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( وبمشاركة فنية من منظمة األغذية والزراعة IWMIتم إعداد التقرير من قبل المعهد الدولي إلدارة المياه )

 التابعة لالمم المتحدة )الفاو(

  



 
 

1 

 الرئيسية اإلستنتاجات

 

 لحل هذه األزمة.الجهود المبذولة كافية تكن  ولم ،مياه حادة أزمة تواجه المنطقة 

  من الحل. اوجزء  من المشكلة  اجزء  صرف الصحي المياه تعد 

  تقييم المخاطر يُلَزم و ،المنطقةفي  واقعةاالستخدام غير المباشر لمياه الصرف الصحي غير المعالجة حقيقة يعتبر

 الصحية والتخفيف من حدتها.

 إمكانية استعادة الموارد من مياه الصرف الصحي كما إن  إذا قررنا إهدارها،إال مهدرة  ال تعد مياه الصرف الصحي

 غير مستغلة.ال تزال  المنطقةالبلدية في 

 الذي التابعة لألمم المتحدة لتنمية المستدامة السادس من أهداف اهدف التحقيق وتيرتها في ع يرتسإلى  تحتاج المنطقة

 ا وإنتاجية.أكثر أمان  المياه  جعل إعادة استخداموإعادة استخدامها، كما تحتاج إلى استعادة مياه الصرف الصحي  يتناول

  وعدم استرداد التكاليف،  ،ارتفاع التكاليف اإلمكانات، ومنهاتقف عائق ا أمام إلى التصدي للتحديات التي تحتاج المنطقة

 .إلى اإلرادة السياسية ليمة، واالفتقار، واللوائح غير السةالمؤسسيجزئة والحواجز الثقافية وعدم الثقة، والت

 ناجحة إلعادة استخدام المياهالروعات مشالإلى التعجيل بتكرار  تحتاج المنطقة. 

 جعل إعادةإلى و ،ذلك ممكناحيثما كان هدرة وإعادة استخدامها تحتاج المنطقة إلى استعادة مياه الصرف الصحي الم 

ممارسات زراعية ومعالجة أساليب من خالل استخدام  اأكثر أمان   ،االستخدام غير المباشر وخاصة  ، المياهاستخدام 

  أفضل.

 

 (ReWater MENA) في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مشروع إعادة استخدام المياهنبذة عن 

 

سنوات لتوسيع نطاق إعادة ( وشركاؤه في مشروع مدته أربع IWMI، شرع المعهد الدولي إلدارة المياه )2018في عام 

التي تحول دون إعادة االستخدام في عوائق المشروع التناول االستخدام اآلمن للمياه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وي

ا إلى الخبرة واستناد  عيش. الوسبل  ،ةصحالو ،المنطقة ويعزز ممارسات إعادة االستخدام اآلمن التي تحسن سالمة األغذية

المعتمدة نماذج المن استراتيجيات إعادة استخدام المياه في المنطقة، حدد المشروع االبتكارات الواعدة وبالفعل المكتسبة 

 نظمة، والالمؤسسيجزئة الثقافية، والتالحواجز اإلدارية السابقة. وتشمل هذه التحديات العوائق بهدف حل  إلعادة االستخدام

مصر واألردن ولبنان، سهل المشروع  علىالتركيز وبإيالء سترداد التكاليف. غير المالئمة، وعدم وجود نماذج مالية ال

 .واستيعابها لدعم تطوير نتائج المشروع األطراف المعنيةالمشاركة الشاملة والتشاركية مع 
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 تنفيذي ملخص -1
 

مليار متر مكعب  5,21حوالي  ("المنطقة"ـالمشار إليها فيما يلي ب) 1الشرق األوسط وشمال أفريقيا العربية في البلدان تنتج

(BCM ) معدل معالجة مياه الصرف  تحسن ملموس فيالعديد من البلدان  شهدتو. سنوي امن مياه الصرف الصحي البلدية

من مياه الصرف الصناعي  ةكبيركمية ٪ من مياه الصرف الصحي المنزلية المنتجة و40حوالي تظل ، . ومع ذلكالصحي

 .غير معالجة في المنطقة

 

تفاقمت بسبب تغير المناخ. كما قد والتي ، في المنطقةندرة المياه  تكالادة استخدام المياه في معالجة مشساعد إعيمكن أن ي

طويل األجل بين العرض والطلب. وتكتسي لحد من اختالل التوازن الحالي وفي إدارة الموارد المائية لمهم لعب دور يمكنها 

المنطقة، مما سيؤدي إلى زيادة باالتجاهات الحضرية زيادة عدد السكان وعند النظر في مواجهة هذه التحديات أهمية خاصة 

 استخدام المياه المنزلية. 

 

السياسات التي تنظر ا فيما يتعلق بالمضي قدم   بشدة نصحال تزال هناك شكوك كثيرة فيما يتعلق بإعادة استخدام المياه. وي

وضع استراتيجيات  في العربيةالبلدان حكومات والبيئية. كما سيدعم ذلك  ،واالقتصادية ،االجتماعية التداعياتفي  اكلي  

وطنية بشأن إعادة استخدام المياه من خالل التحقيق في الوضع الحالي، وتقييم خيارات السياسات في مختلف المجاالت، 

 وتقديم التوصيات المناسبة.

 

الري. مياه ل مصدر بديلا، باعتبارها ا ونوع  الجة في الزراعة على موثوقيتها، كم  يعتمد االستخدام الناجح والفعال للمياه المع

الوعي العام والمواقف تجاه استخدام مياه  زيادةإلعادة االستخدام؛ و كافيةمعايير وطنية  وضع مثل ،يعتمد على عواملكما 

 .موارد المياه غير المتجددةتحل محل كي في الزراعة القائمة ل يةفعالاستخدامها بالصرف الصحي المعالجة؛ و

 

الحواجز يشمل ، بما اتحتاج المنطقة إلى التغلب على العوامل التي تحد من تجسيد إمكانات إعادة استخدام المياه بالكامل إقليمي  

 ،قتصاديةاالحوافز الو ،مناسبةالتعرفات االفتقار للعدم كفاية األطر التنظيمية؛ وو؛ ةالمؤسسيوالتجزئة الثقافية وانعدام الثقة؛ 

الحكومات العربية توفير ويتعين على إعادة االستخدام.  مشروعاتتقوض استرداد التكاليف واستدامة التي مالية النماذج الو

 آليات مالية ملموسة لدعم االرتقاء باالستخدام المستدام للتكنولوجيات غير التقليدية المتعلقة بالمياه. 

