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 توطئة
 

مياه الشرب اآلمنة والصرف أن كما  ،يووالتغذ هو أساسي ألمن اإلنسان الغذائيفاملاء أساسي حلياة اإلنسان. 

وفقًا آلخر تقديرات منظمة الصحة و. والكرامة للجميع تنياجليدالصحي عنصران أساسيان لتحقيق التغذية والصحة 

إىل مرافق صرف صحي  –مليار نسمة  2.5 –يف املائة من سكان العامل  36، افتقر 2011العاملية/اليونيسيف، يف عام 

ومن الضروري احلصول على مليون نسمة االعتماد على مصادر مياه شرب غري مأمونة.  768حمسنة، وكان يتعني على 

املياه بكمية ونوعية كافيتني لإلنتاج الزراعي وإلعداد األغذية وجتهيزها. وعلى املستوى العاملي، تستحوذ الزراعة املروية 

 للري املستددمة املياه من املائة يف 40 أتيي)السطحية واجلوفية(. ويف املائة من جمموع عمليات سحب املياه  70على 

 مناط املومسية واجلغرافيةاألر املناخ تغّيبّدل وسي .يمبعيار الزمن البشرتجدد مبعضها غري واجلوفية،  املياه مصادر من

 على الزراعة.آثار رتتب على ذلك تسو، ألمطارل

 

وخاصة يف بعض املناطق، كيف ميكن أن يضمن العامل األمن الغذائي والتغذية يف ظل تزايد ُشّح املوارد املائية، 

 نافس على استددامات املياه؟وتزايد الت

 

قّدم تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية املوجه حنو السياسات هذا توليفًا لألدلة ي

 العامل. ىإىل مستو ةاألسر ىالعالقات املتعددة بني املياه واألمن الغذائي والتغذية، من مستوودة حول املوج

 

حتسني إدارة املياه على  املعنية الفاعلة اجلهاتكافة  مساعدة إىل السياقات، لتنوع ويهدف هذا التقرير، نظرًا

إىل حلاجة الشاملة إىل انظرًا وذلك املياه وحتسني حوكمة املياه، احلفاظ على جل من أوإدارة الزراعة والنظم الغذائية 

عليها وتعظيم مساهمة األمن الغذائي والتغذية  جلميعاضمان توفري مياه شرب مأمونة ومرافق صحية جيدة وحصول 

  .للجميع حاضرًا ومستقباًل

 

 األمم جلنة لتزويد 2010 عامأنشئ قد فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية وكان   

 وصياغة يةالسياسات شاتانقال لدعم السياسات حنو وموجه األدلة على قائم بتحليل العاملي الغذائي لألمن املتحدة

 اخلرباء ، تزود تقارير فريقاحملدد لسياقلحمدد ينبغي أن تقوم على فهم  يةالسياساتالتدخالت ومبا أن  .السياسات

أصحاب املصلحة بأدلة تتعلق بتنوع السياقات وبتوصيات يتوقع أن تكون مفيدة لتوجيه التدخالت كافة  املستوى الرفيع

 .بالسياقاحملددة  يةالسياسات

 

وهذا هو التقرير التاسع  .العاملي الغذائي األمن جلنة حتددها مواضيععلى  فريق اخلرباء الرفيع املستوى ويعمل

 للفريق.

 

شات يف جلنة األمن ااخلرباء مبهمة نبيلة وهامة جدًا وهي إعداد تقارير تكون مبثابة منطلقات للنقيقوم فريق 

أهداف الغذائي العاملي بني جهات فاعلة لديها منظورات ووجهات نظر خمتلفة عديدة، ويف كثري من األحيان، 
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ي السياسات واملمارسني، عندما يتعلق األمر . ونأمل أيضًا أن تكون هذه التقارير مفيدة على أرض الواقع، لصانعخمتلفة

  لالستددام يف العمل. متاحة للجميع كسلع عامةهي باختاذ القرار الصائب لتحسني األمن الغذائي ومستوى التغذية.  و

 

 وباإلضافة .رئيس ونائب رئيس بينهم من عضوا، 15 من الرفيع املستوى اخلرباء لفريق التوجيهية اللجنة تكونت

جدًا  ًاقد كنت سعيدو .على التقارير املدتلفة يعملون الذين الباحثني من كبرية مجاعة اخلرباء فريق يشمل ذلك، إىل

د اللجنة يجتديجري سو. M. S. Swaminathanلعمل كرئيس لفريق اخلرباء خالل العامني املاضيني، خلفًا لـ با

 تهمنمتنى لألعضاء اجلدد كل النجاح يف مهمإنين أل، و2015تشرين األول من عام جيهية لفريق اخلرباء يف أكتوبر/التو

  اهلامة.

 

 Lyla Mehtaعداد هذا التقرير، وخاصة قائدة فريق املشروع على إاخلرباء الذين عملوا كافة أود أيضًا اإلشادة ب

 Claudiaعويس )من األردن( و ذيب)من الربازيل( و Oscar Cordeiro-Netto)من النمسا(، وأعضاء فريق املشروع 

Ringler من أملانيا( و(Barbara Schreiner و )من جنوب أفريقيا(Shiney Varghese  الذين عملوا )من اهلند(

 جبد على هذا التقرير. 

 

 اخلرباء من كبري وعدد خارجيون مراجعون قّدمها اليت واالقرتاحات التعليقات من كثريًا التقرير استفاد كما

كما أود أن أشكر أمانة  .األوىل مسودته وعلى لتقريراملرجعية ل ختصاصاتاال على واسع نطاق على علقواممن  واملؤسسات

 الدائم لعملنا.  ااهلائلة ودعمه افريق اخلرباء ملساهمته

 

، بطريقة عمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى وأخريا وليس آخرًا، أود أن أشكر الشركاء يف املوارد الذين دعموا

 .مستقلة نمتامًا

 

احلفاظ على املياه من أجل كرامة كل فرد على هذا الكوكب وحتقيق أمنه الصحي والغذائي والتغذوي هو أحد إن 

أكرب التحديات اليت تواجه البشرية يف الوقت الراهن. وهو أحد األبعاد األساسية جلدول أعمال التنمية املستدامة. ونأمل 

األغذية والزراعة واملياه ومجيع القطاعات املعنية  تصانعي السياسات واجلهات الفاعلة يف جماال أن يساعد هذا التقرير

 يف مجيع أحناء العامل على التغلب على هذا التحدي.

 

 

 

Per Pinstrup-Andersen 

 
  2015 أيارمايو/  12،الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذيةرئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء 
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 امللّخص والتوصيات

 

تشّكل املياه عاماًل أساسيًا بالنسبة إىل األمن الغـذائي والتغذيـة. ولكـن نظـرًا إىل أهـداف النمـو الشـامل        

والتنمية املستدامة، تطرح حتديات عديدة متعّلقـة بامليـاه واألمـن الغـذائي والتغذيـة، اآلن ويف املسـتقبل، ويف       

  املياه واألرض والرتبة والطاقة والغذاء.  السياق الواسع الذي يربط بني

 

، مـن فريـق   2013ويف هذا الصدد، طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة( يف أكتوبر/تشرين األّول 

، إعـداد تقريـر بشـأن امليـاه واألمـن      )فريـق اخلـرباء(   اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذيـة 

 .2015الغذائي ليندرج يف إطار اجللسة العامة الثانية واألربعني للجنة املزمع عقدها يف 

 

وينظر هذا التقرير يف العالقات القائمة بني املياه واألمن الغذائي والتغذية انطالقًا مـن املسـتوى األسـري    

الروابط املتعددة يف سياق الطلب التنافسي وتفاقم نـدرة املـوارد وتغّيـر    ووصواًل إىل املستوى العاملي. ويدرس هذه 

املناخ. وهو يبحث يف سبل حتسني إدارة املياه يف جمالي الزراعـة والـنظم الغذائيـة إىل جانـب طـرق حتسـني       

ن قصـد  حوكمة املياه لتحقيق مزيد من األمن الغذائي والتغذية للجميع اآلن ويف املسـتقبل. ويتوّجـه التقريـر عـ    

حنو اختاذ اإلجراءات. وهو يـوّفر أمثلـة وخيـارات تـب تنفيـذها مـن جانـب خمتلـف أصـحاب املصـلحة           

 والقطاعات املعنية حبسب اخلصائص اإلقليمية واحمللية.

 

 النتائج الرئيسية
 

 فيما يلي تلديص عن أبرز ما جاء يف التقرير من مالحظات ونتائج:
 

 ألمن الغذائي والتغذيةمالنسبة إىل ااملياه عامل مركزي 

 

املياه هي حياة. هي أساسية لألمن الغـذائي والتغذيـة. وهـي عصـب الـنظم اإليكولوجيـة مبـا فيهـا          - 1

الغابات والبحريات واألراضي الرطبة اليت يعتمد عليها األمن الغذائي والتغذية بالنسبة إىل األجيـال  

 املالئمـتني أمـرًا أساسـيًا للشـرب واإلصـحاح      احلاضرة والقادمة. وتشّكل املياه ذات اجلودة والكميـة 

د األمساك واحملاصيل والثروة احليوانيـة( وجتهيزهـا وحتويلـها وحتضـريها.     ئوإنتاج األغذية )مصا

وإن املياه حمورية أيضًا بالنسبة إىل قطـاعي الطاقـة والصـناعة وغريهـا مـن القطاعـات االقتصـادية.        

ئية طرقًا أساسية للنقل )مبـا يف ذلـك املـدخالت واألغذيـة     املا واملسطحاتوغالبًا ما تشّكل اجلداول 

والعلف(. وبشكل عام، تدعم املياه النمو االقتصادي وتوليـد الـدخل وبالتـالي اإلمكانيـة االقتصـادية      

 للحصول على األغذية. 
 

وُتعترب مياه الشرب اآلمنة واإلصحاح أمرين جوهريني لضـمان تغذيـة اجلميـع وصـحتهم وكـرامتهم.       - 2

ومن شأن نقص الوصول إىل مياه الشرب اآلمنـة ومرافـق اإلصـحاح وممارسـات النظافـة الصـحية أن       

علـى  يقّوض احلالة التغذوية لألشداص بفعل األمراض املنقولة باملياه واإلصـابات املعويـة املزمنـة. و   
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الرغم من التقّدم امللحوظ احملرز يف جمال الوصول إىل مياه الشرب واإلصحاح، تشري منظمـة الصـحة   

يف املائـة مـن سـّكان األريـاف يف العـامل       18يف املائة من سّكان املدن و 4العاملية واليونيسيف إىل أن 

( كـانوا مـا زالـوا    الكربى يف أفريقيا جنوب الصحراء الريفيف املائة من سكان  47)هذه النسبة تبلغ 

2012يفتقرون إمكانية احلصول على مصادر حمّسنة ملياه الشرب عـام  
يف املائـة مـن السـكان     25و 1

 .2افتقروا إىل إمكانية الوصول إىل مرافق اإلصحاح احملّسنة أو املشرتكة
 

ي مبعـّدات الـري   مليـون هكتـار مـن األراضـ     311ووفقًا ملنظمة األغذية والزراعة )الفـاو(   جتهيـز    - 3

األراضـي املزروعـة    مـن يف املائـة   16 يـوازي يف املائة من األراضي املروية، وما  84، أي 2009 عام

يف املائة من إمجالي إنتـاج احملاصـيل. ويشـّكل الـري املوثـوق أمـرًا أساسـيًا لزيـادة          44ويساهم يف 

مـن املـزارعني مـن أصـحاب      كـبري املداخيل وضـمان اسـتقرارها وتـوفري سـبل كسـب العـيش لعـدد        

احليازات الصغرية. وتستهلك الزراعة املروية إىل حد بعيد أكـرب كميـة مـن امليـاه املسـتددمة عامليـًا       

2013 يف عـام  3مليار مرت مكّعب من املياه السطحية واجلوفيـة املسـحوبة   252يبلغ  مبا
. ويسـاوي  †

يف املائـة مـن الكميـات     70تجـددة يف العـامل و  يف املائة من تدفقات املوارد املائية العذبة امل 6.5ذلك 

يف املائـة   90إذ تبلغ هذه النسبة : اليت يسحبها البشر عامليًا، مع وجود أوجه اختالف بني البلدان

 يف املائة يف البلدان ذات الدخل املرتفع. 43يف البلدان ذات الدخل املندفض و
 

 غذيةتوافر املياه واستقرارها من أجل األمن الغذائي والت

 

يتفاوت مدى توافر امليـاه بـني األقـاليم اجلغرافيـة بشـكل كـبري، مـن حيـث ميـاه األمطـار وامليـاه             - 4

السطحية أو اجلوفية على حٍد سواء. وتب بالتالي النظـر يف مسـألة تـوافر امليـاه علـى املسـتويات       

 .  واحملليةاإلقليمية والوطنية 

 

يف املائـة مـن امليـاه     40ونمتّثل املياه اجلوفيـة مصـدرًا مسـتقرًا للميـاه بشـكل خـاص. وتـأتي نسـبة          - 5

املستددمة للري من مصادر املياه اجلوفية. وتوّفر األخـرية العديـد مـن الفـرص ال سـيما بالنسـبة إىل       

بل ألن معظـم  املناطق اليت ال نمتلك مصادر أخرى. غري أن ذلك يشّكل أيضـًا حتـديًا رئيسـيًا للمسـتق    

املياه اجلوفية غري متجددة وسريعًا ما ميكن استنزاف اخلزانات اليت تتجـدد بـبطء. وُتجـدد بعـض     

اخلزانات املائية اجلوفية "األحفورية" وفق جدول زمـين جيولـوجي فقـط، مـا قـد يسـتغرق اآلالف       

 حتى املاليني من السنني.    أو

 

                                                      
 .املصادر احملمية من التلّوث اخلارجي ال سيما املواد الغائطية من خالل البناء أو التدخالت الفاعلة  1
 املرافق اليت تضمن الفصل الصحي للفضالت البشرية لئال حيتك بها البشر.  2
مليـاه األصـلي   سحب املياه )أو "استددام املياه"( ال يعين بالضرورة صايف استهالك املياه الذي يشّكل نسبة املياه املسحوبة اليت ال تعود إىل مصـدر ا   3

الزراعـة  يف املائة مـن عمليـات السـحب ألغـراض      50يف املائة من عمليات السحب اليت تريها قطاع الطاقة، و 11بعد سحبها )فًتستهلك نسبة 

 جودتها.املروية أي اليت تتبدر يف اجلو أو ترشح من أوراق النباتات(. وغالبًا ما يؤدي سحب املياه وإعادتها إىل املصدر األصلي إىل تغّير يف 
 حبسب األرقام املتوافرة. 2013تقديرات مؤشرات التنمية العاملية )قاعدة بيانات البنك الدولي( لعام   †
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عية على املوارد املائية. وقد تضطلع الغابـات بـدور رئيسـي    وحتافظ النظم اإليكولوجية واملناظر الطبي - 6

 يف دورة املياه مما يضمن جودتها وكمياتها واستقرارها ألغراض االستددام البشري.  

 

ويفاقم تغّير املناخ درجة عدم اليقني املتعّلق بتوافر املياه يف العديد من األقاليم. فهو يؤثر علـى التسـاقطات    - 7

السطحي والتدفقات املائية وجودة املياه وحرارتها وتغذية املياه اجلوفية. كما سـيؤثر علـى   وانسياب املياه 

كل من النظم البعلية من خالل أمناط التساقطات، والنظم املرويـة مـن خـالل تـوافر امليـاه يف األحـواض.       

املتطلبات من املياه بالنسبة إىل احملاصـيل والثـروة احليوانيـة وسـيؤثر علـى تـدفقات       تغري املناخ وسيغّير 

د األمساك. وقد يتفاقم اجلفاف يف بعـض  ئاملائية مما سيؤثر بدوره على مصا املسطحاتاملياه وحرارتها يف 

ر املنـاخ بشـكل   املواسم واملناطق بفعل اخنفاض مستوى التساقطات و/أو زيادة النتح التبّدري. وسيؤثر تغّي

 ملحوظ أيضًا على مستوى البحر مما يؤثر بدوره على املوارد املائية العذبة يف املناطق الساحلية.

 

 االستخدامات التنافسية للمياه

 

يف معظم األماكن يف العامل، تعاني املوارد املائية من إجهاد متعاظم. فيمّثـل كـل مـن النمـو السـكاني       - 8

ر أمناط احلياة والنظم الغذائية، وتزايـد الطلـب علـى خمتلـف اسـتددامات      وارتفاع املداخيل، وتغّي

املياه، ضغوطًا متزايدة على املوارد املائية العذبـة احملـدودة. وبلـغ إمجـالي عمليـات سـحب امليـاه        

2013للزراعة والطاقة والصناعة والبلديات يف العامل عـام  
يف املائـة مـن املـوارد املتجـددة      9نسـبة   †

يف املائـة يف الشـرق    122ألمريكا الالتينية والبحر الكـاري  و  2.2الداخلية، وهي نسبة ترتاوح بني 

 ومشال أفريقيا.  األوسط

 

يف املائـة مـن    15ن املياه املستددمة لتوليد الطاقة مّثلـت  أوترتبط املياه بالطاقة ارتباطًا وثيقًا حبيث  - 9

 إلنتـاج  املسـحوبة  املياه نسبة ينافس قد مما 2010 عمليات سحب املياه على املستوى العاملي يف عام

 وحتضـريها  األغذيـة  وجتهيز الري مياه لتوفري أساسيًا أمرًا الطاقة تشّكل عينه، الوقت ويف. األغذية

 .الصحي الصرف ومياه املياه ومعاجلة

 

ووفقًا لسيناريو بقاء األمور على حاهلا الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، من  - 10

يف املائة  40، علمًا أن 2050يف املائة حبلول  55املتوقع أن يزداد الطلب العاملي على املياه حبوالي 

ئيـًا حـادًا )حبيـث تفـوق     من السكان يف العامل يعيشون يف أحـواض األنهـار الـيت تشـهد إجهـادًا ما     

يف املائة( ال سيما يف مشـال أفريقيـا    40عمليات سحب املياه القدرة على تغذية املياه اجلوفية بنسبة 

إىل التصـنيع   2050وجنوبها وجنوب آسيا ووسـطها. ويعـزى النمـو املتوّقـع يف الطلـب حتـى عـام        

يف املائة(، مـع   130تددام احمللي )+يف املائة( واالس 140يف املائة( والكهرباء احلرارية )+ 400)+

 وجود جمال منحسر لزيادة املياه املستددمة للري.
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 ندرة املياه والوصول إليها  

 

مستوى املوارد املائية املتجددة )مياه األمطار  -بأنها الفارق بني توافر املياه  4تعّرف ندرة املياه عمومًا - 11

والطلـب املعـّين عليهـا مبـا يف ذلـك       -واملياه السـطحية واجلوفيـة( واملتـوافرة ضـمن منطقـة معّينـة       

االحتياجات األساسية. غري أن عدد املنظورات بشأن ندرة املياه يساوي عدد املنظورات بشـأن تـوافر   

طق الغنية باملياه أن تعاني من ندرة املياه يف حال وجود طلب مفرط املياه والطلب عليها. وميكن للمنا

عليها، وغالبًا ما يكون ذلك مبوازاة زيادة التنـافس علـى اسـتددام امليـاه بـني القطاعـات )الزراعـة        

 والطاقة والصناعة والسياحة واالستددام املنزلي( وسوء إدارة هذا التنافس.

 

من أجل األمن الغذائي إىل عالقات القوة القائمة بـني البلـدان    استددامهويستند الوصول إىل املياه وا - 12

على املستويات االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف أحواض امليـاه وعلـى املسـتوى احمللـي، وإىل     

األمطار. وقد يشّكل ضمان الوصول إىل املياه حتديًا خاصًا بالنسبة إىل أصحاب  مياهالبنى األساسية و

 ات الصغرية والشعوب الضعيفة واملهمشة والنساء.  احلياز

 

وُيعترب احلصول على املياه أو عدم احلصول عليها، مسألًة ذات أهمية خاصة بالنسبة إىل النساء ألن  - 13

القواعد الثقافية يف كثري من بلدان العامل النامي توكـل مسـؤولية مجـع امليـاه إىل النسـاء والفتيـات،       

من الساعات يوميًا جلمع املياه مما يؤثر على صحتهن وحالتهن التغذويـة فضـاًل    ًاتنفقن عدد اللواتي

عن الوقت املتوافر هلّن للقيام بأنشطة منتجة وتعليمية أخرى ورعاية األطفال. وباإلضـافة إىل ذلـك،   

غالبًا مـا تبقـى النسـاء علـى هـامش عمليـات أخـذ القـرارات املتعّلقـة بـإدارة امليـاه أو الوصـول إىل             

 تكنولوجيات ذات الصلة، وغالبًا ما تعاني من التمييز بسبب النظم الرمسية لتدصيص املياه.ال

 

 جودة املياه

 

عادًة ما تتطلب استددامات امليـاه العديـدة احملتملـة، مـن الشـرب واإلصـحاح إىل زراعـة األغذيـة          - 14

والطاقة واستدراج املعادن والصناعة وما إىل ذلك، كميـات ونوعيـات خمتلفـة مـن امليـاه، وبالتـالي       

حتـى مـن    مـن املسـتددم أو   يف األمـاكن القريبـة  غالبًا ما حتتاج إىل معاجلة خاصة إما يف املنبـع أو  

جانب املستددم األخري حبد ذاته )األسرة أو القطاع املعين(. وتب كذلك أن ختتلف نوعيـة ميـاه   

                                                      
مرت مكّعـب مـن امليـاه     1 000مرت مكّعب والـ  1 700ستناد إىل عتبات حمددة مسبقًا للمياه، مثل عتبة الـ الؤلفني "ندرة املياه" باقد عّرف بعض امل  4

سـبة إىل  املتاحة للفرد الواحد سنويًا اليت من شأنها تغطية كل االستددامات مبا يف ذلك الزراعة )الري( وغريها مـن القطاعـات االقتصـادية. وبالن   

يشري تعريف "ندرة املياه االقتصادية" إىل األوضاع اليت ال يتم توفري املياه فيها حيـث احلاجـة إليهـا وبـاجلودة املنشـودة بسـبب       آخرين،  مؤلفني

الناحيـة املاديـة    يف البيئة منعلى الرغم من توافر املياه عوامل اقتصادية على غرار االفتقار إىل البنى األساسية ونظم التدزين والتوزيع وما إىل ذلك 

وميكن استددام تعريف "ندرة املياه االجتماعية" لإلشارة إىل احلاالت اليت ال حيصل فيها جزء من السكان على املياه بكمية . لتلبية الطلب باملبدأ

  .وجودة كافيتني ألغراض الشرب أو اإلصحاح، وكذلك لدعم سبل كسب عيشهم
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الــري حبســب احملصــول. ويــؤدي ذلــك إىل مقايضــات لتــوفري خــدمات امليــاه، ممــا يــرتاوح بــني  

ــف األغــراض          ــة خمتل ــتددامات املتعــددة" لتلبي ــج االس ــة، واعتمــاد "نه ــن جه ــها م ختصيص

 من جهة أخرى.  واالستددامات

 

ثر جودة املياه املتدنية على صحة اإلنسان وعمل النظم اإليكولوجية. ومعايري جودة امليـاه العاليـة   ؤوت - 15

لمنتدى العاملي املعين باملياه واإلصحاح لضرورية ملياه الشرب وهي مهمة بالنسبة إىل مكّونات أخرى 

والنظافة الصحية، وأيضًا بالنسبة إىل جتهيز األغذية وحتضريها. ولقد حتّسنت نوعية مياه الشـرب  

الرصـد.    وبعمليـات األنظمة ب ةمودعميف العديد من البلدان النامية خالل العقود العديدة املاضية وهي 

واملداطر املرتبطة بهـا علـى سـالمة األغذيـة      املياهزالت نوعية ويف معظم أحناء اجلنوب العاملي، ما 

 تؤثر سلبًا على صحة اإلنسان والنظم اإليكولوجية. 

 

وختتلف اآلثار البيئية النامجة عن استددام املياه وتدفقاتها العائدة حبسب االستعماالت فضاًل عـن   - 16

هتمـام خـاص. وتعـل التلـوث امليـاه غـري       احلاجات املرتبطة بإزالة التلّوث، وحيتاج مجيعها إىل ا

صاحلة لالستددام ويقّوض صّحة النظم اإليكولوجية يف العديد من املناطق. وحيّد االستددام واإلدارة 

غري املستدامني للمياه من وظائف النظام اإليكولوجي اخلاصة باألراضي ومصـايد األمسـاك والغابـات    

 ى توفري األغذية والتغذية.  املائية، مبا يف ذلك قدرتها عل واملسطحات

 

وتشّكل املياه العادمة موردًا أيضًا، وغالبًا مـا تلجـأ البلـدان الـيت تعـاني مـن نـدرة امليـاه إىل إعـادة           - 17

استددامها، مما يسمح أيضًا بإغالق دورة املغذيات، ولكنه ميّثل خطرًا على صحة اإلنسـان بغيـاب   

مة، اليت يتم التقليل حاليًا من قيمتهـا واسـتددامها، مصـدرًا    التنظيم الفّعال. وقد تشّكل املياه العاد

للمستقبل شرط توافر الضمانات الكافية. ومن شأن حتلية مياه البحر أن تشّكل مصدرًا حمتماًل للمياه 

 العذبة يف املناطق الساحلية ال سيما ألغراض الشرب.  
 

 إدارة ندرة املياه يف الزراعة والنظم الغذائية

 

يرمي االرتقاء بإدارة املياه يف الزراعة والنظم الغذائية إىل حتسني إنتاجية الزراعة والنظم الغذائية من  - 18

أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية )التوافر والوصول واالستقرار والتغذية( يف ضـوء القيـود املرتبطـة    

سـتويات )أي كيفيـة اسـتددام    باملياه. وميكن بلوغ ذلك من خالل حتسني كفاءة املياه على مجيع امل

نتاجيـة امليـاه يف الزراعـة )أي نسـبة     إاملياه من النظم اإليكولوجية إىل النبات( وعن طريـق حتسـني   

 املدرجات من املياه إىل املدخالت منها(، يف كل من النظم املروية والبعلية.

 

ومن خالل حتسني إدارة املياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية يتم حشـد إجـراءات تـرتاوح     - 19

بني التدطيط املالئم واالستددام األمثل للموارد واملدخالت وسبل اإلنتاج، يف كل مـن الـنظم املرويـة    
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واملناظر الطبيعية  والبعلية فضاًل عن سالسل األغذية من جهة، واإلدارة املستدامة للنظم اإليكولوجية

اليت حتّسن استقرار إمدادات املياه وتنّظمـه وتضـمنه مـن جهـة أخـرى. وسـتكون إدارة امليـاه أمـرًا         

 أساسيًا لتكّيف النظم الزراعية البعلية واملروية مع تغّير املناخ.

 

افظ علـى وظـائف   ومن أجل حتقيق األمن الغذائي يف املستقبل، يتعّين على إدارة املياه واألراضـي أن حتـ   - 20

نهـج  اعتماد النظام اإليكولوجي وتضمن مستقبل هذه املوارد. وتشّكل اإلدارة املستدامة للنظم اإليكولوجية و

 عـاملني حمـوريني  قائم على النظام اإليكولوجي إلدارة املياه من املستويات احمللية إىل املستويات القاريـة  

 لضمان كمية املياه ونوعيتها املنشودتني لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف املستقبل.  

