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  الماء هو الحياة
  اإلطار التوجيهي حول الماء

 المفوضية األوروبية
  )أنجزت هذه الترجمة من طرف الوحدة التقنية لسميد(
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  الماء هو الحياة
  اإلطار التوجيهي حول الماء

  المفوضية األوروبية
  

 تصور مبتكر جديد
  :اإلطار التوجيهي

  .و الجوفيةيحمي كل مياه األنهار و البحيرات و المياه الساحلية   -
   .2015من اآلن إلى " حالة حسنة" يضع أهدافا طموحة تسمح لكل المياه أن تحصل على -

يضع  نظام تسيير خاص بأحواض األنهار مع األخذ بعين االعتبار أن نظم توزيع المياه ال تنحصر  -
 .في الحدود السياسية

 .يفرض تعاونا يتجاوز الحدود بين البلدان و كل األطراف المعنية -

ؤمن مشاركة فعالة في نشاطات تسيير المياه و ذلك لكل المتدخلين، بما فيهم المنظمات غير ي -
 . الحكومية و الواليات المحلية

بكل مصادره زراعيا كان ، أم نشاطا ( يسهر على مراقبة و إنقاص التلوث على كل المستويات  -
 ....)صناعيا، أو مناطق سكنية، إلخ

 ." مسّدد-ملوث" احترام مبدأ يفرض سياسة تسعير المياه مع  -

 .يوازن بين مصالح البيئة و من يعتمدون عليها -

  
  مورد هشّالماء 

إذ أن التلوث الذي يحصل اليوم قد . إن قطرة واحدة من مادة خطيرة قد تلوث ماليين اللّترات من الماء
   ميداني الزراعة فاستعماالتها العديدة و خاصة في. يمكث أجياال في المياه الجوفية المخصصة للشرب

الخاص بالماء اإلطار التوجيهي و لذا فإن . و الصناعة، إضافة إلى استعمال الخواص، تؤثر سلبا عليها
يهدف بالدرجة األولى إلى الحيلولة دون التلوث، انطالقا من مصدره و وضع قواعد و ميكانزمات 

على المياه الجوفية  على أنه يحافظ  بصفة مستمرة، عالوةالمراقبة التي تسمح بالسيطرة على كل مصادره
 إضافة إلى وجود ضوابط مشددة قيد الدراسة .و يحدد األهداف الطموحة الخاصة بنوعيتها و كميتها

  و بالرغم من تلوث مياهنا الجوفية . متعلقة بالنظم البيئية المائية ألنهارنا، و بحيراتنا و مياهنا الساحلية
  .2015بحلول " حالة حسنة" في، يتحتم أن تكون حالياو السطحية 
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   دائمة استخدام الماء بصفة
 وبعد يها، عندها سنفهم مدى أهمية الحفاظ علياهعند إلمامنا بعدد النشاطات التي تؤثر سلبا على الم

يكفينا مالحظة العدد المتزايد من االحتياجات لتقدير . المساعي المؤدية لحمايتها من المواد الملوثة
، حتى يبقى ما يكفي اإلطار التوجيهيفعلى كل واحد أن يسهر على التطبيق الفعال لهذا و لذا  .العواقب

إن التسيير المتكامل للماء هو  .على أن تكون مطابقة للمواصفات الجيدة النوعية. من الماء لألجيال المقبلة
  .أمر جوهري لكل واحد منا

  

  حدود للماء ليس
 من أجل الماء جديدةتضامنية حملة 

ص سبق و أن زار األحواض الواسعة ألنهار أوروبا كالدانوب و الراين، يعرف أنه ليس للماء كل شخ
إن االتحاد  .و إذا كان األمر كذلك، فان أحسن وسيلة لتسيير الماء تكون من خالل التعاون الدولي. حدود

وض رحينان، األوروبي قد حفظ الدرس من خالل التجارب المكتسبة لمختلف المناطق األوروبية مثل ح
 الخاص بالماء يفرض على كل اإلطار التوجيهيإن  . مدة طويلة، الى نظام تعاون دوليذالذي يخضع، من

و هو ينص على  .أطراف حوض نهر معين إدارة و تسيير المياه بصفة مشتركة في إطار شراكة ضيقة
األهداف الطموحة، إقامة برنامج تسيير مشترك لحوض النهر و ذلك باتخاذ إجراءات تفرض احترام 

 الخاص بالماء يحاول تحفيز التضامن من أجل تسيير الماء اإلطار التوجيهيإن . تماشيا و اآلجال المحددة
  .في أحواض األنهار

  

  مشكلة الجميعالماء 
على غرار بعض البلدان، يجب على مختلف األطراف من مختلف القطاعات أن تتعاون من أجل حماية 

مصنعا كان أم (  ما أننا نستخدم جميعنا الماء في حياتنا اليومية و في مقرات عملناو ب. الموارد المائية
فإنه من األهمية بمكان أن نكون كلنا معنيين بهذا المشروع، و ذلك للوصول لهدف ) مزرعة أو مكتبا

طات و عليه فان اإلطار التوجيهي يشجع كل من يهمه األمر على المشاركة بصفة فعالة في نشا. المشّرع
إن تفّهمنا الجيد و معرفتنا لألثر الذي نخلفه على نوعية و كمية الماء، يمكننا من أن نساهم  .تسيير المياه

ن اإلطار التوجيهي الخاص بالماء يشجع كل المواطنين على إلذا ف .في حماية مواردنا المائية النفيسة
  .المشاركة في حماية و تسيير مياههم
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  للماءالثمن المعقول 
اء ليس مادة تجارية كغيره، يجب اعتباره إرثا ثمينا، من الالزم تقدير سعره، ذلك السعر الذي يشجع الم

