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 الملخص: 
شّح غير مسبوق



يعيش حوايل

9 من بني كل 10 
أطفال يف املنطقة يف أماكن تعاين من 

إجهاد مايئ مرتفع أو مرتفع للغاية22 وسوف 

يعانون من اآلثار املرتتبة عىل جوانب صحتهم 

وتغذيتهم ومنوهم العقيل والبدين يف 

املستقبل.

 t تشري التقديرات إىل أن

   أكرث من 70 يف املائة

  من الناتج املحيل اإلجاميل للمنطقة يتولد 
يف مناطق ذات إجهاد مايئ مرتفع إىل مرتفع 

للغاية، مقارنة باملتوسط العاملي البالغ   

22يف املائة فقط.3 

األطفال دون سن الخامسة أكرث عرضة 

للوفاة بسبب أمراض اإلسهال املرتبطة باملياه 

غري اآلمنة والرصف الصحي أكرث من 20 مرة 

من الوفاة بسبب العنف أثناء النزاعات 

املمتدة، حسبام أفادت اليونيسف يف تقرير 
بعنوان “املياه تحت القصف”.4

حيث يوجد فيها 11 من أصل 17 دولة 
تعاين من اإلجهاد املايئ يف العامل.1

تعد منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا األكرث شّحاً من حيث املياه يف 

العامل بحسب التقارير  

يعني شّح املياه عدم وجود إمدادات مياه 

عذبة كافية لتلبية الطلب عىل املياه. وهذا 

يشمل عدم وجود ما يكفي من املياه 

الصالحة للرشب أو للحفاظ عىل النظافة 

وكذلك عدم كفاية املياه ألغراض الزراعة.
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واجهت منطقة الرشق األوســط وشــامل أفريقيا تحديات تتعلق باملياه ملئات الســنني، إال أن شــّح املياه اآلن غري 

مســبوق، وكذلك تأثريه عىل األطفال والفقراء واملهمشــني واملجتمعات األكرث هشاشــة. 

بالرغم من أن تغري املناخ ليس هو الســبب الوحيد لشــّح املياه، فإّن تأثريه كبري عىل الوضع  ، إذ يؤدي إىل هطول 

أمطــار أقــل لتلبية احتياجات الزراعة وتدهور نوعية املياه العذبة بســبب تــرب املياه املالحة وتلوثها. ومن بني 

العوامــل األخــرى ارتفاع عدد الســكان والتحرض، حيث يغادر الناس املناطــق الريفية، وزيادة الطلب عىل الزراعة، 

وتدهــور البنيــة التحتيــة. وإذ يتفاقم هذا الوضع يف العديد من البلدان بســبب اإلدارة املحدودة للمياه نتيجة 

النزاعــات، مبا يف ذلك الحروب وخالفات املُلكية. 

وعىل الرغم من تحديات شــّح املياه يف املنطقة، ال تزال املياه غري مقدرة فعلياً. فقد أدت الرغبة السياســية 

املحــدودة لإلصــالح، والتحديــات االقتصادية، وضعف األطر التنظيمية إىل انخفــاض مصطنع يف تكلفة املياه. كام 

تــم اإلبــالغ5 أن املنطقــة لديها أدىن تعرفات للمياه وأعىل نســبة من الناتج املحــيل اإلجاميل يتم إنفاقها عىل الدعم 

املحــيل يف آن واحــد. ونتيجــة للتقليل من قيمة املياه، يتم إعاقــة الحفاظ عىل املياه ويتم إهدارها.

من املتوقع أن يؤدي شــّح املياه الشــديد إىل نزوح أعداد كبرية من الناس عىل مســتوى العامل بحلول عام 2030. 

وبحلول عام 2050، ســيهدد التصحر وحده ســبل عيش حوايل من مليار شــخص يف حوايل 100 دولة.6 ستشــكل 
“السياســة املائية” معامل القرن الحادي والعرشين.7

ينظر هذا التقرير يف العوامل الرئيســية لشــّح املياه وتأثريه العميق عىل األطفال وعائالتهم ومســتقبلهم.
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  أسباب
 شّح المياه



8

أدت التحديات األخرية كتغري املناخ والنزاعات املسلحة والهشاشة اإلقليمية والنمو السكاين إىل تفاقم مجموعة 

معقدة من األسباب الحالية التي تؤثر عىل شّح املياه.

الزراعة واالستهالك غير 
المستدام وسوء اإلدارة 
والتدخالت قصيرة األجل

املتطلبات املائية إلنتاج الغذاء هائلة، إذ تتطلب زراعة 

كيلوغرام واحد من القمح 1,250 لرتاً من املياه8، كام يلزم 

إطعام بقرة واحدة لتكون قادرة عىل إنتاج كيلوغرام واحد 

من اللحم البقري 15 ألف لرتاً من املاء.9 

يعود شّح املياه يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

كام هو الحال يف مناطق أخرى من العامل، إىل حد كبري إىل 

التكثيف الزراعي والتوسع يف األرايض املروية حيث تم 

استخدام طبقات املياه الجوفية إلنتاج املحاصيل. وعىل 

الصعيد العاملي، متثل الزراعة 70 يف املائة من استخدام 

املياه يف املتوسط.10 ومع ذلك، فإن الزراعة يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا مسؤولة عن أكرث من 80 يف 

املائة من إجاميل استخدام املياه.11 

أدى الرتكيب الواسع النطاق للمضخات اآللية خالل 

سبعينيات القرن املايض يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا  إىل حقبة من االستغالل املفرط للمياه الجوفية 

لتغذية اإلنتاج الزراعي.12كام تفاقم استنفاد املخزون 

الجويف املتزايد بسبب ترتيبات الحوكمة غري املالمئة، مبا يف 

ذلك سياسات إدارة املوارد املائية الضعيفة واالفتقار إىل 

التنظيم. 