 

 اإلدارة من أجل حتسني إنتاجية الزراعة واملياه يف كل من النظم الزراعية البعلية واملروية  

 

تشـّكالن جـزءًا مـن    تعترب ُنهج النظام الزراعي اإليكولوجي األوسع نطاقًا أن الزراعة البعلية واملروية  - 21

الكل، مع حدوث تفاعالت يف املراحل العليا والدنيا، مبـا يهـدف إىل حتسـني عمليـات ختصـيص      

 املياه على النحو األمثل وضمان إيالء االنتباه إىل صحة النظام اإليكولوجي.

  

العديـد مـن األقـاليم     ونمتّثل الزراعة البعلية املصدر األّول إلنتاج األغذية يف العامل. وما زال هناك، يف - 22

فجوة كبرية على مستوى الغالت، فضاًل عن إمكانيـات حتسـني إنتاجيـة الغـالت وامليـاه مـن دون       

اللجوء إىل الري. وميكن حتسني الزراعة البعلية بصورة ملحوظة مـن خـالل مجـع ميـاه األمطـار إىل      

مـن خـالل مجلـة    يوانيـة  املستددمة للثروة احلياه املجانب الري التكميلي. وميكن حتسني إنتاجية 

املاشية قادرة علـى الصـمود يف   خاصة بأمور من بينها حتسني إدارة املروج واملراعي، وعن طريق نظم 

وجه اإلجهاد املائي. ويف النظم الرعوية، غالبًا مـا حتـّد القيـود اخلاصـة مبيـاه شـرب املاشـية مـن         

 دام املستدام للكتلة احليوية املتاحة. استددام املروج واملراعي، وجعل املياه متوافرة يزيد االستد

 

زراعـة  الوالزراعـة اإليكولوجيـة و   والنباتـات  وقد تؤدي جمموعة من الطرق على غرار تربيـة املاشـية   - 23

على املوارد إىل حتسني إنتاجية املياه يف النظم البعلية واملروية على حٍد سـواء. ومـن شـأن     احملافظة

إدماج إنتاج النباتات والثروة احليوانية بشـكل أفضـل أن حيّسـن إدارة املغـذيات وكفـاءة اسـتددام       

كاملـة، مرتفعـة   املياه. وإن إنتاجية املياه اخلاصة برتبية األحياء املائيـة، مبـا يف ذلـك يف الـنظم املت    

مقارنة مبصادر أخرى من الربوتينات واملغـذيات ممـا يعطيهـا دورًا مهمـًا يف جمـال األمـن الغـذائي        

 والتغذية.

 

وغالبًا ما يشّكل التقّلـب الكـبري للمـداخيل املتوّقعـة واملـرتبط بالتعويـل علـى ميـاه األمطـار املتقّلبـة            - 24

لبعلية مما حيـد مـن التحسـينات احملتملـة. وبالتـالي قـد       بدورها، عائقًا أمام االستثمار يف الزراعة ا

 تسّهل اسرتاتيجيات وأدوات إدارة املداطر االستثمارات والتحسينات يف جمال اإلنتاجية.
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وُتستددم املياه اجلوفية بصورة متزايدة ألغراض الري ويـتم اسـتغالهلا بشـكل مفـرط يف العديـد مـن        - 25

مبـا فيـه الكفايـة يف منـاطق أخـرى حيـث ميكـن تسـدريها إلنتـاج          األقاليم. وما زالت غري مستغّلة 

األغذية. ويتمثل أحد العوائق اخلاصة باالستددام املستدام للمياه اجلوفية يف صـعوبة رصـد عمليـات    

 السحب الفردية للمياه وأثر ذلك على املوارد. 

 

 الغذائي والتغذية حتسني استخدام املياه وإعادة استخدامها على النحو األمثل لتحقيق األمن

 على مجيع املستويات  

 

يف قطاع الري، مّثـة هـوامش لتحسـني نظـم قائمـة وإعـادة إحيائهـا مـن أجـل حتسـني اإلنتاجيـة             - 26

واالســتدامة. ويتطّلــب ذلــك صــيانة مناســبة تســتلزم مؤسســات ومهــارات فنيــة ونمتويــل مســتدام.  

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن تكييف النظم واألمناط واملمارسات اخلاصة بزراعة احملاصـيل للحـد مـن    

 مياه الري. وأخريًا هناك حيز لوضع نظم وممارسات جديدة يف بعض اجملاالت.  احلاجة إىل

 

مليون هكتار مـن األراضـي املرويـة سـنويًا بسـبب       1.5و 0.25بني  ُيفقد حاليًاحسب التقديرات، و - 27

5التمّلح الناتج عن ممارسات الري السـيئة 
مليـون هكتـار بـالتمّلح علـى املسـتوى       34ويتـأثر اليـوم    .

يف املائة من إمجالي األراضي اجملّهزة للري. ومـن الضـروري معاجلـة املسـائل      11العاملي مبا ميّثل 

الثانوية املتعّلقة بالتمّلح والصرف للمحافظـة علـى اإلمكانـات وإعطـاء قيمـة لالسـتثمار يف األراضـي        

 اجملّهزة للري.

 

، ر مناسبة للمياه أداًة لتحسني اسرتداد التكلفة يف خطط الري. وباإلضافة إىل ذلـك وقد يكون حتديد أسعا - 28

عالية من اإلعانات الستويات املميكن زيادة الكفاءة عن طريق حتديد أسعار املياه والطاقة. فقد تؤدي 

 .فرط للمياهاملستددام االعلى الطاقة إىل 

 

من خالل تطـوير بنـى أساسـية جديـدة. وميكـن أيضـًا       يف بعض املناطق وميكن توفري املزيد من املياه  - 29

، وميـاه اجملـاري والصـرف    الشـديدة امللوحـة  ياه املاستددام املياه ذات النوعية املتدنية مبا يف ذلك 

 املتعّلقة بالصحة والتكاليف. الشواغلوعلى الرغم من أنها بيئية، تب إدارة 

 

ّلـق قضـايا إدارة امليـاه بشـكل أساسـي جبـودة امليـاه املطلوبـة وأثـر          ويف جمال جتهيز األغذيـة، تتع  - 30

 األنشطة عليها بفعل مياه الصرف.  

 

                                                      
5

اململحة اإلضافية ويصعب مجعها على املستوى العاملي. وتتجلى املشكلة بصورة أساسية يف  ختتلف البيانات املتعّلقة باملساحات  

  األراضي املروية املوجودة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة.
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 التجارة قد تعّوض عن ندرة املياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

 

يشّكل استرياد األغذية آلية للتكّيف تلجأ إليها البلدان اليت تعـاني مـن نـدرة امليـاه. فتـتم التجـارة        - 31

يف املائة من احلبوب يف العامل، والبلدان اليت تعاني من ندرة املياه  14على املستوى الدولي حبوالي 

من الناحية املادية أو االقتصادية تستأثر حبصة أكرب من صايف الواردات. وبالتالي تعتمد هذه البلدان 

بشكل خاص على التجارة الدولية وتتأثر بصورة خاصة بتقّلب أسعار األغذية وبالقيود املفروضة على 

 درات يف ظل األزمات. الصا

 

وتضطلع التجارة بدور أساسي يف جمال األمن الغـذائي والتغذيـة مـن أجـل التـأقلم مـع نـدرة امليـاه          - 32

وحتقيق أفضل النتائج يف مـا يتعّلـق بـوفرة امليـاه لتحقيـق األمـن الغـذائي والتغذيـة. ويعتمـد األمـن           

ه علـى التجـارة الدوليـة املوثوقـة. وبالتـالي قـد       الغذائي والتغذية يف البلدان اليت تواجه ندرة يف امليا

ُتعترب اإلجراءات الرامية إىل حتسني موثوقية التجارة الدولية، علـى غـرار نظـام املعلومـات املتعلقـة      

باألسواق الزراعية، إجراءات للتكّيف مع ندرة املياه. وتسـاهم امليـاه املسـتددمة للزراعـة يف البلـدان      

 يف ضمان توافر األغذية على املستوى العاملي.  الغنية باملوارد املائية، 

 

 البيانات والرصد

 

 ترتكز اإلدارة الفّعالة للمياه على األدوات املناسبة لرصد املداطر املناخية وتقييمها )الفيضـانات واجلفـاف(،   - 33

ومن شأنها تعبئة الـنهج القائمـة علـى املنـاظر الطبيعيـة علـى غـرار إعـادة تأهيـل األراضـي وإدارة           

الغابات واألحواض املائية، وحسن استددام السهول الفيضية إىل جانـب البنـى األساسـية لتدـزين     

 املياه. 

 

وتعتمد التحسينات يف جمال إدارة املياه على البيانات واألدوات املناسـبة علـى غـرار قياسـات اسـتددام       - 34

املياه وكفاءة املياه وإنتاجيتها. ولتحسني إدارة املياه، حيتاج كل معين مـن أصـحاب املصـلحة إىل أدوات    

ان، مـا زال هنـاك نقـص يف    خمتلفة تتطلب بيانات مالئمة للتمكن من استددامها. ويف العديد مـن البلـد  

البيانات األساسية ال سيما يف ما خيص املياه اجلوفية وجودة امليـاه. ومـن القـّيم أيضـًا مجـع املزيـد مـن        

بشـكل   حبسـب نـوع اجلـنس    موّزعـة البيانات عن االستددامات غري الرمسية للمياه إىل جانب بيانـات  

النـاحيتني الكميـة والنوعيـة إىل جانـب تغّيـر       . ويتمّثل حتد آخر يف سرعة تغّير حالـة املـوارد مـن   أفضل

 االستددامات واحلاجة إىل نظم بيانات حمّدثة على املستوى املناسب.  

 

وقد   اقرتاح خطط احتساب خمتلفة للمياه )مثل حتليل دورة احلياة والبصمة املائية وما إىل ذلك(،  - 35

 اسـتددام امليـاه علـى النحـو األمثـل      بهدف توجيه خيارات اإلنتاج اليت يتدذها املنتجون لتحسني

واملساعدة على االرتقاء بوعي املسـتهلكني واملسـاهمة يف توجيـه خيـاراتهم. غـري أنـه تـب تـوخي         
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احلذر لدى استددام مثل هذه األدوات ألنها غالبًا ما تعجز عـن التقـاط خصـائص السـياقات كلـها      

 لنظام اإليكولوجي.سيما ندرة املوارد على املستوى احمللي واألثر على ا ال

 

 ألمن الغذائي والتغذيةمن أجل احوكمة املياه  اتحتدي

 

السياسات واملصاحل واجلهات املتنافسة التابعة لقطاعـات متعـددة ذات قـدرات     6تعاجل حوكمة املياه - 36

سياسية أو اقتصادية متباينة. وقد تتسبب قضايا الوصول إىل املياه أو السيطرة على املـوارد املائيـة أو   

تلّوثها خبالفات ونزاعات على مستويات متعـددة. ومـن شـأن تفـاقم نـدرة املـوارد والطلـب املتزايـد         

على املياه من جانب جمموعة متنّوعـة مـن املسـتددمني والقطاعـات أن تطـرح حتـديات        تنافسيالو

خاصة على حوكمة املياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذيـة انطالقـًا مـن املسـتويات احملليـة      

 ووصواًل إىل مستويات أوسع نطاقًا.

 

على حٍد سواء. ووفقًا للحاالت السائدة، قد   إما وتشمل حوكمة املياه املوارد املائية وخدمات املياه  - 37

تني املسـألتني. وغالبـًا مـا أّدى حتـديث عمليـات      االربط أو الفصل بني أعمال احلوكمة اخلاصة بهـ 

توفري املياه، عند حدوث ذلك، إىل وضع خطط حوكمة خمتلفة خلدمات املياه. وإن قضايا احلوكمـة  

باخلـدمات. فبالنسـبة إىل املـوارد، تتمثـل التحـديات       اخلاصة باملوارد ختتلـف عـن تلـك اخلاصـة    

الرئيسية يف التنافس بني االستددامات واملستددمني ذوي القدرة السياسـية واالقتصـادية املدتلفـة،    

مع  كلذوقواعد هذا التنافس وكيفية أخذ األمن الغذائي والتغذية بعني االعتبار، إىل جانب عالقات 

 يمـزّود  ومراقبـة ورصـد   يف تنظـيم  األكـرب األراضي. أمـا بالنسـبة إىل اخلـدمات، فيتمّثـل التحـدي      

 ماديـاً الوصول  وتكييف وتطبيق العام أو اخلاص، مبا يف ذلك كيفية نمتكني نيخلدمات، من القطاعا

 مشة.امله الفئات السكانيةإىل املياه بالنسبة إىل خمتلف املستددمني ال سيما  ًاواقتصادي

 

 حتدي التكامل وحتديد األولويات

 

تؤثر سياسات عديدة على املوارد املائية على غرار سياسات البيئـة، والطاقـة، والتجـارة، واألغذيـة      - 38

د األمسـاك والغابـات، والصـناعة ومـا إىل ذلـك. وتـتم إدارة السياسـات        ئوالزراعة، مبا يف ذلك مصا

آلية  أو ستوى الوطين، تقوم إدارة قياديةللبلدان. وعلى املبشكل خمتلف حسب اإلطارات املؤسسية 

. ويف ُوجـدت  ، إذابأعمال التنسـيق يف هـذا اجملـال    تنسيق مشرتكة بني الوزارات أو جهاز خمصص

 بعض احلاالت، يؤدي ذلك إىل سياسة عامة متكاملة بشأن املياه. 

 

                                                      
واالجتماعيـة واالقتصـادية   يف هذا التقرير، يستددم التعريف التالي حلوكمة املياه: " تتمثل حوكمة املياه يف النظم والقواعد واإلجـراءات السياسـية     6

من جانب جهات فاعلة  وتطبيقها( حتدد طريقة اختاذ القرارات املتعّلقة بإدارة املوارد املائية واستددامها، وتأمني خدمات املياه 1واإلدارية اليت )

 لة صّناع القرارات من خالهلا". ء( تتم مسا2متعددة؛ و)
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ياه األولوية لألمن الغذائي والتغذيـة. وعلـى   ويف العديد من احلاالت، ال تولي السياسات الوطنية للم - 39

الرغم من أن البعض منها حيدد تسلسل األولويات لتدصيص املياه مع الرتكيز علـى األمـن الغـذائي    

والتغذية، يشّكل تنفيذ ذلك بشكل كامل حتديًا ليس أقّله بسبب نقص التكامل علـى مسـتوى أخـذ    

صـناعة أو توليـد الطاقـة تؤخـذ مـن جانـب إدارات       ن القرارات اخلاصة بـالري أو ال أإذ ، القرارات

خمتلفة مع إيالء اعتبار طفيف للتداعيات املرتاكمة علـى امليـاه. غـري أن بعـض البلـدان قـد حّسـن        

عملية أخذ القرارات بني القطاعات، وهي عملية حرجة لضمان ما يكفـي مـن امليـاه لتحقيـق األمـن      

 الغذائي والتغذية.  

 

ستدامة للمـوارد املائيـة لتحقيـق األمـن الغـذائي والتغذيـة غالبـًا علـى  ايـة نظـم           تعتمد اإلدارة امل - 40

سيما األراضي الرطبة والغابات اليت تسـاهم أيضـًا يف حتقيـق     إيكولوجية حمددة واحلفاظ عليها، ال

ة األمن الغذائي والتغذية بالنسبة إىل الشعوب احمللية. وباملثل، تتسم جداول امليـاه واألجسـام املائيـ   

ــا  ــبة إىل مص ــة بالنس ــام    ئباألهمي ــج النظ ــوّفر نه ــة. وي ــة الداخلي ــاء املائي ــة األحي د األمســاك وتربي

اإليكولوجي، حبسب تعريف اتفاقية التنّوع البيولوجي له، منوذجًا جيدًا لذلك. وهو يتطّلب آليـات  

 حوكمة حمددة ومتكاملة.  

 

(، مـن  1992ائيـة، علـى أسـاس مبـادل دوبلـني )     وقد   اخرتاع مفهوم اإلدارة املتكاملة للموارد امل - 41

أجل التقريب بني األهداف االجتماعية والبيئية واالقتصادية، يف إطار نهج مشـرتك بـني القطاعـات    

إلدارة املياه مما تمع بني املستددمني واملدططني والعلمـاء وصـّناع السياسـات. و  اسـتددام هـذا      

غري أنه استقطب أيضًا العديد من االنتقـادات. ويف حـني أن نقـاد     7املفهوم وتعزيزه على نطاق واسع

اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يقّرون بقيمتها كإطار شامل، فهم يعتـربون أنهـا مفهـوم جمـّرد جـدًا      

عند معاجلة التحديات املرتبطـة بالتنفيـذ. ممـا تعلـها أقـل عمليـة وقابليـة للتشـغيل يف سـياقات          

حسن حتديـد القضـايا   التمكني من . ويشري النقاد أيضًا إىل صعوبة اإلقرار بالنزاعات والبلدان النامية

حبسب األولويات يف إطار اإلدارة املتكاملة للموارد املائية ال سيما يف ما يتعّلـق باملسـائل الـيت تتسـم     

 غذية.ذائي والتألمن الغمن أجل ابأهمية بالنسبة إىل األشداص احملليني، مبا يف ذلك املياه 

 

 اجلهات الفاعلة

 

وتعمل جهات فاعلة خمتلفة من القطاعني العام واخلاص يف جمال اسـتددام امليـاه وإدارتهـا. وغالبـًا مـا       - 42

وتربز احلاجة إىل قواعد واضحة وفهم مشرتك حول أدوار هذه اجلهات ووظائفها وما هـي   الغموضسود ي

                                                      
على أنها: عملية تعزز التطـوير املنّسـق للميـاه واألراضـي واملـوارد       2000املائية" عام  للموارد املتكاملة دارةعّرفت الشراكة العاملية للمياه مفهوم "اإل  7

 املرتبطة بها وإدارتها بهدف حتقيق أفضل مستويات الرفاه االقتصادي واالجتماعي الناتج عنها بصورة منصـفة ومـن دون تعـريض اسـتدامة الـنظم     

 اإليكولوجية احليوية للدطر".
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لة. ويف العديد من احلاالت، ال يتم تشـغيل  ءإخضاعها للمساالصالت بينها ومسؤولياتها املدتلفة وكيفية 

 خطط احلوكمة املتكاملة وآليات املساءلة والرقابة بشكل يكفل نمتامًا كفاءة النظام وإنصافه.
 

ويتزايد نفوذ اجلهات الفاعلة املؤسسية، كتلك املعنية بقطـاعي الطاقـة والصـناعة، واملـدن وحتويـل       - 43

املزارع احلرجيـة الواسـعة النطـاق، يف جمـال حوكمـة امليـاه       بات أو الزراعة/ملشرواألغذية وصناعة ا

وإدارتها. فأّواًل، يتصّرف بعضها، على غرار كبار مزّودي اخلـدمات خلطـط الـري الواسـعة النطـاق      

تنــافس الشــركات الكــبرية الزراعــة وصــغار ، ومليـاه الشــرب، كمــدراء مســؤولني عــن امليــاه. وثانيــاً 

ختضع املوارد، يف بعض احلاالت، للسيطرة بفعل نطـاق  ، صيص املوارد. وثالثًااملستددمني على خت

 التدخالت أو االستثمار أو النفوذ االقتصادي والسياسي.    
 

ويف حني من الواضح أن القطاع اخلاص يضطلع بدور لتوفري املياه، ما مـن رقابـة تنظيميـة كافيـة يف      - 44

ات املياه مراعيًة للفقراء دائمًا مما أّثـر علـى قـدرة األسـر     العديد من البلدان. ومل تكن خصدصة خدم

الفقرية على الوصول إىل ما يكفيها من املياه ذات اجلودة املناسبة لتحضري األغذية وتلبية املتطلبـات  

 املرتبطة بالصحة والنظافة الصحية. 

 

إلدارة املـوارد واخلـدمات    ويف العديد من البلدان، قد تلعب مؤسسـات مسـتددمي امليـاه دورًا مهمـاً     - 45

، مبا يف ذلك خطط الري. غري أنه غالبـًا مـا توجـد    ياملائية ال سيما على املستوى احمللي واجملتمع

فجوة بني فئات املستددمني املدتلفة ذات األهداف املتباينة أي املزارعني والصـّيادين واملسـتددمني   

وما إىل ذلك. وتب أن تـوّفر احلوكمـة آليـات     يف املدن وأنصار البيئة واملستددمني ألغراض الرتفيه

 للتحكيم بني املصاحل املتباينة وحّل النزاعات بإنصاف.  
 

 املؤسسات

 

ختتلف املؤسسات املعنية باملوارد املائية عن بعضها البعض بشكل كبري حبسـب البلـدان واألوضـاع.     - 46

ــة، أو جــزءًا مــن اإلدارة   ــة أو غــري رمسية/عرفي ــة  فهــي قــد تكــون رمسي ــة أو شــبه الوطني احمللي

الوطنيــة، أو مــن املؤسســات احملــددة املعنيــة بشــؤون امليــاه واملرتبطــة يف نهايــة املطــاف بأحــد  أو

املائية )أو غري املرتبطة بها(، وقـد تكـون مرتبطـة باسـتثمار، أو تابعـة للقطـاع العـام أو         املسطحات

املسـتددمني يف جمـال إدارة هـذا    اخلاص، وباستطاعتها أن تربط، بدرجات متفاوتة، بني خمتلـف  

 املورد. 
 

مركزية احلوكمة باألخذ يف احلسبان بصورة أفضل احتياجات املستددمني وحالـة املـورد،   وتسمح ال - 47

وإعطـاء مســؤولية أكـرب للمســتددمني ال ســيما ذوي احلقـوق املضــمونة وأولئـك املعنــيني بــالقرارات     

وكمة تعزيـز املنظمـات احملليـة و/أو إنشـاء مؤسسـات      مركزية احلاخلاصة بإدارة املوارد. وتتضمن ال

حمددة على غرار مؤسسات مستددمي املياه أو منظمات أحواض األنهار. إال أنه تب وضع مبادل 
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يف  نللحوكمة الرشيدة لضمان الوصول املنصف إىل املياه من غري استثناء جهات فاعلة أّقل نفـوذًا مبـ  

 . هاملستددمون غري الرمسيون للمياذلك 
 

 آليات إدارة الطلب التنافسي

 

ميكن استددام العديد من اآلليـات واألدوات إلدارة نـدرة امليـاه والطلـب التنافسـي مثـل آليـات حتديـد          - 48

؛ والتصـاريح،  امليـاه مستويات السحب القصـوى؛ وأدوات التدصـيص الـيت تشـمل حقـوق الوصـول إىل       

والتصاريح القابلة للتجارة بها؛ ونظم إعطاء الـرخص؛ وخطـط التسـعري؛ وأدوات أخـرى حلمايـة املـورد       

وجودته على غرار أدوات تنظيم عمليات سحب املياه وتصريفها، واملناطق احملمية و اية مسـتجمعات  

وطريقة تنفيذها أن يـؤثران بأشـكال    اية املوارد. ومن شأن اختيار األدوات  ونظماألمطار، وجودة املياه 

خمتلفة على األمن الغذائي والتغذية من خالل التأثري على املياه املتاحة لالسـتددامات الزراعيـة، وعلـى    

إمكانية وصول الشعوب الفقرية والضعيفة واملهمشة إليها. وبشكل خاص، إن التأثريات النامجة عن هـذه  

عتمـد علـى الـنظم االجتماعيـة والقانونيـة الـيت تنّفـذ األدوات يف        األدوات على األمن الغذائي والتغذيـة ت 

 إطارها )بشكل رمسي أو غري رمسي(. وقد تعرقل األدوات غـري املكّيفـة بصـورة مناسـبة الـنظم املوجـودة      

تعطي األدوات القائمة على األسواق األولويـة إىل القطـاع    القائمة على اجملتمعات احمللية. وغالبًا ما

 الذي يعرض أعلى قيمة اقتصادية الستددام املياه وذلك على حساب األمن الغذائي.  
 

وتتماشى حوكمة املوارد املائية ال سيما يف السـياقات الـيت تشـهد نـدرة يف امليـاه، مـع إنشـاء نظـام          - 49

ويف سياق األمـن الغـذائي والتغذيـة، يكمـن التحـدي يف       ختصيص يشمل أدوات وقواعد التدصيص.

ضمان إيالء األولوية املناسبة للمياه املدصصة إلنتاج األغذية وكذلك لالحتياجات األساسية للشعوب 

 الفقرية واملهمشة من خالل نظم ختصيص املياه. 

 

ب حيث يتم االحتفاظ ويف احلاالت املثالية، تعمل آليات التدصيص على مستوى هيدرولوجي مناس - 50

مـع   غالبـًا مـا ال تتوافـق    الرتتيبـات املؤسسـية  ألن باملورد وتقامسه. وقد يطرح ذلك حتديات كـثرية  

. وقد يتنشر نطاق إحدى املوارد املائية ليشمل هيئات إدارية خمتلفـة مبـا يف ذلـك    املائية املسطحات

بـات املؤسسـية يف االعتبـار دائمـًا     على مستوى بلدان خمتلفة. وباإلضـافة إىل ذلـك، ال تأخـذ الرتتي   

 العالقات القائمة بني املوارد املائية املدتلفة مثل العالقة بني املياه السطحية واجلوفية.  

 

وال يتم حتديد طرق ختصيص املياه والوصول إليها من جانب املؤسسات الرمسية فحسب )بدعم مـن   - 51

ضًا علـى غـرار القـانون العـريف. ويف سـياق جعـل       القوانني(، بل عن طريق الرتتيبات غري الرمسية أي

حقوق الوصول رمسية بصورة أكرب، غالبًا ما يتم غض الطـرف عـن حقـوق النسـاء والرجـال الفقـراء       

واملهمشني وتهديد هذه احلقوق اليت تكون ذات طبيعة عرفيـة يف جممـل األحيـان، ممـا يـؤثر علـى       

 األمن الغذائي والتغذية.  
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 واملياه يضامني األر الروامط

 

واملياه بصورة مالئمة، قد تسفر تغيريات تطرأ علـى   يضاعندما ال يتم الربط بني عمليات حوكمة األر - 52

مستوى ملكية األراضي وحيازتها يف مكان واحد عن تـداعيات علـى احلقـوق اخلاصـة بالوصـول إىل      

وعلـى العكـس، قـد تسـفر      املياه يف أماكن أخرى، مما يؤثر على الزراعة واألمن الغـذائي والتغذيـة.  

. وبشـكل خـاص، قـد تـؤدي     يضاخسارة إمكانية الوصول إىل املياه عن إعاقة االستددام املالئم لألر

رى وقـد  اجملـ عمليات امتالك األراضي على نطاق واسع إىل إعادة ختصيص املياه حمليًا أو يف أسفل 

 احمللية والبعيدة.  تؤثر سلبًا على األمن الغذائي والتغذية بالنسبة إىل اجملتمعات 

 

وأولت اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصـايد األمسـاك والغابـات     - 53

يف سياق األمن الغذائي الوطين، واخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصـايد األمسـاك الصـغرية    

انتباهًا قلـياًل ملوضـوع املـوارد املائيـة علـى الـرغم مـن        احلجم يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر، 

   د األمساك.يارتباطاته اهلامة باملسائل املتعّلقة باألراضي وبكونه حمددًا ملوارد مصا

 

 االستثمارات

 

من شأن االستثمارات اليت تقوم بها جهات فاعلة مؤسسية يف أنشطة اقتصادية خمتلفة وال سـيما يف   - 54

، أن توّثر يف كثري من األحيان وبصورة ملحوظة واملساحات املزروعة الواسعة النطاقالطاقة والصناعة 

بالفائـدة غالبـًا علـى    على املياه. ويعود حشد إمكانات قطاع األعمال احملتملـة يف جمـال االسـتثمار    

األمن الغذائي والتغذية من خالل توفري فرص للتنمية. وإذا   توجيه االستثمارات حنـو اإلمـدادات   

وخدمات املياه، ميكنها أيضًا أن تزيد توفري املياه. غري أنها قد حتمل أثرًا سلبيًا جدًا على الشعوب 

ًا وتهميشًا يف كليت احلالتني. وتدعو احلاجـة  احمللية ال سيما النساء والشعوب األصلية واألكثر ضعف

إىل إجراء تقييم مسبق لآلثار على تغذية اجلميع وأمنهم الغذائي، مبـا يف ذلـك الشـعوب الضـعيفة،     

وإنشاء آليات للوساطة وتسوية اخلالفات يف حال وقوع آثار سـلبية. وقـد تشـّكل األدوات املوضـوعة     

ذائي العـاملي اخلاصـة باالسـتثمارات املسـؤولة يف الزراعـة      مؤخرًا، على غرار مبادل جلنة األمن الغـ 

واالسـتثمارات يف األنشـطة الـيت     ،ونظم األغذية، دلياًل لتحسني نواتج االستثمارات يف قطـاع امليـاه  

 تؤثر على املياه إىل أقصى حد. 
 

