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احملتٜٛات

ٌاملػٗد املا٥ٞ ٚضٝٓازٜٖٛات املطتكب

عالق١ ايطًب ع٢ً املٝاٙ ٚايصٜاد٠ ايطها١ْٝ ٚايت١ُٝٓ

َٕٚصادز ٚاضتدداَات املٝاٙ يف دٍٚ زتًظ ايتعا

اإلداز٠ املا١ٝ٥ املطتدا١َ يف دٍٚ اجملًظ

االضتٓتادات ٚايتٛصٝات



ْطب١ ايطهإ ايٛاقعني يف 

املٓاطل ذات االدٗاد املا٥ٞ 

ايعايٞ يف مجٝع 

ايطٝٓازٜٖٛات املطتكب١ًٝ 

املػسم )ملٓطك١ غسب آضٝا 

(ٚادتصٜس٠ ايعسب١ٝ

Source: GEO-4, 2007, UNEP

 َٚص١َٓ  ( أنرب إدٗاد َا٥ٞ يف ايعامل)ْدز٠ َا١ٝ٥ غدٜد٠

ٙارتطٛز٠ ال تهُٔ يف املطتكبٌ فكط بٌ يف اذتفاظ ع٢ً َا مت اصتاش

 ٙنٝف ميهٔ حتكٝل اضتدا١َ املٛازد املا١ٝ٥ اذتاي١ٝ يطُإ إَدادات املٝا

ْٛعًٝا ٚنًُٝا يإلْطإ ٚاألْػط١ ايت١ُٜٛٓ املتصاٜد٠؟

املػٗد املا٥ٞ ٚضٝٓازٜٖٛات املطتكبٌ 

...ايُٓٛ ايطهاْٞ، ايت١ُٝٓ، أمناط االضتٗالى، ايتطٛز ايتكين، : املتػريات



...تابع، املػٗد املا٥ٞ 



  عالق١ ايطًب ع٢ً املٝاٙ ٚايصٜاد٠ ايطها١ْٝ ٚايت١ُٝٓ

 ت١ُٝٓ َتطازع١ يف شتتًف ايٓٛاسٞ االدتُاع١ٝ ٚايعُسا١ْٝ ٚايصٓاع١ٝ
َٓر َٓتصف ضبعٝٓٝات املاضٞ ٚحتطٔ َطت٣ٛ املعٝػ١ ٚايصزاع١ٝ

 ْٞ(َٔ أع٢ً املعدالت يف ايعامل) %3أنجس َٔ َعدٍ منٛ ضها

شٜاد٠ َتعاظ١ُ يف املتطًبات املا١ٝ٥

ايطًب ع٢ً املٝاٙ يف دٍٚ اجملًظ

ًَٝاز َرت َهعب

ايطهإ يف دٍٚ اجملًظ

ًَٕٝٛ ْط١ُ
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 ٙسككت دٍٚ اجملًظ تكدَا نبريا يف زتاٍ تٛفري املتطًبات املا١ٝ٥ ٚخصٛصا َٝا

(MDG7)ايػسب 

تفاقِ َػه١ً ْدز٠ املٝاٙ َع ايُٓٛ ايطهاْٞ املتطازع

 أصبح املا٤ ٚبتصاٜد ضًع١ ْادز٠ ٚنُٝات٘ املتاس١ يف تٓاقص ٚتهايٝف اإلَداد

تصداد َع ايٛقت

سص١ ايفسد َٔ املٝاٙ 

املتاس١ يف دٍٚ 

زتًظ ايتعإٚ
1950-2010

...عالق١ ايطًب ع٢ً تابع، 

ايتش١ًٝ
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خط ايفكس املا٥ٞ

خط ايفكس املا٥ٞ اذتاد



(Arab Water Council, 2006)

