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 معايل الدكتور حممود أبو زيد
 رئيس اجمللس العربي للمياه

 سيف الدين محد عبداهللمعايل الدكتور 
 وزير الري واملوارد املائية األسبق جبمهورية السودان 

 حممد عبد العاطي معايل الدكتور 
 وزير املوارد املائية والرى جبمهورية مصر العربية 

 كرم عبيدمد. نادية  السيدة
 املركز العربي للبيئة والتنمية باإلقليم  ةمدير

 العربي وأوروبا )سيداري(             
 وهبه مراد السيد

   األمني العام املساعد لألمم املتحدة واملدير اإلقليمــي  
  لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي فى الدول العربية         

 

 ، السيدات والسادة
أود في مستهل كلمتي أن أتوجه بالشكر والتقدير إلي كل من 
ساهم في العمل على االعداد والتحضير ألعمال الدورة الخامسة 
للجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه ليخرج بتلك الصورة 

سواء من الدول  المشاركينالمشرفة، وكل الشكر والتقدير لجميع 
الدولية ومراكز البحث على العربية أو المنظمات االقليمية و 

 تواجدها ومشاركتها في فعاليات تلك الدورة.
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 السيدات والسادة، 
ال زالت قضية المياه، بكافة أبعادها البيئية واالقتصادية 
واالجتماعية وبالطبع السياسية واالستراتيجية، تقع في القلب من 

دمة.. التحديات التي تواجه العالم العربي في السنوات والعقود القا
إنها قضية الحاضر والمستقبل.. للجيل الحالي واألجيال القادمة.. 
–هي قضية حياة ووجود وعمران .. وال ُيمكن أن نتعامل معها 

سوى بالمسئولية الكاملة واليقظة القصوى  -كشعوب وحكومات
 واالنتباه إلى حاجات اليوم، واحتياجات المستقبل القريب والبعيد.

مااا صااار لقضااية المياااه ماان حضااور  ولعلنااا ُنظحااظ جميعااا  
تصاااعد الحااديث عاان كمااا نرصااد ملمااوس علااى األجناادة الدوليااة .. 

مخاااااطر الجوااااا  وُناااادرة المياااااه فااااي المسااااتقبل، واالسااااتراتيجيات 
بأبعادهاا المختلوة للتعامل مع أوضاٍع قاد ال يكاون باكمكاان التنبا  

في الوقت الحالي، ولكننا نعر  يقيناا  أنهاا  الخطيرة على نحو كامل
ستكون أكثر صعوبة وستمثل ضغوطا  إضافية على الماوارد المائياة 
للكوكب في ظل تصاعد السكان والحاجة إلى التنمية، والساعي إلاى 
توفير الغذاء.. وقد أضي  إلى هذا كله ُبعاد صاار حاضارا  بقاوة فاي 

و التغياار المناااخي الااذ  كافااة المناقشااات حااول ناادرة المياااه، أال وهاا
 صااعوبةُيواااقم ماان خطااورة أوضاااع هشااة ماان األصاال.. ويزيااد ماان 

 .  هذه األوضاع التعامل مع
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خطيرة الناتجة وقد رأينا في الوترة األخيرة بعض المظاهر ال
كادت مدينة "كيب تاون" تصير األولى  حيث عن التغير المناخي..

المياه الظزمة  اذالتي تواجه ظاهرة نو بين الحواضر الكبرىمن 
وشهدنا من قبل ظاهرة مماثلة في ساوباولو  كعاشة السكان ..

بالبرازيل .. وكلها أحداث تدق جرس اكنذار وتُنبه لضرورة 
 التصد  للمشكلة بالتخطيط واالستعداد الكامل قبل أن تداهمنا.

وليس خافيا  عليكم جميعا  أن المنطقة العربية ُتعاني من 
درجات مختلوة من الجوا  الذ  ستزداد  ما تواجهكالندرة المائية، 

حدته مع الوقت في بعض المناطق بسبب ظاهرة التغير المناخي.. 
والمنطقة العربية هي أيضا  صاحبة أكبر عجز غذائي في العالم.. 

ربما  -وهي، قبل ذلك وبعده، األسرع نموا  في عدد السكان
 باستثناء افريقيا جنوب الصحراء.

