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٢٠٢٢مايو   ددـع –نظرة على األحـــداث 

أحد المفـاهيم التـي طرحـت لمواجهـة إشـكالية  ،Virtual Water)" (المياه االفتراضية"مفهوم 

) (John Anthony Allan"جـون أنتـوني آالن"بلوره عالم الجغرافيا البريطاني الهدر المائي، حيث

، وينصـــرف المفهـــوم إلـــى كميـــة الميـــاه العذبـــة بصـــورها المختلفـــة ١٩٩٣ألول مـــرة فـــي عـــام 

.المستخدمة في إنتاج السلع والمنتجات) الخضراء والزرقاء والرمادية(

أحد أهم المفاهيم المنبثقـة  )Virtual Water Trade(" تجارة المياه االفتراضية"ويُعد مفهوم 

المتاحـة،  عن المياه االفتراضية، وأكثرهـا ارتباطًـا بتحقيـق الكفـاءة فـي إدارة المـوارد المائيـة

ة بـالمنتج ويُقصد بهذا المفهوم، كميـة الميـاه التـي تمثـِّل حجـم الميـاه االفتراضـية المرتبطـ

.أو السلعة التي يتم تصديرها أو استيرادها من دولة ما إلى دولة أخرى

ة؛ وتســتخدم الــدول مفهــوم تجــارة الميــاه االفتراضــية مــن أجــل الحفــاظ علــى مواردهــا المائيــ

هالكًا للميـاه، وذلك باستيراد المنتجات كثيفة االستخدام للمياه وتصدير السلع األقل است

.ومن ثمَّ، تقليل الهدر من الموارد المائية، وتعزيز األمن المائي للدول

ويســعى العــدد الجديــد مــن نشــرة نظــرة علــى األحــداث الصــادرة عــن مركــز المعلومــات ودعــم 

ط الضـوء إلى تسلي" سالح الدول في مواجهة الفقر المائي.. المياه االفتراضية"اتخاذ القرار 

 علــى مفهــوم الميــاه االفتراضــية، وأهميتــه والعوامــل التــي دفعــت لطرحــه، وكــذا المفــاهيم

ا تطــرَّق األخــرى وثيقــة الصــلة بــه مــن قبيــل البصــمة المائيــة، وتجــارة الميــاه االفتراضــية، كمــ

 هـــل يُعَـــد: العـــدد إلـــى ميـــزان الميـــاه االفتراضـــية، مـــع محاولـــة اإلجابـــة عـــن التســـاؤل التـــالي

ــاول ال ــرًا يتن ــاه االفتراضــية وســيلة ناجحــة لمواجهــة الشــحّ المــائي؟، وأخي عــدد مفهــوم المي

.نصيب مصر من المياه االفتراضية
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)  (Virtual Waterمفهوم المياه االفتراضية : أولًا

إلــى الميــاه   “Virtual Water”يُشــير مصــطلح الميــاه االفتراضــية

راد الموجــودة فــي المنتجــات والســلع التــي يتــداولها األفــ" الخفيــة"

ـــا ـــا . ويســـتهلكونها يومي أو " نةالميـــاه المضـــمَّ"ويُطلـــق عليهـــا أيضً

لعة وفي حين أن المستهلك للمنتج أو الس". المياه غير المباشرة"

 ال يرى عادة هـذه الميـاه االفتراضـية، فإنهـا تـدخل فـي جميـع مراحـل

. سلسلة القيمة

متــر  ١٦٠٠٠متـر مكعــب مـن الميـاه إلنتـاج طــن مـن القمـح، وكـذلك  ١٣٠٠علـى سـبيل المثـال، هنــاك حاجـة لنحـو 

لحــم وبالتــالي، يمكــن للشــخص الــذي يأكــل الكثيــر مــن ال. مكعــب مــن المــاء إلنتــاج طــن مــن اللحــم البقــري

