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.مقدمـة عـامـة▪

.مفهوم األمن المائي▪

.واقع المياه في العالم والمخاطر المتوقعة▪

.واقع المياه في المملكة والمخاطر المتوقعة▪

.كيف نحـقق األمـن المائي▪

محتويات العرض



.عقود5-4في المنطقة العربية منذ حوالي " األمن المائي"بدأ إستخدام تعبير ▪

(.أنهار في دول عربية منبعها في الخارج ) مشاكل األنهار المشتركة •

(.أزمة تركيا مع سوريا والعراق ) إستخدام المياه كورقة سياسية  •

.إحتالل األراضي والتحكم في مياهها•

مقدمة عامة



مقدمة عامة

في منطقة الخليج العربي▪

.م1991/1990خالل أزمة الكويت " األمن المائي"برز إستخدام تعبير •

(.إنقطاع اإلمدادات ) تأمين مياه الشرب خالل الطوارئ والكوارث •

.توفير مخزون استراتيجي–أمنيا  / كيفية حماية إمدادات المياه •

.تصميم خطة إلمدادات المياه في حاالت الطوارئ•



مفهوم األمن المائي

ت الكفايةةة والضةةمان للمةةوارد المائيةةة عبةةر الزمةةان والمكةةان بالكميةةات والمواصةةفا▪

العالمية

تلبيةةةة اإلحتياجةةةات المائيةةةة كمةةةا  ونوعةةةا  مةةةع ضةةةمان إسةةةتمرارها مةةةن خةةةالل حمايةةةة ▪

د عةن مةوارالحاليةة         البحةث اإلستخدامات الحالية، عةالوة علةت تنميةة المةوارد 

(.تقليدية أو غير تقليدية ) جديدة 
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مفهوم األمن المائي

، زيةادة إزدياد األمن المائي يحسن إمكانية األمن الغذائي، لكن العكس لةيس صةحيحا  ▪

.ىأمن القطاعات األخرالزراعة يهدد األمن الغذائي من خالل التوسع الكبير في 

– Water ))الطاقة –الغذاء –متالزمة المياه ▪ food – Energy Nexus )).



مفهوم األمن المائي

:يرتكز مفهوم األمن المائي على عدة أسس أهمها ما يلي▪

أي أنها ليست سلعة مجانية، وبالتةالي ECONOMIC GOODإعتبار المياه سلعة إقتصادية •

.لمياهفإن هدر المياه أو عدم ترشيد إستخدامها سيؤدي إلت إلحاق أضرار جسيمة بمستقبل ا

يات التنميةة المياه هي إحدى المتطلبات األساسية للتنمية، إذ من دون المياه ال يمكن القيام بعمل•

.في القطاعات اإلقتصادية المختلفة



ايةد الطلةب تتسم الموارد المائية بالندرة، وفي ظل التناقض بةين محدوديةة المةوارد المائيةة وتز•

.A strategic assetعليها تصبح المياه ثروة استراتيجية

:إن الهدف األساسي لألمن المائي هو تحقيق •

.Sufficiencyالكفاية -

.Sustainabilityاإلستدامة -

.Equityالعدالة-

.Integrated Water Resources Managementاإلدارة المتكاملة للموارد المائية -

مفهوم األمن المائي



خاللمـنالمائياألمـن)عـاممبدأإلتاألخيـرةالسنواتفيالمـائياألمـنمفهومتطور▪

.المياهإستدامة=المائياألمن(المسـتـدامةالتنمية

:خاللمنعالمستوىعلتحلوليقترحالمفهومهذا▪

.المياهقطاعفيواإلدارةالحوكمةتطوير•

.المجتمعوتوعيةالمؤسساتقدرةتطوير•

.التـقـنيـاتوتوطـيـنوالتطويرالبحثفياإلستثمار•

مفهوم األمن المائي



مفهوم األمن المائي

لةت الهــدف األسـاسـي وضـع وتطـبيـق نظـام إلدارة مـوارد المياه ذو فاعلـية عالةـية وقةـادر ع▪

.مواجهة المخاطر أو التكيـف معـها

ائي األمةـن المةمجلةة أصبح موضوع األمـن المائي حالـيا  موضوعا  مهمةا  فةي األبحةاث         ▪

–الحـوكةةةـمة –الفيضةةةـانات –وتنشةةةـر أبحةةةاث فةةةي مواضةةةيع مثةةةل نقةةةـ  الميةةةـاه ( 2017)

.الصحـة والنظـافـة



مفهوم األمن المائي

.لمياهايعاني العالم وخاصة في آسيا وإفريقيا والشرق األوسط من مشاكل عديدة وأهمها ندرة ▪

