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ال�شبكة الإ�سالمية لتنمية و�إدارة م�صادر املياه
من حق كل كائن ب�شري �أن تتوفر له املياه ال�صاحلة لل�شرب ،و�أنظمة �صرف �صحي منا�سبة ،وكميات كافية من
الطعام والطاقة .ومع الزيادة امل�ضطردة ل�سكان الأر�ض ف�إن كميات املياه العذبة �أ�صبحت �شحيحة يف جميع �أنحاء
العامل ب�شكل عام ويف الدول الإ�سالمية ب�شكل خا�ص .هنالك حالي ًا حوايل مليار �شخ�ص يف العامل يواجهون نق�ص ًا
حاد ًا يف املياه ،ومن املتوقع لهذا الرقم �أن يت�ضاعف يف غ�ضون اخلم�سة وع�شرون �سنة القادمة .يف مواجهة مثل هذا
التحدي ،تربز احلاجة �إىل اال�ستعداد امل�سبق لت�أمني كميات كافية من املياه ل�سد احلاجات ال�ضرورية للب�شرية على
�أ�سا�س من العدل وامل�ساواة ودون امل�سا�س وال�ضرر بالبيئة والطبيعة .ومن هنا تربز احلاجة امللحة لإدارة وا�ستعمال
م�صادر املياه بال�شكل الأمثل من الناحتني الكمية والنوعية ودون تعري�ض املجتمع �أو الطبيعة لأي خطر� .أن الدول
الإ�سالمية تعي متام ًا �أهمية املياه ودورها يف التنمية امل�ستدامة للأمة الإ�سالمية وال�شبكة الإ�سالمية لتنمية و�إدارة
م�صادر املياه (ال�شبكة) كباقي امل�ؤ�س�سات الدولية التي تعمل يف جماالت املياه ،تويل �أهمية ق�صوى ملو�ضوع تنمية
و�إدارة م�صادر املياه يف الدول الإ�سالمية عامة والدول الأع�ضاء بال�شبكة خا�صة لي�صار �إىل ا�ستغاللها بال�شكل
الأمثل.
�أُن�شئت ال�شبكة عام  1987بقرار من اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة ملنظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي (الكوم�ستيك) .ومقر ال�شبكة موجود يف عمان با�ست�ضافة حكومة اململكة الأردنية الها�شمية .وال�شبكة
كمجموعة متخ�ص�صة للحوار تركز على ال�سيا�سات والأبحاث التطبيقية وعقد الندوات – والتي ت�سعى من خاللها
للو�صول �إىل �أفكار متقدمة ومفاهيم وتوجيه لل�سيا�سات بهدف و�ضعها يف متناول �صانعي القرار وم�صممي امل�شاريع
املتعلقة مبوا�ضيع املياه بالدول الإ�سالمية للو�صول �إىل �صيغة عملية و�أ�سلوب علمي لتنمية و�إدارة م�صادر املياه يف
هذه الدول.
وجدي ٌر بالذكر هنا ب�أن ال�شبكة م�ؤ�س�سة غري �سيا�سية ،وغري ربحية ،م�ستقلة ،تتمتع باالمتيازات الدبلوما�سية ذات
ال�صبغة الدولية.

2

ال�شبكة الإ�سالمية لتنمية و�إدارة م�صادر املياه

�أهداف ال�شبكة
تهدف ال�شبكة �إىل تعزيز وت�شجيع احلوار فيما بني الأمة الإ�سالمية يف جمال تنمية و�إدارة م�صادر املياه .ولتحقيق
هذا الهدف ت�سعى ال�شبكة لإيجاد �أفكار و�سيا�سات من خالل تكثيف احلوار وعمل الدرا�سات والأبحاث ب�شكل
م�ستمر ومتوا�صل .والأهداف الرئي�سة لل�شبكة هي:
•
•
•
•
•

