكاملة للموارد المائ التي تحظى 
سیین  ع أصحاب المصلحة الرئ ةبَ الموافقة علیها من قِ  عد أن تتمجم ومات المعن تهدف  ما  ,ل الح

ة للطْ الشراكات القُ  عة لبرنامج الشراكة العالم اه التا ة للم ة واسعة للخطر اه إلى ضمان ملك ، م
التالي تس   . هیل تعبئة الموارد لدعم التنفیذو

ه فإن     ة عل التالي الشراكات المائ  :تقوم 
 ادل المعلومات  .توفیر منصة محایدة للحوار وت
 ة ة اإلدارة المتكاملة للموارد المائ ادل  ،دعم استراتیج م المشورة وت ات التخط من خالل تقد وعمل

 .بلدانالمعرفة والدروس المستفادة عبر المناط وال
 ات بناء القدرات سیین مع ش ب من خالل توفیر االتصال والتنسی الرئ ز بناء القدرات والتدر  .تعز

 تخط أنشطة واجتماعات محددة. 
 الحصول على الخبرات والموارد. 
  دعم مجموعات العمل واللجان األخر. 
 نقطة محورة لالتصال  .عمل 
ن الفر إن      عتمدتكو مصادر اإل على مدقد  ستعانة 

ة  المثل قد یختلف خارج للعمل وحجم ونطاق الناتج المتوقع و
التجرة أنها ستعمل على أفضل تظهر  ومع ذلك ، موقع الفر

ة  وم انت النتیجة  ،وجه إذا تم وضعها داخل اإلدارة الح أو إذا 
عیدة المد  ل  ،المتوقعة  ش ون من األفضل وضعها  فقد 

ت ز داخل الم ه وظامر ل أو ب الذ لد ئف شاملة مثل التمو
ة من ما أن التنسیب داخل هیئة مستقلة مقبول ،التخط 

ن  ومة واحترامها أمر مم   .الح
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)5(  
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 Getting in Step: Engaging and Involving Stakeholders in Your Watershed 
https://cfpub.epa.gov/npstbx/files/stakeholderguide.pdf 

 

  WSSCC  
 Advocacy Sourcebook. A Guide to advocacy for WSSCC co-ordinators 

working on the WASH campaign 
https://www.wsscc.org/wp-content/uploads/2017/03/Advocacy-Sourcebook-
WASH-Campaign.pdf 

 . 
 Manual Advocacy for Gender & Water Ambassadors. Gender and Water 

Alliance. 
http://genderandwater.org/en/gwa-products/policy-
influencing/GWA_Advocacy_Manual.pdf/at_download/file 

  
 The partnership handbook. Government of Canada 
https://ccednet-rcdec.ca/sites/ccednet-rcdec.ca/files/122-hrdc-
partnership_hndbk.pdf 

 . 
 Working on Teams. Articles and Tools. MIT. 
http://hrweb.mit.edu/learning-development/learning-topics/teams 
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1.4. 
نتاج خطة اإلدارة المتكاملة إلالتحضیر  )Planning cycle( تتناول هذه المرحلة من دورة التخط    

التالي فإن النتائل ة و  :ج المتوقعة من هذه المرحلة ستكون لموارد المائ
  ة برنامج عمل مع خطة عمل لووسائل تفصیل  .تمو
 ا ة التخطبناء اإلرادة الس ة والدعم لعمل  . س
 ة أصحاب المصلحة على نطاق واسع  .بناء إطار لمشار
 ة التخط  .تحدید أنشطة بناء القدرات لدعم عمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.4 . 
ر خطة العمل والوصول ال) Mobilising the team(الفر  تهیئة     أصحاب المصلحة  ىوتطو

في  الشروع عندمهمة لها عناصر  ،)Political commitment( اسيلتزام السوضمان اإل ،المعنیین
ة التخط اتوتعتبر نشاطات  ،عمل اكل إدارة العمل وسیلة األخر خالل دورة التخط  الفر وه

 . للحفا على استمرار الدورة

4 
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ةما      م إلى بناء الثقة في العمل غي أن تسعى جهود التنظ ال اجتماعي غیر الثقة هي رأس م ألن ؛ین
عطي التماسك عن طر الحد من  ة التشاور لسهّ و  ،من الصراع التقلیلو  ،المبهمة األمورملموس   ،عمل

حسِّ  ةففقدان الثقة أما  ائجن قبول النتو س   .له آثار ع
1.2.4 .   

 
ة في عم تعد مرحلة التهیئة     س أكملإحد المراحل الرئ ة التخط  والتي سیتم خاللها تحدید  ،هال

ة  حیث من ة؛إلدارة المتكاملة للموارد المائلخطة ا (Terms of Reference ToR)  الشرو المرجع
ةاأل ا  هم ة في القضا عنا یر  ة  العامةالتف س تهدفة والموارد واألموال من حیث المجاالت المسالرئ

اتهالمتكاملة لتنفیذ خطة اإلدارة ا الالزمة ة وتنفیذ توص ة جب أن تو  ، للموارد المائ ستند الشرو المرجع
ة واضحة لمزد من األنشطةعلى هذه اال ارات وأن توفر بن   .عت

ن      ر یتم أنم ة  تطو ة للفراالشرو المرجع س م فر اإلدارة أو جعلها مهمة رئ  ،لتواز مع تنظ
ة فيلفر وغالًا ما یتم تحدید أدوار ا ر أن المقصود بـ و  ،الشرو المرجع الشرو "من المهم أن نتذ

ة ة " المرجع قة مرجع اًنا هو وث الحاجة والنطاق واألهدافتقدم ب التالي فهي تعمل على  ؛واضًحا  و
ة برمتهااحتواء القواعد األ م العمل ة التي تح ة لـ ما ،ساس ونات النموذج ةتتضمن الم  لشرو المرجع

ة وأهداف التخط االستراتیجي و  ات ونطاق العمل  لوائحالمعلومات األساس المهام وخطة العمل و المسؤول
ل ات إعداد التقارر وه ة و ومتطل ة والموارد المطلو ات والمیزان انات والمواد ة إدارة العمل دعم الب

ستمثل مخرجات الفر واإلطار الزمني  والمعلومات و   .م في الفرمهمة للتح مقای

 
ة اإن      ة المخصصةإجراء عمل المیزان جتماعات االوٕاعداد  ،خطة العمل ضاً وأ ،لتخط مقیدة 

الخبراء االحلقات العمل واالو  لها ستعانة  ل فضالً معتمدة على ستشارین  ه و  ،عوامل أخر  عن التمو عل
قوم بوضعیتوقع أ ن الفرإف ة ن  ة في  معینأال یتم إنشاء الفر إال إذا تم توفر مبلغ و  ،المیزان للعمل

شرة والموارد األخر ضرورة و  ،مرحلة البدء عدها ستكون الموارد ال ح شرو التعاقد مع و سیتعین توض
  .ستشاریناال
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ر      ة التهیئة هي تطو ة في عمل المرحلة النهائ

ةناستاخطة العمل  ات الشرو المرجع ، ًدا إلى متطل
اجات خطة اإلدارة  وهذا ما سیؤد إلى دمج احت

عها المتكاملة للموارد الم الموارد التي تم تجم ة  ائ
ا إلجراءات ونشاطات منها سیتوفر مخطًطا تفصیل و 

.محددة  
ل الفر أو أ بَ یجب إعداد خطة العمل من قِ     

فه وسوف  ،ذا الغرضله خبیر استشار یتم توظ
ل أحد ا ة للمرحلة األولىش س ما وف ،لمخرجات الرئ

ة التي ستغطیها خطة العمل  یلي النقا النموذج
  :وهي
 ة  .معرفة المهام المطلو
 قها ة المراد تطب   .خطة العمل والمنهج
 ات الخبراء  .اإلدارة ومسؤول
 ة س م المشروع الرئ  .نقا تسل
  ا/  الندوات/ االجتماعات ةآل س  .ت االتصال الرئ

3.4. 
اسي ضروران لنجاح أإن الدعم واال     ة تغییر ةلتزام الس  ،عمل

اسي وأعلى مستو من اال س  ،مجلس الوزراء(جانب  منلتزام الس رئ
انت الخطة الناتجة تتوقع تغیرات عبر الوزارات ؛ضرور ) الدولة  إذا 

ة والمؤس اكل القانون ةأو اله س ،س اسیین ضرو  فالتأس ا للحاجة إلى اإلدارة المستدامة  نظرً ر مع قادة س
ة  ة ونهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائ ة الموارد المائ ساعد ،خطوة أولى مهمةوتنم ًضا  في ذلك وقد  أ

ة عامة  طل(شخص اسي أو اجتماعي محترم  ة )مثالً  رمز س  فيو  في خل الوعي ورسم الدعم للعمل
اسي القو ما یلي  اب الدعم الس   :عض أس
  ا ذات األولو ة ضمان معالجة المشاكل والقضا الموارد المائ افة  إشراكمنط ة المتعلقة 

 .القطاعات
 ة العمل ین نظام تنسی الستراتیج رتارةتعتمد ( تم اسي على ا ولجنة التسییر الس لدعم الس

یلها وتشغیلها  .)لتش
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  ة تت ضمان أن تشتمل اس ة على أهداف س ة وأهداف الموارد المائ ة نارؤ س مع األهداف الوطن
س لل األخر  اه وأهدافها تنع ة الم ة علىتأكد من أن رؤ اس   .التطلعات الس

 انات ال اه في التطورات والخط و اسة العامة من ضمان إدراج المناهج المستدامة إلدارة الم س
  .القطاعات األخر 

 ة ضمان مت اس عة اآلثار الس ةا ة مراحل والنظر فیها خالل لالستراتیج س فق عند  العمل ول
ة معینة  ة رسم اع نهج التحسین المستمرااح للسمذلك  (نقطة نها  .)ت

  اسة شأن الس ةبها  ىالموصاتخاذ القرارات  ة والمؤسس  .والتغییرات القانون
 عتها  .ضمان اعتماد الخطة ومتا
 ة أموال ح توفیر   .)قبول مساعدة المانحین وٕاذا لزم األمر(وم

ة س     ة الموارد المائ عیدة المد على الطرقة التي تُ مكون لهتإن اإلدارة المستدامة وتنم دار بها ا آثار 
اه تقلید  ة السلطة وصنع القرار ستكون هناك  ،االم ل سبب التغیرات المتوقعة في ه ة و اس آثار س

ه و  ،واضحة ة تخط اإلیجب االعل ع مراحل عمل دارة عتراف بهذا األمر ومعالجته بوعي في جم
ة   .المتكاملة للموارد المائ

 
ون اال     ل األجل و یجب أن  اسي طو عبر األحزاب  ذلكلتزام الس

ة و  اس اسیین ال دعم منُ الس ان و الس  حتى ال یتم رفضه ؛ناضجینالش
ومة جدیدة  ةأ عندما تتولى ةح ن تكون یجب أ ،ولهذا السبب ،المسؤول

ة ملزمة  هناك ع األطراف ن مّ تُ رؤ  وضعأن تطمح إلى من جم
لٍ  األساس للعمل   .جید ش

 
  ا العامة اه إلى القضا ة لإلدارةتحدید الفرص لجذب االنت   .المتكاملة للموارد المائ
 ةالبناء على اال ومات مثالً  ؛لتزامات الدول ة لقد وقعت معظم الح ومة الوطن  ،ما في ذلك الح

ة األهدافعلى  اه الدول  .لوضع خط لإلدارة المستدامة واالستخدام الفعال لموارد الم
 رة هي البد سیین ءالخطوة الم ات العامة  لبناء  األفراد الرئ ةوالشخص صورة تدرج  .الدعم 
 اه من خالل ا ة البرلمانیین لمعالجة مشاكل الم م الحلول ومخاط ستخدام النهج القائم على تقد

  .منتخبیهم
 ة لا اسیین وضعستخدام الدعا الس التالي الصلة  ة و اه على األجندة الوطن ا الم   .قضا
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 مي ل م عرض تقد م المعلومات أو تقد ة أو لتقد ة ذات ةألجنة البرلمان وم ات  هیئة ح مسؤول
اه أو األرض أو البیئة الم  .تتعل 

 ة المستهدفة في  إعداد ة وملخصات للتقارر المطولة وغیرها من المواد اإلعالم ج مواد ترو
غة قصیرة    .سهلة القراءةص

 اأبدً  التوقف وعدم ستمرارا ه لتزامالوا "عملي نهج"تخاذ ا.  