 

الحواجز والحد من مخاطر  تلكمن أجل إزالة متعدد األطراف المعنية  الشراكةالدولي و لتعاونايز تعزمن الضروري 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية للتخفيف من مخاطر االستثمارات وتقاسم الموارد تعد . واالستثمار

 ومالئمة سليمة يُلَزم وجود سياساتيلة األجل. والمياه غير التقليدية طومشروعات التكميلية لتنفيذ الفنية و ،والمالية ،البشرية

لتوفير بيئة تمكينية الستثمارات القطاعين العام والخاص في قطاع إعادة استخدام وذلك ، مناسبإطار قانوني ومؤسسي و

، مع  إعادة استخدام المياهمتعلق بمن أجل استدامة أي مشروع ها إدماج فوائد التكاليف واستردادمن الضروري المياه. و

اإلرادة السياسية في معالجة ضعف كما يُلزم إعادة استخدام المياه.  مشروعاتأكبر لدور المرأة في  ااهتمام   أهمية إيالء

وذلك إلعادة االستخدام اآلمن  رعافي المز المناسبة ا، ينبغي بذل الجهود لتحفيز اعتماد الممارساتالبلدان. وأخير   بعض

 لمياه.ل
  

                                            
 
ان، يشمل هذا الموجز البلدان العربية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، واألردن، والكويت، ولبن 1

حدة، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، وتونس، واإلمارات العربية المت
 واليمن.
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 المنطقةإعادة استخدام المياه في  وضعالنتائج:  -2
 

 المتوفرةانخفاض نصيب الفرد من المياه 
 

في العالم. ومن المتوقع أن  المتوفرةفي العقود القليلة الماضية، شهدت المنطقة أسرع انخفاض عالمي في الموارد المائية 

 119عدد سكان المنطقة من ازداد قد فا للنمو السكاني واالقتصادي وتغير المناخ. ا في المستقبل نظر  يزداد الوضع سوء  

هذا النمو السكاني  أثركما (. 1)الشكل  2020مليون نسمة في عام  418إلى ما يقدر بنحو  1970مليون نسمة في عام 

متر مكعب  1752ان المنطقة سكنصيب الفرد من ، كان 1970وفي عام انخفاض في نصيب الفرد من المياه. على السريع 

 (.2)الشكل  2020بحلول عام متر مكعب  530انخفض ذلك إلى ، ثم من الموارد المائية

 

 
 (.نسمةن وي)مل المنطقةعدد السكان في  :1الشكل 

 

 
 .المنطقةنصيب الفرد من الموارد المائية في  :2الشكل 

 

على سبيل المثال، من المتوقع أن فوسبل عيش شعوبها.  العربيةعلى اقتصادات البلدان  اعميق   اندرة المياه تأثير  تزايد  سيؤثر

وخفض الطلب على  2050٪ بحلول عام 14إلى  6من الناتج المحلي بنسبة إجمالي تؤدي ندرة المياه إلى خفض متوسط 

 ٪.12العمالة بنسبة تصل إلى 

 

 مياه الصرف الصحي جزء من المشكلة وجزء من الحل
 

 .، ودخل الفردوالتحضر ي،نمو السكانالصرف الصحي بالإنتاج مياه يزداد حيث  ،  مشكلةمياه الصرف الصحي  تمثلقد 

نتاج اإليتعين قطعه في معالجة مياه الصرف الصحي للحاق ب طويال   اطريق  أمامنا ال يزال  ،العربية البلدان العديد من وفي

 مياه الصرف الصحي. د ليزامتال
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ر ظه  تُ و .سنوي امليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي البلدية  21,5حوالي  بياناتها تحليل جرىي الت ابلد   19 ـنتج الت

وال تفي  ةنطريقة آمال تتم معالجتها بالمنتجة ٪ من مياه الصرف الصحي المنزلية 40أحدث البيانات أن ما ال يقل عن 

لمستوى  اجيد   ادخل الفرد مؤشر  يعتبر (. 3باختالف البلدان )الشكل  الوضعويختلف  بالمعايير الوطنية للتخلص منها.

 السعودية العربيةمثل البحرين أو قطر أو اإلمارات العربية المتحدة أو المملكة  ة الدخل،البلدان مرتفع ، حيث تقوم ةجلامعال

 ،والسودان ،مثل اليمن ،ة الدخلمتوسطمنخفضة أو . وتواجه البلدان نتجةمعظم مياه الصرف الصحي المنزلية الم بمعالجة

 مزيد من التحديات. والمغرب ،وموريتانيا
 

 
 (.2021ا لمنظمة الصحة العالمية )وفق   2020في  ةنطريقة آمنسبة مياه الصرف الصحي المنزلية المعالجة ب :3الشكل 

 

كميات زاد من االستثمار في المعالجة، مما  معدلمياه الصرف الصحي المنتجة  زيادة فاق معدل وفي العديد من البلدان،

من كمية المياه اآلمنة لالستخدام ويؤدي  قللي، االمر الذي مدادات المياه العذبةوالملوثة إلمياه الصرف الصحي غير المعالجة 

 إلى تفاقم ندرة المياه.

 

 ،نفايات"ال"ضمن مياه الصرف الصحي تبر فال تعأزمة المياه. ا من حل جزء  ومع ذلك، يمكن أن تكون مياه الصرف الصحي 

يمكن استخدامها  التي أهم األصول وأكثرها وفرة في مياه الصرف الصحيمن المياه فحتوي على موارد قيمة. حيث إنها ت

والبوتاسيوم  ،والفوسفور ،مثل النيتروجين ،االخرىالعناصر وتعد . صحيحةبطريقة كبديل للمياه العذبة إذا تمت معالجتها 

 مخصبك المتوفر في مياه الصرف الصحي ويمكن استخدام الكربون العضويذات قيمة في الزراعة وتربية األحياء المائية. 

 للتربة أو لتوليد الطاقة.

 

 تحليلجرى التي بلد ا  19 ـال المنتجة فيالمضمنة في مياه الصرف الصحي البلدية  والمحتويات االخرىويمكن للمياه 

لكربون المضمن في كما سيكون لمليون هكتار.  2,6أكثر من وتسميد تعمل على ري ، إذا تم استردادها بالكامل، أن بياناتها

، قيمة من السعرات الحرارية لتوفير الكهرباء لماليين ، إذا تم استرداده في هيئة غاز الميثاننتجةمياه الصرف الصحي الم

 .المعيشية األسر

 

 عندوذلك  ،في مياه الصرف الصحي والعناصر الموجودةجزء من المياه غير المباشر لستخدام االويجري بالفعل إعادة 

عملها تسياه العذبة حيث تصبح مخففة ويالم مصادر ومجاريإلى صحي المعالجة أو غير المعالجة تصريف مياه الصرف ال

عن غير  -ا الحق  أو الصناعات( المعيشية ن أو األسر ، المزارعو)على سبيل المثال المناطق المنخفضةمون في مستخدال

على  هاتبخربسبب ر أو اتصريفها في البح من مياه الصرف الصحي عندهائلة . ولكن يتم فقدان كميات غلبقصد في األ

 األرض أو على طول األنهار دون استخدام منتج.

