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شكر وتقدير

قطاع  يصدرها  ي 
ال�ت الرئيسية  والمطبوعات  التقارير  سلسلة  ضمن  التقرير  هذا  ي 

يأ�ت
إدواردو  من  كٌل  بإعداده  وقام   ، الدولي بالبنك  المستدامة  للتنمية  العالمية  الممارسات 
ي أول إدارة الموارد 

ي إدارة الموارد المائية)، وأنديرس ياغرسكوغ (أخصا�أ
بورغوميو (أخصا�أ

ي مجال المياه)، وجيسون روس (خب�ي اقتصادي 
ة اقتصادية �ف ي (خب�ي المائية)، وإيشا زاف�ي

دامانيا  ريتشارد  اف  إ�ش تحت  الشباب)  ف  المهني�ي (برنامج  خان  محمد  وأمجد   أول)، 
هوانغ  جو  آي  من  كٌل  التقرير  إعداد  ي 

�ف ساهم  كما   .( ف القتصادي�ي اء  الخ�ب  (رئيس 
المائية)،  الموارد  إدارة  ي  أخصائ�ي ة  (كب�ي ي  طال�ب وأمل  للعمليات)،  أول  (مسؤولة 
ودومينيك دي وال (خب�ي اقتصادي أول)، وكاملة غاليسيا (أخصائية التنمية الجتماعية)، 
كي�ف  وسارة  الصحي)،  والرصف  المياه  إمدادات  مجال  ي 

�ف أول  (أخصائية  زغيب   وسالي 
ي (أخصائية التنمية الجتماعية).

(أخصائية أول التنمية الجتماعية)، وطليه ليڤا�ف
رشادات  ة من الإ واستفاد فريق العمل المسؤول عن إعداد هذا التقرير استفادًة كب�ي
مها يورغن فوغل (نائب الرئيس، مجموعة قطاع  ي قدَّ

اتيجية والتوجيهات العامة ال�ت س�ت الإ
الممارسات  قطاع  عام  (مدير  سارا  وجينيفر  المستدامة)،  للتنمية  العالمية  الممارسات 
موليك  غوش  وسوما  الممارسات)،  بقطاع  (المديرة  نوناي  وكارمن  للمياه)،  العالمية 
ق  (المديرة بقطاع الممارسات)، وإدارة قطاع الممارسات العالمية للمياه، ومنطقة ال�ش

الأوسط وشمال أفريقيا.
ويستند التقرير إل دراسة مرجعية أعدها معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا وعنوانها 
 ، الن�ب (مجد  أفريقيا"  وشمال  الأوسط  ق  ال�ش ي 

�ف والرصاع  الهجرة  السياسات:   "تحليل 
، ولينا الحاج). ي ا�ب وريم الحدادين، وبارق محادين، وكريم ال�ش

يتوجه فريق العمل بالشكر إل الزملء الذين قاموا بمراجعة التقرير والزملء الذين 
ف  الإخصائي�ي ة  (كب�ي ي  طال�ب أمل  المراجعة:  عملية  أثناء  وقيمة  ثاقبة  ملحظات  قدموا 
نر  ف�ي ي 

ودور�ت  ،( ف القتصادي�ي اء  الخ�ب (كب�ي  راثا  وديليب  المائية)،  الموارد  إدارة  ي 
 �ف

دي  وإروين  ديوك)،  بجامعة  (الأستاذة  فينثال  وإريكا  الزراعي)،  القتصاد  اء  خ�ب ة  (كب�ي
العامة)،  (المديرة  سينهاوزر  وإيثيل  المائية)،  الموارد  إدارة  ي 

�ف ف  الإخصائي�ي (كب�ي  نيس 
وهارون أوندر (خب�ي اقتصادي أول)، وهويدا نوبخت (مديرة بقطاع الممارسات)، وكانتا 
ة اقتصادية  ي شؤون البيئة)، ونانسي لوزانو غارسيا (خب�ي

ف �ف ة الإخصائي�ي كوماري ريغو (كب�ي
غودوي  سالزار  ونيكولس  المناخ)،  تغ�ي  مجال  ي 

�ف أول  ي 
(أخصا�أ إنغل  وناثان  أول)، 

ي التنمية الجتماعية)، وأوليفييه لفينال (مسؤول أول العمليات)، وبي�ت واليوين 
 (أخصا�أ

لل  وسوميك  الزراعة)،  أجل  من  للمياه  العالمية  الممارسات  بقطاع  ف  الإخصائي�ي  (كب�ي 
ي 

) إستافروس (أخصا�أ ية)، وإستافروس (آكي ي مجال التنمية الحرصف
ف �ف اء اقتصادي�ي (كب�ي خ�ب

ي مجال تغ�ي المناخ).
ف كليمون (أخصائية �ف أول التنمية الجتماعية)، وفيفيان وي تش�ي

واستفاد فريق العمل المسؤول عن إعداد هذا التقرير أيضاً من التعليقات والأفكار 
ي ذات المجال. ويتوجه فريق العمل بالشكر 

مها أكاديميون وممارسون �ف ي قدَّ
والبيانات ال�ت

ي سويرز (جامعة نيو هامبشاير)، ومايكل تلحمي (اللجنة الدولية للصليب 
إل كل من: جا�ف

ملبورن)،  (جامعة  إيد  وتوبياس  كليفلند)،  ولية  (جامعة  الظواهري  وندا  الأحمر)، 
واستفان دورنغ (جامعة أوبسال). 

ف وفرانسيس غانيون من مؤسسة فويل لتصميم المعلومات مشورة  مت إستيل فيلم�ي وقدَّ
ي مجال تصميم المعلومات وقاما بتصميم إنفوغرافيك التقرير.

بارعة �ف
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 ، الدولي البنك  ي 
�ف والن�ش  والمعرفة  والتواصل  بالمياه  المعنية  العمل  مت فرق  وقدَّ

ي صيغته 
ولسيما إيرين باريت، ومريم  غراي، وباسكال سورا توجيهات قيمة لوضع التقرير �ف

شدت عملية التصميم  ي عملية التحرير. واس�ت
م جون داوصون دعماً رائعاً �ف النهائية. وقدَّ

ف غروسمان وباتريشا  ه بتوجيهات ديبورا أبيل باركر، وآمي ل�ي ي للتقرير وتحريره ون�ش
الإضا�ف

ي البنك.
كاتاياما وجويل مكفادن من برنامج الن�ش �ف

الشكر  عن  العمل  فريق  يُعرب  مفيداً  إدارياً  دعماً  بادو  ف  جورج�ي مت  قدَّ ا،  وأخ�ي
العميق عليه.

