
عانــت منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا مــن تحّديــات نقــص امليــاه منــذ آالف الســني. إال أن حجــم وتأثــر األزمــة اليــوم باتــا غــر مســبوقَْي. لقــد أصبــح بقــاء األطفــال 

عــى قيــد الحيــاة عــى املحــك، حيــث يفتقــر حــوايل 41 مليــون شــخص إىل إمكانيــة الوصــول إىل خدمــات ميــاه الــرب املــدارة بأمــان و 66 مليــون شــخص إىل خدمــات الــرف 

الصحــي األساســية مــا يــؤدي إىل املزيــد مــن املرض والهشاشــة.

يؤثــر شــّح امليــاه عــى الزراعــة، مــا يتســبب يف انعــدام األمــن الغــذايئ ويدفــع باتجــاه النــزاع والنــزوح والهجــرة يف أنحــاء املنطقــة. كــا أن ارتفــاع الطلــب عــى الغــذاء وزيــادة 

التحــر وســوء إدارة امليــاه، باإلضافــة إىل تغــر املنــاخ، أدت مجتمعــة إىل تهديــد األطفــال والفقــراء واملهمشــي.

يشــهد العــامل تراجعــات خطــرة يف االقتصــادات املتقدمــة بســبب جائحــة »كوفيــد-19«. إال أن التأثــر أشــّد يف البلــدان ذات الدخــل املنخفــض واملتــررة مــن النزاعــات. يتيــح 

النقــص يف أنظمــة امليــاه والــرف الصحــي إمكانيــة تكاثــر »كوفيــد-19« ومســببات األمــراض األخــرى. هنــاك حاجــة ماّســة إىل امليــاه اآلمنــة واملوثوقــة.
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ما الذي يسبب شّح المياه؟

أدت التحديــات املتزايــدة التي تواجه إمدادات امليــاه إىل تفاقم مجموعة معقدة من 

الدوافع املوجودة حاليًّا والتي تؤثر عى شــّح املياه.

المتطلبات
الزراعية: 

يعــود ســبب شــّح امليــاه يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا 

إىل حــّد كبــر إىل التكثيــف الزراعــي وتوّســع األرايض املرويــة، حيــث 

اُســتخدمت طبقــات امليــاه الجوفيــة وال تــزال تُســتخدم إلنتــاج 

ــاه  ــن املي ــة م ــه 70 يف املائ ــا معدل ــة م ــتهلك الزراع ــل. تس املحاصي

ــة يف  ــن 80 يف املائ ــدل ع ــد املع ــا يزي ــي، بين ــد العامل ــى الصعي ع

ــا. منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقي

النمو 
السكاني:

يوجــد يف املنطقــة أحــد أعــى معــدالت النمــو الســكاين يف العــامل، إذ 

ــي أعــى خمســة  ــان واألردن هــا مــن ب ــر إىل أن لبن تشــر التقاري

بلــدان مــن حيــث تزايــد عــدد الســكان عــى صعيــد العــامل. ويرتكــز 

جــزء كبــر مــن هــذا التزايــد يف املــدن. يــؤدي ضــخ امليــاه املكثــف يف 

املناطــق املحيطــة باملســاحات الحريــة إىل خفــض مســتويات املياه 

يف طبقــات امليــاه الجوفيــة ويف الســدود التــي تــزود املــدن بامليــاه.

زيادة نقل المياه بالشــاحنات
 في حاالت الطوارئ: 

يتــوىل القطــاع الخــاص املحــي وغــر املنظــم القيــام بهــذه املهمــة 

ــاء  ــد أدى ارتفــاع مســتوى برامــج الطــوارئ أثن بالشــكل األكــر. وق

ــاه بالشــاحنات أمــراً  ــزاع إىل جعــل نقــل املي فــرتات الجفــاف أو الن

طبيعيًــا يف املخيــات ولــدى املجتمعــات املضيفــة، حيــث يتدخل كل 

مــن أصحــاب املصلحــة ورشكات الخدمــات ووكاالت اإلغاثــة لتقديــم 

خدمــة اإلمــداد بامليــاه.