 

 الجزائر

 ليبيا المغرب

 تونس

 موريتانيا

 مصر

 اليمن السودان

 األردن

 لبنان

 فلسطين

 العراق سوريا

 الكويت

 السعودية
 قطر

 اإلمارات

 عمان

 البحرين

 مياه الصرف الصحي المعالجة )%( كيلومتر

 مفتاح الخريطة

 مياه الصرف الصحي غير المعالجة )%(

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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 المنطقةفي  شائعواقع االستخدام المباشر وغير المباشر لمياه الصرف الصحي غير المعالجة 
 

دون أي  ، عادة  غير مباشربشكل ٪ من مياه الصرف الصحي البلدية يعاد استخدامها 36تشير التقديرات إلى أن حوالي 

ا أنواع إعادة االستخدام أكثر غير المباشر للمياه ستخدام االمعالجة. وفي هذا السياق، تعد إعادة  )فيلبوري في المنطقة انتشار 

(Velpuri وآخرون )بأمان  ةمن مياه الصرف الصحي فيها غير معالج ةكبير كمياتزال (. وفي المناطق التي ال ت2022

إذا استخدمت  (، تشكل هذه الممارسة مخاطر صحية على المزارعين والمستهلكين، خاصة  2021)منظمة الصحة العالمية 

 تؤكل نيئة.التي هذه المياه لري الخضروات 

 

عدم ، على الرغم من المنطقةفي الزراعة في بعض بلدان  غير المعالجةاستخدام مياه الصرف الصحي  أن من المالحظكما 

المزارع ألنها مياه الصرف الصحي غير المعالجة في تستخدم ، فعلى سبيل المثالالمدى الدقيق لهذه الممارسة. معرفة 

، يستخدم الحاالت بعض . وفيتحمل تكلفتهاالمزارعون  يستطيع، والتي ال اآلبارفي ياه الجوفية أرخص من استخدام الم

بالفعل. وفي  اتم جمعه تيال مياه الصرفمستغلين ، غير الفاعلة صحي من محطات المعالجةالمزارعون مياه الصرف ال

بخاصة في نهايات قنوات ي قنوات الري في موسم الجفاف والوحيدة المتدفقة في أخرى، تعتبر مياه الصرف الصح حاالت

مياه الصرف حصول على للسدونها المزارعون خطوط الصرف الصحي أو يثقب . وفي بعض الحاالت القصوى، يالري

 الصحي.
 

 
ا  ،في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مصير مياه الصرف الصحي :4الشكل  مصادر مياه الصرف الصحي موضح 

 .على طول سلسلة القيمة الغذائية واستخداماتها

 

 المياه المستخدمة على طول سلسلة القيمة الغذائية ملوثي المياه

 الماشية

 استخدام المياه

سلسلة القيمة  نفايات سائلة

 الغذائية

 تجهيز

 األغذية

 تحضير

 األغذية

 المدن

 إنتاج

 الغذاء

 الصناعات
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 : ال تزال اإلمكانات غير مستغلةمياه الصرف الصحي ال تعد مهدرة إال إذا قررنا إهدارها
 

ا مشروع   40من عددها ، حيث ارتفع 1990كل عقد منذ عام في المنطقة  في إعادة االستخدام اتمشروععدد  تضاعفوقد 

 (.6)الشكل  2020عام مشروع في  400إلى أكثر من  1990في عام 
 

 
 .1990كل عقد منذ عام  المنطقةتضاعف عدد مشاريع إعادة االستخدام في  :6الشكل 

 

المنطقة، إال أن كمية مياه الصرف الصحي كافة أرجاء إعادة استخدام المياه في روعات على الرغم من النمو السريع لمشو

االستثناءات الرئيسية في تقع . المنطقةاستخدامها مباشرة ألغراض مفيدة ال تزال محدودة للغاية في المعاد والمعالجة البلدية 

من مياه الصرف الصحي )المعالجة أو غير  ةكبيرتوجد كمية  لكنو،  (GCC) العربية الخليجلدول دول مجلس التعاون 

 (.5ر دون استخدام منتج )الشكل االمعالجة( التي يتم تصريفها في البيئة التي تتبخر أو ينتهي بها المطاف في البح
 

 

 
 مصير مياه الصرف الصحي البلدية. :5الشكل 

 

 

بلد ا التي 

 جرى تحليلها

 مشروع

 مشروع

 مشروع

 مشروع

 اإلنتاج

 االستخدام المباشر

 التصريف و/أو االستخدام المعالجة التجميع

 تمت معالجتها

 لم تعالج

 االستخدام غير المباشر

 االستخدام المباشر

 االستخدام غير المباشر

 الفقد

 المتبخرة البحار

 تم تجميعها

 لم يتم تجميعها

مياه الصرف 

 الصحي البلدية
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تشير التقديرات والضارة. أو الطحالب ، مثل األعشاب مياه الصرف دون االستفادة منهابعض عناصر لي المطاف ينته

 ٪ من54تصل إلى  قدر افي البحالمهدرة أو متبخرة ( إلى أن مياه الصرف الصحي ال2022)فيلبوري وآخرون األخيرة من 

 .ة  أو غير مباشر ة  ، بينما يتم إعادة استخدام الباقي مباشرمياه الصرف الصحي المنتجة في المنطقة
 

)أو آخر  2020في عام المنطقة ا داخل بلد   19وإعادة استخدامها في  ،ومعالجتها ،إنتاج مياه الصرف الصحي :1الجدول 

 عام متاح(

 البلدان

إجمالي مياه 

الصرف الصحي 

 المنتجةالبلدية 

 (مليار متر مكعب)

مياه الصرف الصحي 

المعاد والمعالجة البلدية 

استخدامها مباشرة 

 )مليار متر مكعب(

 المعاد الكمية

استخدامها مباشرة 

من مياه الصرف 

 الصحي البلدية )٪(

التي تتم  اتععدد المشرو

فيها معالجة مياه الصرف 

الصحي البلدية وإعادة 

 استخدامها مباشرة  

 22 3,8 0,100 2,649 الجزائر

 4 24 0,045 0,186 البحرين

 77 4,7 0,341 7,196 مصر

 يوجدال  ال يوجد ال يوجد 1,232 العراق

 25 37,9 0,071 0,187 األردن

 6 40,7 0,271 0,666 الكويت

 4 0,4 0,002 0,481 لبنان

 1 7,8 0,040 0,514 ليبيا

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 0,138 موريتانيا

 22 18,3 0,076 0,415 المغرب

 30 28,6 0,079 0,275 مانع

 24 3,7 0,007 0,180 فلسطين

 17 73,6 0,165 0,225 قطر

 العربيةالمملكة 

 السعودية
3,144 0,431* 13,7 40 

 3 1,9 0,029 1,533 السودان

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 1,147 سوريا

 63 13,4 0,034 0,254 تونس

 ماراتاإل

 العربية المتحدة
0,801 0,549 68,6 64 

 7 11,1 *0,036 0,326 اليمن

 409 10,5 2,275 21,549 المنطقة
 

فرص جديدة مع تعزيز قدرة المنطقة على التكيف إتاحة ، يمكن للمنطقة المهدرة كلهاوإذا تم استرداد مياه الصرف الصحي 