تُنّفذ خطط الطوارئ غري املستدامة كاستجابة لشّح املياه، 

وغالباً ما تصبح قاعدة متبعة حيث تصبح أزمة شّح 

املياه مزمنة وطويلة األجل. ويف العادة، يتم نقل املياه 

بالشاحنات من قبل القطاع الخاص املحيل غري املنظم 

وذلك يف استجابة شائعة يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا، حيث يتدخل أصحاب املصلحة والرشكات الخدمية 

ووكاالت اإلغاثة لتقديم خدمة إمدادات املياه أثناء فرتات 

الجفاف أو النزاع. 

أدى املستوى املرتفع لربامج الطوارئ يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا إىل جعل عمليات نقل املياه 

بالشاحنات كوسيلة إلمداد املياه يف املخيامت واملجتمعات 

املضيفة. ففي الركبان، عىل الحدود الشاملية الرشقية 

لألردن مع سوريا، بلغت تكلفة نقل املياه بالشاحنات إىل 

املخيم حوايل 500 ألف دوالر أمرييك يف الشهر الواحد. أما 

عندما أقامت اليونيسف برئاً ومحطة ملعالجة املياه وشبكة 

مياه، انخفضت تكلفة توفري املياه بنحو 85 يف املائة، مع 

زيادة يف حجم املياه التي يتم توفريها. 

 النمو السكاني 
وتغير المناخ

يساهم النمو السكاين وما يرتبط به من زيادة يف الطلب 

عىل الغذاء والطاقة يف زيادة الطلب عىل املياه. وتشهد 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا واحدة من بني 

أعىل معدالت النمو السكاين يف العامل، حيث ورد أن لبنان 

واألردن يقعان ضمن أكرب خمس مجموعات سكانية نامية 

يف العامل )متأثرتني بتدفق الالجئني(.13 ويرتكز قدر كبري من 

النمو السكاين يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

يف املدن، كام هو الحال يف مناطق أخرى من العامل. أما 

يف املناطق املحيطة باملناطق الحرضية، يؤدي االستخدام 

املتزايد إىل انخفاض مستويات املياه يف طبقات املياه 

الجوفية والسدود التي تزود املدن.

من املرجح أن يؤدي تغري املناخ إىل زيادة الطلب عىل املياه 

ألغراض الري بسبب انخفاض هطول األمطار وِقرص مواسم 

الزراعة البعلية )املطرية( وارتفاع درجات الحرارة. تعاين 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من أكرب الخسائر 

االقتصادية املتوقعة من شّح املياه املرتبط باملناخ، والتي 

تقدر بنحو 6-14 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل.14 

فعندما تصبح املياه شحيحة لدرجة أن سبل العيش ال تعود 

قابلة لالستمرار، تهاجر العائالت إىل املناطق الحرضية، مام 

يضيف عبئاً جديداً عىل املجتمعات املحرومة أصالً. ومع 

تغري املناخ، من املتوقع أن يزداد النزوح.
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تدهور البنية التحتية وأثر 
النزاعات المسلحة

لطاملا كان أداء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا جيداً 

من حيث التقدم نحو أهداف الوصول إىل مياه الرشب، وال 

سيام الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة فيام 

يتعلق مبوارد املياه. إال أن برنامج الرصد املشرتك بني منظمة 

الصحة العاملية واليونيسف لعام 2020 أبرز أن أكرث من 

35 مليون شخص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

 يفتقرون إىل الوصول إىل خدمات مياه الرشب األساسية. 15 16 

إّن البيانات مل تراعي تأثري النزاعات املسلحة يف سوريا 

واليمن وليبيا وبلدان أخرى، الذي أثر بشكل كبري عىل 

الوصول إىل خدمات مياه الرشب.

تعاين املنطقة من انخفاض القدرات البرشية واملؤسسية 

إلدارة وتخطيط واالستثامر يف البنية التحتية، ويرجع ذلك 

يف جزء منه إىل هجرة املوظفني املهرة من دول النزاع. 

ويرتبط ذلك بارتفاع معدالت املياه التي ال تدر عائدا، والتي 

يرافقها يف الغالب ترب املياه من الشبكات، ملعدالت تصل 

بحسب التقارير إىل 41-46 يف املائة يف قطاع غزة17 وإىل 52 
يف املائة يف األردن.18

تعمل النزاعات املسلحة الجارية يف املنطقة عىل تغيري 

أمناط استخدام املياه، مام يزيد من إجهاد املوارد املائية 

املحدودة. إذ يعد تدفق الالجئني، وخاصة من سوريا، هو 

األكرب يف التاريخ الحديث وكان له تأثري غري مسبوق خاصة 

يف املواقع التي تعاين من شّح املياه، مثل مرص واألردن 

ولبنان، حيث مل تتمكن املرافق من توفري إمدادات كافية 

من مياه الرشب للسكان املضيفني والنازحني.