4.4 .  
اد أحدیتمثل      ة  الم اه ل -األساس ة في إدارة الم ة  في - نهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائ مشار

اه هي أأصحاب المصلحة من منطل  ةن الم ع قض اهوإلنجاح إصالحات قطا ،الجم من المهم ف ع الم
غي االو  ،تمامات أصحاب المصلحةها معرفة آراء و  ة أصحاب المصلحة في عدد ن ة مشار أهم عتراف 

 :حیث تشمل هذه الجوانب ،رع وتنفیذهاجوانب إعداد المشان م
  ة تحدید مصالح أصحاب المصلحة في المشروع المقترح وأهمیته و هف    .التأثیر عل
  ن م ة التي    .دعم المشروعل عتماد علیهااالتحدید المؤسسات المحل
 ةأساس  وضع عداد وتنفیذ خطة إلشراك أصحاب المصلحة في المراحل المختلفة إل واستراتیج

ة   .اإلدارة المتكاملة للموارد المائ
ةاتوضح النقطة األخیرة أن  ة  ستراتیج اشرة خالل عمل إشراك أصحاب المصلحة تسر م

س حدًثا لمرة واحدة ون أساسي ول م  .التخط 

 

  ةتخاذ قرارات ایؤد ذلك إلى ًا م صائ متلكون ألن أصحاب المصلحة غال من  الكثیرا 
ن أن تفید المشروع المعل م  .ومات التي 

  ةأصحاب المصلحة هم األكثر تضررً إن ة أو سوء إدارة الموارد المائ   .ا من نقص الموارد المائ
  ن أن یؤد حتمال حدوث نزاعات قد ااألولى من المشروع إلى الحد من  في المراحل التفاهمم

  .تضر بتنفیذ و نجاح المشروع
  ة اإلجراءات العامة والخاصةساهم إشراك أصحاب المصلحة في حیث یتم رصد هذه  ،شفاف

عل بَ اإلجراءات من قِ    .أصحاب المصلحة المعنیین جم
 ة أصحاب المصلحة ن لمشار ة بناء ال أن م ومة والمجتمع المدنيتخدم قض  ،ثقة بین الح

لة األ ة طو ن أن تؤد إلى عالقات تعاون م   .جلوالتي 
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ل أساسي أرع خطوات   ش  :یتضمن تحلیل أصحاب المصلحة 

  ن أن م سیین من المجموعات واألفراد التي   واتأثر یأو  واؤثر یتحدید أصحاب المصلحة الرئ
اه   .التغییرات في إدارة الم

 م مصالح أصحاب المصلحة واألثر المحتمل لخطة اإلدارة المتكا ة على هذه تقی ملة للموارد المائ
 .المصالح

 ة أصحاب المصلحة الذین تم تحدیدهم م تأثیر وأهم  .تقی
  ةإتحدد ة أصحاب المصلحة  ستراتیج خطة إلشراك أصحاب المصلحة خالل المراحل (مشار

 ).المختلفة من إعداد الخطة

1 
سییند تحدید أصحاب المصلحة عن   ةا یجب أن تضع في  ،الرئ ارك األسئلة التال  :عت

  َلون؟من هم المستفیدون المحتم 
  ؟اً قد یتأثر سلمن الذ 
 الخطة؟ فة التي قد تتأثر   هل تم تحدید المجموعات الضع
 اه؟  هل تم تحدید أنصار وخصوم التغییرات في أنظمة إدارة الم
 لٍ  النوعمصالح  هل یتم تحدید وتمثیل  اٍف؟ ش

 
ة على هذ     طةإن اإلجا س ل أساس تحلیل أصحاب المصلحة ه األسئلة ستؤد إلى قائمة  حیث  ،تش

ع أصحاب المصلحة أو حتاج جم ة ف ال  ة یرغبون في المشار العمل طة  ع المهام المرت یتمثل  ماي جم
ة وغیره من ان أن الفر لمصلحة في التأكد مأحد أغراض تحلیل أصحاب ا ین في إدارة عمل لمشار

لٍ  التخط ش ةحیث یرغبون في المشا ،حصص مجموعات المصالح المختلفة وافٍ  فهمون  وما  ،ر
ین ؟هي توقعاتهم ومهاراتهم ر للمشار ح الدور الم ات التخط  لذا من المهم توض سیین في عمل الرئ

ما بینهماال ة للمؤسسات على النحو المحدد في األدوار والو  ،ستراتیجي والعالقات ف حدات الرسم
ة اسالج له وعلى النحو الذ تروّ  ،والمنظمات المنخرطة في العمل   .ة المختلفةمجتمعات الس

2 
 ما هي توقعات أصحاب المصلحة للخطة؟ 
 ة ألصحاب المصلحة؟ما ه النس  ي الفوائد التي قد تنتج عن المشروع 
  ون أصحاب المصلحة قادرن على حشدها وراغبین في ن أن  م  ؟ذلكما هي الموارد التي 
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 ة؟  ما هي مصالح أصحاب المصلحة المتعارضة مع أهداف اإلدارة المتكاملة للموارد المائ
م اهتماماالمهم من      عضهم ت مختلف أعند تقی هصحاب المصلحة أن  ون لد  أهداف ومصالح قد 

ة أو متناقضة ة ماعات المصالح التي تحتاج إلى االن المنظمات المختلفة وجأما  ،مخف نخرا في العمل
ة ج  االستراتیج وا  ،لها والدفاع عنهالكل منها مصالحها الخاصة التي ستسعى للترو شار ن أن  م لذلك 

طرق مخت ة  سهمون في العمل ات مختلفةمست فيلفة و یجاد حلول إ تحدید و  ،على سبیل المثال: و
ة وأهداف للمستقبل ،للمشاكل ناء رؤ نةومناقشة خ ،و اسة واإلجراءات المم ًض  ،ارات الس النظر إلى  اوأ

ة في  ة الالمشار ةاالعمل ًض  معها تجلبلكنها  ،مهمةعلى أنها  ستراتیج عأ اتا  ن مولذلك  ،ض المسؤول
ما ه ة  ر ومناسب للعمل هالمهم تحدید األدوار واالتفاق علیها في وقت م ًض  ،و متف عل إجراء  یجب اوأ

ضات للتغییر إلى اال اهستخداالمقا جب ،م المستدام لموارد الم شارك أصحاب المصلحة ًض أ و ا أن 
ة ة إذا أرادوا قبول الخطة النهائ   .فعال

3 
ة التي حُ في الخطوة الثالثة      ة الجهات المعن م تأثیر وأهم دت في الخطوات دِّ تتمثل المهمة في تقی

قة م السلطةشیر التأثیر إلى حیث  ،السا قد تكون  حیث، تلكها أصحاب المصلحة على المشروعالتي 
ل  طرة الهذه السلطة في ش ة على الس معنى رسم ة  ن أن تكون غیر رسم م ة صنع القرار أو    أنها عمل

ة و  ،قة أو تسهیل قبول أو تنفیذ الخطإعاتؤد إلى  ة المشار السؤال عن مد أهم ة    تتعل األهم

3 
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ن هم في یأصحاب المصلحة المهم إن ،المصلحة في تحقی أهداف المشروع النشطة من جانب أصحاب
ستفیدون من المشروعالغالب أصحاب المصلحة الذی  أو الذین تتالقى أهدافهم مع أهداف المشروع ،ن س

عض أصحاب المصلحة المهمین قد  داركمع إ حال أن  س صح   .ون لهم تأثیر والع
ة وتأثیر صاحب المصلحةمن أجل  م أهم ون  ،تقی ان س م اإلم  :ما یلي تقی
  ة واال(القوة والحالة اس ة واالالس ةجتماع  .صحاب المصلحةأل) قتصاد
 م أصحاب المصلحة  .درجة تنظ
  ة طرة أصحاب المصلحة على الموارد االستراتیج  .س
 ةاال(ر غیر الرسمي ألصحاب المصلحة التأثی  .)وما إلى ذلك ،تصاالت الشخص
 ة أصحاب المصلحة في نجاح المشروع  .أهم

س الما      المقای ة أصحاب المصلحة  ن تصنیف تأثیر وأهم عضها  طةسم طها مقابل  وتخط
عض حتاج المحرومون  ،ال عض الجماعات االخر  مثل قد  ة خاصة للتغلب على إلى عن ،الفقراء أو  ا

ة في تحدید  اوهذ عدم تمثیلهم ةاالمثل خطوة أول ة إلالمن ستراتیج شراك هذا النوع من أصحاب اس
ة فيما هو الحال  المصلحة م دقی قدر وذلك للتأكد من أ ،الخطوة الثان انن التقی ون من و  اإلم

ةاألفضل إجراء مشاور    .ات فعل
4 

ق     ة أصحاب المصلحةعلى أساس الخطوات الثالث السا ة مشار عض  ،ة في عمل ن إجراء  م
ة إشراك مختلف أصحاب المصلحة على أف التخط األوليّ  ف مسألة  ما یتعل  غي ف ضل وجه ین

ة أصحاب المصلحة وفًقا لما یلي  :تخط مشار
  ل صاحب مصلحةا ة وتأثیر   .هتمامات وأهم
 یجب بذل جهود خاصة إلشراك أصحاب المصلحة المهمین الذین ال یتمتعون بنفوذ. 
  ة طوال دورة المشروع ة للمشار  .تهیئة أوضاع مناس
 ة خ ة ونهج من المهم جًدا أن تدرج ضمن هذه االستراتیج طوات لتحسین فهم إدارة الموارد المائ

ةاإل ة دارة المتكاملة للموارد المائ م ة أو جلسات تعل ج م مواد ترو ، وذلك من خالل تنظ
ة  ح  .ستخدام الرادیو أو التلفزون أو وسائل اإلعالم األخر اتوض

 
ع الخ     غي إشراك أصحاب المصلحة في جم ر الخطةین ة تطو جب و  ،طوات الحاسمة في عمل

أصحاب المصلحة المستهدفین والطرقة التوقیت والغرض و و  حدد خطة العملأن تُ و  ،تخط هذه المراحل
ةجب تحدید نطاق و والنتیجة المتوقعة  ة  واستراتیج ة الجهات المعن ل أحیث  بدقةمشار ش نها تسهم 

 :ةالتال تشمل الطرق و  بیر في التكلفة



 

 

40 

 
 

 حیث یتم دعوة أصحاب ،ورش عمل ألصحاب المصلحة 
اه ا الم  .المصلحة المختارن لمناقشة قضا

 ة التخط ل اإلدار لعمل  .التمثیل في اله
  ة  ."على األرض"المشاورات المحل
 ستطالعاتا. 
 ة(اونة مع المنظمات المتع التشاور وم ةوالمؤسسات األكاد ،مثل المنظمات غیر الح وما  ،م

 .)لى ذلكإ

س فق میزة ان إ     التي یتم  نه من المرجح أن تكون المعلوماتإبل ستخدام مصادر معلومات متعددة ل
ة لجمع ا ،الحصول علیها أكثر دقة ن أن تسهم األسالیب التشار م ورش عمل (لمعلومات ولكن 

ة ،أصحاب المصلحة ة ) وما إلى ذلك ،والمشاورات المحل الملك ة في خل إحساس  وٕاجماع حول المحل
ة أصحاب المصلحة من مستو منخفض  ،أهداف المشروع ة إلى  فيوتتراوح أسالیب مشار المشار

ة فيمستو    .المشار

سیین     رنا الحاجة إلى تحدید أصحاب المصلحة الرئ ولكن قد یلزم  ،لقد ذ
اكل مجموعة من أصحاب المصلحة و  ل عنتحدید الممثلین  قد تسمح اله

سهولة من قِ الرس ة بذلك  ولكن في حاالت  ،صلحة أنفسهمل أصحاب المبَ م
ن  أخر  من المهم و  ،أو المتحدثین المقبولین المسئولینتحدید القادة ل ؛لتشاور مع أصحاب المصلحةام
ة الراجعة إلى دوائرهم االنتُ أن  م التغذ ةطلب من الممثلین تقد ذلك  ،خاب إبداء آراء  -عند اللزوم  -و
ةأع   .ضائها وطلب دعمهم للعمل

5.4 . 
قدرة مختلف أصحاب المصلحة  ة  ة التخط علىتتعل األسئلة التال اه وعمل  .إدارة الم

  ة جدیدة؟تكون إلى أ مد  اإلدارة المتكاملة للموارد المائ
 اه؟ ة اإلصالحات المقترحة للم  هل یدرك أصحاب المصلحة أهم
 اسیینهل الوزراء وغیرهم م أنهم قادرون على  ن الس اٍف  ة اعلى علم  اس ارات الس تخاذ الخ

حة؟  الصح
  ة  ختالفاتاهل هناك ق اه و في الحصول  الجنسینبین حق  ؟ستخدامهااعلي الم
 ه الت ولد ع المش فهم فر اإلدارة جم ة إ هل  شراك أصحاب المهارات الالزمة لتسهیل عمل

 المصلحة؟
  ارات ةستاالما هي الخ اه راتیج ة لنا؟ ؟إلدارة الم النس یف نقرر ما هو األفضل   و
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  ًا على الماء؟لماذا یجب أن نفرض رسوم 
 ن من تنفیذ خطة اإل ة حتى نتم اف ةهل لدینا معرفة   ؟دارة المتكاملة للموارد المائ

ة في مراحل مختلفة من دورة التخط من قبل فئات إن      هذه المعرفة مطلو
بیر مختلفة من ا ل  ش وفي  ،األداءو  المساهمة على مقدرته فيلناس وتؤثر 

ة على جودة الخطة و یؤثر اال المقابل  هاعلى تنفیذ ةقدر الفتقار إلى المعرفة الكاف
اجات با النظر في الجید منو  ،بنجاح ة التخطحت مع  ،ناء القدرات أثناء عمل

حة لمراجع ستعداداال اجات هذه اال وتنق ار االفي  واألخذ ،العملأثناء سیر حت ن الفشل في تنفیذ بناء أعت
 .المشارعفشل  فيالقدرات أمر شائع 

س طر      ل عناقة للتعامل مع بناء القدرات هي إن أ اع  : صر من عناصر خطة العمل مع السؤالت
ة  نوا من المشار ة حتى یتم اف ین في هذا الجزء من الخطة معرفة  ة؟ هل لد األشخاص المشار فعال

ذلك ن األمر  فاءتهم مهاراتهمو وعیهم الخطوات الالزمة لزادة فهمهم و  تخاذایجب  ،إذا لم  ة و   ؛من البدا
عدها س ،معرفة ومهارات فر اإلدارةلزادة  وذلك اجات بناء القدرات عندما تنتقل الخطة إلى اتتغیر و حت

  .إلى مهارات مختلفة اًض أ التنفیذ وتحتاج

 
 
 
 
 
 



 

 
ا الحسنة أمرً عد الدُ  .1 اسي والنوا لتحقی النجاح النهائي لخطة اإلدارة المتكاملة للموارد  اا حاسمً عم الس

ة ة (IWRM) المائ   .االستراتیج
الغ إن  .2 ة التامة لمقترحات التخط االستراتیجي من قبل أصحاب المصلحة أمر  اإلجماع الواسع والملك

ة لضمان تنفیذ الخطة الناتجة  .األهم
اسیین  .3 شمل القادة والس ة شاملة ل ة تخط تشار ع أصحاب المصلحة في عمل  ومسئوليإشراك جم

ة  وم  ).نظمات المجتمع المحلي والقطاع الخاصم( الدوائر والمتخصصین والمنظمات غیر الح
ات(دور المرشد  .4 ة التخط) فر إدارة العمل ي، وتنسی النقاشاتهو المساعدة في إدارة عمل ،  التشار

ة س ا الرئ شأن القضا   .ونقل الخبرات والمساعدة في التوصل إلى تواف في اآلراء 
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 Building trust tools 
http://www.theiacp.org/portals/0/pdfs/buildingtrust.pdf 

 . 
 A Guide For Self-Assessment Of Country Capacity Needs For Global 

Environmental Management. GEF. Copies in English, Arabic, Chinese, 
French, Russian and Spanish are available in 

https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/applicatio
n/pdf/gefsecncsabookeng.pdf 

  
 Stakeholder Methodologies In Natural Resource Management. DFID  
https://www.nri.org/projects/publications/bpg/bpg02.pdf 

  
 Stakeholder involvement in water management: the role of the stakeholder 

analysis within participatory processes 
http://wp.iwaponline.com/content/12/5/675 

 . 
 Participation, Consensus building and Conflict management. UNESCO. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133308e.pdf 

  IWRM 
 Gender Mainstreaming in IWRM. Module 4. Gender Mainstreaming Tools – 

Training of Trainers. GWA 
https://genderinsite.net/sites/default/files/38_tm_iwrm1.pdf 
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.1.5  
ة التخط  مرحلة منهذه النتاج      اه تتمثل فيعمل ة الم ان رسمي أو غیر رسمي لرؤ  Water( ب

vision(،  اه أو اسة الم اد  )Water policy(س ة إدارة التي تحتضن م المستدامة للموارد التنم
ة    .المائ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.5 .  