موارد المياه 
المستنفدة: 

تشــرتك كل بلــد مــن بلــدان املنطقــة مــع بلــد مجــاور واحــد عــى 

األقــل يف طبقــة ميــاه جوفيــة. وتعتمــد عــدة بلــدان، ومــن أبرزهــا 

ــاه  ــن املي ــبيًا م ــرة نس ــات كب ــى كمي ــراق، ع ــوريا والع ــر وس م

ــال،  ــبيل املث ــى س ــا. ع ــن خــارج حدوده ــي تنشــأ م الســطحية الت

واللبنانيــون  واألردنيــون  والفلســطينيون  اإلرسائيليــون  يتشــارك 

ــد  ــّد بعي ــتنفد إىل ح ــذي اُس ــر األردن ال ــا يف نه ــوريون جميًع والس

ــكان. ــدد الس ــاع ع ــرط وارتف ــتخدام املف ــبب االس بس

ضعف 
الحوكمة:

لقــد تفاقــم اســتنفاد مخــزون امليــاه الجوفيــة بشــكل متزايــد نتيجــة 

عــدم كفــاءة ترتيبــات الحوكمــة، مبــا يف ذلــك ضعــف سياســات إدارة 

ــدرات  ــاض الق ــن انخف ــاين م ــة تع ــا أن املنطق ــة. ك ــوارد املائي امل

البريــة واملؤسســية التــي ميكنهــا إدارة البنيــة التحتيــة والتخطيــط 

لهــا واالســتثار فيهــا، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إىل نــزوح أصحــاب 

ــة. ــارات بســبب النزاعــات املختلف امله

التغير
المناخي:

ــى  ــب ع ــادة الطل ــي إىل زي ــر املناخ ــؤدي التغ ــح أن ي ــن املرج  م

امليــاه ألغــراض الــري بســبب انخفــاض هطــول األمطــار وِقــَر 

مواســم الزراعــة البعليــة وارتفــاع درجــات الحــرارة. مــن املتوقــع أن 

تعــاين منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا مــن أكــر الخســائر 

االقتصاديــة الناتجــة عــن شــّح امليــاه املرتبــط باملنــاخ، والتــي تقــدر 

ــج املحــي. ــة مــن إجــايل النات بنحــو 6-14 يف املائ

قيمة 
المياه:

عــى الرغــم مــن تحديــات الشــّح يف املنطقــة، ال تــزال امليــاه 

ال تعطــى قيمتهــا. أدت الرغبــة السياســية املحــدودة لإلصــاح 

ــاض  ــة إىل انخف ــر التنظيمي ــف األط ــة وضع ــات االقتصادي والتحدي

ــاه،  ــل مــن قيمــة املي ــم التقلي ــاه. عندمــا يت ــع يف تكلفــة املي مصطن

ــا. ــاه وهدره ــى املي ــة ع ــة املحافظ ــم إعاق يت



ما الذي يعنيه شّح المياه بالنسبة لألطفال؟

ازديــاد احتمال موت األطفال دون 
ســن الخمس سنوات من أمراض 

اإلســهال المرتبطة بالمياه غير 
الصالحة لالســتخدام بأكثر من 20 

ضعًفا من احتمال موتهم بســبب 
العنــف خالل النزاعات ممتدة األمد: 

ــاه إىل  ــّح املي ــن ش ــاين م ــي تع ــات الت ــأ العائ ــح أن تلج ــن املرج م