 االعتماد على المياه 
العابرة للحدود

تعتمد بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا إىل حد 

كبري عىل تدفق املياه العابرة للحدود، مبا يف ذلك البحريات 

واألنهار واملياه الجوفية، والتي عادة ما يتقاسمها أكرث من 

بلد واحد. إن ما نسبته ستني يف املائة من موارد املياه 

السطحية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تنشأ 

من خارج املنطقة. حيث توجد يف املنطقة ثالثة أنظمة 

أنهار مشرتكة.19 

تشرتك جميع بلدان املنطقة يف طبقة مياه جوفية واحدة عىل 

األقل مع دولة مجاورة. وتعتمد عدة بلدان، وأبرزها مرص 

وسوريا والعراق، عىل كميات كبرية نسبياً من املياه السطحية 

التي يكون مصدرها من خارج حدودها. وهناك بعض موارد 

املياه املشرتكة التي تعتمد عليها عدة دول، إذ تشرتك عرش دول 

مختلفة يف نهر النيل،20 بينام تشرتك أربع دول أخرى يف نهر 

األردن،21 وكالهام قد اُستنفد بشدة بسبب اإلفراط يف االستخدام 

والتلوث.

يُظهر حوض دجلة والفرات معظم التحديات التي تواجه 

املنطقة. فالحوض ينبع من تركيا ولكن معظم امتداده يقع 

يف العراق، بينام تتقاسم إيران وسوريا والسعودية واألردن 

حوض النهر. 

وقد حدثت انخفاضات كبرية يف تدفقات املياه يف بلدان 

املصب يف السنوات األخرية، ويرجع ذلك بشكل أسايس إىل 

بناء السدود يف دول املنبع والجفاف اإلقليمي. 

شهدت البرصة، آخر موقع وصل إليه نهرا دجلة والفرات 

بعد التقائهام يف شط العرب يف جنوب العراق، انخفاضاً 

ثابتاً يف تدفق املياه. وقد أدى ذلك إىل زيادة تدفق املياه 

عالية امللوحة من الخليج، والتي أفادت التقارير أنها عامل 

رئييس يف االنتفاضات وعدم االستقرار السيايس يف عام 

 .2018
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دراسة حالة: العراق )البصرة(
أدى تغري املناخ والجفاف، إىل جانب انخفاض تدفق 

املياه من نهري دجلة والفرات إىل تدفق املياه 
املالحة من الخليج العريب إىل املنبع، مام أدى بدوره 

إىل شّح شديد يف املياه يف البرصة، جنوب العراق.

ويف عام 2018، اضطر ما ال يقل عن 118 ألف 
شخص، نصفهم من األطفال، إىل الذهاب إىل 

املستشفيات بسبب تفيش األمراض التي تنقلها 
املياه والتي يعزوها األطباء إىل تردي جودة 

املياه، مبا يف ذلك الفريوسات )مثل نوروفريوس( 
والطفيليات )الجيارديا أو الكريبتوسبوريديوم(، 

والبكترييا )القولونية(، واملعادن السامة من مياه 
الرصف الصحي والتلوث الزراعي والصناعي.

كانت نادية واحدة من املصابني جراء رشب مياه 
ملوثة، إىل جانب خمسة من أفراد عائلتها، بينهم 

اثنان من أطفالها الخمسة.

قالت “لقد أصبت بمرض ينتقل عن 
طريق المياه وبالكاد وصلت إلى 

المستشفى. لقد تأثرنا جميعًا بمرض 
جلدي يشبه الجرب. عانيت أنا وابني 

وابنتي من اإلسهال الشديد والتقيؤ.”

عائلة نادية هي واحدة من آالف العائالت التي 
 R-Zero استفادت من دعم اليونيسف ملحطة
ملعالجة املياه، والتي كانت يف حاجة ماسة إىل 

إعادة التأهيل. تضخ R-Zero املياه العذبة لثامنية 
مشاريع رئيسية ملعالجة املياه، موفرة بذلك مياه 

الرشب النظيفة لجزء من مدينة البرصة حيث 

أصبحت مصدر املياه العذبة الوحيد للبرصة يف عام 
2018 عندما وصلت ملوحة النهر إىل مستويات 

قياسية. قالت نادية: “أخرياً أصبح لدينا مياه صالحة 
لالستخدام املنزيل”.

إن احتياجات محافظة البرصة هائلة. فأكرث من 300 
ألف من سكان مدينة البرصة غري موصولني بشبكة 

املياه والرصف الصحي، وهناك نقص يف أنظمة 
التوعية الصحية العامة إلعالم الناس عندما تتلوث 

مياه الرشب يف املجتمع وكيفية تخفيف الرضر 
الناجم عنها.