سص١ ايفسد َٔ املٝاٙ ايطبٝع١ٝ املتاس١ يف دٍٚ زتًظ ايتعإٚ 

َكاز١ْ مبٓاطل ايعامل

...عالق١ ايطًب ع٢ً تابع، 



َصادز ٚاضتدداَات املٝاٙ يف 

دٍٚ اجملًظ



ايعسٚف املٓاخ١ٝ يدٍٚ اجملًظ

ٟتكع يف ْطام ايصشاز

 ٕ100َععِ َٓاطل دٍٚ اجملًظ أقٌ َٔ )عدّ اْتعاّ اإلَطاز يف ايصَإ ٚاملها 

(ايط١ٓ/ًَِ 3000أنجس َٔ )، َعدالت خبس عاي١ٝ (ايط١ٓ/ًَِ

 اضتشاي١ ٚدٛد َٛازد َا١ٝ٥ ضطش١ٝ دا١ُ٥، ٚتعتُد ع٢ً املٝاٙ ادتٛف١ٝ ٚاملٝاٙ احملال٠

بػهٌ ز٥ٝظ، ٚبدزدات أقٌ ع٢ً َٝاٙ ايصسف ايصشٞ املعادت١
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املٝاٙ ادتٛف١ٝ

  89%

َٝاٙ ايصسف 

ايصشٞ املعادت١ 

1.9%
املٝاٙ احملال٠

9.2%

ايكطاع ايصٓاعٞ

ايكطاع ايبًدٟ

ايكطاع ايصزاعٞ 85.5%

11.8% 2.5%

ايطًب )ايطٝاضات ايصزاع١ٝ 

(ع٢ً ايػرا٤

منٛ ايطهإ ٚايتشطس 

ٚأمناط االضتٗالى

!يف منٛ َطتُس

ايطػٛط ايس٥ٝط١ٝ

(2008)َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا يف دٍٚ اجملًظ 

...تابع، َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا



َطتٛدعات املٝاٙ ادتٛف١ٝ

 (  ًَٝاز َرت َهعب 3.5َعدٍ تػر١ٜ سٛايٞ )َطتٛدعات ضش١ً َتذدد٠

 530، مت تكدٜس شتصْٚٗا حبٛايٞ (إسفٛز١ٜ)َطتٛدعات عُٝك١ غري َتذدد٠–

(  ؟)ًَٝاز َرت َهعب  1260

 يًُٝاٙ ( شزاع١ٝ ٚبًد١ٜ)اضتٓصاف َتطازع ٚتًٛخ بطبب األْػط١ ايططش١ٝ

ادتٛف١ٝ ايطش١ً املتذدد٠ يف مجٝع دٍٚ اجملًظ بال اضتجٓا٤

 أضاضًا يتًب١ٝ ايطًب يًكطاع )تعدٜٔ َهجف يًُٝاٙ ادتٛف١ٝ غري املتذدد٠

(ايصزاعٞ

 اطتفاض املطتٜٛات املا١ٝ٥، تدْٞ ْٛع١ٝ املٝاٙ )ْطٛب ٚتدٖٛز َطتُس

، ٚتكًص َطتُس يًُٝاٙ ادتٛف١ٝ ايصاذت١ يالضتدداّ  (بطبب ايتًُح

إقتصاد١ٜ، إدتُاع١ٝ، ب١ٝ٦ٝ، خطاز٠ املدصٕٚ : تأثريات خطاز٠ املصدز

املا٥ٞ ادتٛيف االضرتاتٝذٞ ذتاالت ايطٛازئ

َصادز املٝاٙ ادتٛف١ٝ يف دٍٚ اجملًظ

...تابع، َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا



 اضتدا١َ املٝاٙ ادتٛف١ٝ غري املتذدد٠”َػه١ً تعسٜف“

  َا ٖٛ املصدز ايبدٌٜ : ”إضرتاتٝذ١ٝ َا بعد ْطٛب املصدز“ال تٛدد سايًٝا

َٚا ٖٛ َصري االضتجُازات ايصزاع١ٝ ٚنٝف ضٝتِ إْتاز ايػرا٤  

ضتٔ اآلٕ ٖٓا، ٚيهٔ أٟ طسٜل 

ضٓطًو يف املطتكبٌ

...تابع، َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا

GWMATE, 2006



 ايػرا١ٝ٥ املٛاد يف ايراتٞ االنتفا٤ إىل اذتاد١ دعت املاض١ٝ، عكٛد ايجالث١ يف•

