رسالة المديرة العامة لليونسكو
السيدة أودري أزوالي
بمناسبة يوم المياه العالمي
 22آذار/مارس 2018

متثّل مسألة موارد املياه الصاحلة للشرب أحد أضخم حتديات القرن .وهلا آثار عديدة على الصعيد
اإلنساين والبيئي واجلغرايف السياسي .وتع ّد "احللول املستندة إىل الطبيعة" حتماً أحد السبل املمكنة
وتشجع على توفري احلماية
ملواجهة هذه التحديات .وهي احللول اليت تسرتشد بدورة املياه الطبيعية،
ّ
واإلصالح حملميّات احمليط احليوي.

واختارت األمم املتحدة موضوع "مشكلة املياه :احلل كامن يف الطبيعة" لالحتفال بيوم املياه العاملي،
بغية إبراز اإلمكانيات اليت ينطوي عليها هذا النوع من احللول املستدامة واليت تنبئ مبستقبل زاهر.
ولعل تقدمي بعض األرقام يتيح إدراك حجم التحديات اليت تواجهنا.
فوفقاً لتقرير األمم املتحدة العاملي عن تنمية املوارد املائية 3.6 ،مليار نسمة يف العامل ،أي ما يقارب
نصف سكان العامل ،يعيشون يف مناطق قد تشح فيها املياه ملدة شهر واحد على األقل سنويّاً .وقد
يرتفع هذا الرقم إىل ما يربو على  5مليارات نسمة حبلول عام .2050

وخالل الفرتة ذاهتا ،قد يصل الطلب العاملي على املياه ،املق ّدر اليوم بنحو  4600كم 3سنويّاً ،إىل
 5500أو  6000كم 3سنويّاً .وقد اقرتبت فعالً مع ّدالت االستهالك العاملي اليوم ،اليت وصلت إىل
3
التحمل ،وخيفي هذا التوازن اهلش يف احلقيقة
 4600كم سنويّاً ،من بلوغ احلد األقصى للقدرة على ّ

أوجه تفاوت كبرية على الصعيدين احمللي واإلقليمي.

ومثة مثال مثري للقلق ،وهو أن مدينة كيب تاون يف جنوب أفريقيا توشك أن تصبح أول مدينة كبرية
يف العامل تشهد نقصاً حاداً يف املياه الصاحلة للشرب .وقد أطلق اسم "اليوم الصفر" على تاريخ
 12نيسان/أبريل القادم أل ّن خمزونات املياه لن تتجاوز  ٪13من مستواها املعتاد.
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واألسباب اليت أدت إىل هذا النقص العاملي معروفة ،فإ ّن موارد املياه العذبة تتعرض باستمرار لضغوط
جمتمعة تتمثل يف النمو السكاين العاملي وتغري املناخ وزيادة االستهالك اهلائلة وانتشار أساليب معيشة
قائمة على هدر املوارد .وخري دليل على هذا اهلدر هو أ ّن  ٪80من مياه الصرف الصحي تعود إىل
النظام اإليكولوجي من دون معاجلة ،وهذا ما يؤدي إىل تدهور هذه النظم فتتفاقم أوجه االختالل يف
التوازن البيئي ،ويزداد شح املياه.
ولذلك ،مثة حاجة ماسة إىل إجياد حلول مت ّكن من محاية الثروة الطبيعية لكوكب األرض ،إذ جيب
التشجيع على اعتماد حلول تكفل محاية وإدارة وإصالح النظم اإليكولوجية الطبيعيّة واملع ّدلة على
حد سواء ،والتصدي للتحديات البشرية والبيئية بصورة فعالة ومستدامة ،عن طريق حتسني رفاهية
األفراد وصون التنوع البيولوجي .وميكن التصدي للتحديات املعاصرة يف جمال إدارة املياه من خالل
جمموعة من احللول مثل زراعة غابات جديدة وإعادة ربط األهنار بالسهول املعرضة للفيضانات،
وإصالح األراضي الرطبة ،سعياً على وجه اخلصوص إىل حتقيق زراعة مستدامة وبناء مدن املستقبل.
ومبناسبة استهالل "عقد املياه" حتت رعاية األمم املتحدة ،تؤكد اليونسكو جمدداً التزامها بدعم
احلكومات يف عملية االنتقال إىل اقتصادات خضراء ودورية ،وكذلك يف جهودها الرامية إىل تطبيق ما
هو أفضل يف السياسات املائية املتكاملة .وجيب أن تساهم كل هذه اجلهود يف تنفيذ خطة األمم
املتحدة للتنمية املستدامة لعام  2030اليت تتناول مسألة املياه البالغة األمهية من حيث ترابطها مع
قضايا ال تقل عنها أمهية مثل القضاء على الفقر ،والصحة ،والنمو االقتصادي ،وبناء مدن مستدامة،
وإجياد أمناط استهالك وإنتاج مسؤولة ،مبا يؤدي يف هناية املطاف إىل حتقيق السالم.
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