ــا، بينمــا يســ ــاه االفتراضــية يوميً ــار مكعبــة مــن المي ــى خمســة أمت تهلك البقــري أن يســتهلك مــا يصــل إل

.متر مكعب فقط ٢,٥الشخص النباتي نحو 
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أهمية مفهوم المياه االفتراضية وأسباب طرحه: ثانيًا

ةمبررات طرح مفهوم المياه االفتراضي

الميـــاه "بـــرزت اإلرهاصـــات األولـــى لمفهـــوم 

فــــــــــي تســــــــــعينيات القــــــــــرن " االفتراضــــــــــية

ون جــ"المُنصـرم، مـن قِبـل العـالم البريطـاني 

 ؛ حيث طرحه كأداة لحل األزمـات"أنتوني آالن

الجيوسياســــــــــية؛ للحيلولــــــــــة دون انــــــــــدالع 

. صراعات بشأن المياه

ــا لنظريــات التجــا" آالن"أشــار  رة إلــى أنــه وفقً

نتجـات الدولية، يتعيَّن على الدول تصدير الم

يراد التـــي تمتلـــك فيهـــا ميـــزة نســـبية، واســـت

مـــة المنتجـــات التـــي تفتقـــر إلـــى المـــوارد الالز

. إلنتاجها؛ بهدف تحقيق األمن المائي

من الناحية االقتصاديةةمن الناحية السياسي
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)تابع(أهمية مفهوم المياه االفتراضية وأسباب طرحه 

أهمية مفهوم المياه االفتراضية 

المتحقيق وفورات للمياه العذبة على مستوى الع

ميــاه تُعــد تجــارة الميــاه االفتراضــية أحــد األدوات الفعالــة لترشــيد اســتهالك ال

 واســـتخدامها بكفـــاءة؛ ال ســـيَّما للـــدول التـــي تعـــاني مـــن الشـــح المـــائي؛ حيـــث

ن إنتاجهـا يمكنها استيراد المنتجات الغذائية كثيفة االسـتهالك للميـاه بـدلًا مـ

. أو زراعتها محليا وإهدار المزيد من المياه

تحقيق األمن الغذائي للدول

ي مــن مكَّنــت الميــاه االفتراضــية بعــض الــدول التــي تعــاني مــن الشــح المــائ

مجابهــة التحــديات المحدقــة بــاألمن الغــذائي، مــن خــالل اســتيراد الســلع 

.   كثيفة االستهالك للمياه

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ق الهـدف أصبحت تجارة المياه االفتراضـية ضـمن السُـبل الرئيسـة لتحقيـ

، ذات الصلة بضـمان تـوافر ٢٠٣٠السادس من أهداف التنمية المستدامة  

.المياه وإتاحتها للجميع

عكـس ال تقتصر أهمية المفهوم على مواجهة الشح المائي فحسب، وإنما هناك جملة من األسباب التـي ت

أهمية هذا المفهوم
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المفاهيم ذات الصلة: ثالثَا

، "هوكسـتراأريـن "، فـي إطـار مسـاعي ٢٠٠٢تعود اإلرهاصات األولى لظهـور مفهـوم البصـمة المائيـة إلـى عـام 

ســتهلكة بهولنــدا، لبلــورة وســيلة لقيــاس كميــات الميــاه الم" تــوينتي"أســتاذ إدارة المــوارد المائيــة بجامعــة 

ــة  لســلعة هــي ويمكــن القــول بــأن البصــمة المائيــة ل. أثنــاء إنتــاج الســلع والمنتجــات) األثــر البيئــي(والملوثَّ

وتعـد . جإجمالي كميات المياه المستخدمة في إنتاج السلعة خالل مختلف مراحل التجهيز واإلعداد واإلنتـا

ج عـن عمليـات حجـم ونـوع التلـوث النـات(، يتضمن األثر البيئي "مؤشر متعدد األبعاد"البصمة المائية بمثابة 

: الثة أنواع، هيوتنقسم البصمة المائية إلى ث. ، إلى جانب حجم المياه المستهلكة في عملية اإلنتاج)اإلنتاج

