(( االدارة المشتركة للموارد المائية ))
من التجربة السنغالية الى تطبيقها في العراق مع الدول المتشاطئة
اعداد :عمر علي القشطيني
مقدمة :
تمت مشاركة المعهد العراقي الصالح االقتصادي باحتفاليه لمجموعة ) (SFGباطالق تقريرها الخاص بالتعاون في تقاسم المياه خالل
الحفل الذي تمت أقامته في مقر هيئة استثمار نهر السنغال في داكار والذي يغطي التقرير  84منظمة الدارة المياه العابرة للحدود و205
أحواض نهرية عابرة للحدود في  148دولة ،حيث يت ّم التعاون وفق المعايير الفنية واالقتصادية والسياسية ،من خالل تصميم وإدارة
المشاريع والرصد والتحكم بالموارد المشتركة.
االدارة المشتركه للموارد المائيه:

ال ينتمي المياه لالنهر المشتركه إلى أي بلد واحد؛ وال ينبغي ان يستخدم الماء كورقة ضغط في العالقات بين الدول ،ويتطلب
باألحرى أن ينظر للمياه المشتركة كأداة لتطوير الحوار والسالم وتبقى االدارة المشتركة للموارد المائية حال وحيدا ومقبوال
لجميع إشكاليات المياه والضرورية للغاية  ،ويمكن تحقيقها بالتعاون ما بين الدول المتشاطئة وان يتم اتخاذ القرارات بالتوافق
ما بينها بشان االنهر المشتركة,بهذه االساسيات وجدت مبادئ مبادرة السالم األزرق »التابعة لـ«مجموعة األبحاث
االستراتيجية») ،(SFGالتي أطلقت عام  2010والتي تهدف الى استخدام المياه كأداة لصنع السالم وتعزيز التعاون
وتحقيق األمن المائي والغذائي فرصة لتحويل المياه من عامل نزاع إلى أداة للسالم.
وحيث تعتبر مشكلة المياه هي القضية التي تواجهه دول منطقة الشرق األوسط حيث زيادة الطلب على المياه من جهة
وقلة العرض من جهة اخرى والكثير الكثير من المشاكل التي تح ّد من تعاون دول الشرق األوسط التي ال تزال

تشكو غياب اإلرادة السياسية وفق ما جاء بتقارير فريق المبادرة ،علما ً أن هذه الدول بأمس الحاجة إلى المياه،
كون العديد منها يعاني النقص والش ّح وسوء اإلدارة ويعاني كذلك خطر اندالع النزاعات ومنها العراق حيث
يعاني شحة حاليه ومستقبليه السباب كثيرة ويعتبر العامل الرئيسي المؤثره على هذه الشحة هو عامل السياسات الخارجية
للدول المتشاطئة كون العراق يعتبر احد دول المصب لنهري دجله والفرات التي تكون منابعها خارج حدودها وبسبب
المشاريع التنفيذية للسدود الخزنية والمشاريع االخرى ليس في تركيا فقط وانما في كل من سوريا وايران الى نقص حاد في
المياه الواصلة الى العراق .

هنالك الكثير من دول العالم نجحت في تفعيل االدارة المشتركة فمثال مابين الدولة االوربية جاءت تجربه نهر
الراين ومن الدول االفريقية جاءت تجربه نهر السنغال والتي بينت بان االدارة المشتركة للدول المتشاطئة اهم
وأفضل الحلول لحل اشكاليات المياه والتي يمكن تحقيقها بالتعاون المائي بين الدول وتجنب الحروب المستقبليه
القادمة التي تخص المياه ,وتوحيد الجهود واالستغالل المثل للمياه ويتم اتخاذ القرارت للدول المشتركة باالتفاق
وحل جميع المشاكل المائية الحالية والمستقبلية.
إلهام الدروس المناسبة لمنطقة الشرق األوسط:
ومن افريقيا جاءت اهم التجارب الناجحة لإلدارة التعاونية لنهر السنغال الذي يعتبر الحدود بيين دولتيي السينغال
وموريتانيا ويبلغ طوله  1790كيلومترفي التعاون مابين الدول االربعه ((السننغال,مورتتانيا,مالي,وغينيا)) تيم
تاسيس من هيئة استثمار لحوض نهر السنغال عام  1972لحمايته من التلوّ ث والجفاف والفيضانات ومن تداخل
المياه المالحة االتييه مين المحييط االطلسيي وضيمان تيوفر الميياه لالسيتخدامات الزراعيية والحيوانيية عليى ميدار
السنة ،وكذلك مكافحة انتشار األمراض المنتقلة عبر المياه وتم االعتمناد علنى سياسنة مائينة اات إدارة مشنتركة
ألمشنتر هني
للمياه و توافق في صنع القرار حيث وضحت ضمن القرارات بان أهندا التنمينة فني الحنو
لمجاالت النقل والطاقة ألكهرومائية وكالهما تؤدي إلى التنمية االقتصادتة والبيئة.