تبــادل املعلومات والتجارب و�إدامة حوار م�ستمر فيما يتعلق بالتطورات احلا�صلة يف جمال اخت�صا�صها.
املبا�شرة بت�أ�سي�س و�إدامة بنك للمعلومات املتعلقة بالتطورات احلا�صلة يف مو�ضوع االخت�صا�ص ال�ستعمال
الدول الأع�ضاء مع الأخذ بعني االعتبار امل�صالح الوطنية للدول امل�شرتكة.
التن�سيق والتعاون يف جماالت االهتمام امل�شرتك بهدف م�ساعدة الدول الأع�ضاء بع�ضها بع�ضا على بناء
قدرة وطنية يف جمال الإنتاج االقت�صادي.
املبا�شرة مب�شاريع بحث وتطوير م�شرتكة ،وم�ساعدة الدول الأع�ضاء يف تدريب قوى ب�شرية لت�صبح عالية
الكفاءة بالإ�ضافة �إىل تقدمي اال�ست�شارات واخلدمات الن�صحية.
�إقامة عالقات متبادلة وتطوير للم�شاركة مع املنظمات الأخرى املماثلة يف العامل.
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ر�ؤية ال�شبكة
�أ�	.أن تكون جميع دول منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي �أع�ضاء فيها.
ب�	.أن تكون لها مكانة على امل�ستوى العاملي كمنظمة ممثلة للأمة و�أن يكون لها م�ساهمة ذات �أثر ومعنى يف جميع
اللقاءات الإقليمية والعاملية املتعلقة مبو�ضوعات تنمية و�إدارة م�صادر املياه.
ج�	.أن تن�شئ �شبكة ات�صال فعالة فيما بني دول الأمة بهدف ن�شر وم�شاركة املعرفة يف مو�ضوع م�صادر املياه فيما
بني الأفراد ،وامل�ؤ�س�سات ،واملعاهد ،واملجتمعات وعلى جميع امل�ستويات ذات العالقة.
د�	.أن ت�ساهم يف تطوير امل�شاركة والتعاون فيما بني دول الأمة بهدف ترجمة مبادئ �إدارة م�صادر املياه املتفق
عليها �إىل حيز التنفيذ الفعلي بناء على معطيات القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة ,مب�شاركة وتعاون فيما
بني احلكومات واملواطنني واجلهات املعنية الأخرى.
هـ�	.أن تواكب العمل مع امل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف وخا�صة م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة لتقوية وتطوير ال�سيا�سات
والربامج املتعلقة باملياه والتي من �ش�أنها تطوير مفهوم الأمن املائي وم�ساعدة الدول الأع�ضاء �إىل �أق�صى
درجة ممكنة ملواجهة التحديات الرئي�سة يف قطاع املياه.
و�	.أن ت�ساعد �صانعي القرار ،واملنظمات ،والأفراد يف الدول الأع�ضاء� ،أن ي�أخذوا باالعتبار:
• �إن املاء �أ�سا�س احلياة جلميع الأنظمة البيئية وهو جزء من الدورة الثابتة للماء يف الطبيعة و�أن هذه
اجلوانب يجب �أخذها باالعتبار واحرتامها ك�شرط �أ�سا�سي للو�صول �إىل دميومة للن�شاط الإن�ساين على
الكرة الأر�ضية.
• �إن املاء العذب ،وهو متطلب �أ�سا�سي حلياة الإن�سان ،قد �أ�صبح �شحيح ًا ب�شكل كبري و�أن م�صادره بحاجة
�إىل �إدارة فعالة وعادلة مل�صلحة اجلميع.
• �إن هنالك حاجة ما�سة لو�ضع �أ�س�س لإدارة م�صادر املياه تعتمد على مفهوم الإدارة املتكاملة لهذه
امل�صادر والتخلي عن الأ�س�س ال�سائدة حالي ًا التي تعتمد على التجزئة والت�شتت يف �إدارة م�صادر املياه.
وهذا يجب �أن ي�أخذ باالعتبار العوامل االجتماعية واالقت�صادية والبيئية و�أن يتم دمج م�صادر املياه
ال�سطحية واجلوفية والأنظمة البيئية عند درا�ستها يف منوذج واحد.
• لكي يكون لإدارة م�صادر املياه �أهمية و�شمولية ،يجب �أن تعطى �أولوية خا�صة حلاجة الفقراء ،ودور املر�أة
ومهاراتها ،وللمناطق املعر�ضة لنق�ص يف م�صادر املياه مثل الدول التي تتكون من جزر ومن �صحارى.
• �إن الإدارة الفعالة مل�صادر املياه تعد �أداه للتنمية والتعاون ,فيما قد ي�شكل غيابها م�صدر ًا للنزاعات.
• �إن �إدارة م�صادر املياه اجلوفية من حيث كميتها ونوعيتها �ستكون له يف ال�سنوات القادمة �أهمية توازي
�أهمية �إدارة م�صادر املياه ال�سطحية.
• �إن الإدارة املتكاملة مل�صادر املياه تعتمد على التعاون وامل�شاركة على كافة الأ�صعدة وامل�ستويات،
واالعتماد على التزام �سيا�سي ووعي �أعمق و�أو�سع للحاجة �إىل توفري الأمن املائي والدميومة يف �إدارة هذه
امل�صادر.
• �إن ت�شجيع التعاون ال�سلمي وتطويره ليلبي اال�ستعماالت املختلفة للمياه ،حيثما �أمكن ،يف م�صادر
املياه امل�شرتكة فيما بني الدول املعنية ،كالأنهار واخلزانات اجلوفية ،وغريها ي�شكل �أ�سا�س ًا لتوفري الأمن
واحلماية من خماطر الفي�ضان واجلفاف والتلوث وغريها من امل�شاكل املتعلقة باملياه.
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• التكيف مع التغري املناخي وب�شكل رئي�سي حول �إدارة �أف�ضل للمياه .و�إدراكا لهذا ،واال�ستجابة ب�شكل
منا�سب لفر�ص التنمية احلالية� .إن تدابري التكيف املنا�سبة تكون مبنية على �إدارة متكاملة للأرا�ضي
واملياه لتعزيز القدرة على التكيف مع التغري املناخي يف امل�ستقبل ،وبالتايل تعزيز الأمن املائي.