 االتفاقات واملبادرات الدولية

 

يف  60حبرية وحوضًا نمتّثـل   263ود البالغ عددها يقّدر بأن البحريات وأحواض األنهار العابرة للحد - 55

خـّزان جـويف عـابر للحـدود.      300املائة من تدفقات املياه العذبة. وباإلضافة إىل ذلـك مثـة حـوالي    
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اتفاق ثنائي أو إقليمـي أو متعـدد األطـراف بشـأن امليـاه خمتلـف أنـواع         700 من ويشمل ما يقارب

 املوارد املائية وتطويرها إىل وضع األطر اإلدارية.  األنشطة واألهداف اليت ترتاوح من تنظيم 
 

بشأن قانون استددام اجملاري املائية الدوليـة يف األغـراض    1997وتشّكل اتفاقية األمم املتحدة لعام  - 56

غري املالحية، االتفاقية الوحيدة ذات نطاق تنفيذ عاملي اليت تنّظم املـوارد املائيـة العذبـة املشـرتكة.     

وقد أدخلت االتفاقية مبدأ االستددام واملشاركة املنصفني واملعقولني لدى استعمال هذا املورد الـدولي  

 ايته، فضاًل عن االلتزام بعدم إحلاق الضرر بالدول األخرى، ومبادل اإلبالغ مسبقًا عـن  وتطويره و

 التدابري املزمع اختاذها، واألحكام املتعّلقة باإلدارة وتسوية اخلالفات. 
 

. 1992وبرز عدد من املبادرات الدولية على املستوى العاملي ال سـيما يف أعقـاب مـؤنمتر دبلـن لعـام       - 57

لشراكة العاملية للمياه إىل تعزيز اإلدارة املتكاملة للموارد املائية وإسـداء املشـورة للمسـاعدة يف    وترمي ا

وهـو مؤسسـة متعـددة أصـحاب      -جمالي البحوث والتنمية والتدريب. ويهدف جملس املياه العـاملي 

عزيـز التوعيـة   إىل ت -املصلحة معروفة من خالل املنتدى العاملي للمياه الذي يشّكل مؤنمترها الريادي 

وبناء االلتزام السياسي وحتفيز العمل على املسـائل املتعّلقـة بامليـاه. وباإلضـافة إىل ذلـك،   إنشـاء       

جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية بغية تعزيز التنسيق واالتسـاق بـني وكـاالت األمـم املتحـدة      

 العاملية املتعّلقة باملياه.  واغلالشوبراجمها وصناديقها اليت تضطلع بدور كبري ملعاجلة 
 

 احلق يف مياه الشرب اآلمنة واإلصحاح، واحلق يف الغذاء
 
اإلنسـان يف احلصـول علـى ميـاه شـرب آمنـة ونظيفـة         حبـق أقّرت اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة     - 58

حق اجلميـع ومـن دون نمتييـز يف احلصـول علـى مـا        وهو ما يكّرس. 2010وخدمات اإلصحاح عام 

كلفة املعقولة، واحلصول تفي من مياه الشرب اآلمنة واملقبولة والقابلة للوصول إليها ماديًا وذات اليك

كلفـة املعقولـة لالسـتددامات الشدصـية واملنزليـة. وقـد         تعلى خدمات اإلصحاح املادية وذات ال

 إدراج هذه احلقوق يف عدد من الدساتري والنظم القانونية الوطنية.  

 

و  اإلقرار باحلق يف غذاء كاف يف العهد الـدولي للحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة وهـو        - 59

. وحتتـوي اخلطـوط   2004اتفاقية متعددة األطراف اعتمـدتها اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة عـام       

وطين، التوجيهية الطوعية من أجل اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كـاف يف سـياق األمـن الغـذائي الـ     

 .8، على أحكام بشأن احلصول على املياه واستددامها بصورة مستدامة2004اليت   اعتمادها عام 

 

                                                      
بلـوغ احلـق يف   الـوطين علـى أنـه، بهـدف      الغـذائي  األمن سياق يف كاف غذاء يف للحق املطرد اإلعمال أجل من الطوعية التوجيهية تشدد اخلطوط  8

حتسني الوصول إىل املوارد املائية وتشـجيع اسـتددامها علـى حنـو مسـتدام، وتوزيعهـا علـى         " الغذاء، يتعّين على الدول اختاذ إجراءات بهدف

اإلنسان األساسية بشكل منصف يوّفق بني متطلبات احلفـاظ علـى عمـل الـنظم اإليكولوجيـة أو       خمتلف املستددمني بكفاءة ومبا يل  احتياجات

 ."تأهيلها من جهة، واالحتياجات احمللية والصناعية والزراعية، مبا يف ذلك احملافظة على جودة مياه الشرب، من جهة أخرى
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وترتبط حقوق اإلنسان يف احلصول على ميـاه الشـرب اآلمنـة واإلصـحاح واحلـق يف الغـذاء ببعضـها         - 60

للصـحة والتغذيـة   ساسـية  األعوامـل  مـن ال البعض ارتباطًا وثيقًا ألن مياه الشـرب اآلمنـة واإلصـحاح    

حقهـم يف الغـذاء.   إىل اجليدة وألن احلصول على املياه أمر ال غنى عنه بالنسبة إىل منتجي األغذية و

تستدعي املزيد من البحث واالستكشاف عن تداعيات هذين احلقني على حوكمة متداولة ومثة أفكار 

حوكمة املياه لتحقيـق األمـن    املياه، وكيف بوسعهما الرتويج لنهٍج قائم على حقوق اإلنسان من أجل

الغذائي والتغذية. وتؤدي هذه األفكـار أيضـًا إىل اعتبـارات بشـأن التزامـات الـدول خـارج احلـدود         

الوطنية املرتبطة بتنظيم أنشطة اجلهات الفاعلـة الثالثـة اخلاضـعة لواليتهـا القضـائية لـئال تنتهـك        

 بلدان أخرى.  األخرية حقوق اإلنسان اخلاصة باألشداص الذين يعيشون يف
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 التوصيات
 

 امليـاه  تقـّدمها  اليت املباشرة وغري املباشرة املساهمات إىل والتغذية" الغذائي األمن أجل من "املياه مفهوم يشري

 املسـتددمة  وامليـاه  واإلصـحاح،  اآلمنـة  الشـرب  ميـاه  يشـمل  وهـو . األربعة أبعادها يف والتغذية الغذائي لألمن

 إسـهام  مـن  القطاعـات  كافـة  يف امليـاه  اسـتددامات  نمتّثلـه  مـا  جانب إىل وحتضريها وحتويلها األغذية إلنتاج

 اإلدارة يف املتمّثـل  اهلـدف  أيضـاً  املفهـوم  ويغطـي . األغذيـة  توافر وكذلك واملداخيل العيش كسب سبل لتأمني

 الغـذائي  األمـن  ضـمان  أجـل  من والضرورية تأويها اليت اإليكولوجية والنظم املائية للموارد املستدامني واحلفظ

 . والقادمة احلاضرة لألجيال والتغذية

 

 واسـتقرارها  وكميتهـا  امليـاه  تـوافر  وحفظها مبا يضـمن  اإليكولوجية للنظم املستدامة اإلدارة ضمان - 1

 والتغذية الغذائي األمن مشكل مستمّر لتحقيق
 

 لدول أن تقوم مبا يلي:ل ينبغي
 
 خـالل  مـن  مستمر بشكل والتغذية الغذائي لتحقيق األمن واستقرارها وكميتها املياه توافر ضمان )أ(

 مسـتدام،  بشـكل  وإدارتهـا  ،احليوية اجملمعات عرب اإليكولوجية والنظم الطبيعية املناظر صون

 .البيولوجي التنّوع باتفاقية اخلاص اإليكولوجي النظام نهج استددام طريق عن ذلك يف مبا
 
املوارد املائية، ال سيما من أجل تأمني مياه الشرب، ألغراض جتهيز األغذية، ضمان احلفاظ على جودة  )ب(

واإلصحاح وكذلك توفري مياه الري. وتب حتقيق ذلك من خالل إدخال نظم تنظيمية إىل جانب حوافز 

ومثبطات هادفة على غرار مبدأ "امللّوث يدفع" وغريها من اإلجراءات املناسبة للضـرر الـذي   إحلاقـه.     

 .تب إخضاع كل اجلهات الفاعلة للمساءلة بشأن اآلثار اليت حتدثها أنشطتهم على جودة املياهو

 

 لدول وغريها من أصحاب املصلحة القيام مبا يلي:لوينبغي 
 
 الـيت  الطبيعيـة  واملنـاظر  اإليكولوجية للنظم املستدامة باإلدارة اخلاصة التشاركية اآلليات تعزيز )ج(

 وهي. والتغذية الغذائي لتحقيق األمن واستقرارها وكميتها املياه توافر لضمان رئيسيًا أمرًا تشّكل

 وعربهـا،  اإليكولوجيـة  والنظم املياه مستجمعات ضمن ومنّسقة مجاعية إجراءات اختاذ تتضمن

 المركزيـة احلوكمـة   ذلـك  يف مبـا  واإلدارة، واحلوكمة املساءلة وأطر االبتكار على القدرات وبناء

 .  احمللي السياق مع كّيفةاملت واإلدارة
 
 وتنفيـذها  اإلداريـة  اإلجـراءات  تصـميم  يـتم  حبيـث  مشرتك بشكل املائية املوارد إدارة يف النظر )د(

 بشـكل  املعنيني املصلحة أصحاب خمتلف من جمموعة مع تطويرها أو مشرتكة بصورة ورصدها
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 ومؤسسـات  لألحـواض  التنظيميـة  واهليكليات احمللية احلكومات غرار على املورد بهذا خاص

 .  آخرين ومستددمني األغذية منتجي

 

 ضمان اتباع نهج متكامل للسياسات املتعّلقة ماملياه واألمن الغذائي - 2
 

 لدول القيام مبا يلي:لينبغي 
 
 وضع اسرتاتيجية وطنية متكاملة إلدارة املوارد املائية عن طريق مشاركة كافة أصحاب املصلحة )أ(

تـوافر امليـاه    بشـأن ، والتأكد من إدراج الشواغل املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذيـة  بصورة شاملة

خـدمات  وكميتها وإمكانية الوصول إليها إلنتـاج األغذيـة وجتهيزهـا، وتـوفري ميـاه الشـرب و      

وينبغي أن تشمل االسرتاتيجية مجيع القطاعات. ويتعـّين علـى اسـرتاتيجية    الصرف الصحي. 

انية الوصول املنصف إىل مياه الشرب اآلمنـة واإلصـحاح للجميـع. وتـب أن     تضمن إمكمماثلة أن 

تأخذ يف االعتبار االحتياجات واالسـتددامات املائيـة احملـددة املتعّلقـة بـاألمن الغـذائي والتغذيـة        

للســكان يف املــدن واألريــاف، ومســاهمة منتجــي األغذيــة )مزارعــو الكفــاف وأصــحاب احليــازات 

ى نطاق واسع( واجملهزين )على النطاقني الصغري والكـبري( يف حتقيـق األمـن    الصغرية واملنتجون عل

 الغذائي والتغذية.
 

دمج املياه يف االسرتاتيجيات الوطنية الشـاملة املتعّلقـة بـاألمن الغـذائي والتغذيـة، واسـتعراض        )ب(

املياه من أجل السياسات الوطنية املرتبطة بالتجارة والتنمية الريفية والتصنيع لضمان أنها تعزز 

 . ةواملهمش ةالضعيفالفئات من الغذائي والتغذية والقضاء على املمارسات اليت تضّر بحتقيق األ
 
ضمان وضع السياسات على حنو منّسق وتنفيذ االسرتاتيجيات بشأن املياه واألمن الغذائي عـرب   )ج(

يـاه مـن أجـل األمـن     علـى امل  أنشطتها القطاعات وإخضاع كافة القطاعات للمساءلة بشأن تأثري

 الغذائي والتغذية.
 
القيـام بعمليــات تقيــيم قائمــة علـى األدّلــة للطلــب احلــالي واملسـتقبلي علــى امليــاه يف مجيــع     )د(

الستثمار والسياسات وعمليـات التدصـيص إلدارة   والقيام بأعمال التدطيط اخلاصة باالقطاعات 

دى الطويـل، مبـا يعطـي األولويـة للميـاه      املوارد املائية واستدداماتها بصورة استباقية على املـ 

 املستددمة ألغراض األمن الغذائي والتغذية.
 
إدماج مؤشرات مصنفة حبسب نوع اجلنس بشأن توافر املياه والوصول إليها وكميتهـا واسـتقرار    )هـ(

ألمن الغذائي والتغذية يف نظم املعلومات الوطنيـة عـن األمـن الغـذائي.     غراض اإمدادات املياه أل

 ن شأن ذلك أن يساهم يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وفق األولويات الوطنية.  وم
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 اجملتمع املدني وغريهم من أصحاب املصلحة القيام مبا يلي:منظمات لدول ولينبغي و
 
لميـاه بهـدف   ل ةوّفرمتعزيز قدرة األسر واملنظمات احمللية على اعتماد ممارسات وتكنولوجيات  )و(

لميـاه  لستددامات املتعددة اال على مستوىختزينها وتوزيعها بصورة ابتكارية، وحتقيق الكفاءة 

 مبا يكون مالئمًا للبيئة والسياقات االجتماعية والثقافية القائمة. املياه العادمة وتصريف

 

املسـاواة مـني اجلنسـني ومعاجلـة     كثر ضعفا  وتهميشا ، مبا يف ذلـك تعمـيم   فئات األلل األولويةإعطاء  -3

 االحتياجات اخلاصة للنساء
 

 لدول، وغريها من أصحاب املصلحة حبسب االقتضاء، القيام مبا يلي:لينبغي 
 
. امليـاه  علـى صـول  احليف لنساء والرجـال  ا على املساواة بني السياسات والتشريعات أن تنص ضمان )أ(

 وأصحاب احليازات الصغرية واجملتمعات املهمشة.صلية وتب إيالء انتباه خاص إىل الشعوب األ
 

احلؤول دون أن يتسبب أي إصالح يف إدارة املياه بآثـار سـلبية علـى األمـن الغـذائي والتغذيـة        )ب(

 واملدن. الريفبالنسبة إىل الفقراء واملهمشني يف 
 
اختاذ إجراءات استباقية لضمان حصول منتجي األغذية من النسـاء والرجـال علـى إمكانيـات      )ج(

ــات    ــدريب والتكنولوجي ــل والت الوصــول املتســاوية إىل األراضــي واملــدخالت واألســواق والتموي

علومات بشأن املناخ، مبـا يسـمح هلـم باسـتددام امليـاه بشـكل فّعـال        املواخلدمات مبا يف ذلك 

 هم من األمن الغذائي والتغذية.  لتلبية متطلبات
 
ساسية والتكنولوجيات املناسبة وتنفيذها لتحسني توافر املياه وإمكانية الوصـول  تصميم البنى األ )د(

عناء مجع وصرف املياه واألعباء ذات الصلة  بشكل مدروسإليها على مستوى األسر مما يعاجل 

ميـاه الشـرب    لتـأمني مباشـر   وما يرتبط بذلك مـن خمـاطر صـحية، وحتسـني الشـروط بشـكل      

حلـد مـن األمـراض املنقولـة بواسـطة      مـن أجـل ا  النظيفة، والنظافة الصحية وسـالمة األغذيـة   

 األغذية.
 
ألمـن الغـذائي   مـن أجـل ا  معاجلة االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيـات يف مـا يتعّلـق بامليـاه      )هـ(

خـرية يف  فـة. وتـب أن تأخـذ األ   والتغذية من خالل نمتكينهن وأيضًا عرب القيام بتدخالت هاد

 احلسبان أدوار النساء اإلنتاجية واإلجنابية.
 
تعزيز مشاركة النساء الريفيات ونمتثيلهن على كافة املستويات املتعّلقة حبوكمة املياه )مؤسسات  )و(

مستددمي املياه والوزارات وغريها من املؤسسـات الوطنيـة واملنصـات اإلقليميـة ومـا إىل ذلـك(       

ألخذ مبنظورهن وأدوارهـن اإلنتاجيـة يف مجيـع القطاعـات الرئيسـية خـالل عمليـات        لضمان ا

 اإلصالح واختاذ القرارات. 
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 ينبغي على املبادرات اخلاصة والعامة واملشرتكة مني القطاعني العام واخلاص القيام مبا يلي:
 
ضمان أال تؤدي أي إجراءات مرتبطة باملياه إىل آثار سلبية على تـوافر امليـاه أو الوصـول إليهـا      )ز(

 لشعوب الضعيفة واملهمشة.إىل امن أجل األمن الغذائي والتغذية بالنسبة 

 

 مشكل عـام  حتسني إدارة املياه يف الزراعة وتكييف النظم الزراعية لتحسني كفاءة املياه وإنتاجيتها -4

 اإلجهاد املائي الصمود يف وجهوقدرتها على 
 

 لدول، وعلى غريها من أصحاب املصلحة حبسب االقتضاء، القيام مبا يلي:لينبغي 
 
علـى نهـج    مليـاه والزراعـة وتنفيـذها بنـاءً    مع اوضع اسرتاتيجيات وخطط عمل قابلة للتكييف  )أ(

ى الطويل )مياه األمطار واملياه السـطحية  شامل لتوافر املياه وتنّوع مجيع املوارد املائية على املد

اإليكولوجيـة   -على تغّير املناخ وقـدرة الـنظم الزراعيـة    ذلك واجلوفية(، مع النظر أيضًا يف آثار

 على االحتفاظ بالرطوبة.
 

والـري   املياه، إدارة املياه على غرار حصادب املرتبطة ياراتاخل عرباحلد من خماطر ندرة املياه  )ب(

، مبـا يف ذلـك حتسـني قـدرة الرتبـة علـى االحتفـاظ        هاالتكميلي، والبنـى األساسـية لتحسـين   

 بالرطوبة.  
 
ة واالبتكــارات الزراعيــة يــالزراع اهلندســةتصــميم املمارســات الزراعيــة وتنفيــذها )ممارســات  )ج(

اليت تزيد من قدرة اإليكولوجية والبذور والسالالت احليوانية والتنويع( وإدارة املناظر الطبيعية 

 النظم الزراعية على مقاومة اإلجهاد املائي. 
 
جعل نظم الزراعة البعلية خيارًا ذا موثوقية أكرب بالنسبة إىل املزارعني والرعاة من خـالل احلـد    )د(

من املداطر وتكييف آليات التمكني الرمسية وغري الرمسية )مثل اإلقراض والتضامن اجملتمعي( 

 لتعزيز قدرة النظم البعلية على مقاومة اإلجهاد املائي. 
 
لتنبـؤ  االكاملـة الالزمـة )مـن أدوات     تينيـة مـع حشـد جمموعـة األدوا    االستثمار يف بيئـة نمتك  )هـ(

باألرصــاد اجلويــة وتــوفري القــروض وصــواًل إىل أدوات احلمايــة االجتماعيــة( بهــدف تصــميم  

املياه على اإلنتـاج الزراعـي واجملتمعـات    ب املتصلة داطراملاسرتاتيجية إلدارة املداطر حتد من 

 احمللية واألسر.  
 
ني االعتبار توافر املياه على املدى الطويل لدى التدطيط واالسـتثمار يف جمـال الـري،    األخذ بع )و(

 حتقيق بشكل أفضل األهداف اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية على املدى الطويل. بهدف
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التأكد من أن االستثمارات يف نظم الري وإدارتها ترمي إىل حتقيق الكفاءة يف جمـال امليـاه علـى     (ز)

مستجمعات األمطار واحلد من اآلثار السلبية على جودة األراضي وامليـاه )مـثاًل الـتمّلح    مستوى 

املياه اجلوفية(، وعلى جودة امليـاه يف أسـفل اجملـرى )مـثاًل األمـن الغـذائي        ياتوتلّوث مستو

 تمعات القائمة على الصيد والرعي(.اجملوالتغذية بالنسبة إىل 
 
اه اجلوفية من خـالل آليـات احلوكمـة املناسـبة مـع األخـذ بعـني        ضمان اإلدارة املستدامة للمي (ح)

ومع النظر يف حتديد مستويات قصوى  ،االعتبار معدالت جتدد املوارد واالحتياجات املستقبلية

 سحب الفردية وفرض الرقابة عليها عند االقتضاء.اللسحب املياه ووضع نظم لرصد عمليات 

 

 ملياه من أجل األمن الغذائي والتغذية"حتسني مساهمة التجارة يف جمال "ا -5
 

 لدول لدى التفاوض مشأن اتفاقات التجارة وقواعدها وتنفيذها، القيام مبا يلي:لينبغي 
 
اختاذ اإلجراءات إلعادة الثقـة يف نظـام جتـارة متعـددة األطـراف قـائم علـى القواعـد وشـفاف           )أ(

البلـدان الـيت   ب اخلاصـة وخاضع للمسائلة، مع األخذ يف احلسـبان الشـواغل وأوجـه الضـعف     

تعاني من ندرة املياه وتعّول على األسواق الدولية لتلبية احتياجاتهـا اخلاصـة بـاألمن الغـذائي     

 ن خالل استرياد األغذية.والتغذية م
 

لألغذيـة والـيت تعـاني مـن      واالسـترياد الصـايف   اية مصاحل البلـدان ذات الـدخل املـندفض     )ب(

اإلجهاد املائي عن طريق تعزيز قواعد التجارة بشأن الصادرات الغذائية، مبـا يف ذلـك القواعـد    

 اليت حتد من استددام القيود على التصدير.  

 

 ا يلي:مب القيام لدوللوينبغي 
 
تعزيز قدرة نظام املعلومات املتعلقـة باألسـواق الزراعيـة )أمـيس( علـى ضـمان الشـفافية بشـأن          )ج(

والتجارة باألغذية األساسية. ويتضمن ذلك تشجيع الدول على  ،املدزوناتو ،األسعار واإلنتاج

عضاء فيه بتـوفري  االنضمام إىل نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية وضمان أن يقوم كل األ

 بيانات حمّدثة وشاملة.
 
النظــر يف اختــاذ إجــراءات لضــمان أن حتــرتم اجلهــات الفاعلــة التزاماتهــا التعاقديــة بتــوفري  )د(

تشـجيع اجلهـات املتعاقـدة علـى اللجـوء إىل طـرف        مـثالً  وذلك من خالل ،الواردات الغذائية

   ثالث للتوفيق التجاري من أجل وضع العقد حّيز التنفيذ.
 
الوطنية الشاملة بشأن األمن الغـذائي والتغذيـة،    اإدراج سياسات التجارة واالستثمار يف خططه )هـ(

ال  ةمع األخذ يف احلسبان املداطر وأوجه الضعف املرتبطة باملياه علـى األمـن الغـذائي والتغذيـ    
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والتـأمني علـى    ،صـكوك السياسـات احتياطـات األغذيـة     شـمل سيما يف أوقات األزمات. وقد ت

 . الغذائية -ةيالزراع الصناعاتواالستثمار يف تطوير  ،واحلماية االجتماعية ،املداطر

 

املعــارف احملّســنة والتكنولوجيــات وأدوات اإلدارة املرتبطــة مامليــاه مــن أجــل األمــن   اســتحداث -6

 هاقامسالغذائي والتغذية وت
 

 املصلحة عند االقتضاء، القيام مبا يلي:لدول، وجهات البحث، وغريها من أصحاب لينبغي 
 
حبثية اسرتاتيجية عاملية ووطنية وحمليـة مـن    خططدعم قيام اجلهات الفاعلة املعنية بتحديد  )أ(

خالل عمليات تشاركية شاملة تشمل اجملتمعات احمللية والباحثني املعنيني بامليـاه مـن أجـل    

كافـة   يف املسـائل اجلنسـانية   اةيضـمنوا مراعـ   األمن الغذائي والتغذية. ويتعّين علـيهم أيضـًا أن  

 البحوث بشأن املياه واألمن الغذائي والتغذية.
 

نمتكني االبتكارات املنهجية واملؤسسية للقيام على حنو شامل بالتشارك يف بناء املعرفة املناسـبة   )ب(

حلـة واألراضـي   للبيئات املتنّوعة واملعّقدة واملعّرضة للمدـاطر، مثـل املنـاطق القاحلـة وشـبه القا     

 الرطبة والدلتا واجلبال، وكذلك يف التحقق من صحتها ونشرها.  
 
زيادة االسـتثمارات يف البحـوث واالبتكـار بشـأن امليـاه واألمـن الغـذائي والتغذيـة، مـع إيـالء            )ج(

 االعتبار الواجب إىل املناطق املهملة. والبحوث ضرورية يف اجملاالت الرئيسية التالية:

 

 يفها ناخ على السيول وجتدد موارد اخلزانات اجلوفية وجودة امليـاه واسـتددام  آثار تغّير امل 

 .النباتات وسبل معاجلة هذه اآلثار

  ــاه اأدوات التحفيــز وهيكليــات تســعري ــراط يف   للحــدلطاقــة واملي ــاه أو اإلف مــن تبــذير املي

 .استددامها

   ــك األراضــي ــاه واملتأتيــة مــن عمليــات نمتّل ــار املرتبطــة باملي علــى نطــاق واســع  رصــد اآلث

واالسـتثمارات اخلارجيـة املباشـرة الــيت تـؤثر علـى تـوافر امليــاه وإمكانيـة الوصـول إليهــا         

وجودتها واستقرار اإلمدادات منهـا وتقيـيم هـذه اآلثـار علـى مسـتويات جغرافيـة مكانيـة         

 اخلـاص على السياسات والتدخالت واالبتكار املؤسسـي   هاوزمنية خمتلفة، إىل جانب وقع

 .ارها السلبية على األمن الغذائي والتغذيةآث بضبط
 
والتغــيري املؤسســي لتطــوير ُنهــج ضــمن  ،وإعــادة التــدريب املهــين ،القــدرات الالزمــة بنــاءبالقيــام  )د(

ألمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلـك  من أجل ااملياه  بشأننتاج املعرفة إلاحمللية و يةتمعات البحثاجمل

 بروتوكوالت البحوث اليت أعدتها اجملتمعات.   يف جمالبناء القدرات 
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حبسب نـوع اجلـنس بشـأن امليـاه      املوزعةاجلهود الوطنية والدولية الرامية إىل مجع البيانات  تكثيف )هـ(

للمسـائل  لألمن الغـذائي والتغذيـة لرصـد التقـدم احملـرز وحتسـني السياسـات واملمارسـات املراعيـة          

 .اجلنسانية
 
باملستوى احمللـي ال سـيما بالنسـبة إىل البلـدان املعّرضـة آلثـار        يةالنماذج املناخحتسني عالقة  )و(

 ممـا يضـم   قـرارات الد يف وجه تغّيـر املنـاخ الختـاذ    وصمال قادرة علىتغّير املناخ وتطوير أدوات 

 معلومات من مناذج مائية ومناخية حملية حمّسنة.  
 