سبل العيش هي األخرى يف خطر. فالزراعة هي 
املصدر الرئييس للدخل للمجتمعات الريفية يف 

محافظة البرصة، غري أن إنتاج املحاصيل انخفض 
بشكل كبري بسبب الري باملياه املالحة التي تدمر 

الرتبة وتقتل النباتات.

ويف بداية األزمة الصحية لعام 2018، استجابت 
اليونيسف لالحتياجات من خالل الرتكيز عىل 

استعادة مرافق معالجة املياه الرئيسية، مبا يف ذلك 
R-Zero. من خالل استجابات رسيعة يف تركيب 

مضخات جديدة وإصالح أخرى واستبدال األجزاء 
امليكانيكية املكسورة. تعاقدت اليونيسف لنقل 
املياه بالشاحنات إىل 159 مدرسة لتوفري املياه 
الصالحة للرشب بشكل مؤقت ألكرث من 100 

ألف طفل يف املجتمعات األكرث حرماناً يف محافظة 
البرصة.

عىل املدى املتوسط، تدعم اليونيسف السلطات 
العراقية ببناء القدرات، مبا يف ذلك من خالل 
تدريب املوظفني يف املديريات العامة للمياه 

والرصف الصحي. وبالتطلع للمستقبل، تعمل 
اليونيسف عىل مستوى الدولة لضامن الطاقة 



االستيعابية للبنية التحتية من خالل التعاون مع 

القطاعني العام والخاص.

يف ديسمرب 2020، التزمت الحكومة الهولندية مببلغ 

6.41 مليون دوالر أمرييك لدعم اليونيسف وبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ لتزويد ما يقرب من مليون شخص 

من سكان محافظة البرصة بإمكانية الحصول عىل مياه 

الرشب اآلمنة. سريكز املرشوع الذي ميتد لثالث سنوات 

عىل تحسني أمتتة محطة R-Zero وإمداد الطاقة فيها. 

كام سيصل املرشوع إىل 100 مدرسة من خالل تركيب 

وحدات صغرية لتحلية املياه تعمل بالطاقة الشمسية يف 

منطقتي أبو الخصيب وجنوب الزبري.

© UNICEF/UNI187937/Mackenzie
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ينجم تأثري شّح املياه عىل األطفال عن عوامل مبارشة وغري مبارشة. تشمل العوامل املبارشة عدم كفاية كميات 

مياه الرشب اآلمنة، بينام تشمل العوامل غري املبارشة األمراض املتعلقة باملياه بسبب رداءة نوعيتها وقلة الوصول 

إىل الطعام املغذي باإلضافة إىل الوقت اإلضايف والعبء املادي املطلوبني لجمع املياه. 

 بقاء األطفال
على قيد الحياة

تشيع األمراض، اإلسهال غالباً، يف املجتمعات التي تفتقر إىل 

املياه الصالحة للرشب ومرافق الرصف الصحي. من املرجح 

أن يلجأ األشخاص الذين يعانون من نقص املياه والتقلب يف 

إمدادات املياه إىل مصادر غري آمنة، مبا يف ذلك القنوات والربك 

واآلبار املفتوحة وصهاريج املياه غري املنظمة. غالباً ما تكون 

هذه املصادر ملوثة بالبكترييا والفريوسات الضارة. تحول نوبات 

اإلسهال املتكررة عند األطفال الصغار امتصاصهم للمعادن 

واملغذيات الرئيسية، مام يعيق منوهم العقيل والبدين بشكل ال 

رجعة فيه.

يفتقر حوايل 66 مليون شخص يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا إىل خدمات الترصيف الصحي األساسية.22 كام 

أن نسبة املياه العادمة التي يتم معالجتها بشكل مناسب يف 

املنطقة منخفضة للغاية،23 والكثري من مياه الرصف الصحي 

غري املعالجة تلوث موارد املياه املحدودة أصالً، مام يهدد صحة 

األطفال. يتزايد تفيش الكولريا بشكل متكرر، مثل انتشار 

وباء الكولريا يف اليمن عام 2016 الذي أصاب أكرث من 
مليون شخص.24

يف قطاع غزة، يف دولة فلسطني، أدت كميات كبرية من 

امللوثات، مبا يف ذلك مياه الرصف الصحي الخام واملياه 

العادمة إىل تلويث املياه الجوفية الشحيحة وأدت إىل 

انتشار التلوث بالنرتات، إذ تحتوي املياه املأخوذة من 

غالبية اآلبار يف قطاع غزة، واملستخدمة لألغراض املنزلية 

للمياه، عىل مستويات أعىل بكثري من النرتات مقارنة 

بالحدود التي أوصت بها منظمة الصحة العاملية للرشب.25 

أظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العاملية أن حدوث 

ميتهيموغلوبينية الدم، أو متالزمة الطفل األزرق، بني 

الرضع يف قطاع غزة تعود إىل ارتفاع تركيز النرتات يف مياه 

اآلبار.26 

كام أن املياه والرصف الصحي غري املأمونني يتسببان يف سوء 

التغذية، مام يجعل األطفال أكرث عرضة لإلصابة باألمراض. 