ة إن      ة یتطلب رؤ ة الوطن ةتحقی االستدامة في التنم على المد  )Strategic vision( استراتیج
حیث تكون متطورة ة المختلفة  ات التنم عمل ل في منظورها ورطها  ات معقدة ألن الطو تنطو و  ,التحد

ة  ةاالالرؤ ة ع ستراتیج ة المستدامة وٕادارة الموارد المائ   :ما یليعلى لى المستو الوطني للتنم
 األهداف متوسطة المد والعمل القصیر األجل لة األجل  ة طو   .ر الرؤ
  ة ة لتحقی القطاعات بین )Horizontal linkages(الروا األفق   .نهج منس للتنم
 ة ة العمود ان اسات ان  من أجلVertical spatial linkages) ( الروا الم تكون الس

ة واالمح ةل ة والعالم ة والح لوطن عض )Governace( ةمو وجهود التنم عضها ال  .داعمة ل
 ومة وقطاع األع ة بین الح ق ةشراكة حق ألن المشاكل ا نظرً  مال والمجتمع والمنظمات التطوع

ن حلها من قِ  اجدً معقدة  م مفردها ةل أبَ وال    .مجموعة تعمل 

ة      ا یف تكون "تعد رؤ ة التخطب "امً عا 20ه خالل موارد الم ة مفیدة لعمل حیث تسمح ببناء ، دا
مت ة و مشترك للمستقبل وتجنب المخا قی ة للمستقبل وف من الصراعات واألنظمة الحال هذه النظرة المشتر

5 
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ة ا الصع ة مختلفتا وقد تكون  تساعد أصحاب المصلحة على التعاون والتعامل مع القضا اسة والرؤ ن یلس
أساس لال ا إالتمامً  عمالن  ر  مثالنو  )Agreement( تفاقأنهما قد  األساس للمضي قدًما في تطو

ةخطة اإل  .دارة المتكاملة للموارد المائ

اق وضع خطة اإل ضمن     ةس قد  دارة المتكاملة للموارد المائ
ومة وأصحاب المصلحة اآلخرن  تكون هناك حاجة إلقناع الح

ة هو أن نهج اإلدارة المتكاملة ح  للموارد المائ النهج الصح
ل  ة لتحقی الهدف طو األجل المتمثل في اإلدارة المستدامة وتنم

ة   .الموارد المائ

 
ارة      ة ع ة  وصفعن  الرؤ ة موجهة لفترة زمن حالة مستقبل

لة  ،سنة 20حوالي  تكون  ما عادة ،محددة جب أال تكون طو و
ار أ، جداً  ال عدم اتسام اًض مع اعت ة   یتهاقابل عدمو  غموضالرؤ

غي  لذا ،للتحقی ةفي  تضمینهاین ة للتنم ة الوطن اق الرؤ  ،س
ةو  ن للرؤ ان ا ًض أ م ل ب اد للأن تتخذ ش لمستقبل  العامةم

اه في الدولة مزد من التفصیل أو  موارد الم رها  أن یتم تطو
ةلال اوفقً  ارات التال   :عت
 اهلماذا یجب تحسی   ؟ن إدارة الم
  اهنأین  ؟مثالً  سنة 20 أو 15 ، خاللتكون  أن رد إدارة الم
 ة تحسین اإلدارة والخدمات   ؟ف
 ؟محددةالهداف األیتم الوصول إلى  متى 

ر      ة بتطو ن أن تتضمن أهدافً  نظرةتبدأ الرؤ م ة للمستقبل و ة محددة مشتر ات مشتر  ترجملتُ ا وغا
اسات وتشرعات و  ن تطبی الرؤ ما  ،ممارساتإلى س مي م أو مستو  ،)بین الدول(ة على مستو إقل

  ).فرعي ِجمّ (أو مستو محلي  ،أو مستو وطني ،)حوض نهر داخلي(مجر مائي مشترك 

 
اسة     ون نطاق أدوات الس ثیر من  )Policy tools( قد  ا في  ً مر

ان ة األح  :وفقا للنقا التال
  ة ة غیر رسم اسة العامة من قبل أعضاء السلطة التنفیذ انات الس ب

 . هممن قبل اجادً ولكنها قد تكون التزاًما 

 )7( 
 

2025






. 
 

2025
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  ة اسة الرسم ومةكتب وتعتمد من تُ الس  .الح
  الممارسة)Practice( ، حدث في الواقع  قد ن أن  ،في الساب رذُ ما ختلف عیما  م ون و

اسة األمر الواقع  .س

سيالسب     الل ب الرئ ة فإن وث لذا ؛سة هو بناء التزام أصحاب المصلحةس تو اسة الم التي قة الس
ومة  مة  - أو غیر رسمي  ارسم  - تبنتها الح اهالتزام هي مؤشر ق ومة بإصالح قطاع الم  الح

عتبر ة اذ والذ  اه أهم ة معقدة ومختلفة مثل الم ید ، حیث یجب النظر في العدعند النظر في قض
  .هتمامات المختلفةمن اال

ة     ًال من الرؤ اسات أكثر تفص ة مفهومة  ،الس م اإلدارة المتكاملة للموارد المائ وٕاذا لم تكن مفاه
ل جید  ون من ش اسة ت مناسب اناللن  اهوضع س ه في وقتٍ عتبر و  ،للم ام   هذا نشاًطا یجب الق

جزء من تنفیذ الخطة   .الح 

3.5 .  

ارناك أرعة جوانب یجب وضعها في االه  :عت
 ة اه الحال اسات الم ة ،دراسة س ة أو الرؤ ة المستدامة اوتناسقه الحال  .مع التنم
  ة لإلدارةضمان الفهم الكافي  .المتكاملة للموارد المائ
 دمج آراء أصحاب المصلحة. 
 اسة ة أو الس الرؤ اسي   .تحقی االلتزام الس
ةد و على عدم بذل جه الحرصجب یما  ة على حساب التخط غیر متناس ر الرؤ   . في تطو

1.3.5 . 

ارایجب      اه  خت ة الم ة ورؤ اه الحال اسة الم اد اإل) ممارستهاو (س دارة من أجل اتساقها مع م
ة عد إ، المستدامة للموارد المائ ة التخط  مرتسست الدراسةتمام و ة  لإلدارةعمل المتكاملة للموارد المائ

ادئوجود  في ظل ةنسبسالسة  ج لم ة ترو ة لن ام ،هاعمل زادة الوعي مثل  - تحتاج الخطوات التال
ناء االلتزام والتشاور مع أصحاب المصلحة  ة  عما هو بیر إلى بذل جهد -و الحال إذا تم البدء من خلف

 .أقل تطوراً 

اسات أو الرؤ أو ما      اب مثل هذه الس عة التنف خلل فيوجود إن غ شیر إلى الحاجة إلى متا یذ 
اهلزادة اال ا الم ة قضا أهم اسي ،تزام والوعي    .وخاصة على المستو الس
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2.3.5.  
ة إلدارةاإن      ةحقی هدف اإللت نهجٌ  يه المتكاملة للموارد المائ ما تم  دارة المستدامة للموارد المائ

بناء القدرات لرفع مستو الوعي وزادة التفاهم حول الوسائل والتدابیر  أن ما ،السابفي  ضاحهإ
ة  ة الموارد المائ ر المواد واألدوات  اًض أو  ،اً مستمر  انشاطً  عتبرلتحقی اإلدارة المستدامة وتنم تطو

ة لنقل ا ة أن ما  إلى المجموعات المستهدفة أمر مهم،لرسائل المناس هناك حاجة إلى رسائل مختلفة للغا
اد أكثر مما هو مطلوب إلقناع أصحاب المصلحة الم اسي    .إلیجاد التزام س

3.3.5. 
اه     اسات الم ة لس ة الوطن اغة الرؤ ة أصحاب المصلحة في ص ة مشار  ،تم التأكید على أهم

ةختلف المد المناسب للمشاورة العامو   ،ما في ذلك توافر الموارد ة بین الدول حسب الظروف المحل
اسةن یاْ ا غالً ون من المناسب  قل تقدیرأوعلى  المهتمة  رافهذا المشروع لألط تاحو  ،وضع مشروع س

ه ة مع األطرافاإلضافة إلى ذلك  ،والمتأثرة للتعلی عل ة وغیر رسم ن إجراء مشاورات رسم المهتمة  م
ون جتماعات عامة ومن خالل ورش عمل اوالمتأثرة من خالل عقد  ل  حضورها  دعوة مفتوحة أو ش

  .مغلقة

عض البلدان      ار هتمام القلیاال اًض وأ ،قعرض فلل )الجمهور( ستشارة العامةتكون افي  األف ل 
ة هي نفسها في األس ففي هذه الحاالت عن المشاورات جمةالنا قة النهائ اس مثل المسودة تكون الوث

ة ان  حیث یدرج  ،عادتها للمزد من المناقشةوإ  نتاج مختلف المسوداتإ یتم وفي حاالت أخر  ،األول ب
اسة النهائي ا في ا اشتمل النهج الذ سبیل المثال وعلى  ،مدخالت متنوعة الس عتمدته جنوب أفرق

اه لعام  اغة قانون الم قة لإلعالن عن مدخالت محددة  1997ص  ، ألصحاب المصلحةعلى مواعید مس
اسة على ة وحرصت وثائ الس ة تشاور متماس ة  لذا ،محدد  زمن وف، ضمان إجراء عمل تعتبر مشار

س فق ل ة أصحاب المصلحة مهمة ل قة نهائ ة من أجل ضمان بل  ؛"جیدة"ضمان وث المشار الشعور 
ة لألهداف والم قةوالملك نها في الوث عطي تأكیدً أو  ،اد التي تم تدو ة   ابیرً ا ن ضمان مثل هذه المشار

ة إلى خطة اإلدارة الم ستمرأن األمور ستعلى  ة المراحل المؤد ق ة سالسة في  تكاملة للموارد المائ
قدرة على دعم برامج ومشارع قطاع ستكون لهم ال ألنه ؛(Donors) ن المانحو حتاجه  وهذا ما یذهاوتنف

ة أصحاب المصلحة اه في البلدان التي یوجد فیها مستو عاٍل من مشار   .الم

 
ة     ن عقد ورشة عمل تمهید ع أصحاب المصلحة  )Inception workshop( م تشمل جم

سی ة واال لمناقشة ؛ینالرئ س ا الرئ ة ،تفاق علیهاالقضا   .ووضع إطار لخطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائ
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ین للتحدث  ،فاعلالمفتاح في هذه المرحلة هو فتح نقاش إن  ع المشار شأن وضمان إتاحة الفرصة لجم
ضاً  ل خاص وأ ش ا التي تهمهم  ة في مجموعة م مناقشة عزز إجراء القضا س ا الرئ ن مجموعات القضا

ة عزز  ،العمل الفرع ذلك  مها من قِ  الفاعلةفرص المساهمات و ع أصحاب المصلحة بَ التي یتم تقد ل جم
سیین ة المحتملة في و  الرئ س ة الرئ م مجموعات العمل هذه على أساس القض ن تصم مجاالت عدة م

ل مجموعة المو , إطار التخط االستراتیجي منها اتهالكمن المهم أن تأخذ   ،ة الكاملة لنتائجها وتوص
ون ن ما أ ی تعیین قادة مجموعات العمل عادة ما  ار الذین هم جمن المشار زء من مجموعة ن الك

ه أو العمل  ةالتوج  .ذو النشا والفاعل

ةوتمثل ورشة العمل      ع أصحاب المصلحة لعرض الفرصة األولى أم التمهید أهداف الخطة ام جم
ة ة  االستراتیج ة والحصول على المزد من فهم اإلدارة المتكاملة للموارد المائ س ا الرئ ومناقشة القضا

اه وأهدافها ن أن و  لتحسین إدارة الم اه منالمخرجات كون تم ة الم ومشروع  االجتماع مدخالت في رؤ
قات على  ة أو التعل ة تعد ورشة العملما  ،المسودة القائمةالرؤ ل حاسمة لن التمهید ادرة   جاح الم

ارهاا ةلالضمان  عت ة المبدئ   .هتمام والمشار

4.3.5 . 