 ايدعِ تكدِٜ طسٜل عٔ ايصزاع١ تػذٝع إىل املٓطك١ دٍٚ (ايػرا٥ٞ األَٔ) األضاض١ٝ

ٚاذتٛافص

 متت املٝاٙ، َٔ نبري٠ باستٝادات َكرتًْا ايصزاع١ٝ، األْػط١ يف ٚضدِ نبري تٛضع•

املتذدد٠ غري ايعُٝك١ املطتٛدعات َٝاٙ اضتدساز طسٜل عٔ أضاضًا تًبٝتٗا

بطبب ايصزاعٞ بايكطاع َفسط١ اضتٗالى َعدالت•

املػسٚع١ غري اذتفس ًُٝاتٚع ،املكٝد ٚغري املدزٚع غري اآلباز سفس –

(%45-30) ايسٟ نفا٠٤ اطتفاض–

يًُٝاٙ االضتٗالى عاي١ٝ احملاصٌٝ شزاع١–

ايصزاع١ٝ املٝاٙ الضتٗالى تعسف١ ٚدٛد عدّ–

املطتًٗه١ يًهُٝات ٚاملساقب١ ايسصد غٝاب–

اضتٗالى ايكطاع ايصزاعٞ يًُٝاٙ

...تابع، َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا
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KSA (LS)

UAE (RS)

Oman (RS)

Kuwait (RS)

Qatar (RS)

Bahrain (RS)

شٜاد٠ املطاس١ ايصزاع١ٝ املس١ٜٚ باملٝاٙ ادتٛف١ٝ يف دٍٚ اجملًظ
1965-2002

...تابع، َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا



ايتٛضع ايصزاعٞ يف دٍٚ اجملًظ

ٚادٟ ايطسسإ، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ  : َجاٍ 

...تابع، َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا



َُشددات ايصزاع١ يف دٍٚ اجملًظ

ٙستدٚد١ٜ املٝاٙ ٚايتدٖٛز املطتُس يف ن١ُٝ ْٚٛع١ٝ املٝاٙ : َُشدد املٝا

ادتٛف١ٝ

نفا٠٤ )، شزاع١ تكًٝد١ٜ غري َال٥ِ يف َععِ ايدٍٚ :صزاعٞايٓا  َُشدد امل

، َعدالت خبس عاي١ٝ %(45-30)زٟ َٓدفط١ 

ستدٚد١ٜ ايرتب ايصزاع١ٝ، َععُٗا ز١ًَٝ : َُشدد األزاضٞ ايصاذت١ يًصزاع١

ق١ًًٝ االستفاظ باملٝاٙ ٚغري خصب١، تتطًب اضتدداّ َهجف يألمسد٠

عدّ ٚدٛد املٝص٠ ايٓطب١ٝ يًكطاع : املٓافط١ ارتازد١ٝ ٚحتسٜس ايتذاز٠

ايصزاعٞ بدٕٚ ايدعِ اذتهَٛٞ، ٚاطتفاض دٛد٠ املٓتر ايصزاعٞ

 (2أقٌ َٔ ) َطا١ُٖ ايكطاع ايصزاعٞ يف ايٓاتر ايكَٛٞ احملًٞضعف%

 ٌُستدٚد١ٜ تٛظٝف ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ ٚال متجٌ ايصزاع١ سايًٝا فسص ع

يًُٛاطٓني

...تابع، َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا

:ايتشدٟ األنرب يًكطاع ايصزاعٞ

َٔ أٜٔ ضٝشصٌ ايكطاع ع٢ً َٝاٖ٘ 

بعد متًح ْٚطٛب املٝاٙ ادتٛف١ٝ 

(املتذدد٠ ٚغري املتذدد٠)



 تٛضع نبري يف بٓا٤ ستطات ايتش١ًٝ َٓر َٓتصف ايطبعٝٓات يتًب١ٝ

( َٔ َتطًبات٘% 56تصٚد سايٝا )َتطًبات ايكطاع ايبًدٟ بايٓٛع١ٝ املطًٛب١ 

املٝاٙ احملال٠ يف دٍٚ اجملًظ

تطٛز طاق١ ايتش١ًٝ يف 

دٍٚ اجملًظ، 

1980-2010 

(2016ٚاملتٛقع١ يًعاّ )