زيةادة إسةتهالك زيادة في اإلنتاج الزراعيالزيادة المستمرة في النمو السكاني  ▪

ي مخاطر كبيرة في عدم القدرة علت مقابلة الطلب فالمياه في ظل موارد مائية محدودة   

.المستقبل



.الطبقات الجوفية الحاملة للمياه–األنهار : موارد المياه المشتركة ▪

.تلوث المياه السطحية والجوفيـة في كثير مناطق العالم           األمراض واألوبئـة▪

.التغيير المناخي وتأثيره علت موارد المياه وإستخداماتها▪

واقع المياه في العالم والمخاطر المتوقعة



واقع المياه في المملكة والمخاطر المتوقعة

:التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المياه 

(.التعايش مع الندرة ) ندرة المياه ▪

.الطلب المتزايد علت المياه لكل األغراض وتدني كفاءة إستخدام المياه▪

.اإلعتماد بشـكل كبير ومتزايد علت مياه التحلـية في تأميـن ميـاه الشـرب▪



حصة الفرد من المياه الطبيعـية المتاحة في دول مجلس التعاون مقارنة بمناطق العالم



واقع المياه في المملكة والمخاطر المتوقعة

الحاجةةة لوجةةود خطةةة متكاملةةة لتةةوفير إمةةدادات ميةةاه الشةةرب لكةةـل منةةاطق المملكةةة فةةي حةةاالت▪

.الطوارئ والكوارث

.المملكة في هذا المجالجهود▪

.محدودية إعـادة إسـتخـدام ميـاه الصرف الصحي المعـالـجة▪

.تحديات إقتصـاديـة ومالـيـة▪



واقع المياه في المملكة والمخاطر المتوقعة

.الطـلب المتزايد لكل األغراض وتدني كفاءة إستخدام المياه▪

زيادة (فواقـد–مع هـدر نسبة كبيـرة )طلب متزايد للميـاه في القطاعين البلدي والصناعي •

.تكاليف إمدادات المياه

ميةات اإلستهـالك المفرط للمـياه في الزراعة مع كفـاءة ري متوسطـة وعدم وجود تحكةم فةي ك•

.الضخ

ميةاه صعوبةـة تـأميةـن(           الغيـةـر متجةـددة)نضوب المخــزون اإلستراتيجي مـن الميـاه •

.الداخـليـةالشـرب مستقبال  خصوصا  في المناطق 



واقع المياه في المملكة والمخاطر المتوقعة

اإلعتماد بشكل كبير ومتزايد علت مياه التحلية في تأمين مياه الشرب▪

ربيةةةة أو بسةةةبب األعمةةةال الح( ال سةةةمح ه)إحتماليةةةة توقةةةف محطةةةات التحليةةةة كليةةةا  أو جزئيةةةا  •

.اإلرهابية

.تلوث المناطق البحرية القريبة من المحطات•

.إستهالك مكثف للطاقة•

.عدم تملك التقنية•

.ةجلب مياه التحلية إلت المزيد من المناطق الداخلي–تكاليف مالية كبيرة مستقبال •



واقع المياه في المملكة والمخاطر المتوقعة

: أهم القوى الدافعة للمشكلة المائية وتهديد األمن المائي في المملكة ▪

.ضغوطات النمو السكاني المتزايدة•

.تعارض السياسات الزراعية مع الموارد المائية المتاحة•

.ضعف مستوى اإلدارة المائية وتغليب أسلوب إدارة العرض علت أسلوب إدارة الطلب•

.إنخفاض كفاءة إستخدام المياه•

.عدم كفاية الوعي المجتمعي•



ع الميةاه وجريئةة فةي قطةاكبيةـرة إصالحات إجـراء يجب ( إستدامة المياه ) لتحقيق األمن المائي ▪

يعات بنةةاء القةةدرات المؤسسةةية وإصةةالح السياسةةات وتحةةديث التشةةـر) للتعامةةـل مةةع نةةدرة الميةةاه 

(.والتوجه إلت جانـب إدارة الطلـب والمحافظة والحماية 

.المياهنظام–للمياهالوطنيةالخطة▪

التقليدية غيـر رفع مستوى اإلستثمارات المطلوبة في البحث والتطوير في مجال تقنيات  الموارد▪

(.التحلية ومعالجة المياه ) 

اسةي مةـن أسجـزء كونه مـن لينتقل سلوك المجتمع ( النهج التشاركي ) تحسين مستوى الحوكمة ▪

(.مائيا  مجتمع سعودي موجه ) المشكلة المائية إلت جزء رئيس في حلها 

كيف نحقق األمن المائي



المخةاطر ينبغي النظر إلت األمن المائي ومقاربته مـن خالل النهج التنمةوي والةنهج المبنةي علةت▪