، المتوقع هدرهامليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي البلدية  10,7مع التغيرات المناخية وتعزيز األمن الغذائي. إن 

 /3م 8000ا يبلغ بمعدل تطبيق مرتفع نسبي  وتسميدها مليون هكتار  3,1حوالي قد تعمل على ري ، ادها بالكاملإذا تم استرد

األكسجين )متطلبات  المواد العضوية ٪ من70تم استرداد ما  وفي حال(. 2012 (Steduto) ستيدوتوسنة )في الهكتار 

كافة ، أو لمعيشيةماليين أسرة  4الكهرباء لحوالي الطاقة المولدة يمكن أن توفر  الميثان، ( في هيئة غازCOD - الكيميائية

 .المعيشية فائض لمئات اآلالف من األسريتبقى محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة و
 

 أمثلة على استخدامات المياه المسترجعة :1 المربع

 

هو  بما يشمل لري المتنزهات والحدائقالمياه المسترجعة للغابات، والزراعة، وتخطيط المناظر الطبيعية، يعتبر استخدام 

تعد الغابات والزراعة أكثر االستخدامات السائدة للمياه المستصلحة في مصر وتونس واألردن . اكثر االستخدامات شيوعا  

في بلدان مثل المغرب، واإلمارات العربية المتحدة،  لري المسطحات الخضراءعلى سبيل المثال، بينما تعطى األولوية 

 (.GCC) العربية الخليجلدول مجلس التعاون  نوغيرها من بلدا وعمان،
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 نبذة تاريخية عن سياسات إعادة استخدام المياه ووضع المبادئ التوجيهية في المنطقة :2المربع 

 
 

 النتائج الخاصة بكل بلد
 

وقد ناقش واضعو السياسات وغيرهم من األطراف المعنية التحديات والنُُهج ذات األولوية الخاصة بكل بلد فيما يتعلق بإعادة 

 :الرئيسية المحددة لسبعة بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياوفيما يلي النُُهج . استخدام المياه في المنطقة

  الذي يركز على تنفيذ المشروعات " من القمة إلى القاع"ينبع النهج المتبع في مصر من هيكل حوكمة  –مصر

 (.أي اإلدارة القائمة على العرض)الوطنية إلعادة استخدام المياه بهدف ضمان توفير مياه الري 

 ا شبه المركزي يتضمن القطاع الخاص، من خالل عقود امتياز التصميم – األردن  . التشغيل-البناء-تبنت البالد نهج 

  يشارك المستخدمين النهائيين، والبلديات، والقطاع الخاص في التنفيذ، والرصد، والتقييم  نمن الضروري أ –لبنان

 .بسبب عدم االستقرار السياسي والمالي في البالد

أمثلة على استخدامات المياه 

 المسترجعة
االستخدامات الحضرية 

 غير الصالحة للشرب

 إعادة االستخدام للشرب

 االستخدامات البيئية

 االستخدامات الترفيهية

ري الزراعة 

 والغابات

 ري المناظر الطبيعية

 االستخدامات الصناعية

 تجدد المياه الجوفية

التوجه السياساتي إلعادة 

 السياسات الرئيسية ولوائح الجودة األساسية  استخدام المياه الزراعية

تصريف أول اختبار قانوني يحظر 

مياه الصرف الصحي في البيئة 

 واستخدام المياه الملوثة

 (1955لعام  29قانون البلديات األردني )رقم 

 (1962لعام  93الالئحة المصرية )رقم 

 (1975قانون المياه التونسي )لعام 

 لعام  8765والقرار رقم  1974لعام  8735لبنان )القرار رقم

1976) 

 إعداد الخطط، والمشروعات،

ولوائح الجودة الوطنية إلعادة 

االستخدام الزراعية في األردن 

 وتونس

 48أول معايير مصرية لتصريف مياه الصرف الصحي )القانون رقم 

 (1984لعام 

 لعام  2أول معايير أردنية إلعادة استخدام المياه في الزراعة )القانون رقم

1982) 

 الزراعة وتصريف المياه أول معايير تونسية إلعادة استخدام المياه في

 (1989في البيئة )لعام 

بداية إدراج إعادة استخدام المياه 

في االستراتيجيات الوطنية للمياه 

 في غالبية البلدان
 زيادة مشروعات إعادة االستخدام

تحديث بعض البلدان لمعايير إعادة 

 استخدام المياه

 (1995قانون المياه المغربي )لعام 

 األردنية إلدارة إعادة استخدام المياه التي االستراتيجية

 (1998تضمنت إعادة االستخدام )لعام 

 أول استراتيجية تونسية لحشد موارد المياه التي تضمنت

 (1990إعادة استخدام المياه )لعام 

أصبحت إعادة استخدام المياه هدف ا 
وطني ا في كافة البالد. تم إعداد 

ها استراتيجيات ولوائح جديدة تدعم

المنظمات الدولية بهدف توسيع 

 نطاق إعادة االستخدام وتحسينه.

( 2002لعام اللوائح المغربية عن جودة المياه للري) 

 (2006لعام  893تحديث األردن لمعايير إعادة االستخدام )رقم 

 501المعايير المصرية إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي )رقم 

 (2005لعام 

 لبنانية إلعادة االستخدام بموجب مشروع الفاو  أول مبادئ توجيهية

 (2010)لعام 

 استراتيجية مصر القائمة إلعادة استخدام المياه الذي يدعمها المعهد

 (2021الدولي إلدارة المياه لعام )

 المراجعة الحالية للمعايير التونسية 

 (2016السياسة األردنية الستبدال المياه وإعادة استخدامها )لعام 
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أول مبادئ  1973

توجيهية لمنظمة 
الصحة العالمية 

خاصة بصحية إعادة 

 استخدام المياه

المبادئ  1989

التوجيهية المحدثة 

لمنظمة الصحة 

 العالمية

المبادئ  1992

التوجيهية إلعادة 

استخدام المياه في 

الزراعة الخاصة 

بمنظمة األغذية 

 والزراعة

نهج  2006

الحواجز المتعددة 
الخاص بمنظمة 

 الصحة العالمية
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  إن البالد على مشارف تطبيق إعادة استخدام المياه من خالل وضع معايير عملية إلعادة استخدام المياه  –البحرين

 .قائمة على أساس علمي وفق ا للغرض من استخدام المياه المعالجة

  نه قد خطط البالد الخاصة بإعادة استخدام المياه نتيجة للنزاع المستمر، إال أتنفيذ على الرغم من عرقلة  –سوريا

 25,000حدث تحوال  نحو معالجة المياه الالمركزية وحلول إعادة االستخدام للقرى والمدن التي يقل عدد سكانها عن 

 .نسمة

 الجهات المستفيدة الرئيسية من إعادة استخدام المياه( مالعب الغولف ُمالكوخاصة )يعد القطاع الخاص  – المغرب .