ومن خنالل التجربنة السنابقة لنالدارت ألمشنتركة تبنين اإلدارة الفنينة علنى أعلنى مسنتوتات هني العامنل األكرنر
أهمية لإلدارة التعاونية للموارد المائية حيث تتم من خالل االجتماعات الدورتة بين مسؤلين وفنيين او مسنتو
الرفيننع وان تقنندر المنننافع المشننتركة علننى المسننتو الننوطني هنننا يليننة مؤسسننية سننليمة إلجننرا الترتيبننات
المخصصة للتعاون اإلقليمي في مجال اإلدارة المستدامة للموارد المائية.
وهننذا مننا حصننل مننع دول غننرأ أفرتقيننا حننول حننو نهننر السنننغال نجننف فنني توحينند الجهننود وتعقتننق الواقننع
القراعي والحرفي وبالدرجة األولنى و تنمينة عملينة صنيد األسنما والمالحنة وحماتنة النهنر منن تنداخل مياهنه
بمياه المحيط األطلسي ببنا عدد من السدود واهمهنا سند دامنا  ،كمنا رسخن عامنل السنالم واالسنتقرار والعدالنة
وأدت الى تحقيق تقدم ملموس بين الدول المشاركة لحو النهر عبر إدارة مشتركة للمياه تطال حتى تفاصيل
حياة الشعوأ القاطنة في هذه الدول وعاداتها وثقافاتها وحضاراتها.
ان تجارأ اإلدارة التعاونية لنهر السنغال هي تجربة ناجحة في التعاون حيث تم اتباع نهج خاص للمبادئ
واألساليب ومن اهم االساسيات التى اعتمدت .:
 المياه هي مياه اقليمية
 إدارة مشتركة للمياه من الدول المتشاطئة
 إدارة مشتركة للبنية التحتية
 توافق في صنع القرار
 صندوق مالي مشتر
اهم االطر التي اتبعت في التجربة السنغالية:
 إطار قانوني قوي وشفا إلدارة المياه والبنية التحتية
 ان القرارات التي تم اتخذها هي من قبل المنظمة المشتركة وليست من قبل الحكومات الوطنية
 اعتماد الموارد المائية على اساس قطاعي وليس على أساس وطني.
النتائج التي تم الحصول عليها من قبل االدارة المشتركة :
 نهج تقاسم المنافع على أساس العائد على االسترمار .
المشتر  ،هي لمجاالت النقل والطاقة الكهرمائية ،وكالهما تؤدي
 اإلدرا ان أهدا التنمية في الحو
إلى تنمية االقتصادتة والبيئة
 اإلدرا ان السالم تاتي مع االدارة المشتركة بوصفها يلية الحوار الوحيدة بين الدول حيث تسهم في بنا
الرقة والتفاهم ،مما تؤدي إلى سالم شامل.
وعليه يتطلب على كل الدول المتشاطئة والمشتركة االنهر ومنها العراق وتركيا االستفادة من التجربة السنغاليه لتحقيق االمن
المائي والغذائي الن الما ضروري للحياة ألنه هو العنصر األكرر أهمية الحتياجات اإلنسان وتعتمد االمن
الغذائي الي بلد على االمن المائي حيث تعتبر هو عامل األمن هو التنمية ودون تنمية ال يوجد أمن و يعتبر إن
الهدف األساسي لألمن المائي واالمن الغذائي هو تحقيق:
الكفاتة ....االستدامة ....العدالة  .....اإلدارة المستقلة
وهذه العوامل كلها تتم تحقيقها من خالل االعتماد على االدارة المشتركة.