اكة العالمية للأمن  وأمكن تنفيذ هذا العمل بفضل المساهمة المالية المقدمة من ال�ش
https://www.worldbank.org/en/programs/global- (انظر:  الصحي  والرصف  ي 

الما�أ
ي 

�ف للمياه  العالمية  الممارسات  لقطاع  التابعة   (water-security-sanitation-partnership
. مجموعة البنك الدولي
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ي المياه؛ فقد جاء فاراً 
 حينما وصل "عابد" إل الأردن أول مرة هالُه ما شهد من نقص �ف

ومنذ   . للتدم�ي لهم  ف م�ف تعرض  بعد  أطفاله  حياة  عىل  خوفاً   2013 عام  ي 
�ف سوريا  من 

وقال  منها.  استهلكه  وتقليل  المياه  استخدام  ترشيد  عىل  دأب  الأردن،  إل   وصوله 
اء كميات إضافية من  ف عىلَّ �ش

َّ "إن نقص المياه خطر دائم، ومع جائحة كورونا، كان يتع�ي
ف  ". و"عابد" واحٌد من ملي�ي ي

المياه من الشاحنات الصهريجية بتكلفة عالية من أجل أ��ت
الذين نزحوا من ديارهم ويعانون من  أفريقيا  ق الأوسط وشمال  ي منطقة ال�ش

الناس �ف
. ي

انعدام الأمن الما�أ
ي 

�ف الق�ي  وح  ف ال�ف مستويات  أك�ب  من  بعضاً  تشهد  المنطقة  هذه  لأن  ونظراً 
ايد  ف ُّ المناخ، فإن بلدانها تواجه وبشكل م�ت ي ظل تغ�ي

العالم، ومع اشتداد شح المياه �ف
وح الق�ي. وتذهب التقديرات  ف  قضايا السياسات المتعلقة بمحور المياه والرصاع وال�ف
ف لجئ، نحو 2.7 مليون منهم تستضيفهم المنطقة، و12.4 مليون  إل أن نحو 7.6 ملي�ي
ي المنطقة (نزاعات مسلحة دولية 

نازح داخلياً  يفرون من رصاعات مسلحة طال أمدها �ف
ف 2020؛ ومركز رصد  وغ�ي دولية عىل السواء) (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللجئ�ي
الأك�ش شحاً  أيضاً  ف 2020). والمنطقة هي  ويجي للجئ�ي ال�ف ، والمجلس  الداخىلي وح  ف  ال�ف
ي من 

ي مناطق تعا�ف
ي المياه عىل مستوى العالم، إذ يعيش ما يربو عىل 60% من سكانها �ف

�ف
ي المنطقة أيضاً بعضاً من أعىل مستويات 

ي شديد (البنك الدولي 2017أ). وتعا�ف
إجهاد ما�أ

لكٍل  معرضة  أنها  ي 
يع�ف وهذا  العالم،  ي 

�ف أخرى  إل  سنة  من  الهيدرولوجية   التقلبات 
نجحت  قد  المنطقة  بلدان  أن  ومع  المدمرة.  والفيضانات  الممتد  الجفاف  نوبات   من 
الثلثة  العقود  خلل  المياه  خدمات  عىل  الحصول  إمكانية  ي 

�ف ة  كب�ي زيادة  تحقيق  ي 
�ف

الجوفية،  المياه  اف  ف است�ف الآن تحديات  ض طريقها  نجازات تع�ت الإ الماضية، فإن هذه 
ي، وقضايا الحوكمة، والرصاع. والتوسع الحرصف

ق  ي منطقة ال�ش
ي ظل الرصاع �ف

ف المد والجزر: المجلد 2- المياه �ف  يبحث تقرير "ب�ي
ف المخاطر المائية (النواتج الضارة المتصلة  ي الصلت والروابط ب�ي

الأوسط وشمال أفريقيا" �ف
وح  ف بالمياه من نوبات الجفاف والفيضانات إل نقص خدمات الرصف الصحي)، والرصاع، وال�ف
ي 

الق�ي. ويهدف التقرير إل تعزيز فهم سبل معالجة مواطن الضعف والمخاطر ال�ت
ي منها النازحون ق�اً والمجتمعات المضيفة لهم، وإل تحديد السياسات واستجابات 

يعا�ف
نها  ي تضمَّ

ي الشكل 1، والستنتاجات ال�ت
طار الوارد �ف الستثمار المتصلة بالمياه. وبناء عىل الإ

ذاته  التقرير  من   2 المجلد  يتناول   ،(1 طار  (الإ والجزر"  المد  ف  "ب�ي تقرير  من   1  المجلد 

ق الأوسط وشمال أفريقيا ي ال�ش
وح الق�ي �ف ف ف المياه والرصاع وال�ف ي 1 - ملخٌص واٍف إطار لبحث التفاعل ب�ي

الشكل البيا�ن

� أي السياقات  •  لماذا و��
� ال�اع  تسهم المياه ��

وح الق�ي؟ � وال��

أين وما هيمن هملماذا

•  من هم النازحون ق�ا 
وما هي المجتمعات 

المضيفة لهم؟

•  أين يعيش النازحون ق�ا؟
•  ما هي المخاطر المائية 

� يواجهونها؟ ال��

المصدر: البنك الدول
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وح الق�ي؟  ف ي الرصاع وال�ف
ي أي السياقات تسهم المياه �ف

ثلثة أسئلة رئيسية: (أ) لماذا، و�ف
يعيش  أين  و(ج)  لهم؟  المضيفة  والمجتمعات  ق�اً  النازحون  السكان  هم  من  و(ب) 
الأسئلة،  هذه  عن  للإجابة  يواجهونها؟  ي 

ال�ت المائية  المخاطر  هي  وما  ق�اً؟  النازحون 
ودراسات حالت  التاريخية،  الأحداث  بيانات  لقواعد  إحصائياً  تحليلً  التقرير  يستخدم 

ي هذا الشأن.
مستندة إل مقابلت شبه ُمنظَّمة، واستعراض الدراسات القائمة �ف

ي الرصاع 
ي أي السياقات تسهم المياه �ن

لماذا، و�ن
وح الق�ي؟ ن وال�ن

الق�ي،  وح  ف وال�ف والرصاع  المياه  ف  ب�ي ة  مبا�ش صلة  ثمة  أن  إل  البحوث  بعض  تذهب 
ي استنتاج علقات السببية. وينبغي توخي 

ورة توخي الحذر �ف لكن الشواهد تش�ي إل رصف
المتداخلة  ات  المتغ�ي أحد  الق�ي هو  وح  ف ال�ف بأن  القائلة  الآراء  إل  النظر  عند  الحذر 
الطبيعة  وتطرح  السورية.  الأزمة  عن  يقال  مثلما  بالرصاع،  المائية  المخاطر  تربط  ي 

ال�ت
وح عدداً قليلً من الأفكار القيمة ذات  ف ف المياه وال�ف د وفقاً للسياق للعلقة ب�ي ي تتحدَّ

ال�ت
وح واسع النطاق  ف وح الق�ي، لسيما ال�ف ف ف المياه وال�ف الأهمية البالغة: أولً؛ العلقة ب�ي
ف 

َّ ُمب�ي هو  كما   - وح  ف ال�ف خيارات  عىل  تُؤثِّر  قد  المائية  المخاطر  أن  ومع  دة.  ُمعقَّ  علقُة 
ي تُؤثِّر عىل الخيارات الفردية والأ�ية 

ي المجلد 1 - فإن تعقيد العوامل المتفاعلة ال�ت
�ف

الأوسط  ق  ال�ش منطقة  ي 
�ف المياه  بسبب  المهاجرين  تحديد  الممكن  غ�ي  من  أنه  ي 

يع�ف
بالمياه  متصلة  قضايا  بفعل  الق�ي  وح  ف لل�ف محلية  أمثلة  توجد  ثانياً؛  أفريقيا.   وشمال 
ي الغالب داخىلي وليس 

وح �ف ف (لسيما نقص خدمات المياه الأساسية والجفاف)، لكن هذا ال�ف
الآثار والتداعيات  البحوث والتحليلت عىل  ز  تُركِّ ثالثاً؛ يجب أن  الوطنية.  عابراً للحدود 
ي تفاقم آثار المخاطر المائية أو الحد 

ي قد تُخلِّفها السياسة المتصلة بالمياه والزراعة �ف
ال�ت

منها عىل فئات السكان الأك�ش احتياجاً، وسبل كسب  أرزاقهم، وأنشطتهم المدرة للدخل 
بدلً من محاولة تحديد "المهاجرين بسبب المياه".