). البصمة المائية الرمادية-البصمة المائية الخضراء  -البصمة المائية الزرقاء (

البصمة المائية 

ةالبصمة المائي

الخضراء 

ة البصمة المائي

الرمادية

البصمة المائية

الزرقاء 

تشــــــير إلــــــى المــــــوارد المائيــــــة، 

ـــــــــاه األمطـــــــــار،  ـــــــــا مي وخصوصً

اج المسـتخدمة مباشـرة فـي إنتـ

ــــة  ــــة أو تنمي المحاصــــيل الزراعي

قبـــــــــــل (الثـــــــــــروة الحيوانيـــــــــــة، 

).لعالتصنيع أو التحويل إلى س

ة تشــير إلــى حجــم الميــاه الملوثــ

: الناتجة عن نشاط معين، مثـل

ارف النفايات الصناعية، والمص

.ةالمائية في المناطق الحضري

ــ ة تشــير إلــى كميــة الميــاه العذب

) األنهــــــــار والميــــــــاه الجوفيــــــــة(

ا فـي مخت لـف المستخدمة فعليـ

.مراحل إعداد السلع وإنتاجها

ةأنواع البصمة المائي
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التفاح

الموز

رقصب السك

كجم/ لترًا ٨٢٢

كجم/ لترًا ٧٩٠

كجم/ لترًا ١٧٨٢

١٥%١٦%٦٨%

٤%١٢%٨٤%

٦%٢٧%٦٦%

ةنسبة المياه الرمادياءنسبة المياه الزرقاءنسبة المياه الخضر

ةكمية المياه االفتراضي
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٢٠٢٢١٣مايو   ددـع –نظرة على األحـــداث 

) تابع(أرقام وحقائق : المياه االفتراضية

لسلعلبعض المنتجات واللبصمة المائية المتوسط العالمي 

نسبة المياه الرماديةاءنسبة المياه الزرقءنسبة المياه الخضرا

ةكمية المياه االفتراضي

زاالبيتاألرز

الزبدةلحم الخروف

الجبنةلحم الفراخ

للواحدة/ لترًا ١٢٥٩كجم/لترًا ٢٤٩٧

كجم/ لترًا   ٥٥٥٣كجم/ لترًا ١٠٤١٢

كجم/ لترًا ٣١٧٨

٧%٨%٨٥%

كجم/لترًا ٤٣٢٥

١٠%١٤%٧٦%١١%٢٠%٦٨%

٧%٨%٨٥%١%٥%٩٤%

١١%٧%٨٢%

المكرونة

لحم الماعز

العيش المصنوع من القمح

كجم/لترًا ١٨٤٩

كجم/ لترًا ٥٥٢١

كجم/لترات ١٦٠٨

١١%١٩%٧٠%

١١%١٩%٧٠%

٠%٦%٩٤%
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٢٠٢٢مايو   ددـع –نظرة على األحـــداث  ١٤

)  تابع(أرقام وحقائق : المياه االفتراضية

سلعلبعض المنتجات والللبصمة المائية المتوسط العالمي 

ةنسبة المياه الرمادينسبة المياه الزرقاءءنسبة المياه الخضرا

ةكمية المياه االفتراضي

رالتمالقهوة

القطنالبيض

للواحدة/ لترًا ٢٢٧٧كجم/لترًا ١٣٢

كجم/ لترًا ٢٤٩٥كجم/ لترًا ١٩٦

٤%٥٥%٤١%٣%١%٩٦%

١٣%٣٣%٥٤%١٣%٧%٧٩%

ةالشوكوالت

ناللب

كجم/لترًا ١٧١٩٦

كجم/ لترًا ٢٥٥

١%١%٩٨%

٧%٨%٨٥%
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٢٠٢٢١٥مايو   ددـع –نظرة على األحـــداث 