 . المياه للزراعة في المغربإعادة استخدام  سموحمالغير  منولكن، 

  ا شامال  في إعادة استخدام المياه ألغراض مختلفة  –المملكة العربية السعودية تتبع المملكة العربية السعودية نهج 

على أنها إجراء أساسي في االستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف  ذلك اعتبار إعادة استخدام المياه ويشمل. وطني ا

، كما يتضمن استخدام أطر الحوكمة السليمة بما في ذلك الجوانب 2030إلى تحقيق األمن المائي وفق ا لرؤية السعودية 

ويل ومشاركة فعالة للقطاع التنظيمية والمؤسسية والقانونية للنجاح في تنفيذ إعادة استخدام المياه بمشروعات قابلة للتم

 .الخاص

 تحديات إعادة استخدام المياه بمعدل أعلى وأكثر أمانًا في المنطقة -3
 

ا مورد افي المنطقة، تشكل مياه الصرف الصحي المعالجة  ا ودائم  فتعتمد غالبية االستراتيجيات والخطط الوطنية . مستمر 

ا رئيسي ا في الخطة الوطنية للموارد المائيةللمياه في المنطقة على معالجة مياه الصرف الصحي باعت ولكن . بارها عنصر 

 .قبل إعداد أي خطة إلعادة استخدام المياه، ينبغي التغلب على العديد من التحديات

 

 بمعدل أعلىعادة استخدام المياه إلالتحديات 

 القبول االجتماعي إلعادة استخدام المياه منخفض 

 رجعةالمياه المست توجيهإعادة استخدام المياه بالرفض خاصة عندما يؤدي إلى تعرض مباشر محتمل، مثل  يمكن أن يُقَابل

 . لشرب أو استخدامها داخل األسرة المعيشيةلللمياه السطحية أو الجوفية بهدف إعادة استخدامها 
 

زراعية. الصحية أو الينظر كل من المزارعين والعامة إلى الوجود المحتمل لهذه الملوثات على أنه من المخاطر البيئية أو 

، رجعةالمياه المستفحتى في الحاالت التي تنخفض أو تنعدم فيها هذه المخاطر، يرتفع المنظور العام للمخاطر وفق ا لشكل 

 ، والخوف، والمعلومات المغلوطة.شاعات أثر باإلولونها، ورائحتها، وكما يمكن أن يت

 

 تحديات إعادة استخدام المياه بشكل أكثر أمانا
 عدم وضوح اللوائح التنظيمية والتنفيذ غير الفعال

في بعض األحيان تكون لوائح المياه شديدة الصارمة، مما يشكل عائق ا داخلي ا أمام اإلنتاجية، حيث يحظر أحيان ا استخدام 

وفي الوقت نفسه، يتطلب استيفاء المعايير استثمارات باهظة في معالجة . المعاد تدويرها للعديد من المحاصيل النقدية المياه

فالمعايير الصارمة ال تمنع بالضرورة االستخدام غير الرسمي : أزمة الفعالية واإلنفاذهنا وتتجلى . مياه الصرف الصحي

وغالب ا ما يكون إنفاذ معايير جودة المياه غير فعال مع المزارعين الذين لديهم . المباشر وغير المباشر لمياه الصرف الصحي

وال تطبق اللوائح إال على مشروعات إعادة االستخدام . حوافز ضئيلة أو دعم ضعيف مما يؤثر على إيجاد ممارسات بديلة

إن بعض البلدان، مثل . خاطر دون تخفيفوتُترك الم معترف بهظل إعادة االستخدام غير الرسمي غير يالمخطط لها، بينما 

 .لالستثماراتمن آنوني إطار قا لبنان، ليس لديها حتى اآلن أي لوائح بشأن إعادة استخدام المياه، ونتيجة لذلك ال يوجد

 

 التحديات المتداخلة

 التخطيط والحوكمة المجزأة والجزئية

إعادة استخدام المياه، بما تشمل القطاعات الزراعية، والمائية، والصحية، والبيئية وطني ا  فيالقطاعات  من العديد تتداخل

يتطلب تنظيم وإعادة استخدام المياه الزراعية، وتخطيطها، وإدارتها المواءمة بين العديد من عمليات صنع القرار . ومحلي ا

 (. 7الشكل )ومصالح مختلفة وأحيان ا متضاربة وأنشطتها التي تضطلع بها األطراف المعنية ذات وظائف وأهداف 
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 .المشاركة في حوكمة نظم إعادة استخدام المياه الزراعية المجموعة الهائلة من األطراف المعنية :7الشكل 

 

ويتطلب . ال يمكن أن تنجح مشروعات إعادة استخدام المياه إال إذا كانت مقبولة اجتماعي ا وموثوقة تقني ا ومربحة للمزارعين

المعنية المحلية من أجل تحليل واألطراف ( وشركائها من الجهات المانحة)ذلك إقامة روابط وثيقة بين اإلدارات المركزية 

 . الممارسات المحلية، وإنشاء البنية التحتية المناسبة، والتفاوض على ترتيبات اإلدارة التكيفية

 

التحديات التشغيلية لقطاع مياه  منوأحمال التلوث  الهيدروليكيةفي بعض البلدان تحد البنية التحتية وسعة مواكبة األحمال 

 .الصرف الصحي البلدية
 

 عدم اكتمال التحليل االقتصادي ومحدودية االستدامة المالية لخيارات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها

اكتمال التحليل االقتصادي لخيارات  متتطور مشروعات إعادة استخدام المياه بوتيرة بطيئة، ويرجع ذلك جزئي ا إلى عد

ا منطقي ا لالستثمارمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، و يظهر نقص في الحوافز . الذي يمكن أن يقدم مبرر 

كما يوجد قابلية لمواصلة االستثمار في . لالستثمار بمجرد تبريره اقتصادي ا( أو في إزالة الحواجز االقتصادية)االقتصادية 

من حيث التكلفة وترتفع تكاليف تشغيلها  التكنولوجيات التقليدية الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي التي ال تتسم بالفعالية

 .وصيانتها، مما يؤدي إلى صعوبة استرداد االستثمارات ويحد من االستدامة المالية
 

وباإلضافة إلى ذلك، يواجه إعداد استراتيجيات إعادة استخدام المياه وتنفيذها في جميع أنحاء المنطقة تحديات بسبب عوامل، 

مثل االفتقار إلى آليات استرداد تكاليف إعادة استخدام المياه، وانخفاض أسعار مياه الري، والحاجة إلى وضع حوافز مالية 

وقلة وعي العامة بالفوائد البيئية الملموسة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها  إلعادة استخدام المياه األمنة،

 (.2011؛ البنك الدولي 2018( Otoo and Dreschel)أوتو ودريشل )
 