ًَٝاز َرت 

ايعاّ/َهعب

...تابع، َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا
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حتدٜات ايتش١ًٝ

ايتهايٝف املاي١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ

 عب٤ َايٞ ثكٌٝ ع٢ً ناٌٖ املٛاشْات ايٛط١ٝٓ بطبب اطتفاض ْطب اضرتداع

ايتهايٝف ْتٝذ١ يًدعِ ايعاّ غري املٛد٘

 َٔ ًَٝاز                                                     25اضتجُازات ٖا١ً٥ بًػت انجس

دٚالز ست٢ اآلٕ

                                                      ٙازتفاع تهًف١ إْتاز املرت املهعب َٔ املٝا

دٚالز                                                                2-1)احملال٠ يف دٍٚ اجملًظ 

أَسٜهٞ َكاز١ْ باملتٛضط ايعاملٞ ايبايؼ                                                                    

(دٚالز أَسٜهٞ 0.7

 تك١ٝٓ َطتٛزد٠

ال متتًو دٍٚ اجملًظ ٖرٙ ايتكٓٝات

اطتفاض ايك١ُٝ املطاف١ يًتش١ًٝ القتصادٜات دٍٚ اجملًظ

...تابع، َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا

Global Trends 

in MSF Cost



تابع، حتدٜات ايتش١ًٝ

ٞاضتٗالى َهجف يًطاق١ ٜطتٓصف املدصٕٚ ايٓفط

 َٔ اضتٗالى ايطاق١ % 50تطتًٗو ستطات ايتش١ًٝ َصدٚد١ االْتاز أنجس َٔ

ايهًٞ يف بعض دٍٚ اجملًظ

...تابع، َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا
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  2020، ٚاملتٛقع يًعاّ 2000-2009

EIU, 2010))
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يف ايهٜٛت ضٝعادٍ اضتٗالى ايطاق١ حملطات ايتش١ًٝ 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ  2.5)اْتاز ايهٜٛت َٔ ايٓفط ارتاّ 

2035حبًٍٛ ايعاّ ( َٜٛٝا

Darwish, et al. 2010))



تابع، حتدٜات ايتش١ًٝ

ايتأثريات ايب١ٝ٦ٝ

 (خصٛصا اييت تطتددّ ايٓفط بدال َٔ ايػاش)تًٛخ اهلٛا٤ بطبب اْبعاخ األناضٝد

 صسف احملًٍٛ املًشٞ املسنص ٚاذتاز املتدًف عٔ )تًٛخ ايب١٦ٝ ايبشس١ٜ ٚايطاس١ًٝ

ٚأثسٖا ع٢ً األسٝا٤ ٚاملٛا٥ٌ ( ع١ًُٝ ايتش١ًٝ ٚشتًفات املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥ املطتدد١َ

...تابع، َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا

تٛشٜع ستطات 

ايتش١ًٝ يف ارتًٝر 

ايعسبٞ، ْٛعٗا 

ٚطاقتٗا



يف شٜاد٠ املٓطك١ دٍٚ غٗدت٘ ايرٟ اهلا٥ٌ ايعُساْٞ ٚايتٛضع ايطهاْٞ ايُٓٛ ضبب  

 هلرا املدصص١ املا١ٝ٥ املصادز قدز٠ تفٛم مبعدالت يًُٝاٙ ايبًدٟ ايكطاع َتطًبات

بٗا ايٛفا٤ ع٢ً (ايتش١ًٝ) ايكطاع

بطبب نريو املٓصيٞ ايكطاع َتطًبات تطدُت

 ّحملافع١ ع٢ً املٝاٙابساَر فعاي١ٝ عد

عدّ َػازن١ املطتًٗهني

 ٙال متٓع املطتًٗهني َٔ غٝاب أٚ اطتفاض ايتعسف١ ع٢ً اضتدداَات املٝا

اإلضساف يف اضتدداّ املٝاٙ أٚ تبدٜدٖا

ٚ تطسب عايٞ َٔ غبهات املٝاٙ ايبًد١ٜازتفاع ْطب١ املٝاٙ غري احملطٛب١

ٞازتفاع َطت٣ٛ املعٝػ١ ٚغٝاب ايٛعٞ املا٥

 ( فسد/ّٜٛ/يرت 750-300)ازتفاع َعدٍ اضتٗالى ايفسد

اضتٗالى ايكطاع ايبًدٟ يًُٝاٙ

...تابع، َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا
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َععِ ايدٍٚ متتًو ستطات َعادت١ ثالث١ٝ َٚتكد١َ