الع�ضوية يف ال�شبكة
عدد الدول الأع�ضاء بال�شبكة حالي ًا يف عام  2011هو  18دولة من دول منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي وهي كل من:
وعمان ،وباك�ستان ،والعربية
البحرين ،وبنغالد�ش ،وم�صر ،والعراق ،والأردن ،ولبنان ،وماليزيا ،ومايل ،والنيجرُ ،
ال�سعودية ،وال�سودان ،و�سوريا ،وتون�س ،وتركيا ،و�أوزبك�ستان ،واليمن� .إال �أن جميع دول منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
�أو املنظمات التي تعمل يف جمال املياه والتي ترغب يف اال�ستفادة من الت�سهيالت التي توفرها ال�شبكة يف جماالت
البحث والتطوير� ،أو تلك الدول �أو املنظمات العاملة فيها التي ترغب يف امل�شاركة يف ن�شاطات ال�شبكة ميكن لها �أن
ت�صبح ع�ضو ًا يف ال�شبكة.

متويل ال�شبكة
�إن متويل مقر ال�شبكة من م�س�ؤولية حكومة الدولة امل�ست�ضيفة بالإ�ضافة �إىل جزء من م�ساهمات ر�سوم الع�ضوية.
ويتم متويل برامج ون�شاطات ال�شبكة عن طريق:
• منح من الكوم�ستيك.
• منح من البنك الإ�سالمي للتنمية ،جده.
• منح وتربعات من املنظمات الأخرى كاملنظمات الدولية وال�شركات والبنوك وغريها.

ما هي الفوائد التي جتنيها الدول واملنظمات باالن�ضمام لع�ضوية ال�شبكة؟
•
•
•
•
•

احل�صول على تدريب جماين للأفراد العاملني يف املجاالت املختلفة للمياه.
احل�صول على م�شاركة جمانية للأفراد يف ن�شاطات وبرامج ال�شبكة املمولة كالدورات التدريبية والندوات.
احل�صول على خربات ال�شبكة يف درا�سة امل�شكالت املحلية املتعلقة بامل�صادر املائية.
امل�شاركة يف املعلومات املتعلقة با�ستعمال املياه و�إدارتها يف املناطق التي تعاين �شح ًا يف م�صادر املياه.
احل�صول على ا�ست�شارة من خرباء ال�شبكة يف مو�ضوع معاجلة املياه الرمادية و�إعادة ا�ستعمالها.
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دعوة
حتث ال�شبكة جميع دول منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي واملنظمات العاملة فيها وتدعوها لتكون �أع�ضاء بال�شبكة بهدف
تقوية جهودها املتعلقة بت�شجيع التعاون فيما بني دول الأمة وملواجهة التحديات املتعلقة بالأمن املائي والإدارة
امل�ستدامة مل�صادر املياه مل�ستقبل �أف�ضل .و�إن ال�شبكة قادرة وبال �شك على القيام باملزيد واملزيد مب�شاركة عدد �أكرب
و�أكرب من دول امل�ؤمتر الإ�سالمي واملنظمات العاملة فيها .للمزيد من املعلومات حول االن�ضمام �إىل ع�ضوية ال�شبكة
يرجى االت�صال على العنوان التايل:
املدير التنفيذي
ال�شبكة الإ�سالمية لتنمية و�إدارة م�صادر املياه
� 70شارع �أحمد الطراونه ،اجلمعية العلمية امللكية
�ص.ب  ،1460اجلبيهة  ،11941عمان  -الأردن
هاتف)+962-6( 5332993 :
فاك�س)+962-6( 5332969 :
بريد �إلكرتوينinwrdam@nic.net.jo :
�صفحة الإنرتنتwww.inwrdam.org :
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