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مياه عابرة للحدود
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مقدمة من                                                               بتنسيق من                           مبساعدة                                      الهوية البصرية واالتصاالت من



اليوم العاملي للمياه 2009
اقتسام املياه - اقتسام الفرص

ندعو هذا العام، مبناسبة اليوم العاملي للمياه، إلى تركيز االنتباه على املياه التي تعبر احلدود وجتمعنا معاً. 

التحديات  املستقبلية

يعيش حوالي 40 في املائة من سكان العالم في 
بلَدين  بني  املشتركة  والبحيرات  األنهر  أحواض 
للحدود  العابرة  األحواض  وتتوزع  أكثر.  أو  اثنني 
في العالم والبالغ عددها 263 حوضاً على 145 
بلداً، وتغطي نصف مساحة األرض تقريباً. كما 
العذبة بصمت  املياه  من  تتحرك خزانات كبرى 
وقد  للمياه.  احلاملة  الطبقات  عبر  احلدود  حتت 
للمياه  حاملة  طبقة   270 من  أكثر  حتديد  متّ 

للحدود. عابرة 

لتلبية  يكفي  ما  العذبة  املياه  من  وهناك 
احتياجات اجلميع، إالّ أّن إمدادات املياه العذبة 
في العالم ال تُوزع بالتساوي، وغالباً ما ال تتم 
بلدان  بدأت  وقد  سليم.  نحو  على  إدارتها 
العذبة.  املياه  في  متزايدة  نُدرة  تواجه  كثيرة 
1 مليون   800 2025، سيعيش  العام  وبحلول 
نُدرة  من  تعاني  أقاليم  أو  بلدان  في  شخص 
حادة في املياه، وقد يواجه ثلثا سكان العالم 

ظروفاً من اإلجهاد املائي. 

حترص كل احلكومات على أن يحظى مواطنوها باملياه التي يحتاجونها ليعيشوا حياة 
الطلب  يرتفع  االقتصاديات،  ومنو  السكان  عدد  ازدياد  ومع  ومنتجة.  وسعيدة  صحية 

على املياه العذبة على املستوى القطري.

أحواض األنهر الرئيسية العابرة للحدود
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العالية  اجلودة  ذات  العذبة  املياه  توافر  تراجع  وقد 
به  تسببت  الذي  التلوث  بسبب  املناطق  بعض  في 
وتبعث  والزراعية.  والصناعية  البشرية  النفايات 
األرقام في هذا اجملال على القلق. ففي الدول النامية، 
يُرمى 70 في املائة من النفايات الصناعية في املياه 
املياه  مخزونات  بذلك  لُتلوث  تُعالج،  أن  غير  من 
القابلة لالستخدام. وقد ُفقد منذ العام 1900 نصف 
املصدر  تُشّكل  والتي  العالم،  في  الرطبة  األراضي 
وضع  ويُعتبر  املتجددة.  العذبة  للمياه  األساسي 
الرطبة  لألراضي  اإليكولوجية  الُنظم  لتدهور  حد 
استقرار  لضمان  أساسية  خطوة  للحدود  العابرة 

إمدادات املياه إلى منازلنا ومزارعنا وصناعاتنا.

موارد  على  سيؤثر  املناخي  التغير  أّن  في  شّك  وال 
أن  احلرارة  درجات  ارتفاع  مع  ويُتوقع  وإدارتها.  املياه 
مخاطر  بذلك  لترتفع  األمطار  هطول  أمناط  تتغير 
أخرى  وكوارث  جفاف  وموجات  فيضانات  حدوث 
مرتبطة باملياه في مناطق عديدة. وقد بدأت اجلبال 
املياه  خّزانات  وهي  اجلليدية،  واحلقول  الثلجية 
العذبة الهائلة اخملّزنة في اجلبال في مختلف أنحاء 

العالم وفي املناطق القطبية، بالذوبان.  