 فكط َٔ املٝاٙ ايبًد١ٜ% 40-20متجٌ َٝاٙ ايصسف ايصشٞ املعادت١

 ٔاملٝاٙ ايبًد١ٜ املتٛفس٠، % 12ال تصٜد ْطب١ املٝاٙ املعاد اضتدداَٗا ع َٔ

َٔ املٝاٙ املعادت١% 60ٚسٛايٞ 

ٜٞتِ االضتدداّ يف ايسٟ ايتذًُٝٞ ٚاإلْتاد

                                                          ميهٔ إٔ متجٌ ٖرٙ املٝاٙ َصدزا َا٥ٝا

َُٗا َع ٚضع ايطٛابط ٚايػسٚط                                                                

املطًٛب١ يتكًٌٝ املداطس ايصش١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ 

َٝاٙ ايصسف ايصشٞ املعادت١

...تابع، َصادز املٝاٙ ٚاضتدداَاتٗا
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نُٝات َٝاٙ ايصسف ايصشٞ اجملُع١ ٚاملعادت١ 

ٚاملعاد اضتدداَٗا َكاز١ْ باملٝاٙ ايبًد١ٜ 

(  2005)املطتًٗه١ 



ايتأثريات املتٛقع١ يعاٖس٠ تػري املٓا : قطاٜا َطتكب١ًٝ

ضتتأثس إىل سد  إٔ املٓطك١ ايعسب١ٝ إىل( 2007) تػري ايدزاضات اذتدٜج١

(اطتفاض يف َعدالت األَطاز% 20َتٛقع ) نبري بعاٖس٠ تػري املٓا 

Source: Bates, et al. 2008

 15َتٛضط ْتا٥ر 

منٛذز يًُٓا  

حتانٞ ظاٖس٠ 

تػري املٓا  ايعاملٞ 

(2080-2099)