اسي عتبر ُ      ة اال -على األرجح  -تحقی االلتزام الس ار األول لقبول مثا خت
ة و خطة اإل اسي على المستو الس االهتماممد دارة المتكاملة للموارد المائ

ة رة  نإحیث  ،اإلدارة المستدامة للموارد المائ بناء االلتزام في هذه المرحلة الم
ان من المتوقع تحقی االأمر ضر  لتزام بتبني خطة اإلدارة المتكاملة ور إذا 

ة الناتجة   .للموارد المائ
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 Visioning 
ECDPM, Facilitation tools (From: Institutional Development, Learning by Doing 
and sharing). 

http://www.mspguide.org/sites/default/files/resource/institutional_develo
pment_learning_by_doing_and_sharing_ecdpm_dgis.pdf 
 
 

  
 How to run a brainstorming session 

http://scottberkun.com/essays/34-how-to-run-a-brainstorming-meeting 
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1.6.   
ارة عن )Situation Analysis( تحلیل الوضع نتیجةإن      شرح التقدم المحرز في  ع تقرر 

ا ا اه والقضا عض الحلول لعالقةتنفیذ إدارة محسنة لموارد الم ات  أن ما، والمشاكل و تحدید أولو

ا والحلول من ة  هذه المشاكل والقضا ات االناح ة األولو اس ة والس ة والبیئ ة واالقتصاد  هوجتماع

هو جانب مهم من محتو التقرر  ة  ف ما یتعل بتحقی اإلدارة المستدامة وتنم یتم إجراء التحلیل ف

ة   .الموارد المائ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

2.6. 
ام المعلومات ستخدواالمساعدة في توصیف الوضع الحالي هي الغرض من هذه الخطوة إن     

ة ة الالزمة لنهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائ الت المستقبل التعد  .للتنبؤ 

ار اقوم  الوضع تحلیل      ة خت س ة حیث من األ ،معین وضعفي  المؤثرةالعوامل الرئ هم

اشر الخاصة ل م ش ار أا مع  مشاهدة الوضع أوًال من منظور المتأثرن  المشاكل نعت  الوعي 

حث عن    .ةأصحاب المصلح همر  ذال وضعال مفتاح معرفة وحلول هالوالدوافع لل

6 
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م تطبی  من أجل  ة یتم تقی اد اإلدارة تحلیل الوضع وفقً و خطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائ ا لم

ة قارن  ،المستدامة الواردة في منهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائ األهداف التحلیل والتفسیر  و

ة  اسة الوطن ة أو الس ة بدًال من لوالرؤ س اب الرئ ستهدف معالجة المعوقات واألس اه و لم

ل  الذ ،األعراض ش س التقرر  ع غي أن  ؤثر ما املین اه  على شغل و أنظمة إدارة الم

ة لو  الحال ة والبیئة والمجتمع  ة التقرر على نطو  ،على المستخدمین والتنم اق واسع جب مشار

صه حسب  یتم أن ة و  ،قتضي األمر ماتلخ ة العمل مؤشر مهم على شفاف عمل التقرر  أن 

ة معالجة مسألة اإلدارة المستدامة للموارد المائ ومة  ةساعد و ، والتزام الح التقرر مع  مشار

اسیین و  ار اآلخرنعضاء األالس ومة  الك اسيفي الح  سبو  على الحفا على االلتزام الس

ة الناشئة ة ،دعمهم للحلول والعمل ة على تنفیذ الخطة المرتق اآلثار المترت  .وخل الوعي 

3.6. 
 
ة أصحاب المصلحة في حین أن هناك تشدید     قدر  ،على مشار غي أن یتم  فإن هذا ال ین

اناتتجاهل ا ة وجودة الب ات تمثل یحیث , لجوانب اإلحصائ  الوضع تحلیلمرحلة خالل أحد التحد

ة ومدخالت أصحاب المصلحة لخبرة ادور  لياإلضافة إ، في تحقی التوازن بین المهام التحلیل

ة ة، المتخصصة في إجراء التحلیل عند الحاجة إلى مهارات تقن جراء إل هناك حاجةو  عال

ة األ ةالدراسات االستقصائ اد  وهناك .لةنظر خاصة مستق وجهات ةأو أ ساس العدید من الم

  :مثل والمعلومات المعارف جمعذات الصلة لتنسی 

  ة جمع المعلومات والتحلیل م عمل یجب على مجموعات أصحاب المصلحة المتعددین تصم
ة  أنفسهم لضمان ملك حث  ةوال  .ونتائجها االستراتیج

  ع مهامأفضل طرقة لتنفیذ ةالتحلیل  جم دعم ا أن تكون جماع ة للخبرات و لمراكز الحال
حث م وال ة والتعل  .الفن

  ر ةالتحلیل أساسي لتطو ه وٕاقراره على ، االستراتیج ضه واالتفاق عل ه یجب أن یتم تفو عل
ة أو من قِ (أعلى مستو  س ة الرئ وم  )للتخطالتسییر ل لجنة بَ أ بواسطة الوزارات الح

ون التحل زایل مُ وهذا من شأنه أن یزد من فرصة أن  وفي الوقت المناسب لتطور الخطة  ،رَّ
 .والجدول الزمني

   ع وال یجب فر اإلدارة    نطقي من طرفمو حتاج التحلیل إلى تنسی جید إجراء جم
الت بنفسه ة من خالل  األطراف ذات العالقةالعدید من ن إحیث  ،التحل حاجة إلى المشار
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تهم ال یر والتحلیل فاعلةمشار ةاال هذهو  ،في التف ستساعد في بناء المؤسسات  ستراتیج
ة م  .التعل

 
غطي نأل ؛یجب أن تكون أهداف التحلیل واضحة     بیر و اه  االعدید  قطاع الم لكن  من القضا

ة لمعالجة هدف  اهاالفتراض هنا هو أن هناك ن الفعل اإلدارة المستدامة لموارد الم ، التي تضی 

 .نطاق التحلیل

اد  إن     ة الحالي من حیث م الغرض من تحلیل الوضع هو فحص نظام إدارة الموارد المائ

ة ة وهدف اإلدارة المستدامة والتنم مشاكل و قد تنشأ نقا ضعف و  ،اإلدارة المتكاملة للموارد المائ

ةو  ة التال ا محددة من المجاالت الموضوع  :قضا

 ة اسة الموارد المائ  .س
  تشرعات(Legislation) اه  .موارد الم
  مؤسسات(Institutions) اه  .إدارة الم
  ممارسات(Practice) اه   .إدارة موارد الم

اب المشاكل في نفس المنطقة     حدد تحلیل الوضع الحالي  قد ال تكمن أس غي أن  ولذلك ین

ة في البلد الثغرات الموجودة في إطار اإلدارة والسماح بتحدید أو  ات العملإلدارة الموارد المائ   .لو

 
اب تتعل  معلومات لتحلیل الوضع تأتي من مجموعة متنوعة من المصادرهناك      وألس

ة التخط أن تستفید من الم غي لعمل ة ین قة وتستفید من  علوماتالكفاءة والفعال والخبرات السا

قة سهو نادرً  المعلوماتهذه  اًض أو ، الدروس السا ل جید وغالً  أولة ا ما تكون متاحة  ش ا موثقة 

ومیین وغیر  ،المهنیین والممارسین من عند المختصینما توجد  ذلك بین الموظفین الح و

اه الم ة والقطاعات ذات الصلة  ومیین في الموارد المائ اسي ًض وأ، الح متلك المستو الس ا 

ة لتحقی تأیید شامل ألهدا ات المشتر ف الخطة وحشد الدعم معارف هامة في مختلف العمل

عها علومات تتضمن المو  ،لتنفیذل ةالتي سیتم تجم اغتها النقا التال   :وص

  ة على مستو الدولة والتي تكون فیها عناصر أطر تجرة اإلدارة المتكاملة للموارد المائ
ة قد اكتملت جزئ اإلدارة المتكاملة  ل للموارد المائ اه  اصةالخ قوانینالتتغیر  حیث، اا أو  الم
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ة في م الموارد المائ لالعدید من البلدان حول العالم و  وهیئات اإلدارة وأدوات تقی  هي تش
ة استمرار ات مهمة لإلدارة المتكاملة للموارد المائ  .متطل

  ة تعني ة الدول تم جمعها من عدة بلدان  التي اربالتج لتجرة اإلدارة المتكاملة للموارد المائ
ة بیناالتفاقاأو  اه العابرة للحدود ا إدارةالبلدان أو الخبرة من حاالت  ت المائ ة أولم م  .اإلقل

 ة السا ات التخط الوطن ة في القطاعات األخر الخبرة من عمل ما  ،قة والحال وال س
ات وضع  ،أخر القطاعات التي تتقاطع مهامهما مع قطاعات  ومن أمثلة هذه العمل

ات و اال ة المستدامة لحد من الفقر من أجلخط لالستراتیج ات اووضع  ، التنم ستراتیج
اه مساقالحفا على البیئة وخط إدارة   .الم

 ة تخط اإل تداخل المجاالتتجرة من ال ة،في عمل ة  دارة المتكاملة للموارد المائ مثل تنم
ةوٕاشراك  ،الشراكة ناء القدرات، ،المرأة في إدارة الموارد المائ ین واتخاذ القرارات والتم و

زة   .الالمر

م الوضع الحالي لإلإن      ةتقی ة بین  ،دارة المتكاملة للموارد المائ یتضمن أدوات مشتر

خالل مراجعة یبدأ تحلیل الوضع الحالي من ما  ).8(اإلطار  القطاعات مثل الموضحة في

ة ودراسة دور الموار  واستعراض ة الوطن ما یتعل بتحقی األهداف والمؤشرات اإلنمائ ة ف د المائ

ًض  غي أ ن اق االجتماعي هذه األهداف و اسات االقتصاد  ،المؤسسيو  والثقافيا مراعاة الس وس

ة وٕادارتها واستخدامها تحددالكلي التي  ة الموارد المائ اسات والممارسات لتنم   .الس

.4.6   

اإلضافة تحلیل الوضع یختبر یجب أن      ة على حد سواء  ة والجوف اه السطح ة الم ة ونوع م

ة المنبثق ة استخدام المصادر غیر التقلید ان ات االستصالح وٕاعادة االإلى إم ستخدام ة عن عمل

ر و  اهوٕاعادة التدو ة وٕادارة الطلب على الم غي أن تحدد المعاییر ،التحل ن الدورة  و ذات الصلة 

ة اجات م االوأن تقِّ ، الهیدرولوج حدد حت غي أن  ن ة المختلفة و ة لبدائل التنم تحلیل الالمائ

اه والصراعات الم الم ة المتعلقة  س ا الرئ ة،القضا فضًال عن  حتملة وشدتها وآثارها االجتماع

ضانات والجفاف المخاطر ة المراد تغطیتها في اإلطار  مثل الف س موجز المجاالت الرئ ما ورد 

ةاض التخط لإلدألغر و ، )8( غي الحرص على عدم تبني نهج  ارة المتكاملة للموارد المائ ین

ة واستدامة االستعمالبل یجب ا ؛تقني   . لتأكید على أنظمة اإلدارة والبیئة لضمان الكفاءة والفعال
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  GWP IWRM Toolbox: المصدر

8 

 )Institutional and legal analysis ( 
قة والتداخل والتواف مع      الصراع والمطا اسات المتعلقة  ضات المؤسسات والقوانین والس م تفو تقی

ة  .اإلدارة المستدامة للموارد المائ

 )(Hydrological and hydrogeological assessment 
م      ة المتاحةتقی ة والجوف ل , الموارد السطح ة وعلى المد الطو اإلمداد سلوك مع مراعاة الموسم

 .المائي

 (Demand assessment)  
م الطلب االستخدامات المتنافسة على الماء مع قاعدة الموارد الم     م الطلب على لایتناول تقی ق ة و

اه  ة المتاحة من إیرادات الرسوم إلدارة , )أسعار مختلفة(الم ضا على تحدید الموارد المال ساعد أ مما 
ة المختلفة وهات التنم ة في سینار  .الموارد المائ

 )EIA) (Environmental impact assessments( 
انات عن اآلثار اال     ة بجمع ب ةجتماع ع التنم ة لبرامج ومشار م األثر البیئي  مثلحیث  ,والبیئ تقی

اه وصانعي القرار والجمهورأداة مهمة للتكامل بین قطاعات تشم ع  ومدیر الم لذلك  ,ل مطور المشار
ًال خاًص  اره ش ن اعت ال من  ام ةأش م الموارد المائ   .تقی

 )Social assessment( 
اه وٕادارتها      ة على استخدام الم ة والمؤسس اكل االجتماع ة تأثیر اله ف ودرجة الوصول , فحص 

اه  ة, بین الجنسین  العادل إلى الم ة االجتماع ع المحددة على البن یف تؤثر المشار   .و

  )(Risk or vulnerability assessment 
م المخاطر أو القابل ضانات , ة للتأثر احتماالت األحداث المتطرفة حلل تقی م الف ة  اآلثارو مثل تقی البیئ

ة ع التنم ة ؛ والجفاف ,لبرامج ومشار اكل االجتماع ن لمشروع محدد أن یؤثر على اله م یف  , أو 
  .ومد تأثیره على المجتمع

  )(Demand management assessment 
ة     ان م إم اه وٕادارة الطلب تقی اه من خالل المحافظة على الم   .توفیر الم

 ) (Unconventional sources assessment 
رها      اه وٕاعادة استخدامها وٕاعادة تدو ة معالجة الم ان ة إم م المصادر غیر التقلید یتناول تقی

 وتحلیتها
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ة عنصرً  عتبر فهم النظم ة والمائ ة األرض م في ت اا أساس البیئ قی

انات و  ،الموارد اه على أساس الب م لموارد الم م السل قوم التقی جب أن 

ة ع ة الجیدة الطب ة واالقتصاد انات هذهأن  رغی ،واالجتماع قد  الب

ان وهذا في حد ذاته مؤشرٌ  متاحة غیرتكون  ثیر من االح موارد إدارة  على ضعف نظام في 

اه   .الم

ة تعتبر الجوانب اال     النظراالو جتماع ة مهمة  اه الحالي  قتصاد إلى تأثیرات نظام إدارة الم