.إلنشاء نظام إدارة مائية فعال ومرن وذو قدرة عالية علت التكيف

متخةذي هناك حاجة ملحة لرفع الوعي بمفاهيم األمن المائي بشكل عام لدى صةانعي السياسةات و▪

القيادات )اه والمتخصصين في مجال المي( القيادات العليا في الجهات المسئولة عن المياه)القـرار 

مكةـن والجمهةور ودور كةل شةـريحة فةي تحقيقةه، وي( المتوسطة في الجهةات المسةئولة عةن الميةاه

بالنسةبة لصةناع  السياسةات ومتخةذي Policy Briefsعمـل ذلك مـن خالل مةوجزات السياسةات 

.القرار، وورش العمل والندوات  للمتخصصين، ووسائل اإلعالم  المختلفة للجمهور

كيف نحقق األمن المائي



كيف نحقق األمن المائي

ليهةا مةـن تمثـل إستراتيـجية المياه الموحدة لدول المجلس التي أعةدتها األمانةـة العامةـة وتمةـت الموافةـقة ع▪

كإسةتراتيجية إسترشةادية لةدول 2016قـبل أصحاب الجاللةة والسةمو قةادة دول المجلةس فةي قمةة المنامةة 

وبرامجهةا علةت المجلس تطبيق عملي وفعال في كيفية تحقيق األمةـن المةائي، ومةـن شةأن تنفيةذ سياسةاتها

.يالصعيدين الوطني واإلقليمي إلت زيادة مستوى األمن المائي في دول مجلس التعاون الخليج

رات تشجيع إجراء الدراسات والبحوث المعمقة حول األمةـن المةائي فةي وتطةوير أطةـر ومقةاييس ومؤشةـ▪

.األمـن المائي في ظل الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية والجيوسياسية

.التعاون لمساعدة صناع القرار في تحسين األمن المائي▪





:تتضمن اإلستراتيجية الموحـدة للمياه عشـرة أهـداف رئـيسـية هي 

لـمالحـة، إكـتـساب الـتطـورات الـتـقـنـية، وتـصنيـع مـحـطـات تـحـليـة الـميـاه ا: الهدف األول ▪

.ومحـطات تنقية الـميـاه، وتـنـويـع مــوارد الـطـاقــة

.تـنـميـة وحـمايـة مـوارد الـميـاه الـتـقـليــديــة: الهدف الثاني ▪

ـادة زيـادة تجـميةـع ميةاه الةـصرف الةـصحي، ورفةـع مةـستوى معـالجةـتها، وزية: الهدف الثالث ▪

.اإلسـتخـدام اإلقـتصادي واآلمـن لـمياه الصرف الـصحي المعالجـة و الحـمـأة 

كيف نحقق األمن المائي



رف تحـقـيةةـق أعةةـلت الـمعايةةـير الـدوليةةـة، فةةي تـقـديةةـم خةةـدمات الةةـمياه والةةـص: الهةةدف الرابةةع ▪

.الـصحي

.اعـيةرفـع كـفـاءة الـمياه، وإدارة الطـلـب في الـقـطـاعـات الـبـلديـة والـصن: الهدف الخامس ▪

وارد تحويـل القطاع الزراعي إلت قطاع ذي كـفاءة عةـالية، ويـتوافةـق مةع مةـ: الهدف السادس ▪

.الـمياه المتاحـة

.تـأميـن إمـدادات الـمياه أثـناء حـاالت الـطوارئ والـكوارث: الهدف السابع ▪

كيف نحقق األمن المائي



.تحـسيـن الحـوكـمة، لتحقـيـق إدارة فـاعـلة ومتـكاملة لـموارد الـمياه: الهدف الثامن▪

.تحـقـيـق مجتـمع موجـه مائـي ا في دول مجـلس الـتعـاون: الهدف التاسع▪

ـكلةـفة خـفـض التـكاليةـف االقةـتصادية إلمةـدادات الةـمياه، وزيةـادة إسةـترداد الـت: الهدف العاشر▪

.مـع اإلحتفاظ بجـودة الخـدمـة

كيف نحقق األمن المائي



، ومحطات إكتساب التطورات التقنية، وتصنيع محطات تحلية المياه المالحة) سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف األول 

(.تنقية المياه، وتنويع موارد الطاقة 



، ومحطات إكتساب التطورات التقنية، وتصنيع محطات تحلية المياه المالحة) سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف األول 

(.تنقية المياه، وتنويع موارد الطاقة 



(تـأمين إمـدادات الـمياه أثـناء حـاالت الـطوارئ والـكوارث ) سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف السابع  



(تـأمين إمـدادات الـمياه أثـناء حـاالت الـطوارئ والـكوارث ) سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف السابع  