يف أجزاء من اليمن، كانت معدالت سوء التغذية الحاد 

بني األطفال دون سن الخامسة هي األعىل عىل اإلطالق يف 
أواخر عام 2020 .27

يعترب تردي الرصف الصحي أحد العوامل املساهمة يف 

انتشار شلل األطفال أيضا28ً إلمكانية انتشار براز املصاب 

عرب املاء. ففي عام 2013، تم اإلبالغ عن تفيش شلل 

األطفال يف سوريا، وقد انترش الحقاً إىل العراق,29 وهي أول 

مرة يتم فيها اكتشاف املرض يف املنطقة منذ ما يقرب من 

14 عاماً. 

وقد أدى االستخراج املفرط للمياه الجوفية العميقة إىل 

اإلصابة بتسمم الهيكل العظمي بالفلور، والذي يحدث 

عندما يتم استهالك املياه التي تحتوي عىل تركيزات عالية 

من الفلوريد وميكن أن يسبب إعاقة دامئة لألطفال. تنترش 

املياه التي تحتوي عىل مستويات عالية من الفلوريد يف 

جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مبا يف 

ذلك املناطق الريفية يف إيران30واليمن.31 كام توجد تركيزات 

عالية من الزرنيخ,32والنرتات,33والعنارص املشعة مثل 

الراديوم,34 وامللوحة35 يف املياه الجوفية العميقة وميكن أن 

يكون لها آثار سلبية عىل صحة األطفال. 

أما يف األردن، فقد تم تسجيل نظائر الراديوم املسببة 

للرطان واملتواجدة بشكل طبيعي يف طبقة مياه جوفية 

“أحفورية” عميقة برتكيزات تصل إىل 2,000 يف املائة أعىل 

من املعايري الدولية ملياه الرشب.36 ميكن أن تنجم اآلثار 

الصحية الخطرية عن الراديوم يف مياه الرشب ألنه يرتاكم يف 

العظام واألنسجة، مام يزيد من مخاطر اإلصابة بالرطان 

مدى الحياة. ومبا أن كتلة جسم األطفال أقل من كتلة 

جسم البالغني، فإن أي مواد كيميائية أو سموم تحملها 

املياه قد تكون خطرة عىل الطفل برتكيزات قد ال تكون 

 نسبياً ضارة للبالغني.



14

 الهجرة والنزوح 
والحماية

عىل الرغم من أن النزاعات يف الوقت الحايل تشكل 

السبب الرئييس للنزوح يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا، إال أن هناك مؤرشات عىل أن شّح 

املياه سيصبح الدافع األسايس الذي يجرب الناس عىل 

النزوح. فشّح املياه يرتبط بالفعل بالنزوح يف املنطقة 

الجنوبية من العراق، إذ دفع 630 عائلة إىل النزوح يف 

عام 37،2018 تتوقع وزارة البيئة العراقية نزوح أربعة 

ماليني شخص خالل السنوات الثامين املقبلة بسبب 

أزمة املياه، وهو ما يتجاوز عدد النازحني داخليا بسبب 
التطورات األمنية.38

 في البداية كان علينا جمع المياه باستخدام صفائح الماء والدالء.
لقد اعتدنا على غسل الصحون والمالبس على األرض لعدم وجود شبكات مياه. ولكن 
اآلن بعد أن وصلت المياه إلينا، أصبحنا نستخدم الحوض وهو أكثر نظافة. وهذا أسهل 

بكثير! “ سيدرا، 16 عامًا ، مخيم الزعتري لالجئين.

© UNICEF/UN0280211/Herwig
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دراسة حالة: األردن 

األردن من أكرث دول العامل شّحاً باملياه. فقد تسبب 

تغري املناخ يف هطول أمطار أقل ومزيد من الجفاف، 

مام جعل حامية مصادر املياه والحد من هدر املياه 

أكرث إلحاحاً من أي وقت مىض.

وقد ازداد الضغط عىل مصادر املياه املتاحة نتيجة 

وصول الالجئني جراء النزاعات يف البلدان املجاورة، 

مبا فيها فلسطني والعراق ومؤخراً سوريا، إذ تشري 

التقديرات إىل أن األردن يستضيف 1.3 مليون الجئ. 

يستضيف أحد مواقع الالجئني، وهو ما يعرف باسم 

مخيم الزعرتي، ما يقرب من 80 ألف شخص، من 

بينهم 45 ألف طفل، مام يجعله رابع أكرب منطقة 

حرضية يف األردن منذ افتتاح املخيم يف عام 2012.

لسنوات، كان املخيم يعتمد عىل نقل املياه 

بالشاحنات، مع وصول ما يصل إىل 65 شاحنة إليه كل 

يوم. كانت تغذية إمدادات املياه تتم من خالل اآلبار 

التي زادت من خطر االستغالل املفرط للمياه الجوفية. 

اعتدنا أن نذهب ونمأل دالءنا بالمياه 
من الصنابير العامة وأحيانًا من 

الشاحنات.” قالت أمينة التي تعيش 
في المخيم: “فعندما تأتي الشاحنات 

كنا نذهب إلحضار المياه، كان المكان 
يصبح مزدحمًا للغاية”. “بصفتي ربة 
منزل، أستخدم الماء في المرحاض 

واالستحمام وغسل األطباق والتنظيف 
وغسيل المالبس وفي كل شيء حقًا، 

ألن الماء هو الحياة!