 دلة بهدف اختاذ القرارات والقيام بالرصد.  إنشاء نظم بيانات مفتوحة وإدارتها لتوفري األ )ز(
 
ألمـن الغـذائي   تحقيـق ا تيسري تبادل املعارف بشأن أفضل املمارسات من أجل إدارة نظم امليـاه ل  )ح(

 والتغذية وحوكمتها.

 

 ث الدولية )على غرار اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية(ونظمات البحملينبغي و

 القيام مبا يلي:  
 
 دراسـة إىل الـيت تسـعى   البحوث والتنميـة   بشأناالضطالع بدور قيادي على مستوى املبادرات  )ط(

 املسائل العاملية املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية.  

 

 تعزيز حوكمة شاملة وفّعالة للمياه من أجل األمن الغذائي والتغذية -7
 

 لدول القيام مبا يلي:لينبغي 
 
 وضـع  فّعالة للحوكمة من أجل تعزيـز اتسـاق السياسـات بـني القطاعـات لضـمان      إنشاء آليات  )أ(

 .والتغذية اسرتاتيجيات شاملة بشأن املياه واألمن الغذائي
 

تنسيق عمليات حوكمة الزراعة واألراضي واملياه لضمان مشاركة كاملـة وفّعالـة وتعزيـز مصـاحل      )ب(

املهمشـني والفقـراء   ود األمساك احملرومني ياواملياه ومص ،مستددمي األراضي واملراعي املشرتكة

 . حقوقهااليت تكّرس التدابري العرفية  والشعوب األخرىسيما الشعوب األصلية  ال
 
ضمان مشاركة كافة اجلهـات الفاعلـة بصـورة كاملـة وفّعالـة مبـا يف ذلـك اجلهـات الضـعيفة           )ج(

نسني، بهدف تطوير السياسات واملهّمشة، مع إيالء انتباه خاص للعمليات اليت تشمل كال اجل

 واملمارسات حلفظ املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية واستددامها بشكل مستدام. 
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، ضـمان مشـاركة مجيـع اجلهـات     احلاصـلة  يف سياق تفاقم عدم الـيقني والتغـيريات السـريعة    )د(

الفاعلة، مبا فيها اجلهات الضعيفة واملهّمشة، يف اإلدارة التكيفيـة احملليـة للمنـاظر الطبيعيـة     

 ألمن الغذائي والتغذية.من أجل اوالنظم اإليكولوجية املدتلفة اليت تدعم املياه 
 
اإلصـحاح  خـدمات  منـة و ضمان أن حترتم كافة االستثمارات حق احلصول على مياه الشرب اآل )هـ(

كل من اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد  تقوموكذلك احلق يف غذاء كاٍف، وأن 

للحق يف غذاء كاف يف سـياق األمـن الغـذائي الـوطين، واخلطـوط التوجيهيـة الطوعيـة بشـأن         

ائي الـوطين،  احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغـذ 

 ومبادل جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة باالستثمارات املسـؤولة يف الزراعـة ونظـم األغذيـة    

 ال سيما يف ما يتعّلق بعمليات نمتّلك األراضي على نطاق واسع.   بتوجيه هذه االستثمارات
 
نطاق يف األراضي )وامليـاه  الضمان إخضاع كل األطراف يف العقود اليت تشمل استثمارات واسعة  )و(

علـى االسـتددام املسـتدام للمـوارد الطبيعيـة      أنشطتها املرتبطة بها( للمسائلة يف ما خيّص آثار 

 الغذائي وتغذيتهم. هماجملتمعات املتأثرة وأمناألفراد يف  معيشةوالتداعيات على سبل 
 
امها وحيازتهـا بالنسـبة إىل   د األمساك واملياه واسـتدد ي اية حقوق الوصول إىل األراضي ومصا )ز(

 ضوء عمليات تطوير البنى األساسية الواسعة النطاق.   يفهات الضعيفة واملهمشة، وال سيما اجل

 

 لدول، واملنظمات احلكومية الدولية، إىل جانب منظمات اجملتمع املدني وغريها مـن أصـحاب املصـلحة،   ل ينبغيو

 القيام مبا يلي:
 
عمليـات التدطـيط واإلدارة يف جمـال امليـاه علـى املسـتويات ذات        األخـرية لتتبنـى   اجملتمعاتدعم  )ح(

 الصلة.  
 
احلوكمة الرشيدة على غرار املوافقـة احلـرة املسـبقة عـن علـم وبنـاء القـدرات يف هـذا          ملبادلاالمتثال  )ط(

 اجملال.

 

 لدول القيام مبا يلي:  لينبغي و
 
ونمتكينهـا يف جمـال حفـظ امليـاه     احملليـة  اإلقرار باجلهات الفاعلة القائمـة علـى اجملتمعـات     )ي(

 النتائج.والتأثري بصورة أكرب على واستددامها املستدام من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية 
 
اســتددام اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن احلوكمــة املســؤولة حليــازة األراضــي ومصــايد  (ك)

املياه من أجـل حتقيـق األمـن الغـذائي والتغذيـة، مـع اإلقـرار        مبدأ  إطاراألمساك والغابات يف 

بشـأن الشـعوب    9بالنسبة إىل احلقوق اجلماعيـة واملـوارد املشـرتكة والقسـم      3.8 بأهمية املادة
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بهدف وضع السياسات والربامج وتنفيذها وتقييمها، ال سـيما تلـك الـيت تـؤثر علـى      األصلية، 

 املياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية.   علىصول إمكانية احل

 

 واملنصات الدولية املعنية ماملياه ذات الصلة القيام مبا يلي: األمن الغذائي العاملي وينبغي للجنة
 
دعى إىل حضوره كافـة اجلهـات الفاعلـة يف جمـاالت األمـن      ُتخاص املشاركة يف تنظيم اجتماع  )ل(

مـا تـتمدض   الغذائي والتغذية واملياه ملناقشة كيفية تنسيق السياسات والربامج إلحراز تقـّدم يف  

 .من نتائج أنشطتهم عنه

 

 والتغذية على احلقوق حلوكمة املياه من أجل األمن الغذائي ةتعزيز نهج قائم -8
 

 على الدول القيام مبا يلي: جيب
 
الوفاء بالتزاماتها القائمة مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسـان واالتفاقـات املماثلـة، مبـا      )أ(

يشمل وال يقتصر على العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي اخلـاص  

 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 

 لدول القيام مبا يلي:  لينبغي و

 

 مياه الشرب اآلمنة واإلصحاح.احلصول على  القائم يفضمان التنفيذ الكامل وذي مغزى للحق  )ب(

 

ضمان اإلعمال الكامل وذي مغزى للحق يف غذاء كامل، والتنفيذ الكامـل وذي مغـزى للدطـوط     )ج(

التوجيهية الطوعية اخلاصة باإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف، مـع األخـذ باحلسـبان علـى     

 مل مساهمة املياه يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.  حنو كا

 

ضمان التنفيذ الكامل وذي مغزى للدطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسـؤولة حليـازة    )د(

عـني االعتبـار العالقـة الـيت ال تنفصـم بـني       بد األمساك والغابات بشكل يأخـذ  ياألراضي ومصا

 ملياه وما يرتبط بها من حقوق يف احليازة. مساك والغابات( واراضي )مصايد األاأل

 

احلسبان على حنو كامل اخلطوط التوجيهية الطوعية لكفالة استدامة مصايد األمساك يف األخذ  )هـ(

د األمسـاك  ياجلودة بالنسـبة إىل مصـا   العاليةالصغرية احلجم وأهمية اجلداول واألجسام املائية 

 وتربية األحياء املائية الداخلية.
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تقييم اآلثار املباشرة وغري املباشـرة النامجـة عـن وضـع السياسـات والتـدخالت واالسـتثمارات         )و(

احلصول على ميـاه الشـرب اآلمنـة     يفاملتعّلقة باملياه و/أو األراضي وتنفيذها، على إعمال احلق 

 واإلصحاح، واحلق يف غذاء كاف. 

 

، ال سيما يف سياق القوانني والسياسات تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية )ز(

 اليت تؤثر على املياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية.

 

 القيام مبا يلي: األمن الغذائي العاملي ينبغي للجنة

 

توفري التوجيه بشأن طريقة ضمان الوصول إىل املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية عند تنفيـذ   )ح(

الطوعيــة بشــأن احلوكمــة املســؤولة حليــازة األراضــي ومصــايد األمســاك خلطــوط التوجيهيــة ا

، بنـاء علـى   كـافٍ  والغابات واخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحـق يف غـذاء  

 خربات األعضاء واملشاركني يف اللجنة، وكذلك على عمل الفاو الفين. 

 

)املقررون اخلاصـون املعنيـون حبـق اإلنسـان يف احلصـول      لس حقوق اإلنسان وإجراءاته اخلاصة جملينبغي 

على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، واحلق يف الغذاء، واحلق يف الصحة، وحقوق الشـعوب  

 األصلية واخلبري املستقل املعا حبقوق اإلنسان والبيئة( القيام مبا يلي:

 

احلصـول علـى ميـاه الشـرب املأمونـة       يف يف سياق عملهم، معاجلة طـرق تعزيـز إعمـال احلـق     )ط(

وخدمات الصـرف الصـحي، والبحـث يف التـداعيات املرتتبـة عـن الـروابط بـني امليـاه واألمـن           

 الغذائي والتغذية على حتقيق حقوق اإلنسان.  

 

توفري التوجيه بشأن أهمية مبادل ماسرتخت بشأن التزامات الدول خارج حـدودها الوطنيـة يف    )ي(

مـن  جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإمكانية استددامها يف ما خيـّص امليـاه   

 ألمن الغذائي والتغذية.أجل ا
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 مقدمة

 

وهي حمّرك البشرية ألمن الغذائي والتغذية ا جزء ال يتجزأ منوهي  األبعاد املادية والرمزية.ب املياه هي احلياة 

ومن الضروري  9النظم اإليكولوجية اليت يعتمد عليها البشر كافة، باإلضافة إىل الغابات والبحريات واألراضي الرطبة.

، على املوارد ةظفازراعة احمِلالاحلصول على املياه بكمية ونوعية كافيتني لإلنتاج الزراعي وإلعداد األغذية وجتهيزها )

(. وعلى املستوى العاملي، تستحوذ الزراعة املروية )مبا يف ذلك 2002، وآخرون Rosegrantو ؛أ2012؛ الفاو، 2007

يف  20يف املائة من جمموع عمليات سحب املياه، يف حني ختصص نسبة  70احملاصيل الغذائية وغري الغذائية( على 

يف املائة لالستددامات املنزلية )الربنامج العاملي  10مبا يف ذلك إنتاج الطاقة، و ،امات الصناعيةاملائة املتبقية لالستدد

ال سيما مياه الري، القطاع الذي يستحوذ على أكرب قدر  (. وعليه، ُيعّد قطاع املياه لإلنتاج الغذائي،2014لتقييم املياه، 

 من عمليات سحب املياه العذبة. 

 

وتشّكل مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي عنصرين أساسيني للتغذية والصحة ولكرامة اجلميع )برنامج األمم  

(. ومن شأن عدم كفاية فرص احلصول على مياه الشرب اآلمنة ومرافق الصرف الصحي 2006املتحدة اإلمنائي، 

 نتقلة عرب املياه وااللتهابات املعوية وممارسات النظافة أن يقّوض احلالة التغذوية للسكان بسبب األمراض امل

 والنساء والفتيات غالبا ما يتحملن عبء جلب املياه يف ظروف صعبة. (.Humphrey ،2009املزمنة )

 

لكّن املياه، يف معظم أحناء العامل، مورد يعاني من ضغط متزايد. فالنمو السكاني وارتفاع املداخيل وتغري أمناط  

حنو منتجات الثروة احليوانية، فضاًل عن الطلب من قطاع التنقيب والطلب على إنتاج الطاقة  العيش واستهالك األغذية

والتصنيع )بني مجلة أمور أخرى(، تساهم مجيعًا يف إحداث ضغط متزايد على موارد املياه العذبة احملدودة. والتلوث 

صحة النظام اإليكولوجي. ويؤدي االستددام  الناجم عن الزراعة والصناعة تعل املياه غري صاحلة لالستددام ويقّوض

واإلدارة على حنو غري مستدام إىل احلد من الوظائف الربية واملائية للنظم اإليكولوجية من األراضي ومصايد األمساك 

 والغابات واألراضي الرطبة، مبا يف ذلك قدرتها على تأمني الغذاء والتغذية. 

 

راهنة للنمو السكاني والتحوالت حنو استددام الربوتينات احليوانية أكثر ومن املتوقع أن تتطّلب االجتاهات ال 

يف املائة يف اإلنتاج العاملي من الغذاء  60فأكثر يف اجملتمعات احمللية الغنية يف خمتلف أحناء العامل زيادة بنسبة 

(. وإّن الزيادة الالحقة يف الضغط على املوارد املائية املستددمة يف أ2012)الفاو،  2050و 2005والعلف بني سنيت 

                                                      
 األوقاتالغذائي عندما يتمتع البشر كافة يف مجيع  األمنيتحقق ي لألمن الغذائي: "التعريف التال 1996اعتمد مؤنمتر القمة العاملي لألغذية يف سنة   9

، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تل  حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي واالقتصادية واالجتماعيةبفرص احلصول، املادية 

ويستند هذا التعريف إىل أربعة أبعاد لألمن الغذائي. توافر األغذية: توافر كميات كافية (. 1996a" )الفاو، يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة.

ة من األغذية من نوعية جيدة يتّم تأمينها من خالل اإلنتاج احمللي أو الواردات. احلصول على األغذية: حصول األفراد على املوارد الكافي

غذائي مغذٍّ. االستددام: استددام األغذية من خالل نظام غذائي مناسب ومياه نظيفة والصرف )املستحقات( للحصول على األغذية املناسبة لنظام 

ن باألمن الصحي والرعاية الصحية وصواًل إىل حتقيق حالة من الرفاهية الغذائية ُتل  مجيع االحتياجات الفسيولوجية. االستقرار: لكي ينعم السكا

 و األفراد على الكميات الكافية من األغذية يف مجيع األوقات.الغذائي، ال بد من حصول السكان واألسر أ
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القطاع الزراعي، يف ظّل احتدام التنافس بني خمتلف مستددمي املياه بشكل عام، تسّلط الضوء على قضايا الشّح يف املياه 

ة املشاكل (. وتشكل كيفية معاجلFishman ،2012و؛ Camdessus ،2004وتوافرها واحلصول عليها )انظر 

املشرتكة بني املياه واألمن الغذائي حتديًا صعبًا للمجتمع ككّل. ويتفاوت توافر املياه وخيتلف حبسب الزمان واملكان. 

وهو خيضع لتأثري تفاعالت معّقدة بني املتساقطات ودرجة احلرارة والرياح وجريان املياه والتبّدر النتحي والتدزين 

 ونظم التوزيع وجودة املياه. 

 

يف هذا السياق، طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورتها األربعني إىل فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين  

باألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء( إعداد تقرير عن املياه واألمن الغذائي لعرضه عليها يف دورتها الثانية واألربعني 

تب أن ُينظر إليها يف السياق املياه ودورها اهلام وتأثرياتها على األمن الغذائي "، مع اإلشارة إىل أّن 2015يف سنة 

 ."األوسع للعالقة القائمة بني املياه والرتبة والطاقة واألمن الغذائي باعتبارها دعامة للنمو والتنمية املستدامة اجلامعة

 

تغذية، من املستويات األسرية وصواًل إىل املستويات وينظر هذا التقرير يف العالقات بني املياه واألمن الغذائي وال 

العاملية. ويبحث يف هذه الروابط املتعددة، يف ظّل الطلب التنافسي وازدياد حاالت الشّح وتغري املناخ. ويقرتح سبل 

لغذائي حتسني إدارة املياه يف قطاعي الزراعة والنظم الغذائية فضاًل عن سبل حتسني حوكمة املياه للنهوض باألمن ا

والتغذية للجميع، حاضرًا ومستقباًل. وقد تعّمد التقرير الرتكيز على اإلجراءات. وهو يتضّمن أمثلة وخيارات ميكن 

 تنفيذها من قبل أصحاب املصلحة والقطاعات العديدة املعنية مع مراعاة اخلصائص اإلقليمية واحمللية. 

 

عملية حافلة بالتحديات. فهي تتطّلب اعتماد العديد من إّن إعداد تقرير مقتضب عن موضوع واسع بهذا القدر  

التوقعات واملقاربات املنهجية على مستويات خمتلفة، من املستوى العاملي وصواًل إىل املستوى األسري، ومبا يشمل 

 حاالت متنّوعة للغاية. 

 

اصة بكّل سياق من ويعتمد توافر املياه واحلصول عليها واستددامها على عوامل اجتماعية واقتصادية خ 

السياقات، فضاًل عن العوامل الثقافية والسياسية أيضًا. ويؤدي النقص يف املياه إىل احتدام التنافس بني القطاعات ويف 

داخلها: إذ غالبًا ما ُتحجب املياه عن القطاع الزراعي بفعل ارتفاع العائدات االقتصادية لكل وحدة مياه يف القطاعات 

د تدرتيًا مستددمو املياه لألغراض الزراعية األفقر حااًل واألصغر حجمًا قدرتهم على احلصول األخرى، يف حني يفق

على املياه. وتؤثر هذه املشاكل بصورة متفاوتة على الفقراء واملهمشني من النساء والرجال واألطفال بسبب اخللل القائم يف 

يكلي وعدم املساواة بني اجلنسني. وُتعزى عدم املساواة يف ميزان القوة واختالل فرص احلصول على املوارد والتمييز اهل

فرص احلصول على إمدادات املياه يف جزء منها إىل القواعد الثقافية واجلنسانية واالجتماعية والسياسية السائدة. فبعض 

 اجملموعات تعاني من نقص يف املياه حتى يف مناطق معّينة توجد فيها كميات كافية من املياه. 

 

مع أّن شّح املياه غالبًا ما يتم حتليله على أساس توافر املياه للفرد الواحد، قد يتغاضى هذا عن تفاوت فرص  

(. لذا، لعّل أفضل طريقة لفهم النقص يف املياه Sen ،1981احلصول على املياه عند تطبيقها على سكان العامل ككّل )
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الة ودميقراطية على صعيد احلوكمة وميكن أن يقبل بها اجلميع على اعتبار أنه نقص يف املستحقات يستدعي حلواًل فع

(. وإّن قدرة اجملتمعات احمللية الضعيفة على تلبية احتياجاتها Mehta ،2014على اعتبارها حلواًل مشروعة )

ناطق اليت الغذائية األساسية تعتمد على ختصيص املوارد املائية املتاحة واستددامها بصورة فعالة وكفؤة، وخصوصا يف امل

تعاني من شح املياه. ومن املرجح أن حاالت تغري املناخ ستزيد من وضع شح املياه. ومبا أّن مواردنا املائية تعاني من 

ضغط متزايد، بفعل التنافس بني أوجه االستددام، فمن املرجح نشوب نزاعات بني املستددمني يف املناطق احلضرية ويف 

ويف أسفلها ويف داخلها )املوارد املائية( واملستددمني خارج جماري املياه )من البشر يف  األرياف، يف أعلى جماري املياه

(. واألسئلة الكامنة وراء ذلك هي: كيف 2007، اإلدارة املعنية بالزراعة امُلحاِفَظة على املوارد التابعة للفاومعظمهم( )

عيد األمن الغذائي والتغذية؟ ومن تب أن حيصل على ميكن حتسني إدارة املياه يف الزراعة لتحقيق نتائج أفضل على ص

أي فرص للنفاذ إىل أي مياه ومتى ولكم من الوقت وألية أغراض؟ وإّن هذا السؤال وكيفية اإلجابة عليه ضمن حوض 

واحد للمياه، على املستوى القطري، مع مراعاة الشواغل املتصلة باألمن الغذائي والتغذية، هو واحد من املسائل 

ئيسية املتصلة حبوكمة املياه. وميكن أن يزداد املوضوع تعقيدًا بالنسبة إىل األحواض املائية املشرتكة بني مناطق إدارية الر

 أو حتى بني بلدان خمتلفة. 

 

  التقييم الشامل إلدارة املياه يف القطاع الزراعيويستعني التقرير مبصادر متنوعة، وبشكل خاص  

. وهذا التقييم الذي جرى 2007(، الذي صدر يف عام 2007، امُلحاِفَظة على املوارد التابعة للفاو اإلدارة املعنية بالزراعة)

برعاية كل من اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والفاو واتفاقية رامسار 

رباء واملنظمات من الوسطني الزراعي والبيئي. وبالتالي، املتعلقة باألراضي الرطبة، شاركت فيه جمموعة واسعة من اخل

 فقد أعطت بيانات وحتليالت هامة للغاية اسُتددم العديد منها يف هذا التقرير. 

 

يسّلط الضوء على الروابط املتعددة بني املياه واألمن الغذائي  1ويتوّزع التقرير على النحو التالي. الفصل  

عن االجتاهات العاملية واإلقليمية، فضاًل عن التحديات املستجدة اليت تؤثر بشكل ملحوظ والتغذية ويعطي حملة عامة 

يف طرق إدارة حاالت الشّح يف املياه يف الزراعة  2على املياه لألمن الغذائي والتغذية حاضرًا ومستقباًل. ويبحث الفصل 

واملسارات البديلة لتحسني إدارة املياه واحملافظة عليها من أجل احلد من  النهجوالنظم الغذائية وينظر يف جمموعة من 

يف مسألة إدارة املياه مبدتلف أبعادها  3املداطر وتعزيز األمن الغذائي يف ظّل أوجه عدم اليقني املتنامية. وينظر الفصل 

 ويف عالقتها باألمن الغذائي والتغذية. 
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 من العاملية إىل احمللية  األمن الغذائي والتغذية: التحديات من أجلاملاء  -1
 

من املستوى األسري إىل املستوى العاملي.  ،العالقات بني املياه واألمن الغذائي والتغذية القسميستكشف هذا 

ويبحث االرتباطات املتعددة عن طريق حبث املياه على امتداد أربعة أبعاد: التوافر، االستقرار، النوعية، وسبل 

 ، وحاالت الندرة املتزايدة والتغري املناخي. ة، وذلك يف سياق الطلبات املتنافسااحلصول عليه
 

  رسم الصالت املتعددة 1-1
 

(. فهو شريان احلياة للُنظم اإليكولوجية، مبا 1ن الغذائي والتغذية اجليدة بطرق عدة )الشكل محيدد املاء األ

لألجيال احلالية واملستقبلية.  ،واألراضي الرطبة، اليت يعتمد عليها األمن الغذائي والتغذية ،فيها الغابات، والبحريات

واحملاصيل، ضروري للشرب والتصحاح، وإلنتاج األغذية )مصايد األمساك،  ،بالنوعية والكمية املناسبتني ،فاملاء

د نوعية مياه الشرب االمتصاص الفعال للمغذيات يف ِدَحوالثروة احليوانية(، ولتجهيز األغذية، والتحويل واإلعداد. وُت

املائية واألجسام  اجلداولد وتعوالقطاعات االقتصادية األخرى.  ،جسم اإلنسان. واملاء مهم أيضًا للطاقة، والصناعة

)مبا يف ذلك املدخالت واألغذية واألعالف(. وبصفة كلية، يدعم املاء النمو  املائية يف الغالب طرقا رئيسية للنقل

 وتوليد الدخول ومن ثم الوصول إىل األغذية من الناحية االقتصادية.  االقتصادي،
 

 املاء واألمن الغذائي والتغذيةالعالقات املتعددة املتبادلة مني    -1الشكل 

 
 
 

 

الدورة الطبيعية 

 للمياه

 الُنظم اإليكولوجية

استخدامات أخرى: 

 الصناعة، إخل

 الطاقة

 موارد املياه

 التوافر

 احلصولسبل

 النوعية

 االستقرار

 الشرب

 الَغْسل

 إعداد األغذية

 جتهيز األغذية

 إنتاج األغذية

مصائد األمساك 

وترمية األحياء 

 املائية 

  احملاصيل

 الماشية

 االستخدام/ النوعية

 االستقرار 

 سبل احلصول عليها

 التوافر

 والتغذيةاألمن الغذائي 

 التنمية االقتصادية

التأثريات على النظم  وظائف النظم اإليكولوجية مياه الصرف الزراعي  التدفقات االصطناعية للماء التدفقات الطبيعية للماء 

 اإليكولوجية 

 ُتسهم يف  سلسلة األغذية

ية
اع

طن
ص

ت ا
ما

دا
خ

ست
ا
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 ظهر يف اجلانب األيسر من هذا الشكل أربعة أبعاد للمياه، تعترب موردًا لالستددامات االصطناعية، وقد   إبرازهات

 : أال وهي

املياه: من حيث التوافر املادي من خالل هطول األمطار، واألنهار، وخزانات املياه اجلوفية يف منطقة  توافر -1

 معينة. 