اإلطار التوجيهي إن . فالعديد من البلدان األوروبية تطبق هذه السياسة منذ سنوات. على استخدامه الدائم
يفرض على البلدان األعضاء تطوير سياسة أسعار المياه في إطار يسمح لكل المستهلكين الخاص بالماء 

 اإلطاريعتمد مبدأ .  من المساهمة بصفة مالئمة- من الميدان الفالحي أو الصناعيمخواصا كانوا، أ-
 من .ألنه في النهاية، ال بد من وجود من تقع عليه أعباء التلوث.  على وجوب تسديد الملوثالتوجيهي

  للبالد بتوفير خدمات توزيع المياه بأسعار معقولة للذين هم في حاجة اإلطار التوجيهيجهة أخرى يسمح 
  .إليها

  
   مشتركعمل

ولكل . فهو يعتمد على مشاركة جميع األطراف. حول المياه هو فريد من نوعهاإلطار التوجيهي إن عمل 
 -  حدث أول من نوعه– ضاء، و الدول المرشحة، المفوضية األوروبية، الدول األع: األطراف المعنية

  .إمكانية إقامة شراكة جديدة بغية القيام بالتسيير و السهر على التطبيق المتواصل و الفعال
  

  :اإلطار التوجيهي مهمة في آجال
   2003ديسمبر  -

  .حول الماءاإلطار التوجيهي تكييف تـقـنينات وطنية و جهوية في ميدان المياه حسب 
  . لتعاون على مستوى أحواض األنهارتفعيل ا

   2004ديسمبر  -
يجب التوصل إلى وضع دراسة حول ضغوط و انعكاسات النشاطات اإلنسانية على المياه ، فضال عن 

  .دراسة اقتصادية أيضا
   2006ديسمبر  -

  .يجب أن تكون برامج المراقبة عملية، الستخدامها كقاعدة لتسيير المياه
   2008ديسمبر  -

  . للجمهور مشاريع تسيير أحواض األنهاريجب أن تقدم
  2009ديسمبر  -

  .تسيير أحواض األنهارل  األولىمشاريعالنشر 
   2015ديسمبر  -

  ."حالة حسنة"يجب أن تكون المياه 
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  الماء في االتحاد األوروبي
  لماذا يجب الحفاظ عليه؟

إن هذا المصدر  . أي مجال للشكإن أهمية الماء كمصدر للحياة و مساهم في النظام البيئي العالمي ال تدع
  الذي يلبي حاجيات اإلنسان األساسية يشكل في حد ذاته عنصرا أساسيا في التطور، خاصة لدفع االزدهار 

  .و الحفاظ عليه و ذلك من خالل الزراعة، الصيد البحري، و اإلنتاج الطاقوي، و التصنيع، السياحة و النقل
جمعه أزمة في أنه في الواقع يواجه العالم أإال  .النظم البيئية في العالمزيادة على أن الماء ضرورة حيوية لكل 

ظاهريا، يبدو أن األمر ال يعني أوروبا، إذ أن القارة ال تعرف نقصا في المياه، بيد أن نوعية و تسيير  .المياه
  .المياه في أوروبا تبقى غير مرضية

  

  حالة الماء في العالمعناصر مهمة حول 
  .ن مجموع مياه الكرة األرضية تخص االستهالك اإلنسانيم % 1أقل من  -
 . مليار نسمة ال يتوفر على أية وسيلة للحصول على المياه الصالحة للشرب1،2أكثر من  -

  
  حالة الماء في أوروباعناصر مهمة حول 

  .من مجموع المياه السطحية مهددة بصفة خطيرة بالتلوث%  20في داخل االتحاد األوروبي تبقى  -
 .من مياه الشرب في أوروبا% 65 المياه الجوفية حوالي توفر -

 . تفوق استغالل مواردها من المياه الجوفيةةمن المدن األوروبي% 60 -

  .من المناطق الرطبة توجد في خطر بسبب فائض االستغالل للمياه الجوفية% 50 -

  .1985منذ % 20توسعت مساحة المناطق المسقية في جنوب أوروبا إلى  -

د المتزايد للضغوطات التي تشهدها مواردنا المائية، فإن وجود أدوات قانونية فعالة، مسيرة لتلك نظرا للعد
  .صبح ضرورة حيوية و ذلك لتأمين هذه الموارد و الحفاظ عليها لألجيال القادمةأالمشاكل بجدية، 

  : هدافا واضحة و هو يحدد أ. حول الماء يوسع حدود حماية الماء إلى كل المياهاإلطار التوجيهي إن 
   .2015من اآلن إلى غاية " ) حالة حسنة" أو " (ا إيجابياناتج"  يجب على كل المياه األوروبية أن تنتج -
  . يجب أن يبقى استخدام المياه مستمرا في آل أوروبا-
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  المفوضية األوروبية
  

  :تبقى هذه النشرة متوفرة مجانا إلى حين استنفاذ مخزونها لدى العنوان التالي
    )BU-9 0/11(  مركز اإلعالم 

  المديرية العامة للبيئة
  المفوضية األوروبية

B-1049ل   بروكسي  
   98 61 299 )2-32: (الفاكس 

 ENV-PUBS@cec.eu.int : يالبريد اإللكترون
 

 /http://www.europa.eu.int/comm/environnement/water  :لمزيد من المعلومات 
 env-water@cec.eu.int : يالبريد اإللكترون
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