ــي  ــار املفتوحــة الت ــوات واآلب ــا القن ــة، مــن ضمنه مصــادر غــر آمن

ــول  ــارة. تح ــات الض ــا والفروس ــة بالبكتري ــون ملوث ــا تك ــا م غالبً

ــاص  ــار دون امتص ــال الصغ ــدى األطف ــررة ل ــهال املتك ــات اإلس نوب

ــات األساســية. ســاهم عــدم الحصــول  أجســامهم للمعــادن واملغذي

عــى امليــاه الصالحــة للــرب يف انتشــار وبــاء الكولــرا يف عــام 2016 

يف اليمــن الــذي أثــر عــى أكــر مــن مليــون شــخص، ليصبــح واحــد 

ــث. ــخ الحدي مــن أســوأ حــاالت تفــي املــرض يف التاري

تأثير شــّح المياه على 
تغذية األطفال: 

ــن  ــرب يف اليم ــة لل ــاه الصالح ــول إىل املي ــة الوص ــت محدودي كان

ــر عرضــة  ــال أك ــل األطف ــا جع ــة، م محــركًا رئيســيًا لســوء التغذي

لإلصابــة باألمــراض. كانــت معــدالت ســوء التغذيــة الحــاّد بــي 

ــي  ــن ه ــن اليم ــزاء م ــنوات يف أج ــس س ــن الخم ــال دون س األطف

األعــى عــى اإلطــاق يف أواخــر عــام 2020. اســتمرت الســودان 

باحتــواء أكــر عــدد مــن األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة 

ــة. ــد املنطق ــى صعي ع

ــؤدي نقــص الطعــام  يرتبــط الجفــاف الشــديد بنمــو األطفــال، إذ ي

املغــذي والوصــول إىل امليــاه الصالحــة إىل ِقــَر قامــة األطفــال 

ــض  ــل املنخف ــة ذات الدخ ــدول القاحل ــّي أّن ال ــد تب ــزُّم(. لق )التََق

والتــي تعــاين مــن ســوء الحوكمــة وعــدم االســتقرار الســيايس هــي 

ــر عــى  ــا أكــر األث مناطــق ميكــن أن يكــون للجفــاف املوجــود فيه

ــال. ــزُّم األطف تََق

غالًبا ما تعود جذور الهشاشــة 
والنزاع إلى شــّح المياه:

ــدة ســنوات يف ســوريا كان أحــد  ــّد لع ــذي امت ــاف ال ــّي أن الجف تب

ــة وأدت إىل  ــة االجتاعي ــور البني ــاهمت يف تده ــي س ــل الت العوام

االضطرابــات، والتــي توّســعت بعــد ذلــك لتتحــول إىل نــزاع إقليمــي. 

يُحتمــل أن يحــّل شــّح امليــاه محــل النزاعــات ليصبــح املحــرك 

ــزوح. ــاس إىل الن ــع الن ــذي يدف ــي ال الرئي

ازدياد النزوح 
والهجرة: 

قــد يصبــح شــّح امليــاه هــو الدافــع الرئيــي الــذي يجــر النــاس عــى 

النــزوح. يف العــراق، مــن املتوقــع نــزوح أربعــة مايــي شــخص خــال 

ــاوز  ــا يتج ــو م ــاه، وه ــّح املي ــبب ش ــة بس ــاين املقبل ــنوات الث الس

عــدد النازحــي بســبب املخــاوف األمنيــة.

التأثير على
التنمية:  

يجــب عــى النســاء واألطفــال تكريــس املزيــد مــن الوقــت والجهــد 

ــدالً مــن قضــاء الوقــت يف  ــاه ب ــة مــن املي ــة احتياجــات العائل لتلبي

ــاه وجلبهــا مــن  األنشــطة املثمــرة. قــد يضطــرون للبحــث عــن املي

آبــار الــري التــي غالبــاً مــا تكــون بعيــدة وغــر آمنــة، أو يضطــرون 

ــاه طــوال اليــوم. إىل اقــرتاض ومقايضــة كميــات صغــرة مــن املي

الحصول على
التعليم:  

ــة،  ــاه التقليدي ــادر املي ــاف مص ــاه إىل جف ــّح املي ــؤدي ش ــا ي عندم

يجــب جمــع امليــاه مــن مصــادر بديلــة عــى مســافات أطــول. غالبًــا 

مــا يقــع عــبء جمــع امليــاه عــى عاتــق األطفــال، وخاصــة الفتيــات. 