ايرتنٝص ع٢ً : يف ايعكٛد ايجالث١ املاض١ٝ، ٚست٢ ٚقت قسٜب

ضٝاضات إداز٠ ايعسض ٚشٜاد٠ اإلَدادات املا١ٝ٥ يف ٚد٘  

املتطًبات املتصاٜد٠

 شٜاد٠ ايطشب َٔ املٝاٙ ادتٛف١ٝ، ايتٛضع يف بٓا٤ ستطات

ايتش١ًٝ، بٓا٤ ايطدٚد ٚسصاد اإلَطاز، ٚإعاد٠ اضتدداّ َٝاٙ  

ايصسف ايصشٞ

 أضًٛب إداز٠ املٝاٙ عٔ طسٜل تٛفري اإلَدادات ايالش١َ أثبت

قدز َعكٍٛ َٔ اضتدا١َ َٛازد املٝاٙ أٚ تٛفري فػً٘ يف حتكٝل أٟ 

ًظاجملاألَٔ املا٥ٞ يدٍٚ 

اإلداز٠ املا١ٝ٥ املطتدا١َ يف دٍٚ زتًظ ايتعإٚ



قٓاع١ بعدّ إَها١ْٝ ًظ إىل اجملدٍٚ صًت َععِ ٚ :سايًٝا

:االضتُساز يف ٖرا ايٓٗر، ٚضسٚز٠ إدسا٤

 ايطٝاضات املا١ٝ٥ َع ايرتنٝص ع٢ً إدسا٤ات إداز٠ إصالسات يف

ٚاحملافع١ ايطًب

حتطني ايتدابري ايتػسٜع١ٝ ٚاملؤضط١ٝ

 صتشت ادتٗٛد يف بعض ايدٍٚ يف ختفٝض َعدالت االضتٗالى

بػهٌ عاّ بايٓطب١ يًفسد يف بعض ايدٍٚ

  ُٛٓال ٜصاٍ االضتٗالى ايهًٞ يًُٝاٙ يف ازتفاع بطبب اي

ايطهاْٞ املتطازع ٚايطًب ع٢ً املٝاٙ يف قطاعٞ ايصزاع١ 

ٚايبًدٜات   

تابع، اإلداز٠ املا١ٝ٥ املطتدا١َ ايتعإٚ



قطاعات ايصزاع١ )تطٛز َعدٍ اضتٗالى املٝاٙ ايهًٞ بايٓطب١ يًفسد 

(2005-1980)يف دٍٚ اجملًظ ( ٚايبًدٜات ٚايصٓاع١
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تابع، اإلداز٠ املا١ٝ٥ املطتدا١َ ايتعإٚ



َا ٖٛ َفّٗٛ اضتدا١َ إداز٠ قطاع املٝاٙ يف دٍٚ اجملًظ؟

تصٜٚد املٝاٙ يًكطاعات املطتًٗه١

 بايه١ُٝ املطًٛب١

 بايٓٛع١ٝ املٓاضب١

بأقٌ ايتهايٝف

 املاي١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ

ايب١ٝ٦ٝ ٚاالدتُاع١ٝ

يتشكٝل اقص٢ َٓفع١ زتتُع١ٝ

ٙتععِٝ ايك١ُٝ املطاف١ الضتدداّ املٝا

تطاِٖ يف ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ ايعا١َ

ع٢ً املد٣ ايبعٝد

ّادتٌٝ اذتايٞ ٚايكاد

ٖدف اإلداز٠ 

ايس٥ٝظ

ايكٝٛد 

ٚاحملددات

غسٚط ٚتٛشٜع 

سصص االضتدداّ

سكٛم األدٝاٍ 

ايكاد١َ

تابع، اإلداز٠ املا١ٝ٥ املطتدا١َ ايتعإٚ



ايك٣ٛ ايدافع١

ايطػٛط

اذتاي١

االضتذاب١

ايتأثريات

  دفافظسٚف 
 منٛ دميػسايف

ٚسطسٟ 

ٚاقتصادٟ َتطازع

دعِ اي ١ضٝاض
عدّ نفا١ٜ ايٛعٞ 

ا٥ٞامل
ضعف ايرتتٝب 

ٚايكدزات ٞطاملؤض

  تصاٜد ايطًب ع٢ً املٝاٙ

عايٞ َعدٍ اضتٗالى فسد
اطتفاض نفا٠٤ االضتدداّ

اقدٛفازتفاع اي
ازتفاع َعدالت املدًفات 

املا١ٝ٥ 
تٓاقص سص١ ايفسد َع املٝاٙ

تدٖٛز ن١ُٝ ْٚٛع١ٝ املٝاٙ

ازتفاع نًف االْتاز ٚ ايتصٜٚد ٚاملعادت١

ًٛخ ايب١٦ٝ ت) تأثريات ب١ٝ٦ٝ

شٜاد٠ ايطاس١ًٝ ٚايبشس١ٜ، 

، ازتفاع ًَٛس١ االْبعاثات ايػاش١ٜ

  تأثريات اقتصاد١ٜ، (َٝاٙ ايػسب

، خطاز٠  املٝصا١ْٝ ايعا١َع٢ً عب٤ )

ريات تأث، (املٝاٙ ادتٛف١ٝ

، تأثريات صش١ٝادتُاع١ٝ

ضٝاضات تصٜٚد 

اإلَدادات 

ايتٛضع يف  )