 تحيزات النوع االجتماعي

أثناء عملية  وتواجه المرأة عقبات كبيرة. شريحة كبير من المجتمع واالصحاحال تشمل خدمات مياه الصرف الصحي 

ا أن  12على مدار فترة ( 2019) أظهر مسح البنك الدولي لمرافق المياه. التوظيف في مرافق المياه والصرف الصحي شهر 

وتشمل بعض أسباب انخفاض نسبة توظيف النساء التحيزات في . ٪ فقط20نسبة اإلناث من الموظفين الجدد تصل إلى 

كما أن احتفاظ المرأة بالوظائف . مع لتناسب بعض األدوار للذكور وغيرها لإلناثعملية التوظيف القائمة على رؤية المجت

 .سياسات المراعية لفروقات النوع االجتماعي وإلى بيئة عمل تمييزيةالفي مرافق المياه والصرف الصحي يتأثر باالفتقار إلى 

  

األسر المعيشية 

البلديات 

 هيئات معالجة مياه

 الصرف الصحي

الهيئات الوطنية للمياه 

وكاالت حوض النيل 

 رابطات مستخدمي

المياه الرسميين وغير 

 الرسميين

المزارعون 

البلديات 

التعاونيات الزراعية 

الهيئات البيئية 

 المدنيالمجتمع 
الهيئات الصحية 

 المؤسسات المعنية

 بصياغة المعايير

 المستهلكين

 والمجتمع المدني

حوكمة إعادة 

 استخدام المياه

حوكمة حوض 

 النيل
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 التوصيات: مسار العمل في المستقبل -4
 

تحقيق االمن خطير في التوازن بين الموارد المائية المتاحة واالحتياجات الزراعية الالزمة لاختالل  المنطقة حالي ا من تعاني

ا كبيرين. ويمكن أن تؤدي إعادة استخدام هذا المورد المائي الغذائي  لسكانها، في حين تشهد مياهها الجوفية استنزاف ا وتدهور 

ذلك، يمكن أن تسهم إعادة استخدام هذا المورد في توفير غير التقليدي إلى تحسين الوضع بشكل كبير. باإلضافة إلى 

، وباألخص النيتروجين والفوسفور، للتربة التي تعاني في معظمها من نقص المغذيات في المنطقة، وبالتالي قد العناصر

 رعين.تسهم في تقليل إجمالي االحتياجات من األسمدة التجارية، مما سيزيد من العائد االقتصادي اإلجمالي للمزا

 

 توصيات لزيادة إعادة استخدام المياه
 اكتساب قبول أوسع

ال تعد الممارسات الجيدة والقدرات الفنية المالئمة وحدها كافية لضمان نجاح تدخالت إعادة استخدام المياه. إن فهم المشكالت 

لة تُجرى في الوقت المناسب، والمخاوف ذات الصلة بالتصورات والقبول االجتماعي ومعالجتها من خالل أنشطة تواصل فعا

وإشراك األطراف المعنية يمكن أن يساعد بشكل كبير في بناء الثقة وتحسين مبادرات استخدام المياه المسترجعة ودعمها. 

ا أكبر للمشكالت التي تعيق قبول إعادة استخدام المياه في جميع أنحاء المنطقة، واألدوات واالستراتيجيات يقدم هذا الفصل فهم  

 التي يمكن االستعانة بها للتغلب عليها.

 

تبدأ عملية إشراك الجمهور باالتصال المبكر بالمستخدمين المحتملين، ويمكن أن تتضمن تشكيل لجنة استشارية، وعقد ورش 

 عمل مفتوحة للجمهور حول أسباب إعادة استخدام المياه وفوائدها ومخاطرها. وهكذا سيضمن تبادل المعلومات بين السلطات

ا من اآلثار الصحية أو البيئية المتصورة وحتى  وممثلي الجمهور مشاركة بواعث القلق التي تشغل الطرفين ومناقشتها بدء 

 (. Crook et al. 1992; Helmer and Hespanhol 1997مسألة انخفاض قيم الحيازات )

 

عتبار االضع في الوحلي وتأملها. من الضروري ولكي تنجح مبادرة إعادة استخدام المياه، ال بد من فهم مواقف المجتمع الم

االستجابات الغريزية والعاطفية للناس تجاه "الفضالت البشرية" و"مياه الصرف الصحي". والكثير من الناس يثقون في 

ال اإلشاعات أو انطباعاتهم الشخصية عن جودة المياه أكثر مما يثقون في األدلة أو النصائح الطبية والعلمية، فمجرد اتص

ا ارتباط بين المعتقدات ا على الناس قبولها بعد تنقيتها. هناك أيض  المياه بالملوثات قد يؤدي إلى أن يكون من الصعب نفسي  

 الدينية واستعداد المستجيبين الستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

 

ن الناحية المالية من وجهة نظرهم. ففي حالة يريد المزارعون والتجار معرفة ما إذا كان استخدام المياه المسترجعة مجدي ا م

استخدام المياه المعاد تدويرها ألغراض الري، على سبيل المثال، يظل قبول المستهلك )المشتري( للمحاصيل هو المعيار 

 األكثر أهمية.

 

 يمكن لمصممي المشروع أن يقوموا بما يلي في سبيل تحسين درجة قبول المياه المعاد استخدامها:

 ع المشاركة العامة ومخاطبة الجمهورتشجي 

  التواصل المبكر والمستمر لبناء الثقةأنشطة االنخراط بشكل استباقي في 

 اختيار الرسائل التي تحتوي على المصطلحات الصحيحة 

 التعريف بفوائد إعادة استخدام المياه وكيفية تخفيف مخاطرها 

 ة تأمل بواعث القلق المحتملة المتعلقة بالنواحي الديني 

 تيسير عملية تغيير السلوكيات 

 

 تطوير نماذج إلعادة استخدام المياه قابلة للتمويل

يمكن لمشاريع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، إذا ما تم التخطيط لها بشكل كاف وتنفيذها بشكل صحيح، أن توفر 

ا لالستثمارات المضمونة والمكاسب المجزية مالي ا )الشكل  (. ينبغي أوال  أن تحدد الدراسات المتعلقة بتطوير نماذج 8فرص 

للتمويل المصرفي، والدراسات التي تركز على إمكانية تنفيذ نماذج إعادة استخدام إعادة استخدام مياه الصرف الصحي القابلة 

مياه الصرف الصحي، األولويات من حيث المنطقة المستهدفة. يعد تحديد األولويات ضروري ا لتحديد أي من نماذج إعادة 

جاح عالية. ولتطوير نموذج إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المحتملة وثيق الصلة بالسياق المحلي وله احتمالية ن

جي يتكون من خمس مراحل  استخدام مياه الصرف الصحي قابل للتمويل، يجب على مصممي المشروع اتباع نهج تدرُّ

 رئيسية: 
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  تحديد خيارات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المحتملة.1الخطوة : 

  استخدام مياه الصرف الصحي.: تطوير نموذج أعمال لكل خيار من خيارات إعادة 2الخطوة 

  تحديد خيارات ابتكارية للشراكة والتمويل.3الخطوة : 

  تحديد المخاطر والفرص.4الخطوة : 

  وضع خطة التنفيذ.5الخطوة : 

 

 
 

سلم الزيادة في القيم المقترحة المتعلقة بإعادة استخدام المياه على أساس زيادة االستثمارات في جودة المياه و/ أو  :8الشكل 

 (Drechsel et al. 2015) سلسلة القيمة

 

 ً  ناتوصيات إلعادة استخدام المياه بشكل أكثر أما

 تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بإعادة استخدام المياه بشكل غير رسمي وغير مباشر

تدفع ندرة المياه وتلوثها اآلالف من المزارعين في المنطقة إلى استخدام مياه الصرف الصحي الخام أو المخففة )غير 

 المعالجة( للري، مما يؤدي إلى مخاطر صحية وزراعية وبيئية محتملة. ويلزم تقييم هذه المخاطر والتخفيف من حدتها.