، كانت المياه عىل مر التاريخ مرتبطة بالتعاون أك�ش  ي
وعىل الصعيدين الدولي والوط�ف

من ارتباطها بالرصاع. ويستند هذا التقرير إل مجموعة البيانات المعروفة للوقائع المائية 
ف الدول فيما يتصل  المحلية، انظر: المقال المنشور تحت عنوان "الرصاع والتعاون ب�ي
بالمياه"  (Water-Related Intrastate Conflict and Cooperation) (برناور وآخرون، 
2012)، والوقائع المائية الدولية، قاعدة بيانات منازعات المياه العذبة العابرة للحدود، 
جامعة ولية أوريغون (وولف 1998؛ ودي ستيفانو وآخرون 2010) لبناء صورة تاريخية 
ي المنطقة. وكشف تحليل الوقائع التاريخية 

لكٍل من التعاون والرصاع فيما يتصل بالمياه �ف
أن التعاون — الذي تراوح من التفاقيات الشفوية بشأن تقاسم الموارد المائية إل إنشاء 
ي أسفرت عنها القضايا المتصلة 

مرافق البنية التحتية — كان بمثابة النتيجة الأك�ش تكراراً ال�ت
ي المنطقة. ويصدق هذا عىل الوقائع المتصلة بقضايا المياه المحلية، وكذلك 

بالمياه �ف
الجوفية  المياه  وخزانات  بالأنهار  المتصلة  الأحداث  بـأنها  تُعرَّف  ي 

ال�ت الدولية  الوقائع 
ي الحسبان 

د حينما تؤخذ �ف العابرة للحدود. ومن المث�ي للهتمام أن هذا الستنتاج يتأكَّ
بلدان  ي 

و�ف الجوفية.  المياه  إل  الوصول  مثل صعوبة  بالمياه  متصلة  أخرى  قيود مهمة 
ي من شح المياه تشهد 

ي تعا�ف
ف أن المناطق ال�ت

َّ ق الأوسط وشمال أفريقيا، تب�ي منطقة ال�ش
فيها  يصعب  ي 

ال�ت المناطق  ي 
�ف ذلك  ي 

�ف بما  بالمياه،  يتصل  فيما  للتعاون  أك�ش  حالت 
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د هذا الشواهد المستخلصة من  الوصول إل مكامن المياه الجوفية (دورينغ 2020). وتؤكِّ
ي تش�ي إل أن شح الموارد المائية يزيد من تفضيل مستخدمي 

أجزاء أخرى من العالم وال�ت
المياه للتعاون (ناي يانغ وتو 2020، وحسيب 2020). ومن الواضح أن هذا ل يستبعد 
ز البحوث  ورة أن تُركِّ ي المستقبل، لكنه يش�ي إل رصف

إمكانية وقوع منازعات متصلة بالمياه �ف
ي بناء التعاون. 

والسياسات بدرجة أك�ب عىل الدور المحتمل للمياه �ف
ة للمخاطر  وح الق�ي والرصاع يعدان من الآثار غ�ي المبا�ش ف وعىل الرغم من أن ال�ف
، فإن العكس هو نتيجة واقعية وتبعث عىل  ف ي يكتنفها الغموض وعدم اليق�ي

المائية ال�ت
الرصاع (سويرز وفينثال  أسلحة  من  باطراد ضحية وسلحاً  المياه  القلق حيث أصبحت 
والظواهري 2017؛ وجليك 2019). بل إن البنية التحتية للموارد المائية وخدماتها كانت 
رت 457 منشأة من منشآت  المنطقة. ففي سوريا، ترصف ي 

الدائرة �ف ي الرصاعات 
�ف أهدافاً 

ي محطات معالجة 
ر أو تدم�ي ثل�ش ن ذلك ترصف إمدادات المياه والرصف الصحي، ويتضمَّ

ي البلد ونصف محطات الضخ فيها (البنك الدولي 2017ب). علوًة عىل ذلك، 
المياه �ف

وليبيا  والعراق  ي قطاع غزة 
�ف للمياه  التحتية  البنية  ي 

�ف ار  للأرصف الأجل  الآثار طويلة  تضع 
إعادة  إمكانيات  بشدة  وتعوق  القتصادات،  تلك  كاهل  عىل  ثقيلة  أعباء  أيضاً  واليمن 
عمار. ولعل استهداف البنية التحتية للمياه هو التجاه الأشد إثارة للقلق الذي رصده  الإ
للمياه  التحتية  البنية  لستهداف  حادثة   180 وقعت   2011 عام  فمنذ  التقرير،   هذا 
ي ليبيا وسوريا واليمن وحدها (سويرز وفينثال والظواهري 2017). 

ي رصاعات المنطقة �ف
�ف

ويزيد تغ�ي المناخ وارتفاع الطلب عىل المياه من الضغوط عىل القتصادات وسبل 
فة والمتدهورة بالفعل. وتش�ي هذه  ف ي تعتمد عىل الموارد المائية المست�ف

كسب الرزق ال�ت
ي المستقبل قد تبدو مختلفة 

وح الق�ي والرصاع �ف ف الملحظة إل أن ديناميات المياه وال�ف
ي وصفها هذا التقرير. ومع ازدياد الشواهد عىل الآثار 

اً عن الأنماط التاريخية ال�ت اختلفاً كب�ي
غ�ي المتكافئة لتغ�ي المناخ عىل البلدان وفئات السكان الذين يعانون من الرصاع، تشتد 
ي ضوء الأحوال دائمة 

ي هذا التقرير �ف
ي متابعة الديناميات المذكورة �ف

الحاجة إل الستمرار �ف
ق الأوسط وشمال أفريقيا، زادت عقود من الرصاع مواطن ضعف  . ففي منطقة ال�ش التغ�ي
ي تفتقر إل نظم حوكمة قوية ومؤسسات 

ي الأماكن ال�ت
ي مواجهة تغ�ي المناخ. و�ف

السكان �ف
المائية  الموارد  تفاقم مواطن الضعف والتوترات عىل  المناخ إل   شاملة، قد يؤدي تغ�ي 
ي والهشاشة (سادوف، وبورغوميو، ودي وال 2017).

ي حلقة مفرغة من انعدام الأمن الما�أ
�ف

راً: من هم  الفئات الأقل حماية هي الأك�ش ترصن
السكان النازحون ق�اً؟ وأين يعيشون؟ وما هي 

ي يواجهونها؟
المخاطر المائية ال�ت

هم  الذين  الأشخاص  ضعف  مواطن  د  تُحدِّ ي 
ال�ت الرئيسية  العوامل  أحد  هي  المياه 

ب إحدى  نازحون ق�اً. ويظل الحصول عىل خدمات مأمونة وميسورة التكلفة لمياه ال�ش
ي مختلف أنحاء المنطقة. 