إْػا٤ ستطات 

حت١ًٝ، شٜاد٠ 

ايطشب َٔ املٝاٙ 

ادتٛف١ٝ، إعاد٠ 

(االضتدداّ
تسنٝب أدٗص٠ 

َسغد٠ يًُٝاٙ 

محالت تٛع١ٜٛ

إداز٠ ايطًب

-ايطػٛط-ايك٣ٛ ايدافع١) DPSIRاإلطاز ايتشًًٝٞ 

يكطاع املٝاٙ ( االضتذاب١-ايتأثريات-اذتاي١

حتهِ دص٥ٞ أٚ ضعٝف

خازز ضٝطس٠ 

قطاع املٝاٙ

تابع، اإلداز٠ املا١ٝ٥ املطتدا١َ ايتعإٚ



األضتدا١َ

املا١ٝ٥

ايب١٦ٝ اهلٝدزٚيٛد١ٝ
تٛفس املٝاٙ ايطبٝع١ٝ، تربربٗا املهاْٞ 

... ٚايصَاْٞ، املٝاٙ املػرتن١، ايعسٚف املٓاخ١ٝ، 

ايب١٦ٝ املطتكب١ًٝ
املتػريات ايدميٛغساف١ٝ، ايتكدّ ايتكين، 

تػري املٓا ، اضعاز ايػرا٤

... ايعاملٞ، 

ايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ االقتصاد١ٜ
اضًٛب سٛن١ُ ٚإداز٠ املٛازد املا١ٝ٥، ضًٛى

ايكطاعات املطتًٗه١، ايطٝاضات املا١ٝ٥، ايكدز٠ 

االقتصاد١ٜ، ايطٝاضات املؤثس٠ َٔ خازز قطاع

...   ، (ايطها١ْٝ ٚايصزاع١ٝ)املٝاٙ 
ايكدز٠ ع٢ً ايتهٝف 

ٚايتعاٌَ َع املداطس 

ٚإدازتٗا

تابع، اإلداز٠ املا١ٝ٥ املطتدا١َ ايتعإٚ



أِٖ ايك٣ٛ ايدافع١ اييت تٗدد اإلضتدا١َ املا١ٝ٥ يف دٍٚ اجملًظ  :

ضػٛطات ايُٓٛ ايطهاْٞ املتصاٜد٠

تعازض ايطٝاضات ايصزاع١ٝ َع املٛازد املا١ٝ٥ املتاس١

ضعف َطت٣ٛ اإلداز٠ املا١ٝ٥ ٚاتباع إضًٛب إداز٠ ايعسض

ٙاطتفاض نفا٠٤ اضتدداّ املٝا

ٞعدّ نفا١ٜ ايٛعٞ اجملتُع

 ٙاالضتدا١َ املا١ٝ٥ تتطًب إدسا٤ إصالسات نبري٠ ٚدس١٦ٜ يف قطاع املٝا

بٓا٤ ايكدزات )يًتعاٌَ ٚايتهٝف َع ْدز٠ املٝاٙ اذتاي١ٝ ٚاملطتكب١ًٝ 

املؤضط١ٝ ٚاصالح ايطٝاضات ٚحتدٜح ايتػسٜعات ٚايتٛد٘ إىل داْب 

(إداز٠ ايطًب ٚاحملافع١ ٚاذتُا١ٜ

اإلضتٓتادات ٚايتٛصٝات 



 يٝٓتكٌ ضًٛى ( ايٓٗر ايتػازنٞ)حتطني َطت٣ٛ اذتٛن١ُ

اجملتُع َٔ نْٛ٘ دص٤ أضاضٞ َٔ املػه١ً املا١ٝ٥ إىل دص٤ 

(إْػا٤ زتتُع خًٝذٞ َٛد٘ َا٥ٝا)ز٥ٝظ يف سًٗا 

 يف ايبشح ٚايتطٜٛس زفع َطت٣ٛ االضتجُازات املطًٛب١ يف

(  ايتش١ًٝ َٚعادت١ املٝاٙ)زتاٍ تكٓٝات  املٛازد غري ايتكًٝد١ٜ 

ٚاَتالى ايتك١ٝٓاالقتصاد١ٜ ٚايب١ٝ٦ٝ يتكًٌٝ ايتهايٝف 

 ٌَبني دٍٚ زتًظ ايتعإٚ ٚايعاملني ايعسبٞ ايتعإٚ ٚايتها

ٚاإلضالَٞ يف قط١ٝ األَٔ ايػرا٥ٞ يتعصٜص األَٔ املا٥ٞ

تابع، اإلضتٓتادات ٚايتٛصٝات 



غهسًا