اه  ل) ما في ذلك البیئة(على مستخدمي الم ةو  ،والمجتمع  م الموارد المائ  جلمن أ ضع تقی

ة اا اق أوسع نطاقً إلدارة المتكاملة للموارد المائ ا ضمن س ة من  الهیدرولوج ا التنم قضا

ة واالاال ة جتماع ة واال، ستخدام األراضيوتغییر أنما أ، مثل النمو الحضر قتصاد ستدامة البیئ

اوال   .العابرة للحدود قضا

ة     مي في اإلدارة المتكاملة للموارد المائ زة للتعاون اإلقل ة مر ور أعاله ذو أهم  ، النهج المذ

اه  من  وحدةتحلیل  فمثالً  الكامل  تحلیل حوض عني حوض الم اه  غض النظر عما  ،لالم

عبر  ان  ةإذا  اسات واالما  ،الً و أ الحدود الوطن ة إلى التزام محدد تحتاج الس ات الوطن ستراتیج

ة  اه الدول ة وٕادارة الم ات الدول ة على هذا األساس الشامل ألن االتفاق م الموارد المائ عة تقی لمتا

ة الرا بیر من إدارة الموارد المائ   .سخة على المستو الوطنيستستفیدان إلى حد 

 
ال یزال یتعین وضع مجموعة متسقة من المؤشرات لإلدارة المستدامة     

مجرد إنشائها ستوفر أساسً للموارد الم ة و مً ائ م  اا ق ن من خالله تقی م

  .التقدم وٕاجراء تحلیل الحالة

 
قدم تقرر تحلیل الوضع     حدد القضا یجب أن  الت و ات التي تتطلب االهتمام األا والمش ولو

ر  ما ، الكبیر م  عرضمعاییر الیجب تطو أنواع الحلول التي تم تحدیدها في المشاورات وتقد

ة ان الت لها من حیث القبول ألصحاب المصلحة وٕام   .تنفیذها عض التحل
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ة تحرك تدرجي نحو  له هذا الغرض من     إنشاء عمل

شأن اتخاذ  ةقرارات بتواف اآلراء  ة  استراتیج الموارد المائ

ة اب أمام الحلول  نما أ ،  المستقبل فتح ال تحلیل الوضع 

النظر فیها قبل وضع  سمح  نة و ةاالمم الموارد  ستراتیج

ة  عندما تتم لهذا  ، )Water resources strategy(المائ

ر  ة تطو ةالاعمل ة على ون أصحاب المصلح ستراتیج

ة أكبر للنه فعال ة  القدرة على االستجا ة  اف ة    .جدرا

ة  ح األهداف ذات األولو ن لتوض ز  م هتمام على االأن یر

الوسائل للوصول واالوضع اإلدارة في المستقبل  المثل توفیر منظور أولي  ، إلیهاهتمام األقل  و

ر  ة قبل تطو ةستر االوأساسي لمناقشة األهداف ذات األولو ة  ،والخطة اتیج على  واإلفادةإن المشار

اسي مهمة في هذه المرحلة للحفا على  ة والتأكد من أنها االالمستو الس العمل اسي  لتزام الس

ةو  الوضعتحلیل  تتضمن   .الحلول واإلجراءات المحتملة الظهور على درا

5.6 . 
في تحلیل الحالة والقدرة على الوصول إلى ما وراء األرقام  اا هامً یلعب أصحاب المصلحة دورً     

قي لنظام إد ةواإلحصاءات إلى التأثیر الحق اه على المجتمع والتنم   ،  والهدف من إدراجها في ارة الم

تفاهم مشترك طرقة واضحة و اغتها  اتها وص الت وترتیب أولو ومن  ،هذه المرحلة هو تحدید المش

ن أن تكون متضارةن المهم أن م أن وجهات نظر أصحاب المصلحة واهتماماتهم  ة   ؛ ون على درا

ات حل النزاعات ستكون مفیدةفإن لذلك  ا المثیرة و  ,مهارات التفاوض وتقن ن لتحدید القضا م للقل 

  :استخدام النهج التالي

)1( 
ة في المشروع تحلل الخطوة األولى الج     س ومصالحها وأهدافها  ،البرنامج / هات الفاعلة الرئ

جتماعي وعالقات القوة السائدة في ف إلى إلقاء الضوء على الواقع اإلهدتو وعالقاتها المتداخلة 

ة و  البرنامج أواإلطار المؤسسي للمشروع  س تشمل فق الفائزن ال والتي الجهات الفاعلة الرئ

ًض    .ا الخاسرن المحتملینالمحتملین ولكن أ
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ة الملحة والعاجلة التي یتم      ة من حیث مشاكل الموارد المائ ا ذات األولو یتم تحدید القضا

عها في بَ التعامل معها من قِ  ل شجر ل أصحاب المصلحة وتجم مع  )problem-tree(ش

ة لة األساس الب متعارضة حول ستنشأ وجهات نظر ومط منهاو  ،السبب والنتیجة وتحدید المش

ة م، الموارد المائ ن تقس م ش و الع ا تتعل  ا إلى قضا ات (الطلب  /القضا ة الطل مثل تلب

ان للقطاعات اال المتزایدة والمتضارة ثیر من األح ة المختلفةفي  والمسائل المتعلقة  ،)قتصاد

ات(الموارد  شرة وٕادارة األراضيال والتغیرات مثل تأثیر التقل ة وتأثیر األنشطة ال   ).مناخ

  
ات التي یتعین معالجتها      ا مثل تأمین الوصول إلى  فيفي العدید من البلدان تشتمل التحد قضا

اه الشرب المأمونة ة لغیر  ،م التحد تمثل ی ما، ین منهایدالمستفوخدمات الصرف الصحي األساس

اه الصرف الصحي  فياآلن  اه في المناط الحضرة وتصرف م تأمین الماء و تزاید الطلب على الم
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ضانات والجفاف و  ،لزادة إنتاج الغذاء ارات التأثیر المحتمل (الحد من التعرض للف ما في ذلك اعت

ات الو  ،تقلیل المخاطر على صحة اإلنسان من األمراض واألخطارو  ،)لتغیر المناخ ة الطل متزایدة تلب

ة والصناعة واألنشطة اإلمن الزرا  ة األخر عة المرو ة قاعدة الموارد والنظم و  ،قتصاد حما

ة ة الحیو ولوج ان ،اإل ثیر من األح ات بین هذه المطالب المتعارضة في   هذاو   وتحدید األولو

ا تحد  ة للرجال والنساء في التعامل مع هذه القضا   .اا هامً مثل توفیر فرص متساو

  
شیجب الموازنة      سبل الع المبینة  -الطلب / بین المسائل المتعلقة 

على أساس فهم قاعدة الموارد والتهدیدات التي تواجه قاعدة  - أعاله 

شرة وٕادارة األراضي الموارد مثل تأثیر التي تسبب على  ،األنشطة ال

ات والتعر  والحد من مناط األراضي  ،ة والتلوث وتدهور النظام البیئيسبیل المثال إزالة الغا

ة اه الجوف ة وتناقص مناسیب الم ة ،الرط ع اه المالحة وتأثیر الظواهر الطب مثل  ،وتداخل الم

ضانات والجفاف ،تقلب المناخ وتغیره    .والتصحر والف

ة هو في األساس      بیر من اإلدارة المتكاملة للموارد المائ ومة أو  ،إدارة الصراعجزء  ن دور الح

ة المطاف هو حل الصراع ستراتیجي في حین أن هذه ات المحتملة في مرحلة التخط االفي نها

فإنها لن تقضي لذلك  ، ي تنشأ في مراحل التنفیذ الالحقةاإلجراءات ستقلل من عدد الصراعات الت

عض اإلجراءات ال ؛علیها ون من الضرور إعداد  التالي س ة النزاعات و ة لتسو لرسم  ش

  .مستمر
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ة عتبر  .1 ومنها قد تشعر القطاعات األخر ، ًاتحد بناء التزام بتقاسم المعلومات والحصول على المشار
املالتهدید وتختار عدم التعاون  ل   .ش

عدة خطوات  .2 ام  ة إلى الق م الموارد المائ حتاج تقی ًا ما  ع لموار و  ،امعقدة جدً غال م السر ساعد التقی د قد 
ا و  اه في تحدید أهم القضا رالمجاالت ذات األ الم م الم ة وعلى أساس التقی قد تكون هناك حاجة  ولو
ة قات التفصیل د من التحق  .لمز

ةساس في األفة دل المعرفة الضعت .3  .على سوء إدارة الموارد المائ
ات اال .4 ن أن تحدید أولو م م المخاطر واألضرار  ة وتقی س اه الرئ ا الم انات المستندة إلى قضا اج للب حت

اسي والموارد ر الدعم الس  .ساعد في تطو
اه من قِ  .5 م موارد الم انات الالزمة لتقی ، یجب أن تكون ت المختلفةل عدد من المنظمابَ عندما یتم جمع الب

لمتوافقة مع المعاییر، وضمان الجودة أنظمتها  .، والوصول اإللكتروني والتحو
اه غالً  .6 ل ا ما تظهر جنً حلول إدارة الم ش ا إلى جنب مع المشاكل من أصحاب المصلحة الذین یتأثرون 

اشر   .م
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1.7. 
ةادورة التخط الناتج من إن      ة ذات أهداف واضحةإ ستراتیج  هذه تتجاوزإذ  ،دارة الموارد المائ
ةاال ة أو تحقی األهداف قصیرة المد  ستراتیج الت الحال تضع إطار بل اإلجراءات الالزمة لحل المش

ل األجل لتحقی اإلدارة ا ةلمستدامة و عمل طو ة الموارد المائ ستخدام خطة اإلدارة اسیتم حیث  ،تنم
ة لتفعیلالمتكاملة للموارد  ةاال المائ عدها مرحلة التخطمن  ستراتیج   .إلى المرحلة التي 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.  
اه  أن إدراكاً      اد لإل تقدماإلدارة المتكاملة لموارد الم موارد دارة المستدامة للم

ة  ؟تخاذهااالتي یجب التدابیر  نحدد یف :فإن األسئلة المطروحة هيفإن  ،المائ
اهو  ة على  ؟ما الذ یجب تغییره في الطرقة التي ندیر بها الم وما اآلثار المترت

ة علیها  التغییرات المقترحة؟ هذه ست أسئلة سهلة لإلجا ستغرق األمر في  ألنهل
فاءةالواقع سنوات عدیدة قبل ت املة تعمل  اه   .نفیذ إصالحات م

ة النظرة     سعى إلى تحسین و  ،بیرة اتتأثیر ب متازشامل  نهجون هناك غي أن ین ،من الناح
اه في ع مجاالت  مساهمة الم ة التجم ة  ومن ،المستدامةنم ة العمل ن أنالناح مسائل ال یثمر م بدء 

ة الطموح ا نأل ؛دة إلى نتائج أفضلو محد ة واال قد یتجاهللشدید في البدا اس ة المشاكل الس جتماع
ة القدرات التي و  ةایؤد إلى  وسوف ،یجب حلها من أجل التنفیذ الفعالمشاكل تنم تبدو رائعة  ستراتیج
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ة و ، رجم إلى أعمال قابلة للتنفیذتَ  تُ ولكنها ال ،على الورق  تشیر التجرة إلى أن اإلصالحات األول
)Initial reforms( ةالرئ ست ضرورة لتحفیز  س ن تنفیذها  فالخطوات ،التغییرل م األولى التي 

اهسهولة غالً  ة وٕادارة أكثر استدامة للم ة االنتقال نحو تنم ة لبدء عمل اف غض النظر ، ا ما تكون  عن و
ات الاال ع المؤسسي على  إالال تهدف إلى شيء  التياألولي  ةنهجمستراتیج التغییرات التي إضفاء الطا

ةاتخاذ القرارات على نحو أكثر ان تعزز أمن شأنها  ولهذا  ،على أساس مستمر ع قراراتووض ستراتیج
ست فق ما السبب ًض  ،یجب تغییرها فإن الجوانب التي یجب النظر فیها ل ا متى یجب أن تحدث ولكن أ
ل شيء في وقت واحدبدًال من  التغییراتهذه  تحتاج اإلجراءات إلى مراحل على سما ، محاولة تنفیذ 

  .مد عدة سنوات

3.7 . 
ار ال تقوداألهداف      ةاالخت ا والمشاكل التي تم تحدیدها في تحلیل جانب إلى ستراتیج  ،الوضع القضا
حة ولكنها قد تكون هناك درجات متفاوتة من التواف حول هذه الحلول المقتر و ، قتراح الحلولاتم  حیث

ات  س رغ غيو  ،مالتي تم استشارته صحاب المصلحةأتع م هذه المقترحات خطوة إ ن مام لي األتقد
ة لتدعم ؛واضحة ومتف علیها بوضوحتكون فیها األهداف حیث    .خطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائ

اسة      ة(الس ة غالًا ما تكون ) أو الرؤ حنقطة البدا ا  لتوض اسة  والفارق النوا األساسي في ترجمة الس
ةإلى  ةن أهو  استراتیج ًض  ،ستثمارات محددةاإلى تحقی أهداف معینة من خالل تسعى  االستراتیج  اوأ
ةفي  ارات االستراتیج م موارد االستثمار المتاحة والخ ووضع برنامج تم  ،للوصول إلى األهداف ؛یجب تقی

طرقة عادلة مه لهذه الموارد  ة ،تصم طرقة اقتصاد ون لد أصحاب  ،ولكن في نفس الوقت  قد 
ثیر  ضة التي یجب من المصلحة وجهات نظر أقو  التي یرغبون في التعبیر عنها حول قرارات المقا

م  ةاتخاذها عند تصم ا إجراء مشاورات شاملة مع أصحاب ومع ذلك فإنه من النادر جدً ، االستراتیج
اتالمصلحة حول اال اسات والتشرعات ما یتم مع أكثر من ستراتیج   .الس