ي الأمدين القص�ي والمتوسط �ف
الرئيسية �ف نسانية  الأولويات الإ

ي شهدت نزاعات مسلحة طويلة الأمد (غزة 
ي البلدان والأقاليم ال�ت

والسكان النازحون ق�اً �ف
ب باعتبارها إحدى الأولويات  والعراق وليبيا وسوريا واليمن) ينظرون جميعاً إل مياه ال�ش
الفورية،  تلبية هذه الحتياجات  الغذاء والمأوى. وح�ت عندما تتم  الرئيسية إل جانب 
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ف قد يتعرضون لتحديات إضافية  فإن الشواهد المستخلصة تش�ي إل أن السكان النازح�ي
متصلة بسلمة المياه والقدرة عىل تحمل تكلفتها. ول يزال الحصول عىل خدمات كافية 
ي بلدان 

ي أماكن نشأتهم أو �ف
للرصف الصحي تحدياً جسيماً يواجهه النازحون ق�اً سواء �ف

ي الضفة الغربية والفئات السكانية ممن 
ف �ف ف الفلسطيني�ي المقصد، باستثناء بعض اللجئ�ي

ف ق�اً تحدياٍت  شة داخل مجتمعات النازح�ي ي مخيمات. وتواجه الفئات الُمهمَّ
يعيشون �ف

المضيفة  فالمخيمات والمجتمعات  المياه.  إمدادات  الحصول عىل خدمات  ي 
�ف إضافية 

وح  ف ي أوضاع ال�ف
عاقة. علوًة عىل ذلك، �ف غالباً ما تفتقر إل تداب�ي لتلبية احتياجات ذوي الإ

المخاطر  تتعدد  حيث  والمحن،  للشدائد  عرضًة  أشد  والفتيات  النساء  تكون  الق�ي 
ي 

وال�ت الجنس،  نوع  عىل  القائم  العنف  معدلت  ارتفاع  ومنها  يواجهنها،  ي 
ال�ت المائية 

تتفاقم من جراء ضعف إمكانية الحصول عىل خدمات إمدادات المياه والرصف الصحي، 
وأيضاً ما تسببه الصدمات المائية من آثار سلبية عىل سبل كسب الرزق والرفاهة، ومنها 

، عىل سبيل المثال. ي
نتاج الغذا�أ ها عىل مستويات الإ تأث�ي

ولقد خلقت جائحة كورونا تحديات إضافية تُؤثِّر عىل القدرة عىل تحمل تكلفة خدمات 
المخيمات والتجمعات  ي 

المياه �ف توافر مزيد من  المياه وتوافرها. وتتطلب جائحة كورونا 
الصحية.  والنظافة  الأيدي  غسل  ممارسات  لتسهيل  المضيفة  والمجتمعات   العشوائية 
ي تشهد شح الموارد المائية وتتد�ف فيها مستويات تغطية الخدمات ويعيش 

ي المناطق ال�ت
و�ف

ف النائية،  ي التجمعات العشوائية أو مخيمات اللجئ�ي
ف ق�اً كما هو الحال �ف معظم النازح�ي

اء المياه من بائعيها. ومن شأن  نفاق ل�ش تؤدي هذه الحتياجات الإضافية للمياه إل زيادة الإ
انها بزيادة المصاعب القتصادية أن تسلِّط الضوء عىل قضايا القدرة  تلك التحديات واق�ت
ي الأردن، أفاد اللجئون السوريون بتضاعف نفقاتهم المتصلة 

عىل تحمل تكاليف المياه. �ف
اء الصابون  اء المزيد من المياه من الشاحنات الصهريجية و�ش ف عليهم �ش بالمياه، حيث يتع�ي
المخيمات  ي 

�ف الصحي  والرصف  المياه  مرافق  فإن  ذلك،  عىل  علوًة  الأيدي.  ومطهرات 
كة، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى. والتجمعات العشوائية غالباً ما تكون مش�ت

بسبب  المائية  بالموارد  تتعلق  إضافية  السكان مخاطر  من  النازحون ق�اً  ويواجه 
شح المياه والفيضانات. ففي اليمن، أشار النازحون داخلياً والعائدون إل شح المياه عىل 
 أنها أحد العوامل الرئيسية لتدهور سبل كسب أرزاقهم وتقليص قدرتهم عىل المشاركة 
ي أنشطة مدرة للدخل. وتشكل زيادة الكميات المتاحة من المياه للزراعة أحد المتطلبات 

�ف
ي أشار إليها مراراً النازحون داخلياً والمجتمعات المضيفة 

ف سبل كسب الرزق ال�ت لتحس�ي
ي يواجهها النازحون 

ي غياب تقييم عىل مستوى المنطقة لمخاطر الفيضانات ال�ت
لهم. و�ف

ي تحديد مواطن 
ي البلدان المعنية إل أن الفيضانات عنرص رئيسي �ف

ق�اً، تش�ي الشواهد �ف
ي سوريا واليمن معرضة بشدة لخطر 

ف داخلياً �ف ف والنازح�ي الضعف؛ إذ إن مخيمات اللجئ�ي
ف ق�اً إل النتقال إل أماكن أخرى  ات الآلف من النازح�ي الفيضانات، مع اضطرار ع�ش

ي 2020 وحدها.
بسبب الفيضانات �ف

وح الق�ي عبئاً لم يسبق التخطيط له عىل إمدادات المياه والخدمات  ف ويشكل ال�ف
ف  ي المجتمعات المضيفة. وتذهب التقديرات إل أن 80% إل 90% من النازح�ي

المتصلة بها �ف
ي البلدان والمدن 

ق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون خارج المخيمات �ف ي منطقة ال�ش
ق�اً �ف

ي تواجهها بالفعل 
(البنك الدولي 2017ج). وقد تؤدي هذه الأوضاع إل تفاقم الصعوبات ال�ت

ب وتجميع مياه  ي تقديم الخدمات الأساسية، ومنها خدمات إمدادات مياه ال�ش
بعض المدن �ف

ف ق�اً ضغوطاً  ة من النازح�ي الرصف ومعالجتها. وغالباً ما يضع الوصول المفاجئ لأعداد كب�ي
ها من الموارد  شديدة عىل الخدمات العامة، كما يخلف آثاراً بيئية عىل موارد الأرض والمياه وغ�ي
فاف  ة است�ف ي المجتمعات المضيفة أيضاً إل تسارع وت�ي

ف ق�اً �ف الطبيعية. ويؤدي وجود النازح�ي
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ورة أن تقوم المجتمعات  الموارد المائية وتدهور مستوى جودة المياه. وتش�ي هذه الآثار إل رصف
ف ق�اً بزيادة استثماراتها وتوسيع خططها لزيادة تغطية الخدمات بإمدادات  المضيفة للنازح�ي

المياه والرصف الصحي وحماية الموارد المائية.

المياه: فرصة لبناء الصمود ومجابهة التحديات

ق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزايد شح  ي منطقة ال�ش
وح الق�ي �ف ف مع طول أمد أزمة ال�ف

ي إل المسارات طويلة 
نسا�ف الموارد المائية، تشتد الحاجة إل التحول من تداب�ي الدعم الإ

. وثمة حاجة عاجلة إل وضع وتنفيذ حلول مستدامة طويلة  ي
الأجل لتحقيق الأمن الما�أ

المستقبل.  ي 
�ف الصدمات  ي وجه 

الصمود �ف القدرة عىل  ي وبناء 
الما�أ الأمن  لتعزيز  الأجل 

ي مواجهة 
ي مجال التنمية للستجابة �ف

ويطرح هذا التقرير إطاراً متكاملً للجهات الفاعلة �ف
ي 2 - ملخٌص واٍف).