تجارة المياه االفتراضية: خامسًا

ية تجارة المياه االفتراض

" ةتجــارة الميــاه االفتراضــي"يشــير مفهــوم 

)virtual water trade ( إلى حجم المياه التي

ل يــتم تــداولها بــين الــدول مــن خــالل التبــاد

.التجاري للسلع والمواد الغذائية
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٢٠٢٢مايو   ددـع –نظرة على األحـــداث  ١٦

ميزان المياه االفتراضية : سادسًا

عجز فائض

صادرات 

واردات  صادرات 

واردات 

ية ميزان المياه االفتراض

ــا منــه إجمــالي Virtual water balance)(يُمثِّــل ميــزان الميــاه االفتراضــية  إجمــالي الــواردات مطروحً

. الصادرات من المياه االفتراضية طبقًا الحتياجات كل سلعة

ن أجـل وفي هذا اإلطار، يُعد الوضع المثالي للدول هو تحقيق فـائض فـي ميـزان الميـاه االفتراضـية مـ

. ةمواجهة أزمة الشُحّ المائي، وتحقيق التنمية االقتصادية المُستدامة للدولة المُستورِد

إذا زادت صــادرات الدولــة مقارنــة بوارداتهــا مــن 

.المياه االفتراضية، فإن ذلك يُعد عجزًا

 إذا زادت الواردات على الصـادرات يُصـبح هنـاك

.  فائض من المياه االفتراضية

السلبي ميزان المياه االفتراضية اإليجابي ميزان المياه االفتراضية



ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

٢٠٢٢١٧مايو   ددـع –نظرة على األحـــداث 

قدرة علـى إن معرفة ميزان المياه االفتراضية للدولة ينطوي على جُملة من المنافع، في مقدمتها تعزيز ال

عـيَّن أن وضع السياسـات المائيـة واالقتصـادية المالئمـة لالسـتفادة مـن هـذا المصـطلح الجديـد؛ حيـث يت

فريقيـا، يدفع مصطلح المياه االفتراضية العديد من دول العالم، ال سيَّما دول الشرق األوسط وشمال إ

 ســيَّما التــي تُعــاني مــن الشــح المــائي إلــى إعــادة النظــر فــي سياســات التصــدير واالســتيراد الخاصــة بهــا، ال

. المنتجات التي تُصدَّر بأسعار زهيدة

)تابع(ميزان المياه االفتراضية 
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٢٠٢٢مايو   ددـع –نظرة على األحـــداث  ١٨

اجهة وسيلة ناجحة لمو" المياه االفتراضية"هل تُعد : سابعًا
الفقر المائي؟ 

منهـا يتمثـل فـي ميـاه % ٩٧مـن كوكـب األرض، فـإن % ٧٥في حين تُشكِّل المـوارد المائيـة العالميـة نحـو •

فقط مياه عذبة، وهي نسبة % ١موارد مائية حبيسة في الجبال الجليدية، ونحو % ٢البحار والمحيطات، و

يديْن ال تكفــي لتلبيــة احتياجــات ســكان العــالم، ممــا يتطلــب األخــذ بمفهــوم األمــن المــائي علــى الصــع

.المحلي والعالمي عند بلورة السياسات المائية للدول

ــرِح مفهــوم • نشــر باعتبــاره وســيلة لمواجهــة مشــكلة الفقــر أو الشــح المــائي، و" الميــاه االفتراضــية"طُ

ـــوعي بـــين األفـــراد بشـــأن الكميـــات المســـتخدمة مـــن الميـــاه فـــي إنتـــاج المحاصـــيل والســـلع التـــي  ال

.ليستهلكونها في مختلف جوانب حياتهم اليومية، ومن ثمَّ، تعزيز معدالت األمن المائي للدو

المــائي  وبــالنظر إلــى مفهــوم تجــارة الميــاه االفتراضــية بشــكل خــاص، يتبــين أهميتــه كآليــة تعــزز األمــن•