موارد املياه اجلوفية في العالم 
الشرح

موارد املياه اجلوفية وتغذيتها مجدداً )ملم/سنة(

ِسمات املياه اجلوفية

ً مرتفعة جداً  مرتفعة  متوسطة  متدنية   متدنية جدا
0                   2         20         100        300  

في األحواض الرئيسية للمياه اجلوفية 

 في املناطق ذات التركيبة 
الهيدروجيولوجية املعقّدة

 في املناطق التي فيها طبقات محلية 
وغير عميقة حاملة للمياه 

منطقة ذات مياه جوفية ماحلة )<5 غرام/لتر من مجموع اجلوامد الذائبة(

منطقة تصريف طبيعية للمياه اجلوفية في املناطق القاحلة

منطقة يكثر فيها استخراج املياه اجلوفية مع فرط في االستغالل

منطقة تنقيب عن املياه اجلوفية

أراٍض رطبة مختارة، معظمها متصل باملياه اجلوفية

اجلغرافيا واملناخاملياه السطحية

نهر رئيسي

بحيرة كبيرة ذات مياه عذبة

بحيرة كبيرة ذات مياه ماحلة

الغطاء اجلليدي املمتّد

مدينة مختارة

 مدينة مختارة، 
تعتمد جزئياً على املياه اجلوفية

حدود  قطرية 

حدود األراضي الدائمة التجّمد باستمرار

موارد املياه اجلوفية في العالم
)WHYMAP( مستخرج من: البرنامج العاملي لرسم اخلرائط والتقييم الهيدرولوجي

 www.whymap.org
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التعاون ال النزاعاتالتعاون ال النزاعات
يتوقع البعض أن يكون املستقبل حافالً بالنزاعات نظراً إلى أّن العديد من البلدان بلغت مراحل 

مختلفة من التنمية، ولكّل منها مصالح اقتصادية وتطلعات سياسية خاصة بها، وتسعى 
جميعها إلى تلبية احتياجاتها من املياه رغم املوارد املائية احملدودة املتاحة. غير أّن التجربة قد 
أثبتت أّن التعاون، ال النزاعات، هو أكثر طرق املواجهة املشتركة التي ينبغي اعتمادها ملعاجلة 

مسائل إدارة املياه العابرة للحدود. وقد متّ في السنوات الستني األخيرة إبرام حوالي 300 اتفاقية 
دولية حول املياه، وُسّجلت فقط 37 حادثة عنف بني الدول بسبب اخلالف على املياه. 

وينبغي إجناز مزيد من العمل لتحسني هذه االتفاقيات 
الدولية وتطبيقها، كما ينبغي إبرام اتفاقيات إضافية. 

ولم يتّم وضع أي إطار لإلدارة التعاونية بالنسبة إلى 158 
من أصل 263 من أحواض األنهار الدولية ونُظم الطبقات 

احلاملة للمياه العابرة للحدود.

وقد يُساعد السهر على 
تأمني فرص للتعاون 

في مجال إدارة املياه العابرة للحدود في بناء االحترام املتبادل 
والفهم والثقة بني البلدان اخملتلفة، وتوطيد السالم واألمن 

والنمو االقتصادي املستدام.

ونحن جميعاً على منت سفينة واحدة أكّنا نعيش على مقربة 
من املياه أو بعيداً عنها. وجميعنا مسؤولون عن إدارة املياه 

العابرة للحدود في العالم مبا فيه خير األجيال احلالية واملقبلة. 

ملزيد من املعلومات عن اليوم العاملي للمياه 2009، يرجى 
 الكتابة إلى عنوان البريد اإللكتروني:

 info@worldwaterday09.info 

أو زيارة املوقع الشبكي الرسمي لليوم العاملي للمياه 2009: 
 www.worldwaterday09.info

اليوم العاملي للمياه 2009 هو مبادرة لألمم املتحدة )www.unwater.org( بالتنسيق مع منظمة األمم املتحدة 
 للتربية والعلم والثقافة )www.unesco.org( ومساعدة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

)www.unece.org(

قسم املياه في منظمة األغذية والزراعة )www.fao.org/nr/water( هو املسؤول عن الهوية البصرية 
واالتصاالت بخصوص اليوم العاملي للمياه 2009

املياه: نزاع أو تعاون؟

حالة عنف 
بني الدول 
حول املياه

اتفاقية 
دولية حول 

املياه
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