وح الق�ي طويلة الأمد (الشكل البيا�ف ف ي أوضاع ال�ف
المخاطر المائية �ف

ي 2 - ملخٌص واٍف عىل أنها لبنات لتعزيز الأمن 
وينبغي أن تُفهم مكونات الشكل البيا�ف

ي مراحل التنمية، تُشكِّل 
ي المنطقة. و�ف

ف ق�اً والمجتمعات المضيفة لهم �ف ي للنازح�ي
الما�أ

ي السعي 
ي تقوم عىل المناطق اللبنة الأول �ف

ي تقوم عىل الأشخاص وتلك ال�ت
التدخلت ال�ت

. ومن المرجح أن تخفق السياسات الرامية إل إعادة بناء المؤسسات  ي
نحو تحقيق الأمن الما�أ

 الوطنية ومكونات إدارة الموارد المائية إذا لم تتوفر أسس نسيج اجتماعي جديد والثقة 
ي المؤسسات، وهو ما يمكن تحقيقه من خلل تدخلت تقوم عىل الأشخاص وأخرى 

�ف
ي 

ي تقوم عىل الأشخاص وتلك ال�ت
تقوم عىل المناطق. ويمكن أن تساعد هذه الُنهج ال�ت

الجتماعي،  الحتواء  تعوق  ي 
ال�ت والحواجز  المظالم  معالجة  ي 

�ف المناطق  عىل  تقوم 

ملخٌص واٍف

ف ق�اً والمجتمعات المضيفة لهم  ي للنازح�ي
ي التنمية لتحقيق الأمن الما�أ

ي 2 - ملخٌص واٍف نهٌج للجهات الفاعلة �ف
الشكل البيا�ن

النطاق 
� المكا��

مرحلة التنمية مرحلة ال�اع

قليمي المنظور ا��
• تبادل المعلومات بشأن موارد المياه العذبة العابرة للحدود

دارة التعاونية للموارد المائية • إنشاء قاعدة للشواهد من أجل ا��

لبنات البناء الوطنية
•  تعزيز أنظمة إدارة مخاطر الكوارث

•  النهوض بكفاءة مرافق المياه وقدرتها 
داد التكاليف ع� اس��

� ع� تنظيم ومتابعة استخراج المياه الجوفية ك�¡ •  ال��

ز ع� المجتمعات المحلية ومناطق ُمعي�نة �تدخ�ت تُرك
•  معالجة مظالم المجتمعات المحلية 

¡ الحصول ع� الموارد المائية وخدماتها �¥
•  تعزيز الجهود كثيفة العمالة �ستعادة 

مستجمعات المياه 
•  متابعة وتعزيز أداء البنية التحتية للمياه

اكة مع الجهات الفاعلة  ª«ال  •
¡ ¡ وا�®م¬� �̄ نسا � ا�� ¡ المجال°¡ �¥
•  الدعم الطارئ، والمتابعة، 

وتقييمات ا�حتياجات الناجمة 
ار عن ا�®¶�

•  تجميع المعلومات من خ·ل 
ا�ستشعار عن بعد

� أوضاع  استمرار التعاون ��
زمات: ال�اعات وا��

المصدر: البنك الدولي
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ملخٌص واٍف

وخدماتها  المائية  الموارد  عىل  بالحصول  يتصل  فيما  ف  الجنس�ي ف  ب�ي الفجوات   ولسيما 
ي أوضاع الأزمات طويلة الأمد. 

�ف
تقوم  ي 

ال�ت وتلك  الأشخاص  عىل  تقوم  ي 
ال�ت التدخلت  تركز  المياه،  قطاع  ي 

و�ف
ي 

ال�ت الرزق  وحماية فرص كسب  المياه  إل خدمات  الوصول  المناطق عىل ضمان  عىل 
ي تهدف إل عكس اتجاه تدهور 

امج الأشغال العامة، ال�ت تدعمها المياه. أما بالنسبة ل�ب
ها من الأساليب كثيفة العمالة المستخدمة لرصد موارد المياه  مستجمعات المياه وغ�ي
امج عىل تعزيز قدرة المياه عىل دعم  المتدهورة وتنظيفها واستعادتها، فتعمل هذه ال�ب
الأنشطة  أيضاً  تدعم  أن  الأشخاص  القائمة عىل  للتدخلت  ويمكن  الرزق.  سبل كسب 
داخل  مدادات  والإ المياه  موارد  إدارة  عن  ف  المسؤول�ي مهارات  وبناء  ف  تمك�ي إل  الرامية 

المجتمعات النازحة ق�اً والمجتمعات المضيفة لهم.
البنية  ومرافق  المؤسسات  ي 

�ف الستثمارات  مع  التدخلت  هذه  تتسق  أن  ويجب 
البناء عىل  لبنات  استعادة  إل  التدخلت  وتهدف هذه   . ي

الوط�ف المستوى  التحتية عىل 
المائية وتقديم  للموارد  المستدامة  دارة  الإ ي تعد أساسية لتحقيق 

ال�ت ي 
الوط�ف المستوى 

الجوفية  المياه  موارد  إدارة  عىل  المؤسسية  التدخلت  كز  ت�ت أن  ويمِكن  الخدمات. 
المياه.  خدمات  مي  لُمقدِّ المالية  الستدامة  بقضايا  الهتمام  وكذلك   وتنظيمها، 
لستعادة  الحيوية  التدخلت  من  تأهيلها  وإعادة  للمياه  التحتية  البنية  توسيع  ويعد 
ف أن تتضمن هذه التدخلت 

َّ . وسيتع�ي ي
لبنات البناء الوطنية من أجل تحقيق الأمن الما�أ

 تخطيط الستهداف المحتمل عىل سبيل المثال من خلل  أنظمة التشغيل الحتياطي 
إمدادات متنوعة)، وخطط  أنظمة ذات مصادر  التحتية، وتصميم  البنية  (تكرار عنارص 
ف  موظف�ي ف  وتعي�ي المياه،  معالجة  محطات  أجل  من  المستهلكة  المواد  (تخزين  طوارئ 
ي يسهل تشغيلها بحيث تحتاج 

بدلء) وإعطاء الأولوية لحلول معالجة مياه الرصف ال�ت
إليها عىل الإطلق  إل الحد الأد�ف من العتماد عىل شبكة الكهرباء العامة أو ل تحتاج 
الأمثلة عىل حدوث  وأحد  الصطناعية).  الرطبة  ي 

والأرا�ف الفضلت  ترسيب  برك  (مثل 
المياه  إمدادات  خدمات  تغطية  زادت  حيث  العراق  كردستان  منطقة  ي 

�ف ي  إيجا�ب تطور 
ف داخلياً من  ف من سوريا والنازح�ي ي أعقاب تدفق اللجئ�ي

والرصف الصحي زيادة طفيفة �ف
ي التنمية 

كاءها �ف قليم و�ش أجزاء أخرى من العراق. وتش�ي هذه التطورات إل أن حكومة الإ
ف إمدادات المياه،  اتخذوا إجراءات للتكيف مع الأوضاع الجديدة عىل وجه ال�عة لتحس�ي

ات عىل تحسن مستويات التغطية منذ بداية الأزمة السورية. وسط مؤ�ش
ي تقوم 

ل نهُج يقوم عىل القتصاد السياسي من منظور إقليمي الُنُهج ال�ت اً، يُكمِّ أخ�ي
ي تقوم عىل الأشخاص والمناطق. عىل سبيل المثال، فقد 

ي وتلك ال�ت
عىل المستوى الوط�ف

ف  قليمية ل من حيث الأعداد المفجعة للنازح�ي ى الرصاع السوري إل عدد من الآثار الإ أدَّ
الدولي  (البنك  للحدود  العابرة  التجارة  انحسار  حيث  من  أيضاً  وإنما  فحسب،  ق�اً 
قة إقليمية (ودولية) إذا  ي تتطلب جهوداً ُمنسَّ

2020). وهذه أمثلة "للمساوئ العامة" ال�ت
أُريد التغلب عليها. وتتيح موارد المياه العابرة للحدود مثالً آخر للتدفقات عابرة الحدود 
ي يمكن أن تتحول منافعها العامة إل مساوئ عامة إذا لم تبذل 

قليمية ال�ت والقضايا الإ
قليمية الفاعلة جهوداً منسقة للتغلب عليها. ولذلك، ينبغي أن تراعي تدخلت  الجهات الإ
ي 

مكانيات ال�ت قليمية، والإ وح الق�ي الذي طال أمده القضايا الإ ف قطاع المياه لمواجهة ال�ف
قة ع�ب الحدود من خلل التعاون بشأن الموارد المائية  تنطوي عليها الستجابات الُمنسَّ