ت كثيفــة للــدول، ال ســيَّما تلــك التــي تعــاني مــن النــدرة المائيــة، مــن خــالل اســتيراد المحاصــيل والمنتجــا

.االستخدام للمياه، وتصدير السلع األقل استهالكًا للمياه في عملية إنتاجها

ــا فــي• ألمريكيــة الواليــات المتحــدة ا(أمريكــا الشــمالية : ويوجــد أكبــر المصــدرين للميــاه االفتراضــية عالميً

، )ا وتايالنــدالهنــد وباكســتان وإندونيســي(، وجنــوب آســيا )البرازيــل واألرجنتــين(، وأمريكــا الجنوبيــة )وكنــدا

.وأستراليا

ألوسط وأوروبا، في المقابل، توجد أكثر البلدان استيرادًا للمياه االفتراضية في شمال إفريقيا والشرق ا•

.إلى جانب المكسيك واليابان وكوريا الجنوبية
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٢٠٢٢١٩مايو   ددـع –نظرة على األحـــداث 

مصر والمياه االفتراضية : ثامنًا

 water footprintوفقًـا لمؤشـر البصـمة المائيـة 

، فـــإن إجمـــالي البصـــمة المائيـــة لمصـــر ٢٠١١لعـــام 

ك وهي بـذل، مليون متر مكعب سنويًا ٩٥يبلغ نحو 

ـــــا، يليهـــــا الســـــودان، والثانيـــــة  تعـــــد األولـــــى عربيً

ـــــا بعـــــد نيجيريـــــا، والثالثـــــة علـــــى مســـــتو ى إفريقيً

 وتعـد كـل مـن. الشرق األوسط بعد إيـران وتركيـا

على - الصين والهند والواليات المتحدة األمريكية

ن الــدول الكبــرى علــى مســتوى العــالم مــ -التــوالي

 وحيــث إجمــالي البصـــمة المائيــة؛ حيـــث تمثــل نحـــ

. من إجمالي البصمة المائية العالمية% ٣٨

يةمصر  والمياه االفتراض
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٢٠٢٢مايو   ددـع –نظرة على األحـــداث  ٢٠

راءالمحاصيل المصرية ذات البصمة المائية الخض

الذرةالقمح

%٥منتجات أخرى أقل من المحاصيل العلفية

١١,٦%١٨,٦%

٣٧,٤%٣٢,٤%

)تابع(مصر والمياه االفتراضية 

البصمة المائية لبعض القطاعات المصرية 
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٢٠٢٢٢١مايو   ددـع –نظرة على األحـــداث 

)تابع(مصر والمياه االفتراضية 

البصمة المائية لبعض القطاعات المصرية 

المحاصيل المصرية ذات البصمة المائية الزرقاء

األرز

القطن

١٦,٦%

٨%

القمح

قصب السكر

١٧,٣%

٦,٥%

الذرة

%٥منتجات أخرى أقل من 

١٩,٦%

٣٢,١%
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٢٠٢٢مايو   ددـع –نظرة على األحـــداث  ٢٢

)تابع(مصر والمياه االفتراضية 

البصمة المائية لبعض القطاعات المصرية 

القطاعات والمحاصيل المصرية ذات البصمة المائية الرمادية

األرز

المنتجات المحلية

%١٧

%٨

القمح

المنتجات الصناعية

%٦

الذرة

%٥منتجات أخرى أقل من 

%٢٠

%٣٢

٨,٨%٨,١%٨,٧%

٢٦,٧%٢٠,٧%٢٧%
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٢٠٢٢٢٣مايو   ددـع –نظرة على األحـــداث 

تجارة المياه االفتراضية في مواجهة الشح المائي . ١

" التجـارة االفتراضـية للميـاه حـول العـالم: "بعنـوان) (water footprint calculatorسـلَّط تقريـر لموقـع 

ع ، وأهميتــه فــي مواجهــة الشــح المــائي عبــر اســتيراد الســل"الميــاه االفتراضــية"الضــوء علــى مفهــوم 