ةاألهداف      ة توضح )Strategic goals( االستراتیج ن تحقی الرؤ م لو  ،یف  غطي   جب أن 
ة معینة  لة أو فرصة(هدف قض س ،)مش تناول التغییرات الرئ ةو ة لالنتقال إلى التنم  ة المطلو

طرقة وا المستدامة، في لتشموأن یتم التعبیر عنه  ما  ةسعة  ع جوانب القض وضمان قبول  ،ل جم
ع أصحاب المصلحة المعنیین غي أن  ،جم ن ةو ة لمعالجة أهدافً  تشمل االستراتیج اف  االهتماماتا 

اه ة لإلدارة المستدامة لموارد الم س ة الرئ ة والبیئ ة واالجتماع   .االقتصاد

ن      ة ام س ةلمتكاملة للموارد لإلدارة استخالص األهداف الرئ ة من المائ ة التال س  :المجاالت الرئ
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 )International context(  ُة االت اه من خالل مراق ةدار موارد الم ات الدول  تفاق
اه تقاسًما عادالً  هعیتوحسن الجوار الذ والمعاهدات  ة العابرة  ستفادة مناالو  ،للم المجار المائ

 .للحدود
  )National context(  ة مثل ة الوطن اه لدعم تحقی أهداف التنم تدار موارد الم

ة األو  ،الحد من الفقر ةاهداف اإلنمائ ة في إنتاج الغذاء وٕانتاج  ،أللف ة القطاع وأهداف التنم
 .الطاقة والصناعة والبیئة

  )Human and ecosystems context( دار مـوارد یجـب أن تُـ
عال طرقة تجعلها متاحة للجم اه  ة االل، م ـات النظـام اتلب ة ومتطل شرة األساس اجات ال  لبیئـيحت

ص هـــذه االو المـــائي  ـــة خـــالل تخصـــ ـــة یجـــب أن تأخـــذ األولو ـــات البیئ شـــرة والمتطل اجـــات ال حت
ة  .الموارد المائ

  )Context of management principles( اد تحقی تش مل أهم الم
زة في  ات إلى أدنى مستو مناسبالالمر ما في ذلك  ،المسؤول ة وصنع القرار  واإلدارة التشار
م مراعاة  ة  ،بین الجنسین المساواةمنظور تعم مة التعاون االت(والحو ) عبر القطاعات وعبر الو

ة  اه مستجمعات(واإلدارة في الوحدات الهیدرولوج  .)الم
    )Context of financial sustainability(  تستفید إدارة الموارد

ة من اال سببین أن المستخدمین والم وذلكسترداد الكامل للتكالیف في إطار نظام اإلدارة المائ
 .الرسوم والتعرفات واإلعانات والحوافز - مقابل الخدمات - یدفعون  للتلوث 

اتقد یتم ا     أولو عض األهداف  في إطار زمني  ذنفَّ وتُ  ،علیها امتفقً  هدافاألتكون و  ،التفاق على 
ح األهداف األخر  حیث ، قصیر ة قد ال تص ات الحال ست من األولو ما نافذة المفعول إال عند التي ل

ات  ة أعلىیتم إحراز تقدم في األولو حت ذات أولو   .أو إذا تغیرت الظروف وأص

ة     ل الغا اس التي یجب توصیف هدف  من  ات المحددة والقابلة للق األنشطة أو اإلنجازات أو العت
قها في  لما ُ  اهذو ، معین زمنتحق ًض عمل و  ،جوهر أ خطة عمل ش ه ا ا یز الموارد وتوج على تر
ة تحدید ارات للعمل عمل ة من إجراءات ملموسة وتغ تشیر إلىا ألن األهداف نظرً و ، الخ ییرات سلو

ثیرً ، بینهم تكون نتیجة للمفاوضاتإنها فجانب أصحاب مصلحة معینین  ما یتطلب الوصول إلى هذه  او
ة  عدوُ  ،معینةاألهداف إجراء إصالح قانوني ومؤسسي تدعمه مهارات وأدوات إدارة  تحدید أهداف عمل

ة التحرك نحو اإلدارة المتكاملة  اإلصالح وٕایجاد وترتیب أدوات ومهارات اإلدارة جزًءا هاًما من عمل
ة   .للموارد المائ
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ة األدوار والشراكات والنظم الالزمة لتنفیذ      ةتغطي األدوار المؤسس شمل ذلك الر  ،االستراتیج وقد 
ة والخط  ةاالبین خطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائ ات  ستراتیج ین الخط على مستو األخر و

ة مختلف ان ة أو : ةم ةوطن ة جهو ة مختلفة ،أو محل غي و  ،أو لقطاعات أو مناط جغراف  أَّان تحدد أن
ة تنفیذخطة من جزء  المؤسسات المسؤولة عن أمن  ألصحاب  تلتزموأن  اودرجات حرته االستراتیج

اتالمصلحة اآلخرن أو منسقي اال   .ستراتیج

حدّ      ات  ب من حیث األهدافیرد الذها إلى أین د بلدٌ مجرد أن  والغا
ات ة الوصول إل واألولو ف ة هي معرفة  على طول یها فإن الخطوة التال

ة  اإلدارةمناط التغییر الخاصة  مثال ) 2الملح (المتكاملة للموارد المائ
ةعلى محتو  ة استراتیج ر خطة العمل من و  ، )إدارة الموارد المائ تم تطو

ة و نتائج  الخطة  قو یرجععلى الرغم من وجود را  في الفصل التاليتي سیتم مناقشتها الاالستراتیج
ة لكنإلى  م والتواف یجب االستراتیج   .إجراء المزد من التقی

4.7. 
ة نحو العمل ُ      اه خطوة أولى أساس إلدارة ا علىعتبر فهم المشاكل التي تؤثر على إدارة موارد الم

ة الموارد  ةالمستدامة وتنم جب ،المائ ار قرارات  و ةاالاخت ة مراعاة النقاواعتمادها مع  ستراتیج  :التال
 اسیینوجهات نظر أصح ما في ذلك الس  .اب المصلحة 
  ةجدو  .ما في ذلك المخاطر االستراتیج
  ضات و  .خر األعوامل الالمقا
 التكلفة. 

ةستاإلوهذا یتطلب مراجعة      ة وأصحاب المصلحة الجهاتل بَ المقترحة للقبول من قِ  راتیج اس  ،الس
ة ة والتقن ة إلى مرحلة التخط  ،ومن حیث الجدو المال ةومع انتقال العمل ة لتتكرر  التفصیل هذه العمل

نة التنفیذ  ادور  ح األنشطة والجدولة والموارد مم   .كون مقبولة ألصحاب المصلحةتو إلى أن تص
.1.4.7   

     ه في خطة اإلجانً عتبر ن تجن م ة دارةا ال  ، المتكاملة للموارد المائ
حون وخاسرون ف طرقة مست ،هناك دائًما را نیرة وشفافة أمر صعب ولكنه ومعالجة هذه األمور 

، اه م ضرور ادالت األكثر وضوًحا بین مختلف مستخدمي الم اه وتتمثل الم عض الم ع 
ةفقدان المنفعة اال(المفقودة  اسب) قتصاد ة( وغیرها من الم ) الحصول على الخدمات األساس

ن أن تكون و  ا هناك م اه قطاع العامالبین مصالح القطاع الخاص ومصالح  تعارًضا قو  ،للم




. 
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ال و  ادالت التجارة األخر بین األج ون االستخدام اآلن خسا(قد تكون الم ال قد  رة لألج
ة ة اأو بین أهداف  ،)المستقبل ة االقتصاد ة البیئةالمختلفة  لتنم  .مقابل حما

     ان یتم وضع خط ثیر من األح ة في  شل في تفأهداف مثال
قة العوام ة الحاسمةإدراك حق اسي وغالً  ، ل أو القیود ذات األهم  ،ا ما تكون الخط ساذجة س

ه القوال ز الذ تلع ة تفهم الدور المر ا التنم ة في قضا اس حقائ  فتواتا ال وغالً  ،رارات الس
ة عض أصحاب المصالح مع الموارد المال   .آراء 

   ُ ة تنفیذهاعد المثال على سبیل  أمًرا حاسًما لقبول الخطة واحتمال
ةانت  إذا ةال تع االستراتیج م المحل ة"فمن غیر المحتمل أن تكون  ،س الق منفذة حتى أو " مملو

اه أو أو ، اوٕان بدا نهجها منطقً  ة مثل الدفع مقابل الم ون ذلك في مجاالت صع ن أن  دوار م
ما متوقعً ان ما اهتمام خاص إذا الجنسین حیث قد یتطلب األمر    .تغییر نظام الق

اه العا     عة الم مالبرة للحدود أن تشترك البلدان في نظام تتطلب طب لكي  ؛ق
مة المقو  ،تنجح االتفاقات اد  ابولة عالم قد تساعد أنظمة الق مثل قبول م

ة وحقوق اإلنسان والمساواة في دفع اإلجماع  اإلدارة المتكاملة للموارد المائ
امل على المستو الوطني ل  ش   .الدولي ولكن قد ال یتم تأییدها 

2.4.7.  

ن أن تحدد الهدف العام والنهج و  یف لنا أن نفعل ذلك؟     م ة التي  س یف نصل إلى القرارات الرئ
ة؟  الشامل لخطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائ

ةإذا أردنا أن تكون      ومة والقطاع الخا فعالة، االستراتیج ون لها دعم واسع عبر الح ص یجب أن 
س و  ،والمجتمع المدني ة التخط ذلكجب تأس ة عمل ه من بدا عني هذا ضمنً  ،والحفا عل ة  او مشار

ر وتنفیذ  ة تطو ع مراحل عمل ومة في جم أصحاب المصلحة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والح
ةاال ة والنتائجاو  ستراتیج هناك افتقار ملموس  ،لبلدانفي العدید من اف ،تخاذ القرارات حول النطاق والعمل

ة س ة التخط من جانب واحد أو أكثر من األطراف الرئ ة عمل سي لهذا هو عدم و  ،لملك السبب الرئ
ة  ة متوازنة ومراق ةمن جانب الح فعالةوجود مشار االت الخارج یجب أن لذلك ؛ ومة أو تأثیر الو

ات اإلدارة ال امًال للترتی ًال  اه تتضمن األنشطة تحل اه  فئاتما في ذلك (سائدة لموارد الم مستخدمي الم
سیین  اه المؤثرنالرئ ما یتعل بهدف اإلدارة المستدامة) على موارد الم اد وخبرة اإلدارة المتكاملة  ،ف وم

ة جب، للموارد المائ اه والحاجة إلى ذلكا ًض أ و ن بها تكییف قطاع الم م التالي ،دراسة الطرقة التي   و
اراتم ون و  ؟وما هي التكالیف؟ ا هي الخ اس جتماع اما س یئ قتصاد ا اا وس تخاذ القرارات حول او ؟ اا و

ة ارات المناس   .التبررمع  عنهاواالستعداد للدفاع  ،الخ
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ة و  یر األساسلتوفإن ورش العمل مهمة      س ست أنها  تكمن فيلكن المخاوف  ،زمنهاللقرارات الرئ ل

ة و  سلطة ةال شرع ن الوصول إلى قرارات على  ،في أماكن أخر  ن القرارات تصدرأل، تنفیذ م أو أنه ال 
  .محاولة التوصل إلى تواف في اآلراء ثناءأاإلطالق 

 
عني االإن      عني تفاق التواف  ـن الحل الذ و م

ـــع أن  ش معـــهللجم ـــار  ،یتعـــا ـــون الخ ولكـــن قـــد ال 
 ، المختلفـــــون مصـــــالح أصـــــحاب المصـــــلحة لاألفضـــــل 

ـــاك قـــد  وحیـــث ضـــاتتكـــون هن ـــتم إجراؤهـــا مقا ـــد ، ی ق
 الفــائزن والخاســرن دیــدمــن الصــعب تح اًضــأ ــون 

ة إذا وفي ،اإلجماعبل وحتى  ان سـیتم اعتمـاد  النها
ة ــــة عــــن یجــــب أال وتنفیــــذها  االســــتراتیج تغیــــب الرؤ

اســــیون الــــد ــــه الس هــــو المهــــم و  ،ور الحاســــم الــــذ یلع
ة یتحملــــون  القــــرار الــــذین يصــــانعالكاملــــة ل المشــــار

ـــة  ة النهائ عاتهـــاالمســـؤول ـــل القـــرارات وت ـــتم  ،فـــي  و
ع المراحل واألحداث   .التشاور معهم في جم

 
ـــ     ـــون مـــن التفـــاؤل للغا ات علـــى  توافـــة تحقیـــ التنســـی والقـــد  اســـات واالســـتراتیج بـــین مختلـــف الس

اغة  ،المستو الوطني ةومـع ذلـك فـإن صـ ـرامج  اسـتراتیج اسـات و ـن أن تسـاعد فـي س م ـاه  واضـحة للم
ة  ة  تتوافأخر تعتمد أهداًفا مائ لخطـة  فاعـلالغیـر  ـون التوزـعلن و مع اإلدارة المستدامة للموارد المائ

ــةاإل ــ دارة المتكاملــة للمــوارد المائ ة نشــطة مــن خــالل  ،لتحقیــ ذلــك اافً ــع ذلــك مشــار ولكــن یجــب أن یت
ة لتنسی التخط وم   .المؤسسات الح

5.7 . 
ة      اه والتنم دید من المجاالت وعلى التغییر في العیتطلب تبني نهج أكثر استدامة وتكامًال إلدارة الم

ات عدیدة ون ، مستو ر أن التغییر شاقً  عمالً وعلى الرغم من أن هذا قد  ا إال أنه من المهم أن نتذ
املاالتدرجي سیؤد إلى نتائج أكثر  ل  ش أكمله  ة  ستدامة من محاولة إصالح النظام  عند بدء عمل

ار التغییر،  :ما یلي مع الوضع في االعت

)11( 
      

       
. 

       
       

. 
        