استقرار املياه: يتفاوت احلصول على املياه ونوعيتها مبرور الوقت. وهذا ناتج عن الدورات الطبيعية، وكذلك  -2

والتدهور يف  ،لتغريات يف تدفقات مياه الصرف الزراعين التدخالت البشرية يف دورة املياه، من خالل اع

 تسلك املوارد املائية املدتلفة سلوكًا مغايرًا جدًا من حيث االستقرار. النظام اإليكولوجي. وقد 

 ؛الستدداماتهاطبقًا خمتلف  غزٍىغذية على متنوعية املياه من حيث األمن الغذائي وال ينوعية املياه: تنطو -3

ألغراض الري تتفاوت حبسب احملصول، وتكون كبرية احلجم بالنسبة ما  ءفاالحتياجات من نوعية ما

لتجهيز األغذية، وإعداد األغذية والشرب، وهى مهمة للصحة والنظافة الصحية. ومع ذلك فإن إنتاج األغذية 

 سل  على نوعية املياه )التلوث(.  تأثريمع ذلك، والتجهيز قد يرتتب عليه  ،اإلنتاج غري الغذائي(و)

 ،يف األنهار، والبحريات املياهتوافر كميات كافية من تُسبل احلصول على املاء: على الرغم من أنه قد  -4

والرتخيص باستددامها، والبنية التحتية الضرورية  ،فإن املسائل املتعلقة بتدصيص املياهواخلزانات اجلوفية، 

قد تدعم احلصول  احلاجة إليها )املضدات، األنابيب، الصنابري، القنوات، إخل( تنشأحيث  ،الستددام املياه

أيضًا على استقرار هذه أو تعوق ذلك. وتؤثر البنية التحتية  ،األمن الغذائي والتغذيةألغراض على املاء 

 . ثقافية، واقتصادية وسياسية - اإلمدادات. ويتحدد شكل احلصول على املاء بعوامل اجتماعية

 
 Webb ـل مشابهًا نهجًا أيضًا )انظر الغذائي األمن تعريف يف تربز اليت األبعاد تلك هذه املياه أبعاد وتصور

 صالت هي والتغذية الغذائي واألمن هنا املعروضة األربعة وأبعادها املياه، بني الصالت إن (.Iskandarani، 1998و

 جلميع ضروري املاءو األسري. واملستوى الفردي املستوى على ذلك يف مبا املستويات، خمتلف على وتعمل متعددة،

 وُيشري 10الغذائي. النظام سياق يف وذلك ،(2010 وآخرين، ،Ericksen )انظر "واملدرجات والعمليات األنشطة،"

  والتغذية. الغذائي األمن على واستدداماته املاء تأثريات لبحث املتعددة املداخل إىل 1 الشكل يف املوجود اإلطار

 

                                                      
10

  العناصر مجيع بتجميع الغذائي النظام "يقوم التالي: النحو على الغذائي النظام والتغذية الغذائي باألمن املعين املستوى رفيع اخلرباء فريق ُيعرِّف 

 واإلعداد والتوزيع، والتجهيز باإلنتاج، الصلة ذات واألنشطة إخل( ملؤسسات،ا األساسية، البنيات العمليات، املدخالت، السكان، )البيئة،

 باألمن املعين املستوى رفيع اخلرباء فريق) والبيئية" االقتصادية االجتماعية املدرجات ذلك يف مبا األنشطة، هذه وخمرجات األغذية واستهالك

 واإليكولوجية، واالقتصادية، والسياسية، االجتماعية، املسائل يضم ُمركب إطار إىل يالغذائ األمن تعقيد وحيتاج (.29 أ:2014 والتغذية الغذائي

   (.27 :2010 وآخرون، Ericksen) بالغذاء الصلة ذات واملدرجات" والعمليات، "األنشطة، كذلك يشمل أن وتب
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 وهما الشرب، ملياه بالنسبة كربى بأهمية هوتوافر املاء نوعية وتتمتع (.11الغذائي )الدستور غذاء الشرب مياه إن أواًل،

 وهى 12،"الصحية والنظافة والتصحاح ملاءا" WASH وأ الصحية لنظافةلو األخرى املنزلية لالستددامات كذلك مهمان

 اجليدتني. والصحة للتغذية الرئيسية احملددات

 

 )من األغذية وجتهيز احليوانية(، والثروة احملاصيل، األمساك، )مصايد األغذية إلنتاج ضروري املاء إن ثانيًا،

 وغري النظاميني البائعني مستوى وعلى األسري املستوى )على األغذية وإعداد األسري( املستوى إىل يالصناع املستوى

 الزراعة أغراض يف – باملائة 70 حنو – العذب املاء من العاملية املسحوبات من كبري جزء وُيستددم (.أيضًا النظاميني

  املاء. من نسبيًا صغرية مقادير إىل وإعدادها األغذية جتهيز احتياج مع الغذائية(، غري احملاصيل ذلك يف )مبا

 

 القطاعات يف ُيستددم الذي املاء فإن وهكذا عامة. بصفة االقتصادي والنمو لصناعات،ا يف أساسيًا دورًا املاء ويلعب

 على احلصول سبل وتيسري الدخول زيادة طريق عن وذلك ،والتغذية الغذائي األمن يف ُيسهم أن ميكن الزراعية غري

 احلصول سبل على وخباصة األغذية إنتاج على سلبية تأثريات عن فرُيس أن املاء على لتنافسل ميكن ذلك، ومع الغذاء.

 وتغذيتهم. الغذائي أمنهم على يؤثر كما ،الصغرية احليازات أصحاب جانب من املاء على

 

 (.واألعالف ،واألغذية املدخالت، ذلك )ويشمل للنقل رئيسية طرقك املائية واألجسام املياه جداول ستددمُت ما غالبًاو

 شبكة إىل الوصول وبني السكان بني وحيل مثاًل السودان جنوب مناطق من الكثري يف الطرق ُقطعت املثال، سبيل فعلى

 وهو السائبة، األغذية نقل يف العاملي األغذية برنامج بالزوارق املائي النقل يساعدو املطري. واملوسم القتال بسبب الطرق

 .(2014 املتحدة، )األمم اجلوي النقل من تكلفة أقل

 

 التوافر العاملي واإلقليمي ملوارد املياه 1-2

 

وهى  –ميكن للماء العذب أن يتوافر من ثالثة مصادر خمتلفة: مياه األمطار )التساقط، مبا يف ذلك الثلوج( 

 ائب والثلج( واملياه اجلوفية. ذواملياه السطحية )وتشمل اجلليد ال –أصل مجيع املياه القارية 

 

 110 000فرتة من الفرتات؟ إن سطح األرض يتلقى حنو  أيخالل  البشريما مقدار املاء املتوافر لالستددام ف

يف السدود، والبحريات،  3كم 40 000حنو توافر من األمطار املتساقطة سنويًا. ومن هذا املقدار، ي 3كم

واألنهار، والقنوات واخلزانات اجلوفية )وُيطلق على هذه املياه غالبًا "املياه الزرقاء"( لالستددام البشري 

ة على املوارد التابعة للفاو، ْظحاِف؛ اإلدارة املعنية بالزراعة امُل2012والبيئي )برنامج التقييم العاملي للمياه، 

                                                      
11

شمل ألغراض الدستور الغذائي: فإن الغذاء يعين أي مادة، سواء ُمصنعة أو غري ُمصنعة، أو شبه ُمصنعة، أو خام، موجهة لالستددام البشرى، وت 

ليت ا املشروب، ولبان املضغ، وأي مادة اسُتددمت يف تصنيع، أو إعداد، أو معاجلة "الغذاء" ولكنها ال تشمل مواد التجميل أو التبغ أو املواد

 (.2011ُتستددم فقط كعقاقري )منظمة األغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية، 
12

ت يتم اجلمع بصورة عامة بني املاء، والتصحاح، والنظافة الصحية كما تبني البحوث أن التقدم يف اجملاالت الثالثة ضروري لتقليل نسب وفيا 

 يف احلد من الفقر ويساعد يف التنمية املستدامة.  األطفال، وحتسني الصحة، وخمرجات التعليم، وهو ُيسهم
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، Döll)من مياه السيح سنويًا  3كم 13 000(. وتتلقى خزانات املياه اجلوفية حنو Gleick ،1993؛ 2007

تصريفات يف البحر فتمثل حنوًا من ثلث اإلمجالي السنوي ملياه األمطار الساقطة على األرض ال(. أما 2009

 (. 2007)اإلدارة املعنية بالزراعة احملافظة على املوارد التابعة للفاو، 

 

يتم أو يذهب إىل جتديد املياه اجلوفية  ٌحال حيدث له سْيو 3كم 70 000إن التساقط على األرض الذي يبلغ 

 باملاء األخضر"."ملاء اأو حيدث له نتح بواسطة النباتات. وُيعرف هذا  ،يف أنواع الرتبة، ثم يتبدر يف نهاية األمرخزنه 

 

 ْثحِدبالنسبة للزراعة واألمن الغذائي. فتستهلك الزراعة أو ُتوتتمتع مجيع أشكال املياه املتوافرة بأهميتها 

استنادًا وذلك من الري،  3كم 1 570و مباشرة من التساقط منها  3كم 5 560 –من املاء  3كم 7 130لنحو الكلي البدر 

 (. 2007ة على املوارد التابعة للفاو، َظ)اإلدارة املعنية بالزراعة احملاِف 3كم 2 446إىل املسحوبات للري وقدرها حنو 

 

ل عليه بدرجة كافية، فإن الزراعة حتتاج إىل االعتماد على عوَُّيال أو  ًاوعندما ال يكون سقوط األمطار كافي

مرات عدة عدم انتظام توافر املياه اخلضراء. وميكن إعادة استددام مياه السيح عن ض عن الُندرة أو عوِ الري، الذي ُي

بسبب هذه الطريقة. ويف بعض  اءُمستجمع مياه أو حوض نهر، مما يؤدي غالبًا إىل تدهور نوعية مورد املداخل 

عندما ال تكون املياه اخلضراء واملياه الزرقاء كافية، فيتم حتلية مياه البحر من أجل األمن الغذائي والتغذية.  ،احلاالت

 ذه املياه ُتستددم عادة للشرب واألغراض املنزلية األخرى.ومع ذلك، ونظرًا الرتفاع تكلفة هذه العملية، فإن ه

 

على املستويات العاملية لتلبية احتياجات  يةفاوعلى الرغم من أن موارد املاء العذب السنوية القابلة للتجدد ك

عرب الكرة األرضية. فإن حصة الفرد من موارد املياه صورة غري متساوية البشر إىل املاء، فإن هذه املوارد تكون موزعة ب

مندفضة بصفة خاصة يف مناطق الشرق األوسط، ومشال أفريقيا وجنوب آسيا )انظر تكون السنوية القابلة للتجدد 

بصورة  رتجم توزيع موارد املياهُيوالبلدان، وميكن أن املناطق (. وهناك أيضًا تباينات مهمة يف توافر املاء داخل 1اجلدول 

 وسبل احلصول عليها. األغذيةكما يؤثر على توافر  ،عدم تساوي القدرات على زراعة األغذيةإىل  غري متساوية

 

من املاء، مما يؤدي إىل استنفاد اخلزان  وميكن جلب املاء أو سحبه من خزان مبعدل يتجاوز معدل جتديد موارده

املتجددة متوسط التدفق السنوي يف األنهار يف املدى الطويل  ياه)البحرية أو اخلزان األرضي(. ويصف مصطلح موارد امل

كون ُمعدل جتديد مياهها ال ُيذكر يخلزانات املياه اجلوفية العميقة أن غالبا )املياه السطحية( واملياه اجلوفية. وميكن 

 (. 2006باملقياس الزمين البشري، ومن ثم ميكن أن ُتعترب موردًا غري متجدد )الفاو، 
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 استخدام املياه على نطاق العامل )االستهالك( - 2 الشكل

 

 
 

اليت يسحبها . وال ُتستهلك املياه اتمنتج تلك املتضمنة يفأو  ةتبدراملالستددام الصايف )االستهالك( للمياه عرب دورة املياه األرضية. ويشري استهالك املياه إىل املياه ابياني الهذا الشكل ثل مي
املوجودة يف نظم جريان املياه السطحية واجلوفية: األنهار  تلك، إذ أن جزءا منها يعود إىل األرض أو األنهار أو إىل ما هنالك. واملياه الزرقاء هي بالكامل االستعمال ألغراض الري(ك)املستددمون 

 .طاء النباتياليت ال جتري وتبقى كرطوبة يف الرتبة أو أعلى الغتلك . واملياه اخلضراء هي وما إىل ذلكوالبحريات واملياه اجلوفية 

 

  2007اإلدارة املعنية بالزراعة امُلحاِفْظة على املوارد التابعة للفاو،  عن  مقتبساملصدر: 

 
 فرد/ سنة( /3نصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة )م  1اجلدول 

 األقاليم
2010 2050 

 10 171 13 287  الشمالية أمريكا

 16 957 21 450  الكارييب والبحر الالتينية أمريكا

 910 1 325  آسيا جنوب

 4 129 4 279 اهلادئ واحمليط آسيا شرق

 7 572 7 756 الوسطى وآسيا أوروما

 506 778  أفريقيا ومشال األوسط الشرق

 2 645 5 492 الكربى الصحراء جنومي أفريقيا

 6 099 7 510  املتقدمة بلدانال

 3 956 5 353 النامية بلدانال

  العامل
675 5 250 4 

التكنولوجيا التقييم الدولي للعلوم و املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.األثر الصادرة عن ذج حماكاة ا: مناملصدر

  2009 ،الزراعية من أجل التنمية

 

 

 هطول األمطار السنوي على اليامسة

56% 4.5% 0.6% 1.4% 0.1% 1.3% 36% 

 املناظر الطبيعية

 
 الطاقة احليوية
 منتجات الغابات
 أراضي الرعي
 التنوع البيولوجي

 الزراعة البعلية

 

 
 احملاصيل

 الثروة احليوانية

 الزراعة املروية

 
 احملاصيل

 الثروة احليوانية
 تربية األحياء املائية

حة
تو

ملف
ه ا

مليا
ر ا

خ
تب
 

ه/
مليا
ن ا
زي
خت

جي
ولو
لبي
ع ا
نو
الت

 

ك
مسا
األ
د 
صاي
/م
ئي
املا

 

 

 

دن
 امل

 

ت
عا

صنا
وال

 

 

 نظام املياه

 الزرقاء
 
 
 األنهار

 البحريات

 املياه اجلوفية

 .إىل آخره

 

 احمليطات الغالف اجلوي
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أن منو السكان، وارتفاع الدخول، وتغري ذلك متزايد.  إلجهادتتعرض موارد املياه يف أجزاء كثرية من العامل 

كلها على موارد املاء تضغط  ،، وتزايد الطلب على االستددامات املدتلفة للماءالغذائية وتغري الوجبات ،أساليب احلياة

وختتلف وفرة املياه وقدرتها على تلبية الطلب اختالفا كبريًا حبسب املناطق. وهذا يؤدي إىل درجات العذب احملدودة. 

فقد استأثر جمموع مسحوبات املياه ألغراض ديدة التناقض من مسحوبات املاء مقارنة باملوارد املتوافرة املتجددة. ش

2013الزراعة، والطاقة، والصناعة، يف 
 أيباملائة من موارد املياه الداخلية املتجددة،  9على مستوى العامل بنسبة  13

 باملائة للشرق األوسط ومشال أفريقيا.  122باملائة بالنسبة ألمريكا الالتينية والبحر الكاري  إىل  2.2عدد يرتاوح بني ب

 

. فال يزيد ما تسحبه أوروبا من املوارد املنطقةسب البلد أو حبيتفاوت الضغط على موارد املياه تفاوتًا كبريًا و

باملائة من هذه النسبة إىل الزراعة. وتسحب االقتصادات الزراعية  29باملائة فقط، تذهب نسبة  6الداخلية للماء عن 

باملائة منها إىل الري. ويف الكثري  80تزيد على باملائة من مواردها الداخلية املتجددة، تذهب نسبة  20 الكثيفة يف آسيا

ُمعظم املياه املستغلة، لفعل ُسحبت بامن مناطق سقوط األمطار املندفضة يف الشرق األدنى، ومشال أفريقيا، ووسط آسيا 

ت مبا يتجاوز َدنِفتكون األنهار وخزانات املياه اجلوفية قد اسُت اذهكإىل الزراعة، ومنها باملائة  90-80نسبة  تذهب

وجنوب آسيا نصف أو أكثر من  ،(. ويستددم غرب، ووسطGillet، 2201و Frenkenاملستويات املستدامة للتجدد )

وذلك  ،ض الري أن تتجاوز املوارد املتجددةاموارده املائية ألغراض الري، ويف مشال أفريقيا ميكن ملسحوبات املياه ألغر

روى جزئيًا أو كليا باملائة من األرض اليت ُت 40وإعادة تدوير املياه. ومن بني نسبة الـ  ،نتيجة الستددام املياه اجلوفية

 Placeز مناطق إنتاج األغذية الرئيسية يف الصني، واهلند والواليات املتحدة األمريكية )ُرْبمبياه جوفية غري متجددة َت

 (. 2013وآخرون، 

 

 2050حبلول عام قل ييكون من املتوقع لنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة أن ومع تزايد السكان 

(. وهكذا فإن العنصر 1، مع نشوء اختالفات إقليمية مهمة )انظر اجلدول 2010باملائة عن مستوياتها يف عام  25بنسبة 

؛ أ2012تزايد ُندرة املياه )الفاو، يتعلق باألمن الغذائي والتغذية هلو مفهوم الرئيسي يف مسألة املياه من أجل 

Falkenmark وLannerstad ،2005 .) 

 

وطبقًا لسيناريو أداء األعمال كاملعتاد ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )منظمة التعاون والتنمية يف 

 هما جمموعأن  أيمليار نسمة عن تعداد اليوم ) 2.3زيادة قدرها تحقق ت، سوف 2050(، يف 2012امليدان االقتصادي، 

 مائي شديد. إجهادباملائة من سكان العامل( سوف يعيشون يف أحواض األنهار ويعانون من  40أكثر من 
14 

 

مستوى موارد املياه أي  - فة عامة بأنهما الفرق بني وفرة املياهصاملائي وندرة املياه ب اإلجهاديتم تعريف و

على املاء، يشمل  معنٍي وطلٍب –املتجددة )مياه األمطار، املياه السطحية واملياه اجلوفية( املتوافرة، يف منطقة معينة 

قدار ما هناك املائي مب اإلجهادملنظورات بشأن "ندرة املياه" والعديد من افإن هناك  ،االحتياجات األساسية. ومع ذلك

 . اءوالطلب على امل اءتوافر املمنظورات بشأن من 

 

                                                      
13

 على أساس األرقام املتوافرة. 2013تقديرات مؤشرات التنمية يف العامل )قاعدة بيانات البنك الدولي( بالنسبة لـعام  
14

باملائة من جتدد  40املائي الشديد، بالنسبة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي هو وضع تتجاوز مسحوبات املياه فيه نسبة  اإلجهادإن  

 املائي ُيشري إىل املصاعب اليت يواجهها اإلنسان والطلب اإليكولوجي على املياه. اإلجهاداملياه، وهكذا فإن 
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أو عندما تؤدي  ،املقدار املتوافر خالل فرتة معينةأن يتجاوز لطلب على املاء لميكن املائي،  اإلجهادويف أوضاع 

املائي يف تدهور موارد املاء العذب من حيث الكمية  اإلجهادرداءة نوعية املياه إىل تقييد استددامها. ويتسبب 

روفية، والتلوث وتالنوعية )ترسب املواد األمن حيث )االستغالل املفرط للدزانات اجلوفية، واألنهار اجلافة، إخل( و

لالزم لألمن ب املائي تأثريات قصرية األجل وطويلة األجل على املاء اري، إخل(؛ وللكلِحباملواد العضوية، واإلقحام امِل

 الغذائي والتغذية )مياه الشرب، ومياه الري، إخل(. 

 

ون مستويات "الُندرة" بأنها عتبات حمددة ُف( ُيعرWidstrand ،1992ِّو Falkenmark) الباحثونبدأ بعض 

)"بأنها الُندرة املطلقة"( من املاء املتوافر لكل شدص سنويًا، وهى  3م500، أو 3م1 000، و 3م1 700مثال ُمسبقًا، 

املقادير اليت ُحددت لتغطية مجيع االستددامات مبا فيها الزراعة )الري( والقطاعات االقتصادية األخرى. وُيشار إليها 

املاء املتجدد يف منطقة بعينها )مثال،  ن بني مقدار نصيب الفرد املتوافر سنويًا منغالبًا "بندرة املاء املادي"، واليت تقار 

 املائي والندرة املائية.  اإلجهاد، لتعريف مناطق ددة(، مع تلك العتبات احمل1اجلدول 

 

آخرون "ندرة املاء االقتصادية" لتعريف املواقف اليت يكون فيها املاء متوافرًا ماديًا يف البيئة من  باحثونوعرف 

، نظرًا لعوامل الالزمة، وبالنوعية فيها توافر يف األماكن اليت حتتاج إليهيال الناحية النظرية لكي يل  الطلب، ولكنه 

ة على املوارد َظحاِفاإلدارة املعنية بالزراعة امُلظم التوزيع، إخل )اقتصادية، مثل نقص البنية التحتية، والتدزين، وُن

 (. 2007، التابعة للفاو

 

وميكن ملواقف مماثلة من حيث ما يتعلق بوفرة املياه أن تعين مواقف خمتلفة نمتامًا من حيث الندرة املائية أو 

تبعًا أيضًا الختالف الطلبات على املاء. ويف احلقيقة، أن ن يتحددا ليس فقط تبعًا لتوافر املياه ولكن املائي اللذْي اإلجهاد

ندرة املاء ميكن أن حتدث يف املناطق الغنية باملاء، إذا كان هناك زيادة يف الطلب على املاء، مع وجود تنافس متزايد 

تددام املنزلي سيئ اإلدارة على استددام املياه فيما بني قطاعات، الزراعة، والطاقة، والصناعة، والسياحة، واالس

 (. 2007، اإلدارة املعنية بالزراعة احملافظة على املوارد التابعة للفاو)

 

" بالنسبة للمواقف اليت يكون فيها جزء من السكان غري قادر للماء ندرة االجتماعيةالف "وميكن للمرء أن ُيعرِّ

أو التصحاح، وكذلك للحفاظ على ُسبل حلصول على املاء بالكمية الكافية والنوعية الكافية، ألغراض الشرب على ا

للفرد  جمكسبهم للعيش. إن توافر املياه، الذي ُيعرب عنه غالبًا ألجل تقديم أرقام يسهل مقارنتها، مثل متوسط احل

(. 5-1الواحد، أو للهكتار الواحد، ختفي غالبًا جوانب لعدم التساوي الكبري يف احلصول على هذا املورد )انظر الفرع 

األرقام على الفهم متوسطات وتوجد أرقام قليلة ميكن التعويل عليها على نطاق أصغر. وباإلضافة إىل ذلك، ال تساعد 

؛ برنامج األمم املتحدة Mehta ،2005الكايف أو وصف حقيقة ندرة املياه داخل املزرعة وعلى مستوى األسرة )

 (.2006اإلمنائي، 
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  ألمن الغذائي والتغذيةمن أجل ااستقرار املياه  1-3

 

بتغري املناخ )الفرع  اذاته يتأثر هت يت، ال(1-3-1يتأثر استقرار موارد املياه بالدرجة األوىل حبالة املناخ )الفرع 

 –العوامل اجلغرافية املادية، والدميوغرافية والعوامل االجتماعية  هي(. ويتحدد االستقرار بعوامل أخرى 1-3-2

(، والبنية التحتية اليت توفر سبل احلصول على املاء. إن 3-3-1املستويات املدتلفة للتدزين )الفرع باالقتصادية، و

األغراض مثاًل ويف استددام املاء يف الشرب فتفاوت حبسب نوع استددام املاء. يإىل استقرار توفري املاء  اتاالحتياج

احتياجات املاء للزراعة بصورة مباشرة مبواسم ترتبط ما الصناعية حيتاج بصفة عامة إىل تدفقات منتظمة ومستمرة، بين

 زراعة احملاصيل، وأنواع احملاصيل والعوامل املناخية ذات الصلة. 

 

وعلى جغرافية النظام اهليدرولوجي، الذي ميكن  ،استقرار املياه السطحية على عمليات التساقطيعتمد توافر وو

 األنهار اجلليديةتشمل اخلزانات الطبيعية، مثل هي النطاقات القارية، ونطاقات واسعة للغاية تصل إىل عرب أن ينتشر 

من داخل العام الواحد وكذلك تفاوت تكون عمليات التساقط شديدة التفاوت مبرور الوقت )تفاوت غالبًا ما الطبيعية. و

ر مياه السطح، وخباصة يف من منظور مستددم املياه، توففج عن دورات مناخية ُمعقدة. نُتعام إىل آخر(، حيث أنها َت

وأن نسبة  ،مصدر أكثر استقرارًا للماء هياملياه اجلوفية واألحواض الواسعة حائاًل دون عدم انتظام وفرة مياه األمطار. 

 باملائة من الري يستددم مصادر املياه اجلوفية. وهذه فرصة كبرية بالنسبة للمناطق اليت ليس لديها مصادر أخرى 40

تم وي ،أن قدرًا كبريًا من املياه اجلوفية ليس متجددًااحملدقة باملستقبل  ىذلك، فإن من بني التحديات الكرب. ومع للماء

ماؤها تجدد لذلك ميكن أن ُتستنفد بسرعة. وهناك بعض اخلزانات اجلوفية "اأُلحفورية" اليت يوجتدد خزاناته ببطء، 

 ني. بآالف أو مباليني السن أيفقط مبقياس زمين جيولوجي، 

 

 املستحث مناخيا  ملوارد املياه مع مرور الوقتالذاتي التنوع  1-3-1

 

يتفاوت توافر املاء، املدفوع باملناخ، تفاوتًا كبريًا مع مرور الوقت، مع وجود تفاوتات كبرية داخل السنوات 

(. وميكن ترمجة التفاوت املرتفع هذا يف صورة Sadoff ،2007و Greyترتكز يف املناطق األكثر فقرًا ) هاوفيما بين

على إنتاج مهمة تأثريات  ااملتوسط(، واليت ميكن أن ترتتب عليهدون أمطار هطول فيضانات وحاالت جفاف )فرتات 

 .تضررة بهوعلى األمن الغذائي والتغذية يف املناطق امل ،األغذية

 

وخباصة يف مناطق  ،ونفوق الثروة احليوانية ،عن فشل احملاصيل سفرميكن حلاالت اجلفاف أن تكذلك 

املناطق تلك شدة حاالت اجلفاف يف مجيع أحناء العامل خالل القرن املاضي، وُيربز  3يصف الشكل والزراعة البعلية. 

بعض حاالت  1تد ألكثر من سنوات عدة. ويصف اإلطار ميي ميكن أن ذ، والةحلاالت اجلفاف الشديدحساسية األكثر 

 األخرية.اجلفاف 
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 حاالت اجلفاف األخرية   - 1اإلطار 

عشرة املاضية.  االثنيتيضرب القرن األفريقي بالفعل كل سنة خالل السنوات ظل ُتفيد منظمة األغذية والزراعة بأن اجلفاف 

الُعنف على إنتاجها الزراعي يف مبنتهى ، مما أثر 2011و  2009فقد تعرضت كينيا حلاالت جفاف شديدة الوطأة يف 

من حاالت جفاف  أسرتالياوعانت  ،2010باملائة عما كانت عليه سنة  45حيث قلت غالت احلنطة لديها بنسبة  ،2009

 أي) 2006باملائة يف  46مع اخنفاض يف الغلة اإلمجالية للحنطة االسرتالية بنسبة  2010و  2002متعددة السنوات فيما بني 

، فكان األسوأ منذ 2010(. أما اجلفاف الذي ضرب االحتاد الروسي يف 2010-1960خالل الفرتة دون مستوى اجتاه الغلة 

واقتصادية. أما اجلفاف  ،وأسفر عن تأثريات خطرية بيئية، واجتماعية ،منطقة كبريةغطى وشديدًا وممتدًا كان وعامًا،  38

 فقد غطى الواليات اجلنوبية مع انفراد تكساس، وأوكالهوما ونيو 2011 عام الذي أصاب الواليات املتحدة األمريكية يف

، وامليسيس بينما تأثرت أجزاء من أريزونا، وكنساس، وأركنساس، وجورجيا، وفلوريدا،  ،و بأشد األضرار سوءًاكمكسي

، 2014املاء، الفاو، بدون تاريخ(. ويف واألخرى )املصدر: األرض  هيجنوب ومشال كارولينا اليت تضررت الباما، وأو

شهدت الربازيل جفافًا ضدمًا بسبب األمناط غري املنتظمة لسقوط األمطار أو بسبب سقوط األمطار مبنوال غري متصل. وكان 

وسط وذلك لذلك تأثريات مهمة على القدرات اإلنتاجية للعديد من القطاعات، مشلت مصايد األمساك، والزراعة، والصناعة، 

م صرف إمدادات املياه حَت(. وكانت هذه التأثريات من الشدة حبيث َت2014سلسلة من النزاعات على املياه )واتس، 

 (.Davies ،2014على املاء من جانب سكان احلضر امُلهمشني )باحلصص، األمر الذي أثر على فرص احلصول 

 

ميكن للفيضانات أن َتجرْف القرى، والطرق، واحملاصيل، والثروة احليوانية، والناس، وأن ُتحدث فيها 

الدمار، وأن ترتك اجملتمعات املنكوبة بدون مأوى، وبدون خدمات أو غذاء. وميكن كذلك أن ُتسفر الفيضانات عن 

فريق اخلرباء غذوي للسكان املنكوبني )انظر أيضًا تلوث إمدادات املياه، مما يسبب تفشى األمراض، ويقلل من األمن الت

 (. أ2012، رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية

 ميكن لتقلبات املناخ املرتفعة أن تضر بأمن األغذية والتغذية ضررًا بالغًا داخل املناطق املنكوبة. 