صـد بهـا يق" الميـاه االفتراضـية"هـذا، وقـد أشـار التقريـر إلـى أن . والمنتجات كثيفة االسـتهالك للميـاه

ألفــراد فــي غيــر المباشــرة المتضــمَّنة فــي الســلع والمنتجــات التــي يســتهلكها ا" الخفيــة"كميــة الميــاه 

ي جميـع حياتهم اليومية، وفي صدارتها المنتجات الغذائيـة التـي تسـتهلك كميـات كبيـرة مـن الميـاه فـ

فية، مراحل إنتاجها، بدءًا من مياه الري المُستخدمة في زراعة المحاصيل الغذائية، أو المحاصيل العل

قلهـا إلـى والمياه التي تستهلكها الحيوانات، ثمّ معالجـة تلـك المنتجـات بجميـع أنواعهـا وتعبئتهـا ون

.األسواق

العروض: تاسعًا

اه وعلــى هــذا النحــو، فــإن الــدول التــي تعــاني مــن الشــح المــائي تكــون فــي أمــس الحاجــة إلــى اســتيراد الميــ•

ار، وفــي هــذا اإلطــ. االفتراضــية؛ لســد احتياجــات مواطنيهــا المتنوعــة مــن المنتجــات الزراعيــة والصــناعية

تـداولها بـين  ، والـذي يُشـير إلـى حجـم الميـاه التـي يـتم"تجـارة الميـاه االفتراضـية"تطرَّق التقرير إلى مفهوم 

ي تعـاني الدول من خالل التبادل التجاري للسلع والمواد الغذائيـة؛ حيـث سـمح التبـادل التجـاري للـدول التـ

اه عبــر مــن محدوديــة المــوارد المائيــة بتلبيــة احتياجــات ســكانها مــن المنتجــات كثيفــة االســتهالك للميــ

. استيراد تلك المنتجات

يق التوازن يساعد الدول على تحق" تجارة المياه االفتراضية"وفي الصدد نفسه، أوضح التقرير أن مفهوم •

ا مـن خــالل فـي سياسـتها؛ فبنــاءً علـى إدراك كــل دولـة لحاجاتهــا المائيـة والغذائيـة، تســعى لتلبيـة حاجاتهــ

علــى  االعتمــاد بشــكل أساســي علــى اإلنتــاج المحلــي، وفــي المقابــل قــد تختــار دولــة أخــرى تخفيــف العــبء

).أي المياه االفتراضية(مواردها المائية الشحيحة عن طريق استيراد منتجات كثيفة المياه 
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٢٠٢٢مايو   ددـع –نظرة على األحـــداث  ٢٤

)تابع(العروض 

ــال• ــر أن أهميــة مفهــوم الميــاه االفتراضــية يتعــاظم فــي ضــوء التحــديات ذات الصــلة ب ــد التقري تغيرات وأكَّ

لظــواهر المناخيـة؛ حيـث إن زيــادة انبعاثـات غــاز ثـاني أكســيد الكربـون، ومــا يسـتتبعه مــن تزايـد مُطــرد فـي ا

ـــر معـــدالت وأمـــاكن  المناخيـــة المتطرفـــة، وفـــي صـــدارتها موجـــات الجفـــاف والعواصـــف الشـــديدة، وتغيُّ

زيــد مــن ســقوط األمطــار، يُنــذر بجُملــة مــن التــداعيات الســلبية علــى اإلنتــاج الزراعــي، بمــا يســتدعي إيــالء م

.االهتمام لتعزيز تجارة المياه االفتراضية حول العالم

ــا، ألقــى التقريــر الضــوء علــى بعــض التقــديرات التــي رجَّحــت تضــاعف حجــم الميــاه االفتراضــ ية فــي وختامً

ــة بــين الــدول إلــى نحــو ثالثــة أضــعاف المعــدالت الراهنــة بحلــول نهايــة القــر ن الســلع الزراعيــة المتداول