    

      
. 
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 ما هي التغییرات التي یجب أن تحدث لتحقی األهداف المتف علیها؟ 
 ن أین ون  م اسي واالقتصاد الحالي؟أن   التغییر في ظل الوضع االجتماعي والس
  تغییرات الما هي التغییرات التي یجب إجراؤها أوًال إلجراء و ما هو التسلسل المنطقي للتغییر؟

؟األ  خر
ة إليعند النظر      اه في المستقبل و  ف ارات المختلفة للتغییر إدارة الم   ،المتاحة للمخططین اتالخ

ائز  ن النظر في ثالثة جوانب وهي الر ة البیئة: الثالثم ین  ، )Enabling environment( التم
 Management(وأدوات اإلدارة  ،)Institutional framework( اإلطار المؤسسي

instruments(  ل الش صندوق أدوات منظمة الشراكة  ما تم تحدید مناط التغییر في ، )8(ما 
اه ة للم   .)12(طاروتم سردها في اال  GWP ToolBox العالم

1.5.7 . 
ل اسات والتشرعات ونظم التمو ة تستغرق وقتاً  ، شمل ذلك الس ات التشرع الً  فالعمل  ستغرق  قد طو

ون التشرع  اوغالً ، طیئةلتغییرات تكون امنها عدة سنوات و  ة للتغییرات طیئا ما  االستجا ما یتعل  ف
ة  ة في حالة الموارد المائ طة بها والتي تؤثر على موارد ال وعادة ،والمجتمعالدینام قوانین واللوائح مرت

اه  ة ممذلك  في العدید من القطاعات المختلفة اًض أتتواجد و الم     ا یزد من تعقیدالقوانین العرف
اه المجار وقوانین وأنظمة إمدادات  اوغالً ، الوضع ة وأنظمة تصرف م ما تكون القوانین واللوائح البیئ

ة غیر منسقة وتم إعدادها من قِ  اه وأنظمة األشغال الهیدرول ة  مؤسساتبل الم مختلفة في مراحل زمن
  . مختلفة

  

  

  

  

 

 

  

  

)8( 

 

 
Economic efficiency  
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Environmental  
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ة اإلصال     عة أهدالهدف العام لعمل ة متا ان ة بدعم ح القانوني هو ضمان إم س اسة الرئ اف الس
اه واألهداف  اوأن هناك تناسقً  قانوني، ع القطاعات التي تؤثر على موارد الم في القوانین واألنظمة في جم

ة للبیئة  س ةالرئ ین   :وتشمل التم
 ة والوزارة المختار " المالك" تحدید الحاكم ع الموارد المائ ة تعتبر لجم

ةهیئة إدارة الموار  م الة التنظ ة وهي الو  .د المائ
 المعاهداتاال والت  عتراف  ما في ذلك البروتو ة  ات الدول واالتفاق

ة و ة األراضي الرط والت أحواض العابرة للحدود مثل اتفاق روتو
ة اه المشتر  .الم

 ما في ذلك دع اه  ات فعالة لتوزع الم ات م اتخاذ القراروضع آل على سبیل ، لتحدید األولو
ة أولى المثال االستخدام المحلي أولو ة   .والتدفقات البیئ

 ما یتوا ات إلدارة التلوث  ةوضع آل تصنیف  ،على سبیل المثال ،ف مع القوانین واللوائح البیئ
ة ة ومعاییر التدف ومعاییر المراق  .المسطحات المائ

  و حوض أسسي على سبیل المثال، إدارة مسق مائي لإلصالح المؤ توفیر األساس القانوني
ة، ، لجان الموارد المائ س أولي نهر عامل مساعد ول ومة تكون   .والح

 ضانات والتلوثوضع الشرو في حال اه والف  .ة نقص الم
  ل لمساعدة االستدامةتوفیر مخصص السترداد التكالیف والرسوم والحوافز وتر ات التمو  .تی
 ام للتنف  .یذ والجزاءات في حاالت عدم االمتثالوضع أح

2.5.7. 
ة والقطاع الخاص إن      ة والهیئات والسلطات المحل وم المؤسسات الح

ل اإلطار المؤسسي الذ  عها تش ومنظمات المجتمع المدني والشراكات جم
ة أن یوجه نحو تن ة المثال غي من الناح ام القین اسات واألح ةفیذ الس ، انون

اه أو إنشاء مؤسسات جد ان بناء المؤسسات القائمة إلدارة الم ، یدةسواء 
اجها  ون هناك تحٍد لجعلها فاعلة الحت ما یجب برامج بناء القدرات إلىفس  ،

ة والمشاورات إلى تحسین مهارات وفهم صانعي  أن یؤد خل الوعي والمشار
ع الالقرار ومدیر ال اه والمهنیین في جم ة لإلطار المؤسسي قطاعاتم س ن وصف األهداف الرئ م ، و

  :التالي
  م الخدمات ة عن وظائف تقد ة (فصل وظائف إدارة الموارد المائ الر وتولید الطاقة الكهرومائ

اه والصرف الصحي ارها مالكً  ،)وٕامدادات الم ومة واعت ة اوتعزز الح ساعد على  ؛للموارد المائ مما 
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1 . 

2 . 

3 . 

 

1 . 

2 . 

 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

م الخدماتوفیر الخدمات ولت ع س تقد ، حیث سیؤد هذا إلى تجنب تضارب المصالح وتشج
ة التجارةاال  .ستقالل
  ة داخل حدود اه السطح ة مستجمعاتالإدارة موارد الم س ضمن حدودها اإلدارة ،المائ ، وٕاضفاء ول

ة إلى أدنى مستو مناسب ة والخدم م زة على الوظائف التنظ ة أصحا ،الالمر ب وتعزز مشار
ة العامة  .في قرارات التخط واإلدارة )الجمهور( المصلحة ومشار

  شرة الالزمة للتعامل معها ة والمهارات والموارد ال م لضمان التوازن بین مد وتعقید الوظائف التنظ
ه مطلوب استمرارة برامج بناء القدرات للتطو ةعل  .ر والحفا على المهارات المناس

 ع م وتشج مها  تسهیل وتنظ ل الخدمات وتقد  الر (المساهمات المحتملة للقطاع الخاص في تمو
 اه والصرف الصحي ة وٕامدادات الم  ).وتولید الطاقة المائ
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3.5.7. 
اسات والتشرعات حدد اتُ      ـة"لس ة وتُ ، "خطـة اللع حـدد األدوار المؤسسـ

فــي حــین أن أدوات اإلدارة  ، علــیهم فعلــهومــا یجــب  ،"الالعبــون "م مــن هــ
ةلالنخرا في الالزمة " فاءات ومهارات الالعبین"هي  تقـرر  حیث ،اللع

 َّ ة في البلد المعنـي أ ا الموارد المائ ـة  قضا األدوات اإلدارـة األكثـر أهم
یز  التيو  غي تر ـاه واأما ، الجهود علیهاین ضـانات ونـدرة الم ا مثل مخـاطر الف سـتنزاف او  ،لتلـوثن قضا

ة  اه الجوف ـةأو  والصـراعات فـي المراحـل األولـىالم ـة خاصـة  ،یبوالترسـوالتعرـة  النهائ ی لهـا تتطلـب تر
ة فعال غي معالجتها  ما یليو ، من أدوات اإلدارة التي ین ة في أدوات اإلدارة  ف س  األهداف الرئ

  ة مصممة لحالة المو ة وهیدرجیولوج ة المتعلقة إنشاء خدمة هیدرولوج س ة والمسائل الرئ ارد المائ
ة  . الموارد المائ

  ات اه تستند إلى عمل ةإنشاء قاعدة معارف لموارد الم م الموارد المائ ة وتقی تكملها النمذجة  ،مراق
ة العامة جزء من التوع ة  ة إذا لزم األمر وٕاتاحة حاالت مناس  .الراض

 اه ص الم ة لتخص ة و استهالك او ، إنشاء آل اه السطح اه الصرف لم ة ونظم تصرف م اه الجوف الم
طة بهم انات المرت  .الصحي وقواعد الب

  ة ة واالجتماع مات البیئ م المخاطر والتقی ر المهارات في تقی اسات وقدرات تخط وتطو إنشاء س
ة  .واالقتصاد

  مة لكفاءة االاإنشاء الكفاءات في إدارة الطلب و ستخدام والمساواة في الوصول ستخدام األسعار والق
اه إلي  .الم

 ا ناء القدرات المخصصة لموارد الم شرة و ة الموارد ال ا المؤسسإنشاء تنم   .ةه والقضا
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)13 ( 
(Reducing poverty)   

  
 ة اه لالستخدامات اإلنتاج ع الوصول إلى الم ةعلى سبیل المث ,توس اه الجوف ة الم ات والتكنولوج ,ال من خالل تنم

 االستخدام؟وأنظمة اإلمداد المتعددة  ,الصغیرة ذات األسعار المعقولة
 ةا اه؟ الستجا اجات الفقراء من الم  الحت
 ة؟ ة التحت انة البن اجات المستخدمین وقدرتهم على الدفع وقدرتهم على إدارة وص ر أنسب الخدمات في ضوء احت  تطو
  ة ومصاید األسماك و اه للزراعة والثروة الحیوان اجات الناس من الم ة؟ االستخداماتمعالجة احت  المنزل

(Addressing water scarcity and competition for water) 
  

 ا؟ اه استراتیج ص الم  تخص
 ز إدارة ج اه وتعز فاءة الم  انب الطلب؟و تحسین 
 ة؟ ة غیر التقلید ة الموارد المائ ع تنم  تشج

)Improving the situation of women( 
  
 ة جیدة للشرب واالستخدام المنزلي اه ذات نوع  ؟في أقرب وقت توفیر م
 األنشطة المدرة للدخل للنساء اللواتي یتطلبن الماء؟ 
 اه للنساء؟  حقوق الم
 ا الم ل استراتیجي في المؤسسات والبرامج ذات الصلة  ش ا المرأة   ه؟ترسیخ قضا
 اجاتهن؟ اه والتأكد من سماع وجهات نظرهن واحت  إشراك النساء في الحوار حول الم

)Protecting ecosystems( 
  
 ة؟ اه للتدفقات البیئ ص الم  تخص
 اه لتلب ةإدارة الم اه للنظم البیئ اجات الم ة؟ ,الجودةمن حیث التوقیت و  ة احت  فضال عن الكم
 م السلع والت ةف ةق  ؟خدمات التي تقدمها النظم البیئ
 اه؟ طرة على تلوث الم  الس
 ة؟ حر ة وال ة على البیئات الساحل اه العذ  تأثیر إدارة الم
 ة؟ اه الجوف   االستخدام المستدام للم
)Human health( 

  
 ا وأمراض اإلسهال تحسین ا وداء البلهارس اه مثل المالر الم طة  اه وٕادارتها للحد من األمراض المرت  ؟إدارة الم
 ة؟ ف ة والر  تحسین الصرف الصحي في المناط الحضر
  اه والصرف الصحي انالتوفیر المستدام لخدمات الم  ؟للفقراء من الس

)Economic development( 
  

  طر اه بین القطاعات  ص الم ةتخص ة االقتصاد مع مراعاة أهداف الحد من الفقر واالستدامة  ,قة تشجع على التنم
ة؟  البیئ

 ة اه خل بیئة اقتصاد ة إلدارة جیدة للم ة موات   ؟ل
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 GWP Toolbox 
https://www.gwp.org/en/gwp-SAS/LEARN/iwrm-toolbox/ 

  IWRM  
 IWRM management tools 

http://www.cap-net.org/resources/ 

 IWRM  
 IWRM Training Material 

http://www.cap-net.org/resources/ 
  

 Decision Tree Analysis - Choosing Between Options by Projecting Likely Outcomes 
http://advat.blogspot.com/2009/04/decision-tree-analysis-choosing-between.html 

 – 
 Six Thinking Hats - Looking at a Decision From All Points of View 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_07.htm 
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Chapter Eight. Options Identified IWRM 
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1.8.  
ةاعلى تفاق عد اال     ة ستراتیج ة هيإدارة الموارد المائ توضح ذلك في خطة  تطبی ، فإن الخطوة التال

ه ومتى قوم  ة ومقبولة وذات صلة هو النتیجة  ،المواردنستخدم  ما یجب عمله ومن  إن إنتاج خطة مجد
  .دورة التخط منالمتوقعة لهذه الخطوة 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.8 .   
ة للخطةعندما یتع     ة الفعل الكتا ة ل األمر   :بخصوصوهي ، هناك أرعة أسئلة تحتاج إلى إجا
 محتو الخطة. 
 ة والعامة اس ة الس  .المشار
 اإلطار الزمني الستكمال الخطة.  
 تب الخطة  .من 
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Existing Drivers Outputs Activities  
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1.2.8. 
ن لخطة اإلدارة المهناك مجم     م الت التي  ة معالجتهاوعة من المش تختلف و  ،تكاملة للموارد المائ

ا من بلد إلى آخر اعتماداً  اه في  هذه القضا جب أن تكون مدفوعة  ،بلدالعلى حالة إدارة الم و
ةاال لة األمد ستراتیج م الطو ًضاقد ال تتناول الخطة سو اإلجراءات قصیرة المد أو و  ،والق نها أ  م

ة على المد المتوس  م أنشطة إرشاد  . )14على سبیل المثال اإلطار (تقد
ة    :ما یليعلى على األقل یجب أن تتناول خطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائ

  اه ةالذ ُیراد االستعاضة عنه بخطة اإلالحالي وصف نهج إدارة الم  ،دارة المتكاملة للموارد المائ
ة  ؟عمرها ماو  ؟تأتمن أین  اسات(وما األدوات القانون التي ) ، والمؤسسات، والقوانینالس

اه؟  ؟اتدعمه  وما قیود النهج الحالي إلدارة الم
  الد ة الحالي في ال ة(وصف لوضع الموارد المائ م الموارد المائ ة) تقی ا التال  :الذ یتناول القضا

