تصدير المدير اإلقليمي
المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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عائلة تهجر موطنها هرباً من
نظيف ،إلى
مجتمع تتنازعه
فتحل يف مدينة غير مهيئة الستقبالها ،إلى
ٍ
املنافسة على ضروريات احلياة فيتهرأ نسيجه االجتماعي،
وصوالً إلى ٍ
بلد جتتاحه املجاعات فيغرق يف بحر اليأس،
تلك كلها جتل ّيات حقيقية ملا تواجهه املنطقة العربية من
أزمة مياه طاحنة.
وتبرز مشاهد املعاناة تلك الوجه اإلنساني لألرقام
واإلحصائيات التي يتضمنها هذا التقرير ،والتي تبني
لنا :أن الصحاري تشغل أكثر من  87يف املئة من أراضي
املنطقة العربية ،وأن معدل ما نتلقاه من مياه األمطار يقل
كثيراً عن املتوسط العاملي ،وأن نصيب الفرد العربي من
املياه املتجددة يقارب ثُمن ما يتمتع به نظيره  -يف املتوسط
 على املستوى العاملي ،كما أن هذه املنطقة تضم أربعةعشر بلداً من بني البلدان العشرين األكثر تضرراً من نقص
املياه عاملياً.
وإنه ملن املمكن ،بل ومن الضروري أن جتابه املنطقة
العربية التحديات التي تفرضها ندرة املياه وأن
ٍ
بجدية  ،إذا ما أرادت حتقيق األهداف
تتصدى لها
اإلمنائية لأللفية ،وبلوغ مستويات من االزدهار يتمتع
مستقبل تسوده التنمية اإلنسانية
بها اجلميع ،وإدراك
ٍ
املستدامة .كما أن مجابهة حتديات املياه اليوم من
شأنه تعزيز القدرة على مواجهة األزمات والتعايف من
آثارها ،وذلك عن طريق إدارة املخاطر املترتبة عن
أزمات مثل الهجرة العشوائية أو االنهيار االقتصادي
أو النزاعات اإلقليمية ،وكلها أزمات قد تنشأ يف
املستقبل القريب إذا ما تقاعسنا عن التصدي ألزمة
املياه اآلن.
ويتطلب حل هذه األزمة إحراز تقدم مضطرد نحو أنظمة
سياسية واجتماعية واقتصادية وإدارية تقنن االستخدامات
املختلفة للموارد املائية وإمدادات املياه ،وسبل إدارتها
وتطويرها مبا يحقق قدراً أكبر من الفاعلية واالستدامة
واإلنصاف وبشكل استراتيجي.

ويؤكد التقرير على أن اإلدارة الرشيدة للموارد املائية
تتطلب أكثر بكثير من بذل اجلهد لزيادة إمدادات املياه.
فمعاجلة األزمة تتطلب تعزيز القدرات التقنية واملؤسسات
الوطنية وتطوير آليات لزيادة الشفافية واملساءلة يف
اخلدمات العامة للمياه .وتلك ُمهِ ّمة تستلزم تضافر جهود
جميع الشركاء املعنيني ،مبا يف ذلك احلكومة واملجتمع
املدني والقطاع اخلاص ،للوصول إلى تفاهمات جماعية
حول االحتياجات املتنوعة ولتطوير مقاربات إلدارة
املوارد املائية من شأنها أن حتقق أعلى قيمة مشتركة
لهذه املوارد.
ويف جميع أنحاء املنطقة العربية يتم إحراز تقدم حثيث نحو
تطوير العديد من احللول ملشاكل املياه وبطرق مختلفة.
ولكن احلاجة امللحة التي يفرضها الوضع احلالي تقتضي
جهوداً جماعية متسارعة وأوسع نطاقاً .ففي العديد من
الدول العربية اليوم توشك املياه املتجددة على النفاد ،و
يزداد تواتر موجات اجلفاف واملجاعات ،بينما ال تستطيع
معدالت اإلنتاج الزراعي مواكبة النمو املضطرد يف أعداد
السكان والوفاء باحتياجاتهم الغذائية .وعالوة على ذلك،
فإن تأثيرات تغير املناخ والنمو السكاني واالقتصادي تُفاقِ م
من هذه التحديات ،إذ تظهر التوقعات احلالية أنه بحلول
عام  ،2025سيصل معدل إمدادات املياه يف املنطقة العربية
إلى  15يف املئة فقط مما كان عليه يف عام .1960
ويتطلب حتقيق التقدم يف مواجهة أزمة املياه تبني
مقاربات متكاملة تتناول العالقة بني املياه والصحة
والتعليم والتخفيف من حدة الفقر وحماية البيئة وخلق
فرص العمل واألمن الغذائي وتأمني الطاقة .كما يتطلب
أيضا مزيداً من االهتمام وااللتزام السياسي حتى يف وسط
املناخ السياسي املضطرب الذي يسود املنطقة يف الوقت
الراهن ويفرض عليها العديد من التحديات .ويكمن احلل
حالياً يف نشر املعرفة على نطاق أوسع ،بغرض جذب
املزيد من الشركاء املعنيني إلى احلوار اجلاد حول أزمة
املياه ،والتأكيد على أن التعامل مع األزمة يجب أن يبقى
على رأس األولويات ،حتى خالل فترة التحول الصعبة التي
متر بها املنطقة ،والتي طال أمدها.
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ويحدوني األمل أن ميثل هذا التقرير أداة فاعلة لتعزيز
التعاون املتواصل بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبلدان
املنطقة العربية ،حيث نتواجد ميدانياً يف ثمانية عشر ٍ
بلد،
نعمل مع حكوماتها وجميع الشركاء املعنيني اآلخرين بها
على تنمية القدرات الوطنية وإحراز نتائج على مسارات
التنمية املستدامة من أجل احلد من الفقر وعدم املساواة،
وتطبيق نظم حكم وإدارة فاعلة حتقق النتائج التي ترجوها

الشعوب ،ولتعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الكوارث
الطبيعية والنزاعات.
وألن قضية إدارة املوارد املائية تقع يف مفترق الطرق بني كل
هذه األهداف اإلمنائية ،فإنني آمل أن يسهم هذا التقرير
يف دفع عجلة التقدم يف مجال التنمية اإلنسانية يف املنطقة
العربية بأسرها.

د .سيما بحوث
األمني العام املساعد لألمم املتحدة ،ورئيس مجموعة
األمم املتحدة اإلمنائية للدول العربية،
واملدير اإلقليمي للمكتب اإلقليمي للدول العربية يف
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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