هــذا يقلــل مــن فــرص األطفــال يف الذهــاب إىل املدرســة. هنــاك 14 

مليــون طفــل خــارج املدرســة يف مختلــف أنحــاء املنطقــة.

يعيش حوايل تســعة من بي كل عرة أطفال يف الرق األوســط وشــال إفريقيا يف مناطق ترزح تحت وطأة اإلجهاد املايئ املرتفع أو 

املرتفــع للغايــة، ويعاين هــؤالء األطفال من تبعات ذلك عى الصحة والتغذية والتنمية االقتصادية املســتقبلية.



السير ُقُدًما
ــب مــع  ــا إىل جن ــه جنبً ــم معالجت ــا. وينبغــي أن تت ــة الــرق األوســط وشــال إفريقي ــًدا خطــرًا يف منطق ــاه تهدي ــل شــّح املي مُيثّ

ــاب املســاواة والحوكمــة.  ــزاع وغي ــا الن ــا قضاي ــة األخــرى، مبــا فيه ــا اإلقليمي القضاي

بإمــكان اليونيســف تقديــم الدعــم للحكومــات واملجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص ملعالجــة ضعــف مــوارد امليــاه، وســوف تواصــل القيــام 

بذلك. 

تشمل التوصيات الرئيسية ما ييل:

احــرتام حــق اإلنســان يف امليــاه والــرف الصحــي دون أن يكــون مهــدد مبتطلبــات اســتخدامات امليــاه األخــرى أو باســتهداف . 1

البنيــة التحتيــة يف إطــار النــزاع.

خلــق بيئــة متكــي متينــة مــع أنظمــة سياســات وطنيــة وتنظيميــة قويــة تعالــج الشــّح، مبــا يف ذلــك االســتخراج املفــرط للميــاه . 2

الجوفيــة، واملحاســبة املائيــة ورصــد وتحليــل البيانــات.

العمل مع املجتمع املدين، وخاصة الشباب كونهم عوامل للتغير، حول قيمة املياه واملحافظة عليها.. 	

الــروع يف خطــط االســتجابة لتغــر املنــاخ، وإدراج شــّح امليــاه كمكــون ذي أولويــة وتخصيــص ميزانيــة وطنيــة كافيــة ملعالجــة . 4

ــّح املياه. ش

إنشــاء مجموعــات تنســيق بــي الــوزارات الرئيســية )مثــل امليــاه والزراعــة والطاقــة والتمويــل( والجهــات القطاعيــة الفاعلــة . 	

لدعــم مراجعــة السياســات وزيــادة القــدرات الفنيــة.

دعــم بنــاء قــدرات الجهــات الرئيســية الفاعلــة يف قطــاع امليــاه، مبــا يف ذلــك الهيئــات التنظيميــة ومشــغي القطــاع الخــاص . 6

ومرافــق امليــاه الوطنيــة لتحديــث البنيــة التحتيــة القدميــة وتطويــر التشــغيل املســتدام وتقليــل هــدر امليــاه. 

www.twitter.com/UNICEFmena www.facebook.com/UNICEFmena

تابعوا اليونيســف على

للمزيــد من المعلومات:

 جولييت توما  |   المديرة اإلقليمية لإلعالم  
Tel: + 962-79-867-4628  |   Email: jtouma@unicef.org 

 حسن نابلسي  |  مسؤول إعالم في مكتب اليونيسف اإلقليمي 
Tel: +962-79-1368405   |   Email: hnabulsi@unicef.org 

 سليم عويس  |  مسؤول إعالم في مكتب اليونيسف اإلقليمي 
Tel: +962-79-936-5212  |   Email: soweis@unicef.org 

www.instagram.com/unicefmena

https://www.linkedin.com/company/unicef-menahttps://www.youtube.com/user/unicefmena
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