 ان ة، واألتوزعات األمطار الم ة، ة والزمان حیرات، والخزانات الجوف ة، وال س نهار الرئ
اه ا خصوًص ، وما إلى ذلك  .توجد فیها التي ال واألماكنوصف ألماكن وجود الم

 اه ومن هم المستخدمون  ستخدام ا ستخدمون وألالم م   .أغراض ة، و
 ات اال اهالترتی ما یتعل بإدارة الم ة ف ة الحال ة والمؤسس  .جتماع
 ضانات  .ها وتكرارهاحدوث ماكنأو  والجفاف وصف للف
  ات اوضع اه والطلب في الوقت الحاليإستراتیج  .دارة الم
  اه اه(  األخر المستخدمة وصف لمصادر الم ة الم ر، إلختحل  ).، إعادة التدو
 ة ة المشار ا التي أثارها أصحاب المصلحة خالل عمل   .القضا

 ات التي تو  وصف لنطاق الخطة قهاما األهداف والغا دارة المتكاملة مع خطة اإل ،رغب في تحق
اه ة إدارة الم ة؟ ماهي رؤ ذلك المستو الذ یتم من خالله معالجة الخطة للموارد المائ ؟ و

مي أو المحلي(  ).على المستو الوطني أو اإلقل
  ة واألهداف ة التخط لتحقی الرؤ ف ات واألغراضوصف لك اشرة إلى  إما ,والغا اإلشارة م

ة أو دمج ا ة الموارد المائ ا ذات الصلة في الخطة نفسهااستراتیج ینا  ما لقضا في خطة بور
ع األقسام الواردة  سنجد ،)14(االطار فاسو  ة  المختصة) 6(الفصل  فيجم اإلجراءات التشغیل

ًض ، لتنفیذ خطة العمل ن أ م ن التي قرر و  منهاأصحاب المصلحة  هاا وصفها تحت العناو
فاءة ستخدام األراضيا، ةمو الح( ة الموارد، إلخستخداا،  اه، حما عني و  ،)م الم ة اهذا  ستراتیج

 .التنفیذ
  یجب أن تتضمن الخطة قسمًا یر خطة اإلدارة المتكاملة للموارد

ات والمائ عمل ة أخر / ة   مةءمالمد لدراسة  ،أو خط وطن
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اه خطة ا ة المتكاملة لحد منا برامجلإلدارة المتكاملة لموارد الم ، على سبیل الفقر أو برامج التنم
ات من الموارد لتنفیذ الخطة  .المثال المتطل

2.2.8.  

ة والعامة في الفصل األول لقد      اس ة الس ة ضمان المشار ح عمل تم توض
ة التخط( ة على نطاق واسعقرارات المتعوال) تعبئة عمل مد المشار ، وعدد لقة 

حة الفرصة لمساهمة أصحاب المصلحة، وما هي طرق المرات التي سیتم فیها إتا
یف نحصل ؟ وصل على المعلومات ألصحاب المصلحةیف سنحو ؟ االتصال

ة یف ندمج آراء أصحعلى آراء الجهات المعن ؟  اب المصلحة في الخطة؟ و
و  الخطة ایجب تنفیذ هذما , التشاور والتواصل وردود الفعلن والذ  اق تحقی االلتزام    .في س

غي الحفا على اال ة التخط ولكن في هذه المرحلة قد تنشأ المعارضة إذا ین اسي طوال عمل لتزام الس

ة  ،تهدیدات للسلطة ةانت هناك أ س ة المقترحةأو تغییرات رئ ات المؤسس   .في الترتی

ات أمر مهم للحفا       ة والمتأثرة على أعلى المستو قین مع الوزارات المعن إن التشاور والتعاون الوث

اغة الخطة ه أثناء ص   .عل

3.2.8.  
تب الخطة؟ هل نستخدم فرقا؟ الذ  من: السؤال األخیر هو     تب الخطة؟ هل لدینا شخص واحد 
عین الذ ؟ هل نستخدم االستشارین؟ من التخط و وزارةأشخاص من إدارة أعدة هم  هل یختار و

ون أو و  ،المستشارن؟ شار تبون الخطة  ون من المهم التأكد من أن الشخص واألشخاص الذین  س
ة ع مراحل العمل ون مخرجات جم   .یدر

3.8.   
ومة ، یجب أن یتم قبولها من قنتهاء من الخطةعد اال     ما في ذلك الح ع أصحاب المصلحة  بل جم

ة أو رة مرفوضة في النها ل الموارد على خطة تطو ال یتم تنفیذها وتوضع  فمن غیر المنطقي إنفاق 
ر خطة على الرف ة تطو ة عمل ة ألصحاب المصلحة منذ بدا اس ة الس ، ولهذا السبب فإن المشار

ة  ة  ةمهمكون تاإلدارة المتكاملة للموارد المائ ة جیدة، و للغا ة المشار انت عمل ٕاذا 
لة قرر في أول اجتماع ألصحاب المصلحة فیجب أال تكون الموافقة مش جب أن  ، و

انت ال ة ما إذا  ن رصد منذ البدا م هذه الطرقة  ة ما هي شرو القبول، و عمل
شرو الموافقة أم ال ا على سبیل ستفي  دارة شؤون ، تبین إالمثال، ففي جنوب أفرق
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ة  اه لن یتم منحها إال إذا ثبت أن عمل الة إلدارة الم ات بوضوح أن الموافقة على إنشاء و اه والغا الم
ة العامة مقبولة   .المشار

ة وضع الخط هة وما إن اإلتفاق على شرو عمل ة تحتو ن التغییر الذ حسّ سُ  الخطة في البدا
ه من قِ  ع أصحاب المصلحة بل الجهات المعنستتم الموافقة عل ومة إذا شارك جم ما في ذلك (ة والح

ة) ومةالح ر الخطة منذ البدا ليو ، في تطو   .جب أن تكون الموافقة مجرد إجراء ش

ة اإلاإن      غي أن تكون جزءً ستراتیج ة االامن  اتصاالت للخطة ین تصاالت التي وضعها فر ستراتیج
أكملها ة التخط  ة ،اإلدارة خالل عمل جب أن تكون خطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائ معروفة على  و

سهولة ن الوصول إلیها  م ة التشاوروهذا م ،نطاق واسع و انت عمل ون من  هم ألنه مهما  س
ةالمستحیل  ع األطراف المعن ات الوصول إلى جم ما أن معظم عمل ة قد تكون محدودة،  ، التشاور المبدئ

الت ةالي فإنه و ل شخص من الوصول إلیها وأنه قادر  مجرد اعتماد خطة وطن ن  من المهم أن یتم
  .على المناقشة والتحضیر آلثار تنفیذها
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)15 ( 
م الخطة عض األسئلة التي یجب استخدامها لتقی ما یلي   :ف

 
 ة الخطة؟هل تصف خطة اإلد ة المستخدمة لبناء ملك ة التشار ة العمل  ارة المتكاملة للموارد المائ
  ُة اللخّ هل ت ة التي أثیرت أثناء عمل س ا الرئ ة القضا ةص خطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائ ما و  مشار

ة على محتو الخطة؟  تأثیر العمل
  ة  مدخطة للنظر یُ هل اطها بخط التنم لمستدامة االدارة ا ,ة األخر أو یجب ان تتناولالوطنارت

ة ة الموارد المائ  ؟وتنم
  ؟)الجمهور( على العامة لخطةلنشر وتوزع ا برامجهل هناك 

 
 اه الموجودة؟ انات الم  ما مد مالءمة ب
  اه؟ هل هناك أ الت موارد الم اب مش عة وأس ارزة؟إلى أ مد تم تحدید طب  اتجاهات 
 اه؟ یر حالي في إدارة موارد الم الت تف عتبر تحلیل المش  إلى أ مد 

 
لة األجل نحو اإلدارة المستدامة      ة األهداف المتوسطة والطو هل تحدد خطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائ

اه  ة ومتوسطة األجل؟ضع أهداو لمؤشرات للتقدم  وتضعلموارد الم  ف سنو
  اسة ارات الس ة ومتسقة مع اخت ةهل هذه المؤشرات واألهداف مناس  في الخطة؟ واالستراتیج
 ة ومستدامة؟ اف ة والمقترحة  م الحال  هل أنظمة الرصد والتقی

 : 
  ات واضحة للعمل هل اتال ذتقدم الخطة أولو األهداف والغا ة في ضوء  هل الخطةو  ،صلة  مجد

ة؟ اسات الماض ة الس ة وفعال فها المقدرة والموارد المتاحة والقدرات المؤسس ص واألهداف وتكال  التشخ
  ةهل لد ة و  االستراتیج ة وذات مصداق ل مناس ل خطة تمو ة لتدفقات التمو قابلة للتعدیل على االستجا

 ؟المتغیرة
 ةهإلى أ مد تتصد األهداف واإلجراءات ال س ة للخطة الرئ ة والقطاع ة ل ، والقیود المؤسس

مة(واإلدارة  اه؟) الحو  لإلدارة المستدامة لموارد الم
  اه أو تعتبرها ات مصب النهرهل تعالج هذه المواد الم ة، ومسؤول ذلك اجتماع ة و ة اقتصاد ، مسئول

ال الم طة للموردواألش عة المترا اه اختلفة والطب  لمتنافسة في األحواض؟، واستخدامات الم
  ة والمساو ة إلدارة الموارد ا إلى أ مد تتم معالجة القیود واآلثار التشار ة بین الجنسین للنظم الحال

ة؟  المائ
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ments/http://www.dwaf.gov.za/Docu: 

3 
  

اه 1.1 ة للم اسة الوطن  الس
اه الوطني 2.1  قانون الم
ة 3.1 ة الوطن ة الموارد المائ  استراتیج
ة 4.1  اإلدارة المتكاملة للموارد المائ

  

 مقدمة 1.2
اه واسعمنظور  2.2  لحالة الم
ة 3.2  الموارد المائ
اه 4.2 ات الم  متطل
ات لموازنة 5.2  ومالئمة العرض والطلب  استراتیج

 الوضع الحالي 1.5.2
 منظور المستقبل 2.5.2
ر 3.5.2  فرص التطو
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اه 6.2 ات الم اه ومتطل  عوامل أخر تؤثر على توفر الم
 استخدام األراضي 1.6.2
 تغیر المناخ 2.6.2

ر 7.2 اشرة للوز طرة الم ة تحت الس  الموارد المائ
اطي 1.7.2  االحت
ة 2.7.2 ة للحقوق وااللتزامات الدول اه المطلو  الم
ة اال 3.7.2 اه لألهم ةاستخدام الم  ستراتیج
ة النمو المستقبلي المتوقع 4.7.2   الطوارئ لتلب
اه 5.7.2   التحفظات للنقل بین مناط إدارة الم

  

 

 مقدمة 1.1.3
ة التدابیر الموجهة نحو الموارد 2.1.3  المائ
م في المصدرا 3.1.3  لتح
ة  4.1.3 اه الجوف ة موارد الم  حما
ة 5.1.3  األراضي الرط

 
 مقدمة 1.2.3
اه 2.2.3  استخدام الم
اه 3.2.3 استخدام الم  اإلذن 
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اه 4.2.3  جودة الم
 

 مقدمة 1.3.3
اه 2.3.3 اه وٕادارة الطلب على الم ة إلدارة الم ة الوطن  االستراتیج
اه 3.3.3 اه وٕادارة الطلب على الم ادئ الحفا على الم  م
ة 4.3.3 ات القطاع  االستراتیج
ة 5.3.3 ة الغاز اتات الغر طرة على الن  الس

 
 اهتسعیر الم 1.4.3
اه 2.4.3  رسوم استخدام الم
ة 3.4.3   المساعدة المال

 
 مقدمة 1.5.3
اه 2.5.3  اإلطار المؤسسي إلدارة الم
اه 3.5.3  العالقات بین مؤسسات إدارة الم
 

 مقدمة 1.6.3
ة 2.6.3  نظم المراق
 نظم المعلومات 3.6.3
 

 مقدمة 1.7.3
ة إلدارة الكوارث 2.7.3 عات الوطن اسات والتشر  الس
 دور اإلدارة في إدارة الكوارث 3.7.3

 
 مقدمة 1.8.3
ة 2.8.3  األنشطة التشغیل
ة لتقا 3.8.3 اهسُ االتفاقات الدول  م الم
ة 4.8.3 ة الماد ة التحت ر البن  تطو
 

 مقدمة 1.9.3
 تكالیف التشغیل 2.9.3
ة 3.9.3  التكالیف الرأسمال
ل الحالي 4.9.3  التمو
ة 5.9.3 ل المستقبل ات التمو  ترتی
 الخالصة 6.9.3

  

 ةمقدم 1.4
اه 2.4  بناء القدرات في قطاع الم
ة 3.4  التشاور العام والتثقیف والتوع

 التشاور العام 1.3.4
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اه 2.3.4 م الم  برنامج تعل
 التواصل 3.3.4

اه 4.4   حوث الم
  

 مقدمة 1.5
و  2.5 اسة الح ة ذات الصلةإطار س  مة الحال
ة األخر  3.5 عات الوطن ات المحددة للتشر  المتطل

اه 1.3.5  1997، قانون خدمات الم
ة 2.3.5 عات البیئ  التشر
ع الوطني إلدارة الكوارث 3.3.5  التشر
ة العامة 4.3.5  1999، قانون إدارة المال
ز قانون الحصول على المعلوماتت 5.3.5  2000، عز
ة،  6.3.5 ز قانون العدالة اإلدار  2000تعز

ومي الدولي 4.5  التخط الح
ة 5.5  البرامج الوطن

ة المتكاملة 1.5.5 ف ة الر  برنامج التنم
ة التجدید العمراني 2.5.5  استراتیج

اه 6.5  التعاون الدولي في مسائل الم
اه مع الدول المجاورة 1.6.5 ات تقاسم الم  ترتی
قيالتعاون  2.6.5 م الجنوب األفر  في إقل
ة األخر  3.6.5  العالقات والتفاعالت الدول
  التعاون الدولي للمانحین 4.6.5
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