بفضل الرشاكة الوثيقة بني اليونيسف ووزارة املياه 

والري األردنية، أصبح لدى مخيم الزعرتي اآلن شبكة 

مياه ورصف صحي، حيث أصبح بإمكان كل أرسة 

الوصول إىل املياه وخزان ومرحاض متصل بنظام 

الرصف الصحي. يتم ضخ املياه من اآلبار العميقة التي 

يتم مراقبتها عن كثب للحد من اإلفراط يف السحب.

يجمع نظام الرصف الصحي املياه العادمة ويعالجها 

بأمان، مام يحد من مخاطر تلوث خزين املياه الجوفية 

األساسية، ويقيض عىل آالف الحفر االمتصاصية والربك 

الدامئة ملياه الرصف الصحي التي ميكن أن تزيد من 

انتشار األمراض. كام يستخدم املزارعون املياه التي متت 

معالجتها بواسطة نظام معالجة مياه الرصف الصحي، 

مام يقلل بشكل أكرب من تأثري املخيم عىل موارد املياه 

اإلقليمية املحدودة.

قال ضياء، حفيد أمينة، لقد اعتدنا أن 
نذهب هناك، بعيداً، حيث كانت المياه 

موجودة. كان لدينا صفائح ودالء 
ونذهب إلى هناك لملئها. لقد كنا إما أن 
نحضرها في عربة يدوية أو نحملها إلى 

المنزل. يستغرق األمر منا ساعة إلحضار 
المياه إلى المنزل. لكن اآلن لم نعد 

نقلق، فنحن نجلس في منازلنا ونحصل 
على الماء في أي وقت.

تم االنتهاء من تنفيذ شبكات املياه والرصف الصحي 

عىل مدى سبع سنوات من خالل عملية تحسني 

تدريجي، باستثامرات إجاملية تزيد عن 55 مليون 

دوالر أمرييك بدعم سخي من أملانيا وكندا واململكة 

املتحدة والواليات املتحدة. لقد خفضت الشبكة 

التكاليف التشغيلية للمخيم بنحو 66 يف املائة، 

وأتاحت تدفق ثالثة ماليني لرت من املياه يومياً، مام 

يوفر 35 لرتاً  من املياه وهو الحد األدىن املخصص من 

املياه الصالحة للرشب يومياً لكل شخص يعيش يف 

املخيم.
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الهشاشة والنزاعات 
المسلحة 

يعترب شّح املياه والتحديات املرتبطة به من العوامل 

الرئيسية لحاالت النزاع. ففي سوريا، اعترُب الجفاف الذي 

امتد لعدة سنوات أحد العوامل الدافعة التي أدت إىل 

تدهور الهياكل االجتامعية39 واالضطرابات، والتي اتسع 

نطاقها الحقاً لتصبح حرباً إقليمية كاملة. نادراً ما يكون 

لعدم االستقرار السيايس والرصاعات سبب واحد فقط، لكن 

شّح املياه ميكن أن يكون عامالً مساهامً يف ذلك.

أثناء النزاع، ميكن أن تصبح البنية التحتية للمياه هدفاً 

عسكرياً يف بعض األحيان، مام يقّوض قدرة املرافق عىل 

توفري املياه كام ويحد ذلك من الوصول إىل الوقود واملواد 
الكيميائية ملعالجة املياه واملوظفني لتشغيل األنظمة.40

تعترب االحتجاجات املستمرة يف العراق وإيران41 أمثلة عىل 

كيف ميكن أن تؤدي أزمات املياه إىل توترات واضطرابات 

عنيفة.

أما يف السودان، فال تزال النزاعات حول املوارد املائية 

الشحيحة وأرايض الرعي تثري النزاعات، ال سيام يف دارفور، 

وال يزال االفتقار إىل الوصول إىل املياه أحد العوامل 

الرئيسية للنزاع املستمر.42 فاملياه رضورية لسبل عيش 

الفئات املهمشة، ويعد تخصيصها وإدارتها أساس إما للنزاع 

أو للتعاون.

 يساعد أحد العاملين الصحيين المرأة في غسل يدي طفلها قبل إعطاء طفل يعاني 
من سوء التغذية عجينة عالية التغذية

© UNICEF/UNI236310/Noorani
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دراسة حالة: السودان
اضطر األشخاص الذين يعيشون يف قرية عسالية يف 
منطقة نائية من والية رشق دارفور يف السودان إىل 
امليش ملسافات طويلة لجلب املياه. غالباً ما اضطر 

الناس إىل استخدام مصادر املياه التي كانوا يتقاسمونها 
مع الحيوانات، مام أدى إىل مشاكل صحية عديدة مثل 

اإلسهال والديدان املعوية.

قالت أمينة، وهي من سكان عسالية، 
إن علينا أن نسير لمسافة طويلة 

جداً، مسافة كيلومترين على الجانب 
اآلخر من القرية، وهي مسافة طويلة 
للحصول على المياه من مصادر غير 

آمنة مثل البرك الراكدة.

البرئ الوحيد املتاح الذي يضخ املياه الصالحة للرشب 
كان خارج الخدمة ويحتاج إىل إعادة تأهيل وصيانة.