عابرة الحدود.
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ملخٌص واٍف

ي 2 - ملخٌص 
ي الشكل البيا�ف

ف �ف
َّ وعند العمل من أجل تطبيق النهج المتكامل الُمب�ي

ة الأجل غ�ي  ف التداب�ي قص�ي واٍف، سيواجه واضعو السياسات عىل الأرجح مفاضلت ب�ي
لمعالجة  اللزمة  الأجل  طويلة  والتداب�ي  الفورية،  المائية  الحتياجات  لتلبية  قة  الُمنسَّ
، بمع�ف أنها قد تخلق  ي

قضايا قطاع المياه الهيكلية. وترتبط هذه المفاضلت بإطار زم�ف
ه، وتُؤثِّر من ثمَّ عىل قدرة البلدان عىل  تكريساً للعتماد عىل المسار القائم وعدم تغي�ي
وح الق�ي الذي  ف ي مختلف مراحل ال�ف

ي الأمد الطويل. وبناء عليه، �ف
ي �ف

تحقيق الأمن الما�أ
طال أمده يجب عىل واضعي السياسات إدراك أن جهودهم قد تقوض أو تدعم أهداف 
ي الشكل 3 -ملخٌص واٍف. ويظهر هذا الشكل 

ح �ف ي طويلة الأجل كما هو موضَّ
الأمن الما�أ

نة أي المسارات ينبغي اتخاذها:  د مفاضلت ُمعيَّ ثلث نقاط لتخاذ القرارات عندها تُحدِّ
وح  ف ال�ف لموجة  الستجابة  و(2)  الأزمة؛  نشوب  قبل  والتخطيط  والتنسيق  الوقاية   (1)
ينتهي  وقد  والعودة.  ي 

التعا�ف أجل  من  الظروف  تهيئة  و(3)  أمدها؛  طال  ي 
ال�ت الق�ي 

للخيارات  تبعاً  ي 
الما�أ الأمن  اً من حيث  كب�ي ي أوضاع مختلفة اختلفاً 

بالبلدان �ف المطاف 
ي كل نقطة من هذه النقاط. وما لم يتم إدراك هذه المفاضلت 

ي يتخذها قادتها �ف
ال�ت

ي تحققت نحو 
وإدارتها، فمن المحتمل أن تؤدي المخاطر المائية إل تداعي المكاسب ال�ت

ي والهشاشة.
ي حلقة مفرغة من انعدام الأمن الما�أ

ي والسلم المستدام، �ف
التعا�ف

ي الختام، يش�ي هذا التقرير إل أن سياسة التنمية وتحليلها ينبغي أن يركزا عىل تصميم 
�ف

والمجتمعات  ق�اً  النازحون  يواجهها  ي 
ال�ت المياه  مخاطر  لمعالجة  الصحيحة  التدخلت 

ف  ب�ي المعقدة  السببية  الروابط  من محاولة فك  بدلً  ومستقبلً، وذلك  لهم حالياً  المضيفة 
وح الق�ي والرصاع. وبالنظر إل المستقبل، فإن المياه لديها القدرة الكامنة عىل  ف المياه وال�ف
ي مرحلة ما بعد انتهاء الرصاعات. وللستفادة من هذه 

عمار والتعاون �ف ف جهود إعادة الإ تمك�ي
ف جميع  : (1) التنسيق الوثيق ب�ي القدرة الكامنة، تحتاج التدخلت المائية إل تعزيز ما يىلي
اجتماعي  المؤسسات ونسيج  ي 

�ف الثقة  نسانية والتنموية) و(2)  (الأمنية والإ الفاعلة  الجهات 
ي تقوم عىل الأشخاص وتلك 

متجدد، والذي يمكن تحقيقه من خلل تدخلت قطاع المياه ال�ت
ي تقوم عىل المناطق.

ال�ت

ي يواجهها النازحون ق�اً
ي استجابة التصدي للمخاطر المائية ال�ت

ي 3 - ملخٌص واٍف نقاط اتخاذ القرارات �ف
الشكل البيا�ن

الوقاية والتنسيق 
والتخطيط قبل 

نشوب ا	
زمة
ا	ستجابة لمواجهة 

وح الق�ي  � ال �
تهيئة الظروف الذي طال أمده 

 � من أجل التعا��
والعودة  

12
3

المصدر: البنك الدولي
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Quality Unknown: The Invisible Water Crisis ي ظل الرصاع
الشكل 4: المياه �ف
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� ظل ال�اعالشكل البيا��

المياه ��

ال�جئون يشكلون 
ربع سكان لبنان.

الجماعات المسلحة تسيطر ع مرافق 
البنية التحتية للمياه لتهديد خصومها 

ولتو�� تقديم خدمات المياه ا��ساسية 
عية عن الدولة وتعقيد  بهدف نزع ال��

الجهود الرامية إ� بناء الس¤م.

المياه س�ح لل�اع

أك� من 70% من إجما�� الناتج 
ق ا��وسط وشمال  المح�� لل�
� من 

� من مناطق تعا��
ªأفريقيا يأ�

ضغوط عالية أو شديدة ع الموارد 
� بقية العالم.

المائية مقابل %22 ��

استهداف مرافق البنية التحتية: 180 
حادثة استهداف متعمد لمرافق البنية 

� ليبيا  وسوريا واليمن 
التحتية للمياه ¥¤
منذ عام 2011.

تذهب التقديرات إ� أن هناك نحو 
¤ �جئ، نحو 2.7 مليون  �̈ 7.6 م�ي

منهم تستضيفهم المنطقة،
و12.4 مليون نازح داخليا ً
يفرون من ¿اعات مسلحة 

� المنطقة.
طال أمدها ��

المياه ضحية لل�اع

ة ع مر  �Âأحوال كث �
أدت المياه ��

التاريخ إ� التعاون أك�Â من ال�اع.
¤ المياه وال�اع  �̈ غ�Â أن الع�قة ب

� المستقبل.
�� �Âوالتعاون قد تتغ

� 1317 واقعة متصلة بالمياه تم تسجيلها  �Éمن ب
 �

� المنطقة، اتسم معظمها بالطابع التعاو��
��

أو المحايد.

دولياً

�
تعاو��

تصارعي

� مناطق 
سكان يعيشون ¥¤

� من ضغوط عالية 
تعا±¤

ع� الموارد المائية:

بقية العالم

المياه يمكن أن تكون مصدراً 

لل�اع... أو التعاون

مستوى غ�Â مسبوق من ال�اع 

وح الق�ي � �Âوشح المياه وال

� ظل 
المياه ¥¤

ال�اع

ق ا��وسط  ال��
وشمال أفريقيا

ق ا��وسط  � منطقة ال�
وح الق�ي وال�اع �� � �Âبالنظر إ� المستويات غ�� المسبوقة من ال

� يواجهها النازحون ق�اً 
ªÔوشمال أفريقيا، يجب أن تعالج سياسة المياه مواطن الضعف ال

والمجتمعات المضيفة لهم. إذ يمكن أن يؤدي نقص المياه إ� تفاقم مخاطر اند�ع ال�اع 
وح الق�ي، لكن المياه يمكن أيضاً أن تتيح فرصاً للتعاون. � �Âوموجات ال

رة من ال�اعات � المناطق المت�¤
¤¥20122020

� المخيمات والمناطق العشوائية 
¤¥

� ا��ردن 
�� � �É64% من السوري

معرضون بشدة للمخاطر المتعلقة 
بالمياه وال�ف الصحي.

� 50% من البلديات الليبية، 
¤¥

يجد النازحون ق�اً أن تكلفة الحصول 
ع المياه � يمكن تحملها.