الحــالي، مشــيرًا إلــى ضــرورة مواجهــة مشــكلة الشــح المــائي وأزمــات نــدرة الميــاه عبــر تعظــيم االهتمــام 

.بتجارة المياه االفتراضية
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المخاوف المُحدقة باستهالك المياه االفتراضية . ٢

 (PAUL SULLIVAN)“بـول سـوليفان"للكاتـب  The National)" (ذا ناشيونال"ألقى تقرير نشرته صحيفة 

ق الضــوء علــى أهميــة الميــاه االفتراضــية فــي تحقيــق مســاعي دول العــالم، وفــي مقــدمتها دول الشــر

 األوســـط نحـــو االســـتدامة المائيـــة، مشـــيرًا إلـــى أن الميـــاه االفتراضـــية هـــي الميـــاه غيـــر المباشـــرة

 المتضــمَّنة فــي الســلع، وأن كــل ســلعة لهــا بصــمة مائيــة خاصــة بهــا، وهــي إجمــالي كميــات الميــاه

المســـتخدمة فـــي إنتاجهـــا خـــالل مختلـــف مراحـــل التجهيـــز واإلعـــداد واإلنتـــاج، كمـــا يمكـــن احتســـاب 

.البصمات المائية لألفراد

)تابع(العروض 

حتسـاب وأفاد التقريـر بأنـه يـتم احتسـاب الميـاه االفتراضـية الموجـودة فـي المنـتج أو السـلعة مـن خـالل ا•

ج إجمـالي حجـم الميـاه الزرقـاء والخضـراء والرماديـة المسـتخدمة فـي مراحـل إعـداد المنـت(بصمته المائية 

ــا االنتبــاه إلــى أن البصــمة المائيــة للقهــوة علــى ســبيل المثــال تبلــغ نحــو )كافــة لتــرًا مــن الميــاه،  ١٣٢، الفتً

. غالبيتها من المياه الخضراء
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تلبيــة وأكَّــد التقريــر أن دول الشــرق األوســط تعــاني مــن الشــح المــائي؛ حيــث إن مواردهــا المائيــة ال تكفــي ل•

حًا أن احتياجات السكان من مياه الشـرب والميـاه الالزمـة لـري األراضـي الزراعيـة واإلنتـاج الصـناعي، موضـ

 بـرايس"من احتياجاتها الغذائية؛ حيث أفادت شـركة الخـدمات المهنيـة % ٨٥دول الخليج تستورد أكثر من 

% ٦٢من الحبوب، و% ٩٣أن دول الخليج تستورد جميع أنواع األرز تقريبًا، وكذلك  PWC)" (ووتر هاوس كوبرز

. من الخضراوات% ٥٦من اللحوم، و

ة مـن الـدول وسلَّط التقرير الضوء على المخاوف المُحدقـة بتجـارة الميـاه االفتراضـية؛ حيـث تتخـوف جُملـ•

اف، من اإلفراط في استخدام مواردها المائية في ضوء الكـوارث المناخيـة الراهنـة، ال سـيما موجـات الجفـ

 ٢٦قـدَّر بنحـو فعلى سبيل المثال، تتفاقم المخـاوف فـي الهنـد بشـأن صـادرات الميـاه االفتراضـية، والتـي تُ

. تريليون لتر سنويا

يراد الميـاه وختامًا، أكَّد التقرير أنه سيتعيَّن على دول الشـرق األوسـط االسـتمرار فـي االعتمـاد علـى اسـت

وء علـى االفتراضية في العديد من المنتجات والسلع الغذائية لمواجهة الشح المائي، كما أن إلقاء الضـ

سـتخدام البصمات المائية للمنتجات وتجارة المياه االفتراضية مـن شـأنه تعزيـز الـوعي بأهميـة ترشـيد ا

الميــاه لــدى جمــوع المــواطنين مــن جانــب، ومســاعدة الحكومــات فــي التخطــيط لتــأمين وإدارة مواردهــا 

.المائية من جانب آخر