إن أزمة املياه يف عسالية ليست الوحيدة من نوعها يف 
السودان الذي تواجه تصحراً شديداً يتفاقم بسبب تغري 

املناخ والزراعة املكثفة التي تقلل من الرتبة الصالحة 
للزراعة. يتم تغذية معظم املزارع مبياه األمطار وتوفر 
حوايل 80 يف املائة من سبل العيش يف السودان. وقد 

أجربت أمناط املطر املتغرية العديد من السودانيني عىل 
تغيري مكان سكنهم بسبب ضعف اإلنتاج الزراعي.

قال أحمد، مدير املدرسة يف عسالية، إن الحاجة إىل 
جلب املياه تعني أن حضور األطفال وأداءهم يف 

املدرسة كانا تحت الضغط. 

يوجد في المدرسة 3٥0 طالبًا. يسير 
األطفال مسافة كيلومترين في اتجاه 
واحد كل يوم لتعبئة المياه في عبوات 

سعتها خمس لترات. لم يشعر الطالب 
باالستقرار في دراستهم بسبب تحدي 

المياه. كما ال يشعر المعلمون العشرة 
وعائالتهم بالراحة في البقاء في 
المدرسة بسبب مشاكل المياه

كام أن رداءة نوعية املياه والتغوط يف العراء يعرّض 
األطفال لألمراض املنقولة باملياه، مثل الكولريا. إن11 يف 

املائة من وفيات األطفال يف السودان سببها اإلسهال، 
الذي يُعزى بشكل رئييس إىل سوء الرصف الصحي 

واملياه والنظافة. يعاين مليوين طفل يف السودان من 
سوء التغذية الحاد، إذ أن 50 يف املائة منهم مرتبط 

باإلسهال املتكرر أو اإلصابة بالديدان.

تتم مشاركة معظم املياه الجوفية التي ميكن الوصول 
إليها حالياً يف السودان مع الدول املجاورة. فالسودان 

يستخدم جزءاً من حوض نهر النيل للري وإنتاج الطاقة، 
ولكن غالباً ما يكون هناك توتر مع الدول املجاورة. 

ويف عام 2019، أعادت اليونيسف تأهيل شبكة املياه 
يف عسالية، وشجعت ملكية نقاط املياه، ودربت لجان 
استخدام املياه عىل إدارة وصيانة نقاط املياه، وقدمت 

رسائل نظافة أساسية.

قالت رقية، وهي أم لخمسة أطفال في 
عسالية، إن الحياة أفضل بكثير اآلن بعد 
أن حصلت على مياه نظيفة بالقرب من 

منزلي. فأنا ال أمشي طوال اليوم في الحر 
للعثور على الماء. وفي أقل من 40 دقيقة 
من المشي ]ذهابًا وإيابًا[، أمأل وعاء الماء 
الخاص بي عن طريق تدوير صنبور عند 

حفرة البئر. لقد وفر مشروع المياه 
الكثير من المشقة والوقت على كل 

امرأة في هذه القرية.

مييض القرويون الكثري من الوقت للعمل يف الحقول 
بينام يقضون وقتاً أقل يف حمل املياه مع انخفاض 

معدالت اإلسهال واألمراض األخرى بشكل كبري. ميكن 
لألطفال إعطاء األولوية لتعليمهم بدالً من قضاء الوقت 

يف نقل املياه.

قالت رقية: اعتاد أطفالي، واعتدت أنا 
نفسي، على المرض بسبب المياه القذرة. 

لم نعد اآلن نتوجه إلى المستشفى 
ونشتكي من اإلسهال. إننا نتمتع بصحة 

جيدة بسبب المياه النظيفة.
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 التنمية
 الصحية 

ميتد تأثري شّح املياه عىل األطفال طوال حياتهم. عىل سبيل 

املثال، يرتبط الجفاف الشديد بالتَقزُم. أظهر بحث أجراه 

البنك الدويل مؤخراً،43 ومعتمداً عىل بيانات من املناطق 

الريفية يف أفريقيا، أن الفتيات املولودات أثناء فرتات 

الجفاف الشديد يكربن ليكّن أقرص قامة ألن الطعام الذي 

يغذيهن كان أقل وفرة.

وقد تم تحديد البلدان القاحلة منخفضة الدخل التي تعاين 

من مشاكل تتعلق بالحوكمة وعدم االستقرار السيايس، كام 

حدث يف العديد من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

عىل أنها مناطق أكرث عرضة لتأثري الجفاف عىل تَقزُم 

األطفال.44 وميكن أن متتد عواقب الصدمات املائية عرب 

األجيال، حيث ال يقترص رضرها عىل النساء اللوايت يعانني 

منها فحسب، بل ميتد إىل أطفالهن كذلك. 

إن الوصول إىل التعليم عرضة للتأثر أيضاً. فعندما يؤدي 

شّح املياه إىل جفاف مصادر املياه التقليدية، يصبح لزاماً 

عىل األطفال أن يجمعوا املياه يف كثري من األحيان من 

مصادر بديلة موجودة عىل مسافات أطول، مام يقلل 

فرص األطفال يف الذهاب إىل املدرسة. كام يؤثر نقص املياه 

يف املدارس ألغراض النظافة عىل حضور الفتيات بشكل 

خاص، ويف أثناء فرتة الحيض تحديداً. ويف حال أن تجد 

العائالت نفسها مجربة عىل الهجرة، غالباً ما تنقطع العملية 

التعليمية أو تتوقف.