( وجود عالقة ارتباط بني سقوط األمطار والنمو الزراعي واالقتصادي يف 2007) Sadoffو Greyويوضح 

بالنسبة إلثيوبيا(. ففي هذه املناطق، ال يؤدي فشل  4البلدان اليت تعتمد اعتمادًا كبريًا على الزراعة البعلية )انظر الشكل 

الريف، وإمنا يقلل كذلك من القوة احملاصيل أثناء فرتات اجلفاف فقط إىل زيادة انتشار اجلوع بني الفقراء وسكان 

الشرائية )واألمن الغذائي والتغذية( بالنسبة لعامة السكان، وحالة االقتصاد الكلي، حيث أن احملاصيل الفاشلة يتحتم 

استبداهلا بأغذية غالية الثمن. وهذا من شأنه أن يقلل أيضًا من قدرة الدولة على التدخل حيث أن موارد امليزانية 

د حتتاج إىل نقلها من اخلدمات العامة الرئيسية، مثل التعليم والصحة، إىل اإلغاثة من الكوارث واسترياد الشحيحة ق

 األغذية. 

 
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للتقلب املرتفع يف املوارد وعدم اليقني، وتغري أمناط هطول األمطار أن يعوق املزارعني 

 "أن املدرجات والعوائد تبدو غري مؤكدة من عام إىل عام"نتاج، حيث واجلهات الفاعلة األخرى من االستثمار يف اإل

(Cooper  ،26: 2008وآخرون.) 
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 2008 - 1901حاالت اجلفاف،  شدةدرجات     - 3الشكل 

 
 .Wood (2007)و  Sheffield البيانات مأخوذة من، و(2013) وآخرون Gassert والتوضيح بالرسم من: املصدر

 

 سقوط األمطار، منو الناتج احمللي اإلمجالي ومنو الناتج احمللي اإلمجالي الزراعي يف إثيوميا    - 4الشكل 

 

 

 .Sadoff (2007)و Grey عن مقتبس: املصدر
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 تغري املناخ والتقلب امُلستحث ملوارد املياه  1-3-2

 

وذلك  ،يف أجزاء كثرية من الكرة األرضيةتزداد درجات احلرارة وتتغري األمناط التارخيية لسقوط األمطار 

الفريق نتيجة لتغري املناخ. فيضيف تغري املناخ عدم يقني كبري بشأن توافر املاء يف الكثري من املناطق يف املستقبل. ويفيد 

(، بأن هناك "ثقة متوسطة" من أن "حاالت اجلفاف سوف تشتد يف القرن 2012)احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ 

ويشمل ذلك  .بسبب اخنفاض التساقط و/أو زيادة البدر الكلي"وذلك بعض املناطق، احلادي والعشرين يف بعض املواسم و

وسط وجنوب أوروبا ومنطقة البحر املتوسط، ووسط أمريكا الشمالية، واملكسيك وأمريكا الوسطى، ومشال شرق الربازيل 

وجتدد املياه  ،، ودرجة حرارة املياهواجلنوب األفريقي. وسوف يؤثر تغري املناخ يف التساقط، ومياه السيح، ونوعية املياه

تؤدي التغريات يف مستويات التساقط وذوبان اجلليد/ الثلج إىل تغيري الُنظم  ،يف الكثري من املناطق هاجلوفية. ذلك أن

 اهليدرولوجية. ويؤثر تغري املناخ أيضًا بدرجة كبرية يف مستوى سطح البحر. 

 

ألمن الغذائي وعدم املساواة، فإن تلك التغريات سوف تضر باألسر ا انعدام من ارتفاعتعاني اليت  األقاليمويف 

لقيود املفروضة على حصوهلا على املوارد لاألكثر فقرًا بصفة خاصة وقد تضر بنسبة غري تناسبية باملرأة، نظرًا لتعرضها، و

تغري املناخ للدطر الشديد بصفة خاصة السكان ض عرّ وُي(. 2014، الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ)

وحتديدا أولئك  – والتغذويضمان أمنهم الغذائي لاألصليني، الذين يعتمدون على البيئة وعلى تنوعها البيولوجي 

السكان الذين يعيشون يف املناطق اليت من املتوقع فيها حدوث تأثريات كبرية ناجتة عن تغري املناخ كاملناطق اجلبلية 

املعين احلكومي الدولي فريق الاملندفضة ويف القطب الشمالي ) األخرىناطق الساحلية واملناطق ر احمليط اهلادل واملوجز

 .(2014بتغري املناخ، 

 

تأثريات تغري املناخ على توافر املاء مستقباًل. أوهلا أن طريق تقييم اليت تعرتض وهناك عدد من التحديات 

هناك سلسلة من مناذج الدوران العامة ومناذج املناخ العاملية املتوافرة، ولكنها ُتسفر عن تنبؤات مهمة خمتلفة بشأن، 

ول األمطار ليست وثانيًا، أن التغريات يف هط، وخباصة على النطاقات اجلغرافية األكثر هشاشة. األمطارتغريات سقوط 

مرتابطة ترابطًا خطيًا مع التغيريات اليت حتدث لتوافر املياه: ذلك أن عوامل مثل طول فرتة سقوط األمطار وشدتها، 

ل مياه السيح حو درجة مئوية لسقوط األمطار ُت أيوالكساء اخلضري تلعب كلها دورًا يف حتديد  ،ودرجة حرارة السطح

 األنهار اجلليديةكما أن تغري املناخ يؤدي أيضًا إىل تقليل  .رطبة أو إىل مياه جوفيةإىل أنهار، أو سدود أو أراضي 

الطبيعية اليت تلعب غالبًا دورًا رئيسيًا يف التدفقات النهرية يف الصيف. إن النماذج احلالية نمتسك بهذه اآلليات بصورة 

، واإلقليمية القطريةتقييم دقيق للتأثريات إجراء غري كاملة فقط، وأن هناك حاجة إلجراء املزيد من البحوث حتى ميكن 

 .األكثر تعرضًالية الناجتة عن تغري املناخ والواقعة على املاء، وخباصة يف املناطق واحمل

 

ؤدي يعلى نوعية املياه دراسة كافية، فسقوط األمطار الكثيفة قد  ةتأثريات أمناط سقوط األمطار املتغريمل تدرس 

الصناعات يف الذي ُيستددم يف الزراعة، وإىل زيادة تركيز امللوثات، اليت تؤثر بدورها يف نوعية املاء اخلام 

يزيد من سوء املشكالت احلالية اخلاصة باحلصول على املاء كما وكذلك ألغراض الشرب،  ،واالستددامات األخرى

 (.2011؛ معهد التنمية اخلارجية، 2014 ونوعيته )الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ،
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ها املتنوعة بالنسبة توتأثرياللمياه الستددامات املتنافسة لويف اخلتام، حيتاج التكيف مع تغري املناخ إىل البحث املتأني 

أن التدابري اليت ميكن أن ختفف من حدة نوع واحد من التأثريات الضارة ميكن أن ُتزيد كما  لألمن الغذائي والتغذية.

ن عأجل تلبية االحتياجات من مياه الزراعة املروية الناجتة من  مثاًلمن حدة نوع آخر. فزيادة بنيات التدزين التحتية 

ت اجلفاف الشديدة األطول أجاًل واألكثر وحاال ،تزايد الطلب على املياه من أجل احملاصيل، وارتفاع البدر الكلي

 . األنهار مصابعند على مصايد األمساك سلبا ميكن أن تؤثر  ،حدة

 

  األهمية املتزايدة لتخزين موارد املياه اجلوفية  1-3-3

 
األمن الغذائي والتغذية واالستددامات األخرى. إن متتالية خيارات التدزين  من أجليزيد ختزين املياه من استقرارها 

ورطوبة الرتبة،  ،تشمل آليات التدزين الطبيعية، مثل اآلبار اجلوفية، والبحريات، واألراضي الرطبة الطبيعية

وتتفاوت خيارات التدزين من  .(5والتدزين االصطناعي، مثل اخلزانات، والبحريات الصناعية والصهاريج )الشكل 

حيث درجة االعتماد عليه، ومن حيث التكاليف البيئية واالجتماعية، والتعقد اإلداري وإمكانية احلصول عليه )انظر 

واستددام  ،ازداد بسرعة التدزين يف اخلزانات ،(. ذلك أنه خالل اخلمسني عامًا املاضية2-2القسم ، 2أيضًا الفصل 

 ن من استقرار املاء الالزم لألمن الغذائي والتغذية. عن طريق استدراج املياه اجلوفية، مما حسَّوذلك ة موارد اآلبار اجلوفي

 
وقد ّقدرت تكاليف والري،  اتاناستثمارات إضافية يف بناء اخلّزمن بني أمور أخرى التكيف مع تغري املناخ يتطلب وس

ه الذي وضع A1Bسيناريو لل 2030مليار دوالر سنويا( حتى عام  11دوالر أمريكي )أو مليار  225جمموعه ذلك مبا 

 ( 2014الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ. )الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ، 
 

باملصادر أكثر استقرارًا للماء مقارنة صدرًا وفية بصفتها معلى املياه اجليعتمد قد بدأ الكثري من البلديات والصناعات و

أو  ،غري أن ُمعظم املسحوبات من املياه اجلوفية ُتستددم اليوم يف اإلنتاج الزراعي الستكمال ندرة املياه .السطحية

التعويض عن عدم وجود املصادر السطحية. ومع ذلك، فإن املعلومات بشأن املياه اجلوفية، غري املرئية واألكثر تعقيدًا 

 ن قدرًا أقل من املعلومات متاح بشأن احلصول على موارد املياه اجلوفية املتقامسةوتكلفة يف قياسها، نادرة. حتى أ

-1998باملائة من مجيع مسحوبات املياه أثناء الفرتة  35(، بأن نسبة 2012وآخرون ) Döll. ويفيد واستددامها

يع استددامات مياه الري، و باملائة من بني مج 42جاءت من املياه اجلوفية، وأن املياه اجلوفية أسهمت بنسبة  2002

 (. 5باملائة من جمموع استددام التصنيع )انظر الشكل  27و احمللية،باملائة من استددام املياه  36
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 ختزين املياه تسلسل  - 5الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Smakhtin (2010)و McCartney مقتبس عن: املصدر

 

 2000استنفاد املياه اجلوفية لعام  -6الشكل 

 

 العام.يف  /مالبيانات باملل (،2010)وآخرون   Wada :ملصدرا
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 Wada) 2000و  1960سنويًا خالل الفرتة  3كم 734إىل  312من داد زقد ااستدراج املياه أن وُيقدر  

يف السنة  3كم 283إىل  3كم 126(. وخالل نفس الفرتة، قد يكون استنفاد املياه اجلوفية قد تزايد من 2010وآخرون، 

(Wada  ،وقد أسفر ذلك عن 2010وآخرون .) وخباصة ( 6أنظر الشكل )يف الكثري من املناطق، إفراط يف استدراج املاء

 للمياه اجلوفية. ًاماستدداكرب البلدان األأيضًا  هيويف اهلند وباكستان والواليات املتحدة األمريكية والصني، 

 

الساحلية، أو التلوث لمناطق لوميكن للمياه اجلوفية أن تتعرض للتدهور والتلوث، مثل االقتحام امللحي 

 األخرى. الُسمية ية ئايبالزرنيخ أو املواد الكيم

 

  األمن الغذائي والتغذية من أجلنوعية املياه  1-4

 

للمياه بدءًا من الشرب واإلصحاح إىل زراعة األغذية، والطاقة، حتتاج االستددامات احملتملة الكثرية 

، ومن ثم حتتاج غالبًا إىل معاجلة حمددة، ميكن ونوعيات خمتلفة من املاء كميات إخل، عادة إىل ،والتعدين، والتصنيع

أن تتم عند املنبع، أو بالقرب من املستددم، أو حتى بواسطة املستددم النهائي نفسه )اأُلسرة أو الصناعة(. وكذلك فإن 

فيما بني م خدمات املياه، نوعية مياه الري تتفاوت بتفاوت احملصول. وهذا يؤدي إىل عمل مفاضالت بالنسبة لتقدي

خلدمة أغراض أو استددامات خمتلفة. وسوف تؤدى مسائل نوعية املياه إىل  "مقابل "نهج االستددام املتعددختصصها 

 تعقيد حاالت كرب املياه مستقباًل.

 

بالنسبة  إن رداءة نوعية املياه تضر بصحة اإلنسان وبأداء النظم اإليكولوجية. وحيتاج األمر إىل معايري ُعليا

ذات ، والصحيةواملهمة يف مكونات أخرى خاصة باملاء والتصحاح والنظافة  ،لنوعية املياه اليت ُتستددم يف الشرب

قد   الصحية لنظافة لأيضًا يف جتهيز األغذية وإعدادها. إن عدم احلصول على املياه اآلمنة والنظيفة للشرب واألهمية 

األطفال )صندوق األمم املتحدة لدى حتديده منذ زمن طويل على أنه السبب الرئيسي الكامن وراء سوء التغذية، وخباصة 

 ،لدى الكثري من البلدان املتقدمة خالل العقود العديدة األخريةالشرب لقد حتسنت نوعية مياه و(. 1990للطفولة، 

 سالمةرتتب على نوعية املياه وخماطر تأجزاء جنوب العامل، سوف وأصبحت مدعومة بالُنظم والرصد. ففي معظم 

 األغذية املرتبطة بها تأثريات ضارة على كل من صحة اإلنسان والنظام اإليكولوجي.

 

 وممارسات التصحاح والنظافة الصحية السليمةمياه الشرب  1-4-1

 

هي ضرورات أساسية،  ،وممارسات التصحاح والنظافة الصحية ،واليت ُيعتمد عليها لسليمةإن إمدادات املياه 

(. وميكن ملياه الشرب أيضًا أن توفر Mehta ،2014لسماح بازدهار أنشطة اإلنسان )لالزمة لضمان النمو البشري و

فيها املاغنيسيوم، على الرغم من خماطر وجود عناصر غري مرغوب ومغذيات دقيقة مهمة، وخباصة الفلوريد والكالسيوم 

، Faber و Wenhold؛ Uauy ،2005و Olivaresأو الزرنيخ داخل مناطق معينة ) دأو إفراط يف عناصر مثل الفلوري

(. ذلك أن العديد من األمراض ذات الصلة 2(. إن رداءة نوعية املياه هي السبب الرئيسي يف اإلسهال )اإلطار 2009
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األمراض اليت حتملها املياه مثل الكولريا، وأمراض مستجمعات كاألمن الغذائي والتغذوي:  انعدامباملاء تؤدي مباشرة إىل 

واألمراض القائمة على املاء مثل البلهارسيا والديدان الطفيلية  ؛الفموية( مثل األمراض الباطنية البيئية – الربازيةاملياه )

سهولة احلصول على ومن املهم للغاية مثل املالريا. ولة املائية واحملمباملاء ذات العالقة وكذلك األمراض  ؛األخرى

 النساء والفتيات.  هإمدادات املياه اآلمنة وامُليسرة لزيادة رفاه

 

 مياه الشرب

 
 2015اإلمنائية لأللفية لعام  األهدافلتحقق بفرتة كافية قبل املوعد النهائي  أي، 2012ُأعلن يف مارس /آذار 

املتمثلة يف تقليل نسبة السكان احملرومني من احلصول و ،اإلمنائية لأللفية باألهداف 2010أن العامل قد أوفى يف 
مليار نسمة على مصادر ُمحسنة  2.3حصل  2012و  1990املستدام على مياه الشرب اآلمنة إىل النصف. وخالل الفرتة 

ون حممية من التلوث اخلارجي، ملياه الشرب، )وهى املصادر، اليت بطبيعة تشييدها أو عن طريق التدخل النشط، تك
واآلبار احملمية. وتصل نسبة التغطية العاملية إىل  ،داخل أنابيبجودة املووخباصة من املواد الُبرازية( مثل اإلمدادات 

 (. 8و  7نظر الشكلني )أ( 2014باملائة )برنامج الرصد املشرتك ملنظمة الصحة العاملية/ صندوق األمم املتحدة للطفولة،  89
 

نسمة يستددمون مصادر مياه الشرب غري امُلحسنة، وال تزيد تغطية مياه مليون  768هناك ومع ذلك، ال يزال 
لدى املناطق توجد باملائة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. و 63يف أوسيانيا، و فقط باملائة  56الشرب املأمونة على 

ن ذلك )برنامج الرصد املشرتك ملنظمة الصحة العاملية/ صندوق أو أعلى م ،باملائة 86األخرى معدالت تغطية تصل إىل 
االجتاهات يف تغطية مياه الشرب املأمونة داخل تسعة مناطق حول  7(. ويبني الشكل 2014األمم املتحدة للطفولة، 

  .العامل
 

دون احلصول ه عن طريق البنيات التحتية املتاحة مإن احلصول على مصدر ُمحسن للمياه غالبًا ما تري تقيي
ن ال يزال يؤدى وظيفته، أو ما إذا كانت نوعية املياه املقدمة تفي على معلومات كافية عما إذا كان هذا املصدر امُلحسَّ

فمثاًل تنبين األرقام اليت قدمتها حكومة جنوب  .مبعايري منظمة الصحة العاملية، أو ما إذا كانت اهلياكل ُمستددمة فعاًل
من حيث  ،اليت تقدمها البلدياتالوطنية على مجع األرقام  ،مياه الشرب املأمونة والتصحاحوصيل أفريقيا بشأن ت

، 31عتمادية اخلدمة املقدمة )انظر اإلطار االبنيات التحتية املقدمة، لكنها ال تعكس دائمًا وظيفية البنيات التحتية أو 
رصد أوجه عدم بالبًا إفضاضًا كافيًا حبيث يسمح (. وباإلضافة إىل ذلك، ال يتم إفضاض البيانات احلالية غ3الفصل 

احلصول على املياه على أساس نوع اجلنس، والسن أو العجز اجلسمي )برنامج الرصد من حيث املساواة فيما بني اأُلسر 
 (.2014املشرتك ملنظمة الصحة العاملية/ صندوق األمم املتحدة للطفولة، 

 
، م املياهيالتلوث، وتشكل ضغطًا على إمدادات املياه )الربنامج العاملي لتقيزيد يكما الطلب على املاء  التمدنزيد يو

كما أن ، النفاياتمياه السكانية والبنيات التحتية غري الكافية أن تؤدي إىل رداءة إدارة  ةزيادة الكثافوميكن ل( 2009
إىل إمدادات املياه احمللية. وُتشري البيانات تغيري املناظر الطبيعية احلضرية ميكن أن يتسبب يف زيادة سيح امللوثات 

إىل أنه على الرغم من أن املناطق احلضرية لديها فرص أفضل للحصول على املصادر  ،املأخوذة من برنامج الرصد املشرتك
املناطق  نة يفامُلحسنة للماء عنها يف املناطق الريفية، فإن عدد السكان احملرومني من احلصول على مصادر املاء امُلحسَّ
(، حيث 2014احلضرية آخذ يف التزايد )برنامج الرصد املشرتك ملنظمة الصحة العاملية/صندوق األمم املتحدة للطفولة، 

 وخدماتها.  اءللم الداعمةالبنيات التحتية تزايد أن سكان احلضر يزدادون بوترية أسرع من وترية 
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 2012-1990النسبة املئوية( متغطية مياه الشرب ) وجهات  -7الشكل 

 

 

 

 

 

 

 .(2014) : برنامج الرصد املشرتك بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيفاملصدر

 

غري النظامية الكبرية اليت ال  األحياء العشوائية/التجمعات السكانيةقيام هذا التغري الدميوغرايف عن وُيسفر 

ن خدمات توفري املياه العامة ال تصل كما أأو على التصحاح الكايف.  ،السليمةحيصل السكان داخلها على مياه الشرب 

يقدم هؤالء فون هذا الفراغ. ؤغري النظامية، تاركة املوردين املستقلني الصغريي النطاق ميل التجمعات السكانيةغالبًا إىل 

(. ومع ذلك، تتوافر قرائن Jones-Schaub ،2008ن صغريو النطاق يف بعض األحيان املاء بأسعار تنافسية )املوردو

غري النظامية يدفعون مثنًا أعلى مقابل إمدادات املياه اليت  التجمعات السكانيةر األكثر فقرًا داخل َسأيضًا على أن اأُل

عملية حيصلون عليها إىل هؤالء املوردين صغريي النطاق أكثر مما تدفع األسر األكثر ثراًء يف مركز املدينة حيث أن 

املقدمة أو اخلدمات  مداد هذه ليست خاضعة للرقابة، وهذه األسر األكثر فقرًا أقل قدرة على التأكد من نوعية املياهاإل

(Kacker وJoshi ،2012 .) 

 

  التصحاح

 

على يفتقرون إىل سبل احلصول على مرفق ُمحسن للتصحاح )أي نسمة مليار  2.5 هناكال يزال ، 2012يف 

البشرية وبني التالمس البشري( ومن بني هؤالء السكان، ميارس ربزات مرافق تضمن إنمتام الفصل بصورة صحية بني امُل

يف اهلند وحدها. )برنامج شدص  600 000، مبا يف ذلك اخلالءباملائة من سكان العامل التربز يف  14أو  ،شدص مليار

وتوجد أيضًا أوجه تباين رئيسية يف توفري  .(2014الرصد املشرتك ملنظمة الصحة العاملية/ صندوق األمم املتحدة للطفولة، 

 مياه سطحية غري حمسنة أخرى حمّسنة  تضخ إىل مكان االنتفاع

 أفريقيا 

 جنوب

 الصحراء الكربى

 

جنوب شرق 

 آسيا

 أمريكا الالتينية أوسيانيا

 والكارييب

 القوقاز وآسيا شرق آسيا مشال أفريقيا  غرب آسيا

 الوسطى

 البلدان 

 األقل منوا

 املناطق

 النامية 

 املناطق

 املتقدمة

 جنوب آسيا العامل
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نقص احلصول وميثل ، بني املناطق الريفية واحلضرية وشبه احلضرية. 8التصحاح بني املناطق مثلما نرى يف الشكل 

على التصحاح حتديًا خاصًا بالنسبة للمرأة اليت يكون عليها نتيجة لذلك، يف كثري من اجملتمعات أن تتربز لياًل. 

وصلت دراسة ركزت على م تأثري نقص مرافق التصحاح املالئم بشأن املرأة. وقد تويوجد عدد قليل من الدراسات اليت تقيِّ

على التصحاح الكايف وبني من حيصلون سكان األحياء الفقرية يف كامباال، أوغندا، أن هناك "صلة وطيدة بني عدد 

(. وهناك دالئل أيضًا على أن عدم وجود املراحيض املأمونة Massey ،2011 :3تعرض النساء لإلذالل والعنف" )

صندوق األمم املتحدة للطفولة، املشرتك ملنظمة الصحة العاملية/ )برنامج الرصدميكن أن يعوق تعليم البنات  ،واخلاصة

2014.) 

 
الفقراء الذين يعيشون يف املناطق الريفية. ومع م من مرافق صرف صحي هلديهم  تممن ليسالغالبية العظمى 

يف  هعنالتقدم يف املناطق الريفية يتدلف ، وءالفقراقبل أواًل تصحاح األثرياء يف جمال الاحملرز التقدم ينتفع من ذلك، 

برنامج الرصد املشرتك ملنظمة العامل )مستوى على يقل  واحلضريةالتفاوت بني املناطق الريفية أن لو و، احلضريةاملناطق 

  (.Mehta، 2013؛ 2014 ،الصحة العاملية/صندوق األمم املتحدة للطفولة

 
بأنه على الرغم  (2014)تقرير برنامج الرصد املشرتك ملنظمة الصحة العاملية/صندوق األمم املتحدة للطفولة يعرتف 

املتعلقة باملياه والتصحاح نمتثل مكاسب مهمة بالنسبة  لأللفيةمن حقيقة أن التقدم حنو األرقام املستهدفة للغاية اإلمنائية 

، فال تزال هناك أوجه عدم مساواة كبرية، مع وجود جمموعات حلصول املاليني من البشر حول العامل على هذه املرافق

 من اجملموعات األخرى. بدرجة أكرب ُمهمشة وُمعرضة تعاني من مستويات أكثر تدنيًا من حيث تسليم اخلدمات 

 2012-1990النسبة املئوية( مصحاح )تتغطية الوجهات  - 8شكل ال

 

 

 

 

 
 .(2014) : برنامج الرصد املشرتك بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيفاملصدر

 التغوط يف العراء غري حمّسنة مشرتكة حمّسنة

آسيا جنوب  جنوب أفريقيا 

 الكربى الصحراء

 جنوب

 شرق آسيا
الالتينية أمريكا أوسيانيا  

 والكارييب
آسيا غرب أفريقيا مشال  آسيا شرقي   القوقاز 

والوسطى وآسيا  
  البلدان

 األقل منوا
 املناطق

 النامية
  املناطق
 املتقدمة

 العامل
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 اإلسهال: هل هو سبب رئيسي لسوء التغذية؟     - 2اإلطار 

والسبب الرئيسي لوفاتهم يف أفريقيا جنوبي الصحراء، هو  ،ملالسبب الرئيسي الثاني لوفاة األطفال حول العاإن اإلسهال، وهو 

لها مواليت حت ،( فإن األمراض الناجتة عن اإلسهال2010سبب ونتيجة للتغذية غري الكافية. وطبقًا ملنظمة الصحة العاملية )

. إن تكرار الكرة األرضيةمليون نسمة سنويًا، معظمهم من األطفال يف جنوب  2.2األغذية واملياه تفتك بعدد تقديري يصل إىل 

وتؤدي  ،واملعريف، بينما سوء التغذية ُتضعف من نظام املناعةوه البدني حاالت اإلسهال نمتنع الطفل من حتقيق التطور العادي لنم

ُتزيد األمر سوءًا. وباإلضافة إىل ذلك، سلبية وجود حلقة  هيإىل تكرار حاالت اإلسهال اليت حتدث بصورة أكثر تواترًا. والنتيجة 

وامتصاص األمعاء للمغذيات. وُتشري  ،عن طريق تقليل الشهية لألكلوذلك تؤثر العدوى بصورة سلبية على الوضع التغذوي 

دون وفاة ما ال يقل عن  والتصحاح الكايف وتعليم النظافة الصحية ميكن أن حيولالتقديرات إىل أن توفري مياه الشرب املأمونة 

(، مما يوحي بأن التدخالت يف جانب إمدادات املياه والتصحاح هي 2008وآخرون،  Prüss-Üstünطفل سنويًا ) 860 000

ساس إطار أوالتغري السلوكي، على  ،إدراج املياه والتصحاح والنظافة الصحية، والتغذيةوقد حظي تدخالت مهمة للتغذية. 