ن أضونا إل ى هذه المعطيات كلها العامل الجيوبوليتيكي وا 
% من المياه العربية تنبع 85الذ  يتمثل في حقيقة م داها أن 

خارج أراضي الدول العربية ... نجد أنوسنا أمام تحٍد حقيقي 
بالمعنى االستراتيجي الشامل.. وقد رأينا بالوعل تجلياٍت اجتماعية 

ض المناطق العربية، واقتصادية خطيرة لظاهرة نقص المياه في بع
م االستقرار وشهدنا ما ُيمكن أن تورزه من مظاهر انعدا

  واالضطرابات والعن .
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قد صار من الثابت أن موسم الجوا  الذ  سبق اشتعال ل
األوضاع في سوريا واستمر لسنوات، كان مسئوال  ولو بصورة 
جزئية عن ترد  األوضاع في المناطق الريوية وهجرة مئات 

المدن، بما تسبب في خلق حالة عامة من االضطراب  اآلال  إلى
.. وفي وبيئة ُتساعد على العن  وتجنيد المتطرفين والتوتر األهلي

اليمن، ثمة نقٌص خطير في الموارد المائية سابق على الحرب 
الحالية، وكان له دور من دون شك في مواقمة معاناة السكان 

وال ننسى أبدا  معاناة  .. وزيادة الضغوط االجتماعية واالقتصادية
الولسطينيين وما تتعرض له مياههم وخزاناتهم الجوفية في الضوة 

على يد سلطات االحتظل التي تضخ هذه  من سرقة ونهبالغربية 
المياه المنهوبة في مستوطنات غير قانونية ُأقيمت على أرض 
نما مع  محتلة.. في تناقض صارخ ليس فقط مع القانون الدولي وا 

 اكنساني. الضمير
 السيدات والسادة..

، 2004إن دور المجلس العربي للمياه، ومنذ إنشائه في 
دارة أفضل للموارد  ُيعد محوريا  في الوصول إلى فهم أعمق وا 
المائية.. وعمل المجلس ونشاطه لم ينقطع خظل الوترة 

كل الظرو  والتغيرات االقليمية والدولية وبرغم  -المنصرمة
الم سسية، والتنظيمية، و كافة المحاور الونية،  على  –المحيطة 

 وعلى مختل  األصعدة االقليمية والدولية.
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شريك أساسي للمجلس الوزار  إن المجلس العربي للمياه 
بمبادرة من الجامعة العربية في العربي للمياه، والذ  أنشئ 

إيمانا  منها بأولوية قضية األمن المائي العربي .. وعقد  2008
في الجزائر عام  ى دوراتهأول الوزار  العربي للمياه المجلس
مرحلة جديدة للعمل العربي المشترك في مجال  ببدءإيذانا   2009
تبني االستراتيجية العربية لألمن  كان من ثمارها البارزة المياه 
المعنية بمواجهة التحديات المستقبلية  2030-2010المائي 

االستراتيجية نتاج عمل مشترك بين جميع  وكانتلموارد المياه... 
، وتم الجهات المعنية بالشأن المائي في الدول العربية والشركاء

كما ، 2012القمة العربية التي عقدت في بغداد عام  في إقرارها 
 .2016التنويذية في قمة نواكشوط تمت المصادقة على خطتها 

  السيدات والسادة، 
متضافر في مجال المياه.. سواء  تحتاج الدول العربية لعملٍ  

على المستوى االستراتيجي والسياسي.. أو على المستويات 
ن كان جوهرها يتعلق بإدارة الموارد-الونية.. إن قضية المياه   -وا 

لها أبعاٌد سياسية واستراتيجية تستلزم التنسيق العربي على أعلى 
المستويات، وعلى كافة األصعدة.. وسو  تستضي  األمانة 
العامة للجامعة العربية في أبريل القادم أول اجتماع مشترك 
لوزراء الر  والزراعة العرب.. وهي خطوة هامة من دون شك، 
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وتعكس إدراكا  للطبيعة المركبة للمسألة المائية، والتي تستلزم 
تضافرا  للجهد وتنسيقا  للعمل والنشاط، وتعاونا  كامظ  بين 

ي داخل الدولة الواحدة.. وبين المستويات السياسية والونية ف
 الدول العربية وبعضها البعض.

لعمل الذ  لإنني أغتنم هذه الورصة لكي أعرب عن تقدير   
 لمعالي الدكتوريقوم به المجلس العربي للمياه، مجددا  الشكر 

محمود أبو زيد، ومعالي الدكتور حسين العاطوي األمين العام 
س الوزار  مع المجلمن تعاون  لكل ما يقومون بهللمجلس 

العربي للمياه من أجل غاية واحدة هي توفير أمن مائي حقيقي  
 للجيل الحالي من العرب، وألجيال قادمة إن شاء اهلل.

 م.اااارا  لكااااااشك
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