 سبل
 العيش

كان الرابط بني شّح املياه والنمو االقتصادي وخلق فرص 

العمل محل تركيز تقرير األمم املتحدة عن تنمية املياه يف 

العامل لعام 2016. 45 ووفقاً للتقرير، فإن 78 يف املائة من 

الوظائف التي تشكل القوى العاملة العاملية تعتمد بشكل 

كبري عىل املياه. 

يتوقع سيناريو املناخ لعام 2050 ملنطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا أكرب الخسائر االقتصادية املرجحة من شّح 

ر بنحو 6 إىل 14 يف املائة  املياه املرتبط باملناخ، والتي تقدَّ

من الناتج املحيل اإلجاميل.46 فام يزيد عن من 70 يف املائة 

من الناتج املحيل اإلجاميل ملنطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا مرتبط باملياه، مام يجعلها منطقة شديدة التأثر 

بالتغريات يف كمية املياه وجودتها وتكلفتها. 

ويتضح الضغط االقتصادي الذي تعاين منه العائالت األكرث 

هشاشة بسبب شّح املياه من خالل بحث أُجري يف اليمن 

عام 2013، أي قبل النزاع الحايل. يظهر البحث أنه خالل 

فرتات الجفاف، كان عىل العائالت استخدام مجموعة من 

اإلجراءات املعقدة واملستهلكة للوقت لتلبية احتياجات 

املياه املنزلية.47 

عندما يتوفر املال للعائالت، تقوم بدفع مبالغ باهظة 

مقابل كميات املياه القليلة التي تتحصل عليها من صهاريج 

املياه الخاصة، ولكن عندما يكون املال شحيحاً، تضطر 

العائالت إىل بيع األصول )مبا يف ذلك املاشية( والرتتيب 

لهجرة أفراد األرسة للبحث عن عمل يف الخارج. ويكرس 

النساء واألطفال املزيد من الوقت والجهد لتلبية الحاجة 

إىل املياه املنزلية، مثل البحث عن املياه من آبار الري 

البعيدة وغري اآلمنة يف كثري من األحيان، أو يضطرون إىل 

االقرتاض واملقايضة بكميات صغرية من املياه طوال اليوم. 
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التوصيات
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يعد شّح املياه مبثابة تهديد كبري يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وتجب معالجته بشكل 

اسرتاتيجي جنباً إىل جنب مع القضايا اإلقليمية األخرى، ومن بينها النزاع وعدم املساواة والحوكمة. 

اليونيسف ملتزمة مبواصلة دعمها للحكومات واملجتمع املدين والقطاع 

الخاص ملعالجة الضعف يف موارد املياه، وإننا إذ نويص باإلجراءات 

التالية: 

احرتام حق اإلنسان يف الوصول إىل خدمات املياه . 1

والرصف الصحي، دون أن يكون مهدد مبتطلبات 

استخدامات املياه األخرى )مثل استخدام املياه يف 

الصناعة والزراعة(، وحامية البنية التحتية للمياه من 

االستهداف يف أماكن النزاع.

إنشاء أنظمة سياسات وطنية وتنظيمية قوية تعالج . 2

الشّح، مبا يف ذلك االستخراج املفرط للمياه الجوفية 

واملحاسبة املائية وتحليل البيانات ومراجعة األطر 

التنظيمية الحالية للمياه، مبا يف ذلك هياكل التعرفة 

العادلة.

إنشاء مجموعات تنسيق مشرتكة بني الوزارات بشأن . 3

شّح املياه مع الجهات القطاعية الرئيسية الفاعلة، 

مبا يف ذلك وزارات املياه والزراعة والطاقة والتمويل، 

ومتثيل من القطاع الخاص، لدعم مراجعات السياسات 

وزيادة القدرات الفنية وتطوير خطط إدارة املياه 

املستدامة.

إرشاك املجتمع املدين واملجتمعات املحلية، وخاصة . 4

مع الشباب كعوامل للتغيري، بشأن قيمة املياه 

والحفاظ عليها وكذلك الطبيعة امللّحة ألزمة شّح 

املياه.

إدراج شّح املياه كمكون ذي أولوية يف خطط . 5

االستجابة لتغري املناخ، مبا يف ذلك خطط التكيف 

الوطنية واملساهامت املحددة وطنياً، وتخصيص 

ميزانية وطنية كافية ملعالجة شّح املياه.

دعم بناء قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية يف القطاع، . 6

مبا يف ذلك الهيئات التنظيمية ومشغيل القطاع الخاص 

ومرافق املياه الوطنية وغريها. دعم مرافق املياه 

واملشغلني لتطوير خطط تشغيل وصيانة مستدامة 

واسرتاتيجيات استثامر رأس املال التي تعمل باستمرار 

عىل تحديث البنية التحتية القدمية لتحسني الكفاءة 

وتقليل الفاقد.
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