 

 تحفيز تبني ممارسات إعادة استخدام المياه اآلمنة في المزارع

انة الرامية إلى على المستوى الفني، يجب على مصممي المشاريع مجابهة التحدي المتمثل في رصد عمليات التشغيل والصي

الحفاظ على جودة المياه المعاد استخدامها بحيث تكون عند مستوى مقبول. وهذا يستدعي تحفيز اعتماد الممارسات اآلمنة 

ويعني ذلك أنه يجب جعل المياه أكثر أمان ا، ليس فقط باستخدام طرق معالجة أفضل  إلعادة استخدام المياه في المزارع. 

ا من خالل مم شأنها أن تكون شبكة أمان إضافية يعتمد عليها في حال ثبت أن المعالجة  ارسات زراعية أفضل منولكن أيض 

 غير كافية.

 

 تسريع معالجة مياه الصرف الصحي لمواكبة النمو في إنتاجها 

المياه إعادة استخدام  يجب أن تواكب معالجة مياه الصرف الصحي اإلنتاج المتزايد لمياه الصرف الصحي. لقد أعد مشروع

" دراسات حالة لتسعة مشاريع ناجحة لمعالجة مياه الصرف الصحي. ReWater MENA" بالشرق األوسط وشمال أفريقيا

 أن تسترشد مشروعات المعالجة المستقبلية بهذه المشاريع النموذجية التي أثبتت نجاحها. يمكنو

 

 القيمة المقترحة للمعالجة القيم المقترحة لالسترجاع من مياه الصرف الصحي والمواد الصلبة الحيوية

مياه عذبة 

 للشربصالحة 

استرجاع مياه 

 الشرب

استرجاع المياه 

ألغراض 

استرجاع الطاقة  الصناعة

ورصيد 

 الكربون
اإلنتاج 
  الصناعي

تجنب استخدام 

 المياه العذبة
انخفاض الطلب 

الداخلي/ 

الخارجي على 
 الطاقة

معاوضة 

انبعاثات 

 الكربون

استرجاع المياه 

الستخدامها في 

 الري

  زيادة الغلة
تجنب استخدام 

  المياه العذبة

إمدادات مياه 
يمكن االعتماد 

   عليها

تغذية المياه 

 الجوفية

التخلص اآلمن 
للحفاظ على 

 الصحة البيئية

جودة المياه 
  السطحية

  التدفقات البيئية

 الصحة العام

 

استرجاع 

المغذيات والمادة 

 العضوية

  زيادة الغلة
تجنب الزيادة 

المفرطة في 

  المغذيات

 تحسين التربة

إلنتاج الداخلي 

لعلف األسماك، 

أو األسماك، أو 

 الوقود الحيوي

إنتاج خام 
التغذية 

والبروتين 

 واإليثانول
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 توصيات شاملة لعدة مجاالت

 تحسين التخطيط والحوكمة

تكون مشاكل الحوكمة متجذرة في هياكل اجتماعية وسياسية أعمق ال يمكن تغييرها ببساطة من خالل تنفيذ العمليات غالب ا ما 

 التشاركية واستخدام أدوات الهندسة االجتماعية. وتشمل بعض التوصيات الرئيسية في هذا السياق ما يلي:

 حةضمان التفاف األطراف الفاعلة الوطنية الرئيسية حول أهداف واض 

  إنشاء منصات ألصحاب المصلحة المتعددين والترحيب بالمجتمعات المعرفية 

 إجراء عملية تحديد ألصحاب المصلحة 

 فهم األدوار والمسؤوليات والثغرات والتداخالت 

 تحليل تأثير أصحاب المصلحة واهتمامهم 

 توضيح األدوار والمسؤوليات في إطار ستة مجاالت من مجاالت الصالحية 

  مؤسسات مركزية للتنسيق والتنظيمإنشاء 

 السماح بالمرونة في آليات التشغيل واسترداد التكاليف 

 تمكين أصحاب المصلحة من خالل المعلومات المتاحة حالي ا والنفوذ السياسي 

 فهم الحقوق المحلية المتعلقة بالمياه وإعادة التفاوض بشأنها 

 صحاب المصلحةضمان الوصول إلى المعلومات وتبادل البيانات بين أ 

 خلق مناخ من الثقة والتعاون 

 تطوير قدرات المرافق العامة والمؤسسات المحلية 

 .تعزيز إطار مؤسسي واضح لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ عمليات إعادة استخدام المياه 

 

 توسيع نطاق تنفيذ معايير جودة المياه

ا مع مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على الصحة في حين أن إعادة استخدام المياه توفر فوائد  متعددة، إال أنها تأتي أيض 

والمحاصيل والنظم اإليكولوجية. وإلدارة هذه المخاطر، تصدر الحكومات عادة "معايير" لجودة المياه بموجب لوائح 

من بعض التوصيات تتمحور حول العديد من معايير وحدود جودة المياه وبروتوكوالت الرصد وأفضل الممارسات. تتض

 الرئيسية في هذا المجال ما يلي:

  .ينبغي لكل بلد أن يوائم المبادئ التوجيهية استناد ا إلى الظروف المحلية وأن يستمد المعايير الوطنية المقابلة لها 

  ينبغي للوكاالت البيئية أن ترخص تدابير الرقابة التي تسمح بالتحسين التدريجي لنوعية المياه، وينبغي للبنوك أن

 لمعايير على الفور. مطابقة لتمولها، حتى وإن لم تكن 

 ا السعي إلى استخدام التكنولوجي ا ينبغي أن تعكس تكنولوجيات الرقابة الظروف المالية للبلدان. وينبغي دائم 

 المناسبة. 

  ،ينبغي أن تكون المعايير قابلة لإلنفاذ ومعمول بها. وينبغي أن تكون القيم المعيارية قابلة للتحقيق وأن تسمح باإلنفاذ

استناد ا إلى تدابير الرقابة القائمة والميسورة التكلفة. كما ينبغي أن تكون الوكاالت البيئية متطورة مؤسسي ا إلنفاذ 

 المعايير. 