و  إدراجه يف العديد من  ،املتحدة للطفولة باالعرتاف بأنه أداة فعالة لعالج سوء التغذية لدى األطفال التغذية لصندوق األمم

 .(Oxfam Intermón: oxfamintermon.org/esاسرتاتيجيات تعزيز الصحة العامة )انظر مثاًل العمل الصادر عن 

 

 نوعية املياه من أجل إنتاج األغذية وحتويلها  1-4-2

 

األمراض  ،، إن مل يكن معظممن نوعية املياه بأهمية حامسة يف إنتاج األغذية وحتويلها. ذلك أن الكثريتتمتع 

وعية املياه اليت ُتستددم يف إنتاج األغذية و/أو التجهيز بعد احلصاد و/أو ناليت حتملها األغذية ميكن ردها إىل سوء 

ضات وامللوثات الكيميائية اليت تنتقل من ر كل من امُلْملية َمِطة إعداد األغذية. وميكن للماء يف احلقيقة أن يكون مبثاب

وعلى الصحة العامة. إن هذا حتٍد ُمركب، وخباصة يف قطاع  األغذية سالمةالبيئة إىل سلسلة األغذية، فتؤثر بذلك على 

مليار شدص  2.5، إىل أن 2007وبالنسبة للباعة املتجولني. وُيشري تقرير ُأجري يف عام  ،إنتاج األغذية غري النظامي

 ،(2007كانوا يعتمدون على وجبة واحدة على األقل يوميًا يشرتونها من الباعة يف الطرق )منظمة األغذية والزراعة، 

  سالمة األغذية.ل هام مرأالباعة هلؤالء نظيفة الياه املنظيفة والبيئة توفري الو

 

والري حساس أيضًا لنوعية املياه. ذلك أن بعض احملاصيل، مثل الشعري وبنجر السكر، تتحمل نسبيًا 

مستويات عالية من امللح، بينما معظم أشجار الفاكهة واجلوزيات والعديد من اخلضر، مثل الفاصوليا واجلزر، تتسم 

(. إن استددام املياه امُلعاجلة يف إنتاج 1985حبساسية شديدة إزاء مستويات امللوحة )منظمة األغذية والزراعة، 

يتم تنظيمه بصورة عامة يف بلدان الشمال من حيث نوعية واحملاصيل أمٌر شائع لدى كل من بلدان الشمال واجلنوب، 

الصحية )منظمة األغذية  الشواغلوأنواع احملاصيل اليت ميكن ريها بهذه املياه، من أجل مواجهة هذه  ،املياه املستعملة

مبا يرتتب  تنظيم الري باملياه املستعملة مع ذلك بالضعف لدى معظم بلدان اجلنوب يف العاملويتسم . (1985الزراعة، و

 على ذلك من تأثريات سلبية حمتملة على صحة اإلنسان.

 

أكثر  هٍجإىل اتباع ُن ،تزايد الطلب على املياه ذات اجلودة العالية املصحوب بتزايد ُندرة املاء والتلوثويدعو 

( من أنه بينما 2009) Ringlerو Jawaharيف نفس الوقت جتاه إعادة استددام املياه. وُيحذر كل من  وسالمةُنظمية 

الوضع التغذوي والصحي يف اجلنوب العاملي، فإنه قد أضاف كذلك طائفة جديدة من إىل حتسني غذية تتنويع الأدى 
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على طول السلسلة الغذائية، ونتج ذلك بصورة رئيسية عن سوء إدارة املياه ونوعيتها، األمر الذي  األغذية سالمةخماطر 

 واملنتجات احليوانية األخرى.  األلبانيضر بصفة خاصة باستهالك الفاكهة الطازجة واخلضر ومنتجات 

 

 تلوث املياه  1-4-3

 

املصادر السطحية واجلوفية آخذة يف التدهور على مستوى العامل نتيجة لتصريف الصرف  منإن نوعية املياه 

، وكذلك التدفقات من مواقع التعدين، والصناعة، والزراعة إىل األجسام ةغري ُمعاجلبالصحي امُلعاجل بصورة ناقصة أو 

استدراج املياه مما ينتج التدهور عن زيادة ة(، ووالوصول إىل املياه اجلوفي ،املائية )مبا يف ذلك االنتشار عن طريق الرتبة

 . توهني الكثافةيؤدي إىل التقليل من قدرة املياه على 

 

ة؛ واملستويات العالية بصورة غري ِضومن بني التأثريات اليت حتدث: زيادة تلوث املياه بواسطة الكائنات املُمْر

 ؛ب املواد األوتروفية من املستويات التغذوية العالية يف املاءواملواد الكيميائية السمية؛ وترسرة زمقبولة للمعادن الن

حول العامل الكثري من األجسام املائية تأثر باإلضافة إىل ذلك، ووالتغيريات يف  ضية املاء ودرجة حرارته وملوحته. 

 (.2010وآخرون،  Palaniappan)الدقيقة وجود أنواع غازية غريبة من كل من الكائنات احليوانية والنباتية ب

 

 أجته الرتكيز يف ُمعظم البلدان الصناعية على مكافحة تلوث املياه إىل اإلدارة التقليدية للمكافحة عند املنبعوقد 

قق املزايا اإلضافية الرئيسية حتال ميكن أن الثابت ، غري أنه من املعرتف به أن مواصلة املكافحة عند املنبع الثابت

الواليات املتحدة، بدون  –رقابة كبرية على املصادر غري الثابتة )وكالة  اية البيئة ما مل توجد بالنسبة لنوعية املياه 

تاريخ(. إن الصلة بني التلوث من مصدر غري ثابت والتلوث الطويل األجل للمياه السطحية واجلوفية قد ازدادت رسوخًا 

 (.2011، وآخرين Pucket ؛وآخرين Preston؛ 2010وآخرين،  Dubrovsky)انظر مثاًل 

 

النرتوجني والفسفور، وكذلك ف .ُينظر إىل الزراعة يف الغالب األعم على أنها السبب الرئيسي النتشار التلوثو

من الثروة  إن كاًل .نمتثل امللوثات الرئيسية الناجتة عن اإلنتاج الزراعي ،مبيدات اآلفات اليت ُتعاجل بها احملاصيل

احليوانية وإنتاج تربية األحياء املائية، عندما تتم على نطاق صناعي، ترتبط بتصريفات كبرية من مياه النفايات على 

 Delgado) مع احتمال وجود تأثريات ضارة على صحة اإلنسان واحليوان والبيئة ،طول سالسل القيمة اخلاصة بها

ويوجد العديد من احللول للتقليل من هذه التأثريات الضارة الناجتة عن . (2000وآخرون،  Naylor؛ 1999وآخرون، 

لنباتات أو عن طريق إدارة لحتسني كفاءة استددام املغذيات، إما كمعاجلة  :املدخالت الزراعية. وتشمل هذا احللول

راعة حفظ املوارد اليت نة؛ والتدلص التدرتي من اإلعانات اليت ُتقدم لشراء املدصبات؛ وتدابري زاملدصبات امُلحَس

وإقفال دورة املغذيات  ؛تثبيت النيرتوجني على احملاصيلوذلك عن طريق  ،التحات ومن الدورات احملصوليةمن تقلل 

يف الزراعة. وميكن إلعادة االستددام  هااستددامعاد النفايات السائلة، اليت يمن من مياه الصرف و تهاعن طريق استعاد

وآخرون،  Drechselسفور والنيرتوجني )واملناسب ملياه النفايات أن تقلل من تكلفة استددام املدصبات، وخباصة الف

2010.) 
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احلصول على املاء: تزايد وتغري التنافس على هذا املورد ونتائج ذلك مالنسبة لألمن الغذائي  1-5

 والتغذية

 

دودًا بصورة غري متساوية، أجل األمن الغذائي والتغذية أن يكون حمدودًا، أو حممن لحصول على املاء لميكن 

 (1): هي على ثالثة عواملذلك يعتمد وواألماكن اليت بها كميات وفرية منه.  ،املائي اإلجهادلدى كل من املناطق ذات 

 (3)قوة التنافس بني اجلهات الفاعلة واالستددامات املتزامنة؛  (2)الندرة )مقدار املاء املوجود يف املتوسط(؛  /الوفرة

 على حصول السكان على املياه. اتطريقة تنظيم املنافسة، مبا يصاحب ذلك من تأثري

 

رد املياه: الزراعة، الطاقة، الصناعة، الطلب السكين، إخل. وهذا يؤثر على اتتنافس الكثري من القطاعات على موو

 :هي لتغذية بثالث طرق رئيسيةاألمن الغذائي وا

 وما نوعية املاء املدصص للشرب املأمون والتصحاح؛  ،كمية املاءهي ما  –

 ، مبا يف ذلك مصايد األمساك الداخلية؛ نوعية( أي)ومن  دصص للزراعة وإنتاج األغذيةاملمقدار املاء  –

 نيالسكان امُلهمشمراعاة  يةكيفالسيما ما مدى املساواة يف توزيع هذه املدصصات فيما بني الناس، و –

   . وكذلك املرأةنيواملعرض

 
جوانب عدم ذلك ي دِفميكن أن َيومع ذلك، ُتقاس وفرة أو ندرة املاء بصفة عامة مبتوسط نصيب الفرد من املاء. و

 مساواة حقيقة يف احلصول على املاء، واليت تعتمد يف نهاية األمر على طريقة توزيع املاء والسيطرة عليه. 

 

؛ برنامج Mehta ،2014ويتحدد توزيع املاء والرقابة عليه بالطريقة اليت ُيدار بها املاء وطريقة تسعريه وتنظيمه )

تبعًا حلقوق امللكية، واملؤسسات السياسة واالجتماعية، واملعايري الثقافية  د(، كما يتحد2006األمم املتحدة اإلمنائي، 

صول على املاء غالبًا اجتماعيًا حبسب اجلنس، والطائفة، والساللة، والوظيفة واجلنسانية. ومن ثم يتم التمييز بني احل

 وفئات أخرى. 

 

فيما بني  ،ل إليهوتحكم يف خمصصات املاء والوصتاهلويات اصة باخلعالمات الال يزال نوع اجلنس وو

د من حصول املرأة ِحاملستددمني. فمثاًل ميكن جلوانب عدم املساواة التقليدية أو التارخيية الشديدة التجذر أن َت

لى املاء لالستددامات الزراعية، األمر الذي يعوق اسرتاتيجيات عومن ثم  ،واجملموعات املعرضة األخرى على األرض

؛ 2001ب؛ منظمة األغذية والزراعة، 2012ذائي )منظمة األغذية والزراعة، ويؤثر سلبًا على األمن الغ ،كسب العيش

 للحصول على منوذج حلقيقة احلصول على املاء(. 3انظر أيضًا اإلطار 

 

 عن مجع املاء، وقد نياجلنوب العاملي ُتملي أن تكون املرأة والفتاة مسؤولتبلدان إن املعايري الثقافية يف الكثري من 

تساوية داخل األسرة، والقدر األدنى من سيطرة املرأة املعالقات القوة غري وميكن ل .ساعات يوميًا يف مجع املاءينفقا عدة 

على الشؤون املالية لألسرة أو على اإلنفاق، أن ُيجرب املرأة على القيام باألعمال الشاقة )منفقة وقتًا غاليًا( جلمع املاء 
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كان ميكن هلذا و .عوزوعن ازدياد الفقر وال ،ي قد يسفر عن مشكالت صحية، الذاجملاني غري امُلعاجلاألرخص أو 

ية، أو حضور املدرسة أو حتسني صحة األم عال كسب العيش واألنشطة الزربستددم يف الرتكيز على سأن ُيالوقت 

(، ويزداد 2012، ؛ برنامج الرصد املشرتك ملنظمة الصحة العاملية/ صندوق األمم املتحدة للطفولةMehta 2014)والطفل 

هذه الوضع سوءًا نظرًا الستبعاد املرأة غالبًا من عمليات اختاذ القرارات املتعلقة مبشروعات إدارة املياه يف عملية 

 (.أ2012منظمة األغذية والزراعة، )ة عيختصيص املوارد الطبي

 

 رة يف املياه فالتنافس على موارد املياه اجلوفية يف منغالديش ذات الو    - 3اإلطار 

عامًا، وبنتني عمرهما  20طفاهلا، ابن عمره أثالثة من  عم ،عاماًَ 40وهى أرملة تبلغ من العمر حنو  ،"تعيش جوبيدا خاتون

هذا خيدم يدويا داخل نطاق بيتهما. و ارتوازياسنوات كان زوجها ال يزال حيًا ]...[ وقد أنشأ بئرًا  10. فمنذ عامًا 13و  17

اليدوية، ال تعمل االرتوازية ومثله مثل الكثري غريه من اآلبار  .داخل جمموعة ْرية خاصة حنو ستة ُأَسكمل البئر اململوك

 500سافة ملأن تذهبا فرباير/شباط إىل أبريل/نيسان. ويتوجب على جوبيدا وابنتيها ]...[ اف من فمضدته أثناء أشهر اجل

فإن العادات احمللية ال تسمح هلا وال البنتيها أن خيرجا  ،مرت جلمع املاء من أقرب مضدة ماء. وحيث أنهن نسوة بالغات

فإنهن ال يتمتعن  ،عميق بعيدًا داخل احلقول. ]...[ وحيث أنهن من أسرة زراعية ُمعدمةارتوازي وأن تمعا املاء من بئر 

أثناء املوسم اجلاف بسبب  اليدوي ال يعطى ماًءرتوازي العميقة. ]...[ إن بئرهما االتوازية االربأقل رعاية يف تلقي مياه البئر 

استددام تكنولوجيات زيادة ماء وفري، فإن يف الظاهر أنه عميقة مميكنة ]للري[. وعلى الرغم مما يبدو ارتوازية تشغيل آبار 

اليدوية غري العميقة اليت تأخذ منها األسر مياهها ]...[ ألن منسوب املياه للري تأخذ املاء بعيدًا عن املضدات السحب من 

 فة بوضوح، وال أحد يعرف بالتأكيد كيفية التعامل مع هذه املشكلة املتزايدة". عرَّحقوق املياه اجلوفية غري ُم

 Sadeque (2000 :269-270.): املصدر

 

 إنتاج األغذية  من أجل املياه 1-5-1
 

قد فللمياه عامليًا، هلك جبدارة أكرب مست هي (ةوغري الغذائي ةيف ذلك احملاصيل الغذائي إن الزراعة املروية )مبا

باملائة من تدفقات موارد املاء العذب املتجدد عامليًا،  6.5مليار مرت مكعب، أو  252، بـ 2013استأثرت تقريبًا، خالل 

باملائة من مسحوبات املاء من املياه السطحية واملياه اجلوفية، مع وجود فروق كبرية فيما بني البلدان:  70ما ميثل  أي

منظمة األغذية باملائة يف البلدان ذات الدخل املرتفع. وقد أفادت  43باملائة يف البلدان ذات الدخل املندفض،  90

باملائة تري ريها  84، وأن (9)الشكل  آالت الريُجهزت بمليون هكتار قد  311مساحة بأن  2009والزراعة يف 

من إمجالي اإلنتاج احملصولي. إن الري  44تسهم بـ هي و ،باملائة من مجيع األراضي املزروعة 16ما مياثل  أيفعاًل، 

لعدد نسبة بالُسبل كسب العيش لوالقوة رونة املستقرار وتوفري االالذي ُيعتمد عليه هو مفتاح أيضًا لزيادة الدخل وحتقيق 

كبري من املزارعني أصحاب احليازات الصغرية. وتوجد أوسع املناطق املروية يف اهلند، والصني، والواليات املتحدة 

 . اليت هي أيضًا أكرب املساهمني يف إمدادات األغذية يف العاملو ،األمريكية

 

من الثروة احليوانية، والسكر ومنتجات من أجل املزيد بتغري األمناط االستهالكية  والتمدنترتبط زيادة الدخل و

(. وحتتاج حلوم الدواجن واخلنازير واللحم Zhu ،2015و Ringlerالفاكهة واخلضر، وكلها سلع أكثر كثافة مائية )

-Gerbensالبقري إىل كميات أكرب بكثري من املاء لكل وحدة طاقة تغذوية مقارنة باألغذية ذات األصل النباتي )
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Leenes ،ونتيجة لذلك ترتبط األغذية ذات األصل احليواني حاليًا بثلث مسحوبات املاء العذب . (2013وآخرون

(Mekonnen وHoekstra ،2012مع وجود تباينات كبرية بني أنواع احليوان ،)وُنظم اإلنتاج.  ات 

 

ملاء من أجل إنتاج األغذية. وطبقًا للفريق احلكومي على اأيضا للطلبيات املستقبلية  وهناك فهم غري كاٍف

سفر يأن ن من احملتمل فإالدولي املعين بتغري املناخ، )مبا يف ذلك التغيريات يف التساقط، ودرجة احلرارة واإلشعاع( 

انظر ، 2014وآخرون،  Jiménez Cisnerosعن زيادة يف الطلب على املاء الزراعي يف النظم املروية والبعلية )ذلك 

(. وحيدث ذلك باإلضافة إىل تزايد الطلب على املاء من أجل التوسع يف الزراعة للوفاء باحتياجات األمن 2أيضًا الفصل 

الغذائي والتغذية لعدد متزايد من السكان. وُتشري التوقعات إىل أن الطلب على الري سوف يزداد يف الكثري من املناطق، 

وآخرون،  Jiménez Cisnerosوأجزاء من آسيا ) األمريكية أوروبا والواليات املتحدةيف مثاًل باملائة  40بأكثر من 

(. ومع ذلك، فهناك من اخلرباء من ُيشري إىل أن الطلب على املاء الزراعي سوف يندفض بدرجة كبرية خالل 2014

( وذلك 2013،  رونوآخ، Konzmann؛ 2012تالية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، عقود عدة 

نتيجة لآلثار الطيبة لثاني أكسيد الكربون على النباتات، وفرتات النمو األقصر، والزيادات اإلقليمية يف التساقط يف إطار 

  .تغري املناخ واملناطق املروية املستقرة. ونتيجة لذلك، تتفاوت تقديرات الطلب احلالي واملستقبلي على املياه تفاوتًا كبريًا

 

بينما تؤدي  ،عامة، ُيستددم عدد قليل من األدوات االقتصادية إلدارة الطلب على املياه ألجل إنتاج األغذية وبصفة

إىل االستددام غري احلكيم أو التبديدي  ،واملدرجات الزراعية ،سعاراألالكثري من السياسات التكميلية، مثل سياسات 

اإلعانات اليت تقدم للكهرباء إىل زيادة ضخ املياه من أجل الري يف  لمياه الزراعية من أجل إنتاج األغذية. فمثاًل أدتل

(؛ وأدت أيضًا إىل االستددام امُلفرط للمياه اجلوفية يف Lall ،2009و  Narulaاهلند وإىل االستغالل املفرط ملوارد املياه )

يف زراعة احملاصيل الكثيفة املياه، (. ويف غربي اهلند، يوجد استدراج مفرط يف املياه اجلوفية Scott ،2011املكسيك )

 ،مثل قصب السكر، اليت ُتزرع يف املناطق امُلعرضة للجفاف بواسطة مزارعني يستددمون كميات كبرية من مياه الري

(. Mehta ،2005بينما يناضل املزارعون يف األراضي اجلافة أثناء فرتات اجلفاف لتلبية متطلباتهم األساسية من الغذاء )

اليت ُتتدذ خارج جمال املياه، كتلك السياسات اليت تتعلق بالطاقة، والتجارة، والتعدين  ية، فإن املقرراتويف النها

الطلب عليها، على و ،غالبًا تأثريات على إمدادات املياه ُثوصناعات االستدراج، وإعانات املدخالت الزراعية، ُتحِد

منظمة األغذية والزراعة، ادية أو اجتماعية أخرى )انظر أيضًا ومن ثم على الُندرة النسبية للماء لصاحل قطاعات اقتص

 (. 2010، وآخرون، Ringler؛ أ2012
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 (2012املزروعة ) اتمئوية من املساحنسبة كهزة للري اجمل اتاملساح -9الشكل 

 

 

 

 .FAOSTAT قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمةو املتعلقة باملياه والزراعةنظام املعلومات : بيانات املصدر 
 

 : التأثريات على األمن الغذائي والتغذيةياهمن أجل املالطاقة والطاقة املياه من أجل  1-5-2 
 

باملائة من إمجالي مسحوبات املياه يف العامل )الوكالة الدولية  15ُتشري التقديرات إىل أن الطاقة تستأثر بـ 

توليد الطاقة إىل املاء كجزء من عملية التوليد، مبا يف ذلك توليد الطاقة احلرارية )مبا للطاقة(. وحيتاج الكثري من نظم 

ومن بني التحديات الكربى أمام  (.4واملصانع النووية )انظر اإلطار طاقة الكهرومائية، توليد الطاقة الشمسية(، والشمل ي

ويف أوقات اخنفاض  ؛م بضمان كبري بشأن استقرار اإلمدادات. ونتيجة لذلكَدَقاملاء من أجل الطاقة هو أنه ينبغي أن ُي

 الري من حيث األولوية من أجل مواصلة ضمان وجود املاء إلنتاج الطاقة. تم ختفيض املياه املتوافرة، قد ي

 

. ثاني أكسيد الكربونتوليد الطاقة املتجددة لتدفيض انبعاثات زيادة من أجل ول العامل وهناك ضغط متزايد ح

وعلى الرغم من أن بعض أنواع الطاقة املتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية الفولط ضوئية ال تستهلك الكثري من املاء، 

فإن عمليات الطاقة املتجددة األخرى، مثل أنواع الوقود احليوي، تستددم كميات كبرية من املاء )فريق اخلرباء رفيع 

  .(أ2013ية، املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذ

 

( وأيضًا كطريقة لزيادة البنيات 2014وآخرون،  ،Alloucheكديار صديق للمناخ ) الكهرومائيةم الطاقة وُتقَد

أن ختلق تعارضًا بني املاء من أجل الطاقة الكهرومائية (. ومع ذلك، ميكن للطاقة 2التحتية لتدزين املياه )انظر الفصل 

. إن كميات املياه املفرج (2014واملاء للزراعة )بالنسبة للسدود يف آسيا الوسطى، انظر برنامج التقييم العاملي للمياه، 

ت املزارعني احتياجاتلبية عنها من سدود توليد الطاقة من املاء نمتيل إىل تلبية احتياجات توليد الطاقة من املاء بداًل من 

أو النظم اإليكولوجية. وميكن أن ترتتب على ذلك تأثريات ضارة على الري وعلى مصايد األمساك  عند مصاب األنهار

، فريق اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية) ،وعلى مساهماتها يف األمن الغذائي والتغذية ،الداخلية

 (. ب2014

 

تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، األوصاف املستددمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال 
 أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيني حدودها وختومها.

 املفتاح 

 ال توجد بيانات

 متاحة
1-5% 

10-50% 

<1% 

5-10% 

>50% 



64 

 

  يف الطلب العاملي على الطاقة وتأثريه على مسحومات املياه من احملطات الكهرمائية احلرارية الزيادة   - 4اإلطار 

، ومع توقع زيادة الطلب على 2035على املستوى العاملي، ُيتوقع للطلب على الطاقة أن يتزايد بنسبة الثلث حبلول عام 

(، ومع استمرار توليد الطاقة عامليًا خاضعًا 2013باملائة خالل نفس الفرتة )الوكالة الدولية للطاقة،  70الكهرباء بنسبة 

ومع بقاء الفحم كأكرب مصدر لذلك. فإنه من املتوقع  -لسيطرة إنتاج الكهرباء احلرارية من الفحم، والغاز الطبيعي والنواة 

باملائة من  30هرومائية )أكرب مصدر(، أن يتضاعف، وأن يستأثر بنسبة لنصيب املوارد املتجددة، مبا يف ذلك الطاقة الك

باملائة من الطاقة احلرارية كثيفة املياه،  90(. ونظرًا ألن 2013)الوكالة الدولية للطاقة،  2035مجيع إنتاج الكهرباء حبلول 

باملائة من مسحوبات املياه  20أن ُيرتَجْم إىل زيادة قدرها  2035باملائة من إنتاج الكهرباء حبلول  70فإن من املقدر لنسبة 

باملائة، نتيجة للتحول حنو حمطات الطاقة األعلى كفاءة، املزودة بنظم تربيد  85العذبة. وسوف يزداد استهالك املاء بنسبة 

الوقود احليوي )الوكالة الدولية أكثر تقدمًا )واليت تقلل من املسحوبات وتزيد من االستهالك(، وكذلك اإلنتاج املتزايد من 

 (.2012للطاقة، 

 (.2015: برنامج التقييم العاملي للمياه )املصدر

 

فريق اخلرباء رفيع ) "مشاكل إمدادات املياه ونوعيه املياه"ضيف ضغوطًا إىل تميكن ألنواع الوقود احليوي أن و

(. 2008، وآخرون، Lundqvistاسُتددمت يف الري )( وخباصة إذا أ2013، املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية

( يقدرون أن توفري لرت واحد من الوقود 2008) وآخرون، de Fraitureوعلى الرغم من اتساع التفاوت اإلقليمي، فإن 

من مسحوبات  ًالرت 820ي من احملاصيل )املاء األخضر( و ِللرت من البدر الُك 2500حنو إىل يف املتوسط تاج احليوي حي

وإن املفاضالت بني املياه من أجل الغذاء واملياه من أجل أنواع الوقود احليوي يشعر بها املياه )املاء األزرق( لتوفريه. 

مع  اإلنسان على املستوى القطري أو احمللي. فمثاًل، يف اهلند تتنافس املياه املستددمة يف أنواع الوقود احليوي مباشرة

 (. 2008، وآخرون، Lundqvistر )َضاء مثل احلبوب واخُله إلنتاج الغذااملي

 

ث إلنشاء آبار املياه، على النحو الشائع ِحَتساهليدروليكي امُل 15"أو التشديخ"الشدوخ إن التوسع يف إحداث 

حول خماطر تلويث موارد املياه، وخباصة املياه اجلوفية، بواسطة املزيج الكيميائي الذي  الشواغلقد أثار  كرب،أبدرجة 

تحديد ُأجري القليل من ال(. وقد Rumpler ،2013و Ridlington؛ Myers 2012ُيستددم أثناء عملية التشديخ )

طبيعة الصدر الرسوبي يف الرتبة،  تعتمد علىاملاء  حيث أن متطلبات ،كمي الستددام املاء الفعلي يف عملية التشديخال

 Nicotطول األنابيب اجلانبية اليت توضع حتت األرض )وكذلك على  ،عدد مراحل التشديخعلى عمق البئر، وعلى و

قطاعًا ذا  –وهى عملية فرعية لصناعة التشديخ املائي  ريف الرمال إلحداث الشدوخ،جتوميثل (. Scanlon ،2012و

 . دبع صلة مل يتم تقييم أثره

 

 ،الستدراج، وتوزيع ومعاملة املياهوذلك اجلزء من دورة املياه اليت من صنع اإلنسان ذلك والطاقة الزمة يف 

ومياه النفايات، وكذلك يف تسدني املاء يف عمليات إنتاج األغذية بالنسبة للنظافة الصحية املنزلية وبالنسبة إلعداد 

 األغذية.

                                                      
15

يفة إن التشديخ هو "عملية حقن مزيج من املاء والرمل ومواد كيميائية يف اآلبار حتت ضغط مرتفع حبيث يؤدي إىل تشقق التكونات الصدرية الكث 

 (2012وإطالق العنان للزيت أو الغاز" )مرصد الغذاء واملاء، 
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 ،لقطاع توزيع املياه. ذلك أن املستويات األعلى من التلوث حتتاج إىل املزيد من الطاقةوتتزايد االحتياجات من الطاقة 

حتتاج أيضًا إىل قدر كبري من الطاقة. وقد نقل املياه عرب مسافات أطول لحلاجة املتزايدة او ،ياهمعاجلة املحيث أن و

لك إىل استددام الطاقة يف استدراج املياه اجلوفية وأدى ذ ،ازداد استدراج املياه اجلوفية زيادة كبرية كمصدر ملياه الري

يف اجلزء اجلنوبي من وهو غالبًا أكرب مصدر لالستددام املباشر للطاقة يف البلدان شبه القاحلة والقاحلة  ،باملضدات

(. وهكذا فإن ممارسات استددام املياه تسهم يف تزايد Westcoat ،2013و Siddiquiالعامل، مثل باكستان، )مثال 

 الطلب على الطاقة. 