� المجتمعات المحلية المضيفة
¤¥

يحصل ما � يقل عن ربع 
 ¤ �̈ جميع أÁ ال�جئ

� المناطق 
�� ¤ �̈ السوري

� لبنان ع مياه 
العشوائية ��

ب شديدة التلوث. Á

ب  � اليمن، � تتوافر إمدادات مياه ال�
¤¥

المأمونة لما يبلغ 18 مليون شخص.

+ 40% المحافظات 
الشمالية ل¤�ردن

+ 30% شمال العراق
+ 20% لبنان

الطلب ع إمدادات المياه منذ وصول 
� عام 2012:

¤¥ ¤ �̈ ¤ السوري �̈ ال�جئ

    لقد تسببت جائحة كورونا 
   ¤ �̈ ن يتع Ëنقص المياه هنا، وا� �

¤¥   
اء مياه أك� تكلفة  Á علينا  

 من شاحنات نقل المياه.

� القلق الشديد من أن  
   يساور±¤

� المياه. 
ردن سيشهد نقصًا ¥¤   ا��

 فمنذ وصو�� إ� محافظة المفرق،  
تنقطع إمدادات المياه باستمرار.

      إمدادات المياه من صناب��  
    المخيم مالحة بدرجة 
بها، �سيما  Á يمكن �  

� فصل الصيف.
¤¥

� كل عام، تلحق السيول والفيضانات المفاجئة 
��

اراً واسعة بالمخيمات والمناطق العشوائية. ¤Óأ

واحد من كل أربعة مهاجرين 
� ليبيا � يتوافر له ما يكفي 

¤¥ � �Éدولي
ب. من المياه لل�

¤ كل ث�ثة  �̈ ¤ من ب �̈ � اليمن، � تتوافر �ثن
¤¥

� ق�اً مراحيض آمنة  �Éنازح
وصالحة ل�ستخدام.

� داخل سوريا،  �Éمن 25% من النازح
� مرافق ال�ف 

يتشارك شخص واحد ¥¤
الصحي مع 6 أشخاص ع ا��قل.

� أحد 
� يعا��

ªÔال àا��ردن، تفيد ا�� �
¤¥

عاقة بانخفاض معد�ت  Ýأفرادها من ا�
الحصول ع خدمات ال�ف الصحي.

رحلة الحصول ع المياه معاناة يومية 

يعيشها النازحون ق�اً والمجتمعات المحلية 

المضيفة لهم 

� 975 واقعة متصلة بالمياه تم تسجيلها  �Éمن ب
. �

� المنطقة، اتسم معظمها بالطابع التعاو±¤
��

محايد

 �
�Ôمحمد، �جئ فلسطي

� لبنان
��

� ا��ردن
راما، �جئة سورية ��

� ا��ردن
سمر، �جئة سورية ��

المصدر: البنك الدولي
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%19 %56%33

 
 

 

 

 

 

:4 �
� ظل ال�اعالشكل البيا��

المياه ��

ال�جئون يشكلون 
ربع سكان لبنان.

الجماعات المسلحة تسيطر ع مرافق 
البنية التحتية للمياه لتهديد خصومها 

ولتو�� تقديم خدمات المياه ا��ساسية 
عية عن الدولة وتعقيد  بهدف نزع ال��

الجهود الرامية إ� بناء الس¤م.

المياه س�ح لل�اع

أك� من 70% من إجما�� الناتج 
ق ا��وسط وشمال  المح�� لل�
� من 

� من مناطق تعا��
ªأفريقيا يأ�

ضغوط عالية أو شديدة ع الموارد 
� بقية العالم.

المائية مقابل %22 ��

استهداف مرافق البنية التحتية: 180 
حادثة استهداف متعمد لمرافق البنية 

� ليبيا  وسوريا واليمن 
التحتية للمياه ¥¤
منذ عام 2011.

تذهب التقديرات إ� أن هناك نحو 
¤ �جئ، نحو 2.7 مليون  �̈ 7.6 م�ي

منهم تستضيفهم المنطقة،
و12.4 مليون نازح داخليا ً
يفرون من ¿اعات مسلحة 

� المنطقة.
طال أمدها ��

المياه ضحية لل�اع

ة ع مر  �Âأحوال كث �
أدت المياه ��

التاريخ إ� التعاون أك�Â من ال�اع.
¤ المياه وال�اع  �̈ غ�Â أن الع�قة ب

� المستقبل.
�� �Âوالتعاون قد تتغ

� 1317 واقعة متصلة بالمياه تم تسجيلها  �Éمن ب
 �

� المنطقة، اتسم معظمها بالطابع التعاو��
��

أو المحايد.

دولياً

�
تعاو��

تصارعي

� مناطق 
سكان يعيشون ¥¤

� من ضغوط عالية 
تعا±¤

ع� الموارد المائية:

بقية العالم

المياه يمكن أن تكون مصدراً 

لل�اع... أو التعاون

مستوى غ�Â مسبوق من ال�اع 

وح الق�ي � �Âوشح المياه وال

� ظل 
المياه ¥¤

ال�اع

ق ا��وسط  ال��
وشمال أفريقيا

ق ا��وسط  � منطقة ال�
وح الق�ي وال�اع �� � �Âبالنظر إ� المستويات غ�� المسبوقة من ال

� يواجهها النازحون ق�اً 
ªÔوشمال أفريقيا، يجب أن تعالج سياسة المياه مواطن الضعف ال

والمجتمعات المضيفة لهم. إذ يمكن أن يؤدي نقص المياه إ� تفاقم مخاطر اند�ع ال�اع 
وح الق�ي، لكن المياه يمكن أيضاً أن تتيح فرصاً للتعاون. � �Âوموجات ال

رة من ال�اعات � المناطق المت�¤
¤¥20122020

� المخيمات والمناطق العشوائية 
¤¥

� ا��ردن 
�� � �É64% من السوري

معرضون بشدة للمخاطر المتعلقة 
بالمياه وال�ف الصحي.

� 50% من البلديات الليبية، 
¤¥

يجد النازحون ق�اً أن تكلفة الحصول 
ع المياه � يمكن تحملها.

� المجتمعات المحلية المضيفة
¤¥

يحصل ما � يقل عن ربع 
 ¤ �̈ جميع أÁ ال�جئ

� المناطق 
�� ¤ �̈ السوري

� لبنان ع مياه 
العشوائية ��

ب شديدة التلوث. Á

ب  � اليمن، � تتوافر إمدادات مياه ال�
¤¥

المأمونة لما يبلغ 18 مليون شخص.

+ 40% المحافظات 
الشمالية ل¤�ردن

+ 30% شمال العراق
+ 20% لبنان

الطلب ع إمدادات المياه منذ وصول 
� عام 2012:

¤¥ ¤ �̈ ¤ السوري �̈ ال�جئ

    لقد تسببت جائحة كورونا 
   ¤ �̈ ن يتع Ëنقص المياه هنا، وا� �

¤¥   
اء مياه أك� تكلفة  Á علينا  

 من شاحنات نقل المياه.

� القلق الشديد من أن  
   يساور±¤

� المياه. 
ردن سيشهد نقصًا ¥¤   ا��

 فمنذ وصو�� إ� محافظة المفرق،  
تنقطع إمدادات المياه باستمرار.

      إمدادات المياه من صناب��  
    المخيم مالحة بدرجة 
بها، �سيما  Á يمكن �  

� فصل الصيف.
¤¥

� كل عام، تلحق السيول والفيضانات المفاجئة 
��

اراً واسعة بالمخيمات والمناطق العشوائية. ¤Óأ

واحد من كل أربعة مهاجرين 
� ليبيا � يتوافر له ما يكفي 

¤¥ � �Éدولي
ب. من المياه لل�

¤ كل ث�ثة  �̈ ¤ من ب �̈ � اليمن، � تتوافر �ثن
¤¥

� ق�اً مراحيض آمنة  �Éنازح
وصالحة ل�ستخدام.