  ف من مكافحة التلوث هو الحفاظ على جودة المسطحات المائية. يجب أن تستند معايير تصريف مياه الهدإن

الصرف إلى أسباب عملية ومبررة، مع افتراض وجود قدرة معينة للمسطحات المائية على تخفيف مياه الصرف 

 أو استيعابها. 

  مستوى الحماية المطلوب لالستخدامات المستهدفة للمياه والقدرات المختبرية  المعاييرينبغي أن تعكس قائمة

 والمالية المحلية، دون اإلفراط في تلك الحماية أو جعلها مصدر تقييد. 

  ثة وتوجيهها ورصدها يتطلب التنفيذ الفعال للمعايير بنية تحتية وقدرة مؤسسية كافية لترخيص األنشطة الملو 

 نفاذ المعايير. والرقابة عليها وإل

  ا على علم جيد بالفوائد والتكاليف المرتبطة بالحفاظ على نوعية جيدة ينبغي أن يكون صانعو القرار والسكان عموم 

 من المياه، على النحو المحدد في المعايير.

 

 إدماج اُلنهج الرامية إلى تغيير األنماط الجنسانية

 معالجة األسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين.  تغيير تهدف إلىهج ينبغي أن تتضمن مشاريع إعادة استخدام المياه نُ 

مديري المشاريع والمنفذين على فهم التعقيدات المحيطة بإعادة  النوع االجتماعيوسيساعد ارتفاع مستوى الوعي بقضايا 

استخدام المياه في الزراعة، بحيث يمكنهم على أساس هذا الفهم تصميم أنشطة مستهدفة تلبي احتياجات المجتمع ككل، بما 
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لديهن معلومات جيدة أن يكن يشمل الرجال والنساء، وتسهيل قبول هذا المورد المائي الهام واستخدامه. يمكن للنساء اللواتي 

 بمثابة قوة دافعة نحو التصدي للحواجز التي تعيق القبول االجتماعي إلعادة استخدام المياه.

 

 تشمل بعض التوصيات الرئيسية في هذا السياق ما يلي:

 تصنيف جميع البيانات حسب نوع الجنس، وكلما أمكن حسب العمر والوضع االقتصادي والعرق وعوامل التمييز 

 االجتماعي األساسية األخرى لمراعاة االختالفات في التحديات والفرص بين مختلف الفئات االجتماعية. 

  يجب أال تستشار المرأة فحسب، بل يجب أن تكون ممثلة على مختلف مستويات مقدمي الخدمات وأن تسهم في

 صنع القرار.

  المعلومات الجوهرية، بما في ذلك اإلجراءات ينبغي تزويد النساء بإمكانية الوصول الكافية والفورية إلى

ا من عملية تحديد  والبروتوكوالت المتعلقة الخاصة بإعادة استخدام المياه من أجل إعطائهن فرصة ليكن جزء 

ا للقواعد، مما يحميهن وأسرهن وبيئتهن  خيارات إعادة االستخدام المناسبة والبت فيها، وليكن ممتثالت امتثاال  تام 

  من األذى.

  يجب تأمل التقاطع بين األبعاد المختلفة )الثقافة والدين( ومصادر عدم المساواة )الجنس والعرق( التي يمكن أن

 تفاقم من أوجه عدم المساواة القائمة وتضع فئات معينة من المجتمع في وضع أكثر حرمان ا.

 

 مواجهة االفتقار إلى اإلرادة السياسية

ا تنازلي ا  القاعدة. واإلرادة السياسية القوية ينطلق من القمة إلى تتبع حركة صياغة السياسات في المنطقة إلى حد كبير نهج 

 هي أحد العوامل الرئيسية للتمكين من التوسع في إعادة استخدام المياه، وسيلزم تعزيزها إذا أريد إحراز تقدم.

 الخالصة -5
 

إلى استعادة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المهدرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  منطقةتحتاج البلدان العربية في 

تلتزم هذه البلدان بتحقيق تغطية كاملة للصرف و عندما يكون ذلك ممكن ا وجعل إعادة االستخدام غير المباشر أكثر أمان ا.

(، والذي يرمي SDGsالمتحدة للتنمية المستدامة )من أهداف األمم  6كما هو موضح في الهدف  2030الصحي بحلول عام 

 إلى توفير المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع.

 

تحتاج البلدان العربية إلى التصدي للتحديات التي تعيق إمكانية االستفادة من فرص إعادة استخدام المياه غير ، ولتحقيق ذلك

وضمان وضوح المسؤوليات واالختصاصات فيما بين السلطات الوطنية المستغلة. وهذا يعني أوال  معالجة التشرذم المؤسسي 

والمحلية وأصحاب المصلحة. وسيلزم التصدي للوائح المفرطة في الصرامة والتكاليف الباهظة فيما يخص عمليات معالجة 

 المياه. 

 

ا إيجابي ا في توسيع نطاق مشاريع إع ادة استخدام المياه وتكرارها على وفي نهاية المطاف، فإن العوامل التي ستسهم إسهام 

نحو شامل هي: عمليات أصحاب المصلحة القائمة على المشاركة والتواصل الفعال الذي يحسن المقبولية، والنماذج 

االقتصادية والمالية التي تحسن استرداد التكاليف واالستدامة، والسياسات الفعالة والمتناغمة التي تعالج التشرذم المؤسسي، 

في مشاريع وسياسات إعادة استخدام المياه بما يضمن العدالة في المشاركة وتقاسم  النوع االجتماعي منظورمراعاة وتعميم 

 الفوائد.
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أو  /https://rewater-mena.iwmi.org، تفضلوا بزيارة هذا الرابط: ReWaterMENAلمزيد من المعلومات حول مشروع 

 ReWaterMENA (J.Mateo-Sagasta@cgiar.org)ساجاستا، قائد مشروع االتصال بـ: خافيير ماتيو 

 

  )www.iwmi.org mena@cgiar.org-iwmi)IWMI |المعهد الدولي إلدارة المياه 

 

 
والمجتمع المدني والقطاع الخاص ( هو منظمة دولية للبحث من أجل التنمية تعمل مع الحكومات IWMIالمعهد الدولي إلدارة المياه )

لحل مشاكل المياه في البلدان النامية وتوسيع نطاق الحلول. ومن خالل الشراكات، تجمع المنظمة بين البحوث المتعلقة باالستخدام 
حلول إدارة المستدام لموارد المياه واألراضي وخدمات ومنتجات المعرفة مع تعزيز القدرات والحوار وتحليل السياسات لدعم تنفيذ 

عد المياه فيما يتعلق  بالزراعة والنظم اإليكولوجية وتغير المناخ والنمو االقتصادي الشامل. يقع مقر المنظمة في كولومبو، سريالنكا، وت
 (.CGIARأحد مراكز األبحاث المنضمة للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية )
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