� داخل سوريا،  �Éمن 25% من النازح
� مرافق ال�ف 

يتشارك شخص واحد ¥¤
الصحي مع 6 أشخاص ع ا��قل.

� أحد 
� يعا��

ªÔال àا��ردن، تفيد ا�� �
¤¥

عاقة بانخفاض معد�ت  Ýأفرادها من ا�
الحصول ع خدمات ال�ف الصحي.

رحلة الحصول ع المياه معاناة يومية 

يعيشها النازحون ق�اً والمجتمعات المحلية 

المضيفة لهم 

� 975 واقعة متصلة بالمياه تم تسجيلها  �Éمن ب
. �

� المنطقة، اتسم معظمها بالطابع التعاو±¤
��

محايد

 �
�Ôمحمد، �جئ فلسطي

� لبنان
��

� ا��ردن
راما، �جئة سورية ��

� ا��ردن
سمر، �جئة سورية ��
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ملخٌص واٍف

المرفق أ-ملخٌص واٍف: الستنتاجات الرئيسية 
ن المد والجزر: المجلد 1" للتقرير المعنون "ب�ي

والتنمية"  والهجرة  المياه   .1 المجلد  والجزر:  المد  ف  "ب�ي المعنون  التقرير  يتناول 
تغ�ي  بأنها  تُعرف  ي 

(ال�ت المائية  الصدمات  تأث�ي  بالبحث   (2021 وآخرون  ي  (زاف�ي
فوق  أو  دون  الأقل  عىل  واحد  معياري  انحراف  قدره  المطرية  التساقطات  ي 

�ف
جفاف  صدمات  أن  إل  ويخلص  الداخلية،  الهجرة  عىل  الأمد)  طويلة  المتوسطات 
ي التأث�ي عىل الهجرة، إذ يؤدي شح إمدادات المياه 

اكمية تلعب دوراً مهماً �ف المياه ال�ت
إل خمسة أمثال ما تؤدي إليه زيادة إمدادات المياه من مستويات الهجرة. وتختلف 
منخفضة  البيئات  ف  ب�ي منهجياً  اختلفاً  المائية  للتحديات  الداخلية  الهجرة  استجابات 
شح  يؤدي  التكلفة،  باهظة  والهجرة  مدقع،  فقر  يوجد  فحيثما  الدخل.  ومتوسطة 
منها.  الهجرة  إل  يدفعهم  مما  أك�ش  أماكنهم  ي 

�ف الناس  بقاء  إل  الأرجح  عىل  المياه 
ي 

ال�ت المهارات  عىل  أيضاً  وكذلك  حون،  ف ي�ف من  عدد  عىل  المائية  الصدمات  وتؤثِّر 
بسبب  معينة  مناطق  كون  ي�ت الذين  العمال  المثال،  سبيل  فعىل  معهم.  يجلبونها 
الوجهة  المدن  وتُعد  المحدودة.  المهارات  ذوي  من  العادة  ي 

�ف يكونون  المياه  شح 
يلحقهم خطر شح  قد  المدن  ي 

�ف ولكن ح�ت  داخلياً،  ف  النازح�ي يقصدها معظم  ي 
ال�ت

بما  اجع  ي�ت قد  المدن  ي 
�ف النمو  معدل  فإن  المائية،  الصدمة  لحجم  وتبعاً  المياه. 

ق من مكاسب  ما تحقَّ تكفي لضياع  المياه، وهي نسبة  ة شّح  أثناء ف�ت  %12 إل  يصل 
حيوية. إنمائية 
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جلد 2
جزر الم

ين المد وال
�

ب
س, خان, ودامانيا 

ي, رو
ي بورغوميو, ياغرسكوغ, زاف�

ق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من المشكالت المتعلقة بالموارد المائية وتنقل السكان.  تشهد منطقة ال�ش
ويبحث  الق�ي.  وح  ز ال�ز من  مسبوقة  غ�ي  مستويات  من  ي 

وتعا�ز المياه  ي 
�ز شحاً  العالم  مناطق  أشّد  وهي 

ق الأوسط وشمال أفريقيا”  ي منطقة ال�ش
ي ظل الرصاع �ز

ز المد والجزر: المجلد -2 المياه �ز  التقرير المعنون “ب�ي
الجفاف والفيضانات  نوبات  بالمياه من  المتصلة  الضارة  )النواتج  المائية  المخاطر  ز  ي الصالت والروابط ب�ي

�ز
سبل  توضيح  زيادة  إىل  التقرير  ويهدف  الق�ي.  وح  ز وال�ز والرصاع،  الصحي(،  الرصف  خدمات  نقص  إىل 
ي منها النازحون ق�اً والمجتمعات المضيفة لهم، وإىل تحديد 

ي يعا�ز
معالجة مواطن الضعف والمخاطر ال�ت

الأدلة  أن  إىل  التقرير  يخلص  السائد،  لالعتقاد  وخالفاً  بالمياه.  المتصلة  الستثمار  واستجابات  السياسات 
غالبا  إذ  قطعية.  ليست  المنطقة  ي 

�ز الق�ي  وح  ز ال�ز وحالت  الرصاعات  بوقوع  المائية  المخاطر  تربط  ي 
 ال�ت

 ما تتعلق المخاطر المائية بالتعاون أك�ش مما تتعلق بالرصاعات عىل الصعيدين المحىلي والدوىلي عىل حد سواء. 
ورة نتيجة للمخاطر المائية، فإن العكس هو ظاهرة حقيقية ومقلقة:  ولكن عىل الرغم من أن الرصاع ليس بالرصز
فالرصاع يضخم المخاطر المائية. ومنذ عام 2011، وقعت عىل أقل تقدير 180 حادثة لتعمد استهداف البنية 

ي قطاع غزة وليبيا وسوريا واليمن.
ي رصاعات �ز

التحتية للمياه �ز

ز ق�اً  ز من النازح�ي ي المالي�ي
ويواجه النازحون ق�اً والمجتمعات المضيفة لهم مخاطر مائية ل حرص لها. ويعا�ز

ي المنطقة يومياً للحصول 
ز �ز ز والمهاجرين الدولي�ي ز واليمني�ي ز والسوري�ي ز والفلسطيني�ي ز والليبي�ي من العراقي�ي

ب مأمونة، الأمر الذي يؤدي بدوره إىل زيادة المخاطر الصحية. وتساعد الشاحنات الصهريجية  عىل مياه �ش
وموثوقيتها  المياه  بجودة  تتعلق  ة  كب�ي مشكالت  هناك  تزال  ل  لكن  القائمة؛  الفجوة  سد  ي 

�ز ة  كث�ي أحوال  ي 
�ز

ي إمدادات المياه المتوفرة 
والقدرة عىل تحمل تكاليفها. وتواجه المجتمعات المضيفة أيضاً انخفاضاً محلياً �ز

ز ق�اً. ويتطلب واقع  ي أعقاب وصول النازح�ي
وجودتها، فضالً عن أعباء غ�ي ُمخطط لها عىل خدمات المياه �ز

ي ذلك التخطيط 
، بما �ز ي

ي لالأمن الما�أ
نسانية إىل نهج إنما�أ وح الق�ي الذي طال أمده تحول من المساندة الإ ز ال�ز

والمجتمعات  ز ق�اً  للنازح�ي المائية  الموارد  استدامة  والحفاظ عىل  المياه  لتقديم خدمات  والمرن  المنظم 
المحلية المضيفة لهم. 
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