 

حيتاج جتهيز األغذية إىل إمدادات منتظمة من املاء والطاقة. فالنظم ذات الدارة املغلقة لكل من الطاقة واملاء و

مبدئيًا. وقد بدأ أعلى هى نظم ذات جدوى بالنسبة لبعض صناعات التجهيز، ولكنها حتتاج إىل استثمارات رأمسالية 

 . ومائيًا حمايدة كربونيًاهذه الشركات العديد من الشركات يف تطوير خطط لكي تصبح 

 

وعلى الرغم من وجود مفاضالت مهمة بني املاء، والطاقة وموارد الغذاء واالستددامات، فهناك أيضًا فرص 

جريان األنهار فوق قنوات ري كبرية  لًةستِغائية ُمُشيدت حمطات كهروم ،التآزر. فمثاًلالقائمة على لعمليات لكبرية 

وتتطلع بلدية إيثيكوينني يف جنوب أفريقيا إىل  16وذلك لتسدري الطاقة الناجتة عن تدفقات القنوات، ،نام تيجنوبي في

املنطقة املوجودة داخل  يفتوليد الطاقة الكهرومائية اليت توجد أنابيبها موزعة على اجلوانب الشديدة االحندار للتالل 

 افيمكن إعادة استددامه ،سفوروواليتها القضائية، أما املغذيات املوجودة يف مياه النفايات من املصادر الثابتة، مثل الف

 كسماد يف احلقول الزراعية. 

 

 اجلهات املؤسسية الفاعلة تزيد تنافسها على موار املياه  1-5-3
 

 دينر َوللمياه، وكُم اءبنفوذ متزايد يف جمال إدارة املياه وحوكمتها. أواًل، كمدرتتمتع اجلهات املؤسسية الفاعلة 

ربى للمياه تدخل يف منافسة على ختصيص املوارد مع الزراعة وصغار كمستددمة ُكهي خلدمات مياه الشرب، ثانيًا، و

من النوع الذي مييل إىل السيطرة  املستعملني. ثالثًا، ففي بعض احلاالت، يكون نطاق تدخل اجلهات املؤسسية الفاعلة

بفضل حجم االستثمار، وسطوتها االقتصادية، اليت تعطيها غالبًا نفوذًا سياسيًا ال يستهان به. وذلك على املورد نفسه، 

إىل صناعة حتويل تنتمي كما املدن، تنتمي إىل الطاقة والصناعة، و مثل هذه اجلهات املستددمة الكربى قطاعْيوَتتَْبع 

 املزارع الواسعة النطاق.  –ية وصناعة املشروبات، أو إىل الزراعة األغذ

 

وغالبًا ما يرتتب على االستثمارات يف العديد من األنشطة االقتصادية، وخباصة يف الطاقة والصناعة واملزارع 

كبري على املاء. ذلك أن حشد القدرة االستثمارية  الواسعة النطاق من جانب اجلهات املؤسسية الفعالة، تأثرُي

مكنها أيضًا عندما تتحول ُيكما عن طريق توفري فرص للتنمية. وذلك للمشروعات ميكن أن يفيد األمن الغذائي والتغذية 

                                                      
16

 Nguyen Vu Huy ،2015، االتصال الشدصي. 



66 

أن تتحمل ميكنها غالبًا  ؛إىل إمدادات املياه وخدمات املياه، أن تزيد من توفري املياه. ومع ذلك، ففي كلتا احلالتني

وعلى الشعوب  ،همشةتعرضًا، وامُل األكثرسلبيًا مهمًا للغاية يقع على السكان احملليني، وخباصة على الفئات  تأثريا

 األصلية وعلى النساء. 

 

نجم إىل حد بعيد عن املداطر يى ذالود األخري من الزمن، تزايد االهتمام املؤسسي باملوارد املائية ْقوخالل الِع

، أنفقت املؤسسات 2011. ومنذ تهانتيجة لزيادة التنافس على املياه واخنفاض نوعيوذلك  ،للمشروعاتورة تَصامُل

، Clarkلحصول على املاء )للحفاظ على املوارد أو لمليار دوالر أمريكي على أسلوب اإلدارة، و 84العاملية أكثر من 

اجة إىل إمدادات منتظمة من املاء للعمليات الصناعية وتشمل هذه األسباب حاالت النقص يف املياه املادية، واحل(. 2014

بشأن نوعية املياه. وتادل البعض بقوله إن املشاركة املؤسسية املتنامية يف إدارة املياه  الشواغلكذا وعمليات اإلنتاج، و

( وإىل حتسني إدارة املياه يف املناطق اليت بها Clark ،2014تستحق الرتحيب ألنها تؤدي إىل االبتكار التكنولوجي )

 Sojamoنمتثل خماطر على األمن احلالي واملستقبلي للماء والغذاء )هذه املشاركة حوكمة ضعيفة. وتادل آخرون بأن 

 ،هلا "أعلى قيمة اقتصادية"عملية اختاذ القرارات بشأن إعادة ختصيص املاء فقط ترمست ( إذا Larson ،2012و

، آخرونو، Francoوعلى املاء وعلى األمن الغذائي والتغذية ) ،ات تقع على ُسبل كسب العيش احملليةوبتأثري

يف السنوات األخرية على النمو السريع لصفقات األرض الواسعة النطاق يف مجيع أحناء هتمام (. وقد تركز اال2013

؛ أ2010؛ والبنك الدولي، Franco ،2010و Borrasو ؛Meinzen-Dick ،2009و von Braunالعامل )

؛ فريق اخلرباء الرفيع املستوي املعين باألمن الغذائي والتغذية، De Schutter ،2011و ؛Deininger ،2011و

شددت بعض الدراسات على أن املاء هو العامل الدافع غالبًا وراء صفقات األرض الدولية  ؛(. وباإلضافة إىل ذلك2011

غالبًا ما و( 2012، وآخرون ،Mehtaو ؛أ2013املستوي املعين باألمن الغذائي والتغذية،  الكثرية )فريق اخلرباء الرفيع

)فريق اخلرباء الرفيع للمياه ية رِفقوق الُعاحلوعلى  ،نمتارس مثل هذه الصفقات تأثريات كبرية على استددامات املياه

تأثريات  بدائل املياه. وتناقش نسدة خاصة من جريدة (أ2013، 2011املستوي املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

وتوضح هذه  17 (.2012، وآخرون ،Mehta) ،وعلى اإلنتاج احمللي لألغذية والزراعة ،على املياهصفقات األرض 

وإىل عالقات حيازة  ،اجلرائد كيف أن عمليات االستيالء على األرض قد أدت إىل إعادة ختصيص كبرية ملوارد املياه

ظ وعلى األمن احمللي للمياه واألغذية. ويف غانا، ُيالِح ،املياه مبا هلا من تأثريات سلبية على حقوق اإلنسان األساسية

Williams ( كيف 2012وآخرون ) قامت الشركات باستئجار مبدئي ملساحات كبرية من األرض لزراعة حمصول"

ولكنها انتهت إىل تنويع حماصيل أخرى حتتاج إىل ري كامل أو  ،إىل ماء كثري جاتروفا، اليت ال حتتاج يف زراعتها

 (.256: 2012وآخرون،  Williams) تكميلي من أجل إعطاء غالت مثالية"

 

احلفر العميق الذي قد يزيد من ب( كيف قام كبار املستثمرين الزراعيني يف املغرب 2012) Houdretيصف 

حيث أن اآلبار األقل عمقًا اليت تستددمها اجلماعات احمللية  ،ويزيد من تهميش صغار املزارعني ،النزاعات على املاء

نتيجة  ،( كيف أن حقوق املاء قد تغريت بصورة مباشرة وغري مباشرة2012) Theesfeldو Buesقد جتف. ويصف 

أعادت تشكيل  ،لى ارتباطات جديدةوبينما اشتملت التغريات املباشرة ع .ة األجنبية يف إثيوبياينالمزارع البستل
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حقوق السحب على االتفاقات النظامية، فإن التغيريات غري املباشرة اشتملت على تغيريات يف سبل احلصول على املاء و

املوصوفة هنا تكون ممكنة فقط نتيجة ن إعادة ختصيص املوارد ذلك أمن املاء، اليت ترتبط مباشرة حبقوق األرض. 

املوارد )والذين يتمتعون غالبًا ما يتعلق بجلوانب عدم املساواة احلادة يف القوة بني صغار مالك األراضي الفقراء من حيث 

ية (. ففي اهلند مثاًل ويف وال3( وبني كبار املستثمرين والشركات )انظر الفصل اءاملستددام ال رفية أو مجاعيةحبقوق ُع

اخنفضت إمكانيات الري اخنفاضا كبريًا حيث   حتويل املاء إىل  قدو ،القنوات املدططةَهْجر ماهراشرتا، يتم 

 2012وآخرون، ،Wagleوإىل احملطات احلرارية اليت نمتتلكها البيوتات املؤسسية الكربى ) ،يةئايالصناعات البرتوكيم

واإلدارات احلكومية ذات املوارد  ،بني املؤسسات عرب الوطنية الكربى(. ومثة حتٍد معني ينشأ عن اختالل توازن القوى 

وإدارتها بواسطة القطاع  ،وهى تنظيم املياه حبكم الواقعأال الشحيحة يف جنوب العامل، مبا يؤدي إىل النتيجة احملتملة 

 ذيطاع اخلاص الكبري املاء من الق ين التنافس على املاء بني كبار مستددمكما أوليس بواسطة الدولة.  ،اخلاص

املاء من القطاع اخلاص األصغر حجمًا أو احمللي قد   توثيقه يف العديد من الدراسات آنفة  مستددميوبني  ،السطوة

 الذكر.

 

قوية، ميكن للمصاحل ذات الصلة باملاء التابعة للقطاع اخلاص أن التنظيمية البيئة الويف نفس الوقت، ففي 

سنة للماء داخل منوذج مستدام قائم على اإلنصاف. وباإلضافة إىل ذلك، وداخل بيئة تنظيمية توَظف لدعم اإلدارة امُلح

إمكانيات كبرية لتسدري رأس املال والقدرات املوجودة لدى القطاع اخلاص ألجل تطوير وتشغيل بنية توجد سليمة، 

للحصول على املزيد من املناقشات بشأن  3على الفصل  االطالعأساسية حتتية، وحتسني إنتاجية استددام املاء )ميكن 

الظروف ميكن للحكومات  أييف ظل  دور القطاع اخلاص واملؤسسات(. وحيتاج األمر إىل املزيد من العمل بشأن فهٍم

 القطرية يف جنوب العامل أن تستفيد من هذه الفرص استفادة فعالة. 

 

األمن الغذائي والتغذية بالنسبة جلميع يف االستثمارات لتأثريات  ةسبَقُموهناك حاجة إىل إجراء تقييمات 

ت حديثًا َرالسكان مبن فيهم امُلعرضون، وخلق آليات وساطة يف حالة وجود تأثريات سلبية. وميكن لألدوات اليت ُطو 

كدليل هاٍد اليت تعمل ونظم األغذية  ،عن االستثمارات يف الزراعة ةمثل مبادل جلنة األمن الغذائي العاملي املسؤول

ولالستثمارات يف األنشطة اليت هلا  ،لتعظيم املدرجات االستثمارية يف جمال األمن الغذائي والتغذية داخل قطاع املياه

 تأثري على املياه.

 

 تأثري التنافس املتزايد على األمن الغذائي والتغذية  1-5-4
 

سيكون  2050يف عام طبقًا لسيناريو أداء األعمال كاملعتاد التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

 ،باملائة من سكان العامل( يعيشون يف أحواض األنهار 40أكثر من  هما جمموع أيمليار نسمة إضافيني ) 2.3هناك 

جتدد املاء(، وخباصة يف مشال معدل باملائة من  40املياه  سحوباتماملائي الشديد )حيث تتجاوز  اإلجهادويعانون من 

متعددة من حيث احتياجات  وإسقاطاتوجنوب أفريقيا، وجنوب ووسط آسيا. وبالرغم من وجود سيناريوهات 

وذلك بسبب  ،يالقطاعات املدتلفة من املاء عرب نطاقات زمنية متعددة، فإن هناك عدم يقني يتعلق بتطور الطلب احلقيق

املسحوبات القطاعية الوطنية وشبه الوطنية، وبسبب املتعلقة بورداءة بيانات خط األساس لدى الكثري من البلدان 
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بسبب الدرجة الكبرية من كذلك بواسطة عوامل حافزة خمتلفة، والتغريات السريعة يف أمناط االستددام اليت تتشكل 

 (.2012ملي، امج التقييم الععدم اليقني بشأن التغري التكنولوجي )برنا

 

قد غري أن الزيادة  ،سنة األخرية 100الـ تزايد استددام املياه ألجل إنتاج األغذية بصورة مطردة خالل وقد 

الطلب على املاء من أجل االستددامات فاقت يف سرعتها خالل العقود القليلة املاضية بفضل زيادات أكثر سرعة يف 

(. ومع تزايد التنافس على املاء، يكون من املتوقع أن يندفض نصيب 2002وآخرون،  Rosegrantوالصناعية )املنزلية 

 (. 2007الزراعة منه )إدارة زراعة حفظ املوارد لدى الفاو، 

 

وهناك زيادة متوقعة يف االستددامات الزراعية واالستددامات من أجل الطاقة، والصناعة واالستددامات 

باملائة يف  6ع وجود اختالفات بني هذه القطاعات. وتتوقع منظمة األغذية والزراعة زيادة قدرها احمللية للمياه، ولكن م

باملائة يف املساحات  12، إىل جانب توسع مبقدار 2050و  2005/7الزراعة فيما بني املياه ألجل مسحوبات أحجام 

(، ويتعلق ذلك بصورة رئيسية باملناطق ج2012مليون هكتار( )منظمة األغذية والزراعة،  40املروية املزروعة باحملاصيل )

واملضطرة إىل إنتاج زراعة احملاصيل عن طريق ممارسات الزراعة الكثيفة، مثل شرق  ،األكثر ندرة من حيث األراضي

استمرار سوف يزداد  ،نطقة األخريةآسيا، وجنوب آسيا والشرق األدنى/ مشال أفريقيا، على الرغم من أنه يف حالة امل

ويزداد التنافس على املاء من جانب اأُلسر والصناعة، األمر الذي سيواصل  ،حيث تزداد ندرة املاء ،التوسع صعوبة

(، ومع 2007إدارة زراعة حفظ املوارد لدى الفاو، تقليل النصيب امُلتاح للزراعة. ويف إطار سيناريو التقييم الشامل )

متفائلة، فإن مسحوبات الزراعة من املياه يتوقع هلا  اات بشأن إنتاجية مياه احملاصيل اليت توصف بأنهوجود افرتاض

 ،وطبقًا لسيناريو أداء األعمال كاملعتاد التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي باملائة. 13أن تزيد بنسبة 

باملائة يف املاء املستددم للري فيما بني عام  14اخنفاض قدره حدوث قع َوَتالذي يواجه بدوره مجيع االستددامات، ُي

باملائة، وذلك نظرًا لتزايد الطلب من  55+داخل إطار زيادة كلية شاملة يف الطلب على املاء قدره وذلك ، 2050و 2000

 باملائة(.  130+واالستددام احمللي )باملائة(  140باملائة(، وتوليد الكهرباء احلرارية )أكثر من  400+جانب التصنيع )

  

 

 مسألة ختزين املياه والطاقة الكهرومائية 1-5-5
 

األمن املائي والغذائي.  ةتتمثل يف أن السدود الكبرية والدور الذي تلعبه يف زيادجدل هناك مسألة مثرية لل

يعترب عامليًا شيئًا حيويًا لتحقيق األمن املائي والغذائي. ومن  18وحتى عدد قليل من العقود مضت، كان السد الكبري

وقللوا من أهمية  ،رومائية والريكهالناحية التارخيية، ركز الكثري من مناصري السدود الكبرية على مزايا الطاقة ال

تعيش بالقرب من مواقع  وقد   معارضة هذه اآلراء من جانب اجملتمعات املتضررة اليت19 التكاليف االجتماعية والبيئية.

السدود، ومن جانب األكادمييني، والعلماء، واملنظمات غري احلكومية الذين أبرزوا مجيعًا مشاكل إعادة التوطني القسري 

                                                      
18

لسد الكبري يبلغ ارتفاع جداره أكثر من احلجم الكبري؛ وا 54 000سد يف العامل منها  800 000تفيد اهليئة الدولية للسدود بأنه يوجد حاليًا أكثر  

 (.2000مرتًا )اهليئة الدولية للسدود،  15من 
 .26/2/2015  الدخول عليه   cigb.org/-http://www.icoldانظر املوقع الشبكي على االنرتنت للهيئة الدولية املعنية بالسدود الكبرية  19

http://www.icold-cigb.org/
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عى حتقيقها فيما يتعلق بالري واألمن الغذائي املزايا اليت ُيدَّيف شككوا وواألضرار البيئية اليت تنتج عن السدود الكبرية 

وكرد على هذه امُلشادة، واستجابة للحركات االجتماعية اليت تناضل من أجل حقوق  (.McCully ،1996)انظر 

، وكذلك العديد من املنظمات النازحني، قام البنك الدولي، واحلركات االجتماعية اليت نمتثل النازحنيجمموعات 

. وقد ُكلفت اهليئة 1997ة العاملية للسدود يف اهليئ يبإنشاء عملية متعددة أصحاب املصلحة، ه ،الدولية غري احلكومية

، واألمن الغذائي، والعدالةمبا يف ذلك النمو االقتصادي،  ،العاملية للسدود بالتحقيق يف املسائل ذات الصلة بالسدود

كانت اهليئة إىل أنه بينما أسهمت السدود مساهمة كبرية يف التنمية البشرية، فظ البيئي واملشاركة. وخلص تقرير واحل

. وجادلت اهليئة كذلك بأن االحتياجات من املاء والطاقة يف حاالت كثرية التكاليف االجتماعية والبيئية غري مقبولة

والصاحل البيئي  العدالةميكن تلبيتها حبلول بديلة ميكن أن تؤدي غرضها وتكون أفضل من السدود الكبرية على أسس 

 (. 2000للسدود،  دولية)اهليئة ال

 

(. فقد ذهب البنك الدولي إىل القول مرة 2009وآخرون،  Molleسدود يف السنوات األخرية عودة )حققت ال

(. وباإلضافة إىل Servén ،2004و Calderonجل النمو االقتصادي )أأخرى بأن االستثمار يف السدود أمٌر ضروري من 

ألنها ال تنبعث منها مستويات  ،ومتجددًا للطاقةذلك، ويف سياق تغري املناخ، تعترب الطاقة الكهرومائية مصدرًا نظيفًا 

يوجد يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى موقف قوي بأن مثة و(. 2009ذات بال من غازات الدفيئة )البنك الدولي، 

ال يرجع السبب يف ذلك على أقل و، نتجالستددام امل وإمكانيات ختزين َبْعدإمكانيات كهرومائية ضدمة مل ُتستغل 

هطول األمطار من سنة إىل أخرى، أو إىل الصدمات املناخية أو حاالت اجلفاف إىل إىل التباينات املومسية العالية وتقدير 

 املتكررة. 

 

( 2014وآخرون ) Ansarومع ذلك، ال تزال اجملادالت بشأن السدود الكبرية متواصلة. وهناك دراسة قام بها 

فحتى  .2007إىل  1934ُبنيت خالل الفرتة من  ًاكبري ًاكهرومائي ًاسد 245تستشهد بإحصاءات التكاليف بالنسبة لـ 

أن "تكاليف التشييد الفعلية للسدود الكبرية ختلص الدراسة إىل بدون وضع التأثريات االجتماعية والبيئية يف احلسبان، 

(. وقد توصلت هذه الدراسة إىل أن تكاليف 44: 2014وآخرون،  Ansar) ال تعطى عائدًا إتابيًا" حبيث جدًاعالية 

كل وأن مثانية من  ،املرصودة هلاباملائة عن امليزانيات املبدئية  90إنشاء السدود الكهرومائية تزيد يف املتوسط بأكثر من 

ية )نفس كان مقررًا، مما يشكك بصورة جادة يف صالحيتها االقتصادية/ املالإىل بعد ما عشرة سدود قد ُمدد أجل تنفيذها 

املرجع(. وقد ينطبق ذلك على مشروعات البنية التحتية األساسية، غري أن التجاوزات الزمنية والتكاليفية تكون أعلى 

 (. 2000للسدود، الدولية لسدود الكبرية )اهليئة بالنسبة لبكثري 

 

وهذا جانب حيظى تتسم تكاليف ومزايا السدود الكبرية بالتعقيد، وخباصة فيما يتعلق مبصايد األمساك، و

دور بشأن السدود الكبرية. وتوجد حاليًا الكثري من الدراسات بشأن انتشار السدود ت يتالأثناء املناقشات غالبًا باإلهمال 

على نهر امليكونغ. وُتربز هذه الدراسات كيف أن هذه السدود تؤثر تأثريات ضارة على جمتمعات الصيد احلريف ونمتثل 

زمع إنشاؤها يف حوض نهر امليكونغ، فإن امُل 88تهديدًا خطريًا لألمن الغذائي اإلقليمي. فإذا   بناء مجيع السدود الـ 

(. إن فقدان China Dialogue ،2012) 2030باملائة حبلول  40أن تهبط بنسبة  األمساكمن املتوقع ملدزونات 
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خمزونات األمساك هذه من شأنه أن تعل من احلتمي التحول إىل الرتبية الصناعية للثروة احليوانية، وذلك للرد على 

 .(Eyler ،2013عاثات الكربون )بات الكهرومائية هذه سوف ختفض من اندعاوى أن املشروع

 

على خمزونات األمساك، فإن هذه السدود تؤثر أيضًا على الذي يقع ويف إطار أوسع، وفيما وراء التأثري السل  

وجمموعات  ،يعتمدون على مصائد األمساك لكسب أقواتهم. ويف دراسة استقصائية ُأجريت بني الصيادين نالسكان الذي

السبب الرئيسي يف  ينت هاالصيادين يف حوض نهر جانكيز، ساد فهم بأن السدود وتأثرياتها على تدفقات النهر ك

تأثرياتها السلبية على أقوات هذه االخنفاضات اليت حلت مبصايد األمساك واملوارد السمكية، واليت أحدثت 

كبرية بصفة خاصة من حيث ما يتعلق  توعلى الرغم من أن للسدود الكبرية تأثريا(. Kelkar ،2014اجملتمعات )

(، فإن السدود الصغرية أيضًا ُتحدث أثارًا ضارة باجملتمعات 2012وآخرون،  Guptaمثاًل بتدفقات الرسوبيات )

(. إن جمتمعات الصيد Erlewein ،2013يف املورد الوحيد للماء لدى هذه اجملتمعات ) احمللية، وخباصة إذا تداخلت

ُتشري إىل أن  ،تعويضات عقب تشييد السدود أي يواليت ال تتلق ،احمللية التقليدية ذات الوضع امُلهمش بصفة عامة

 .(Kelkar، 2014بالسدود )باهتمام كاف عند حساب املفاضالت ذات الصلة  ظرمبا مل حتخماوف هذه اجملتمعات 

 

(. 2000مليون شدص حول العامل )اهليئة العاملية للسدود،  80-40حنو  نزوحأدت السدود الكبرية إىل وقد 

وامُلهجرون ال يفقدون فقط أراضيهم،  .ليةَبففي اهلند، كانت نسبة كبرية من هذا العدد تنتمي إىل اجملتمعات احمللية الَق

اليت نمتثل كلها مصادر  ،مثل األنهار، والغابات واألراضي العشبية اْعَشكية امَلْلوإمنا يفقدون كذلك احلصول على موارد امِل

من بسبب سد تيهري يف مشال اهلند كان عليهم أن ُيغريوا  النازحنيت الدراسات على أن َلحيوية للتغذية. وقد َد

أسلوب إنتاج األغذية من الزراعة املوجهة حنو الكفاف اليت اشتملت على القنص والصيد إىل االعتماد على احملاصيل 

تحوٍل من وجبة غذائية منوعة غنية بالربوتني إىل وجبة غذائية الوقد أدى هذا إىل  النقدية وشراء األغذية من األسواق.

(. ُيضاف إىل ذلك، أن أرض Bisht ،2009تغذوية )الىل فقر النتائج ذات مغذيات أقل وغنية بالنشويات، مما أدى إ

يدة وقد تكون الغالت فقرية ونوعية املياه يف الغالب أقل جودة أيضًا. وتعرتف اجلنوعية من الإعادة التوطني ليست دائمًا 

يزيدا عقب التهجري. ففي  األمن الغذائي ميكن أن وانعدام ،بأن املشكالت الصحية ،الكتابات اخلاصة بإعادة التوطني

القرويون الذين ُأعيد توطينهم بأن رداءة نوعية األرض واملياه السطحية قد أدت إىل اإلسهال املزمن  ُعَرجوجارات، َش

(. ويف الكفة Mehta ،2009وإنها أدت حتى إىل الزيادة يف نسبة الوفيات ) ،والدوسينتاريا وحاالت الربد والغثيان

من مياه السدود، ومن  ْجن يف املناطق احلضرية من األغذية اليت ُتنَتياد كبرية من السكان املوجوددأع، استفادت املقابلة

 الطاقة اليت ُتنتجها الشبكات الكهرومائية.

 

من د حوهكذا، فإن التحدي الذي يربزه تقرير اهليئة العاملية للسدود يتمثل يف ضمان التقليل إىل أدنى 

ا ُيرتكوينبغي أال تكاليف غري تناسبية، وأنهم لماعية للسدود، وعدم حتمل اجملتمعات احمللية لتأثريات البيئية واالجتا

(. ويوجد اآلن تفهم 2000، كحد أدنى يف حالة أسوأ مما كانوا عليها قبل تشييد السد )اهليئة العاملية للسدود، وشأنهم

الطبيعية، وحتسني رطوبة الرتبة، وخزانات املاء  اليت تشمل األراضي الرطبةمتزايد ملتتالية خيارات ختزين املياه 
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 McCartneyواخلزانات، والسدود /املستودعات الكبرية أو الصغرية ) 20اجلوفية، وجتديد املياه اصطناعيًا يف الربك

األهمية  ومن األمور ذات(. فكل واحدة من هذه تلعب دورًا يف اإلسهام يف األمن الغذائي واملائي. Smakhtin ،2010و

اخلاصة يف تناول شؤون املاء من أجل األمن الغذائي هو ضمان حبث طائفة اخليارات بكاملها من خالل التشاور مع 

لدعم إنتاج األغذية وتوفري  يتم تطوير خطط ختزين املياه املناسبةوأن  ،النساء والرجال داخل اجملتمعات احمللية املعنية

  .بيئية واملنافع، مع مراعاة التكاليف االجتماعية والاملياه

  

 األمعاد األرمعة للماء إىل األمعاد األرمعة لألمن الغذائيمن املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية:  1-6

 

لقد سردنا بالتفصيل يف هذا الفصل العديد من الصالت بني املاء )توافره، سبل احلصول عليه، استقراره 

 ونوعيته( واألمن الغذائي والتغذية )توافره، سبل احلصول عليه، استغالله واستقراره(. 

 

ألبعاد املدتلفة للماء اليت مسارات عدة، تعتمد بدورها على امساهمة املاء يف األمن الغذائي جبميع أبعاده، وتسلك 

 : التالية وحنن نقرتح حتديد املسارات األربعة الرئيسية ،حددناها فيما سبق

املاء من أجل استغالل املغذيات واألغذية: مياه الشرب املأمونة وإعداد األغذية )مبا يف ذلك يف احلضر،  -1

 امتصاص األغذية، إخل.ومسائل النوعية، إخل(، اليت هي مفتاح 

حتديد املياه لتوافر األغذية: املاء من أجل إنتاج األغذية وحتويلها )مع مراعاة تأثريات التغري املناخي، من  -2

 العاملية إىل احمللية، ودور األسواق، إخل(.

 ،احليازات الصغرية وذو سي يف كسب القوت، وخباصة املزارعوناملاء للحصول على األغذية: كعامل رئي -3

 األكثر فقرًا، واملعرضني واجلياع.بالنسبة للسكان 

استقرار املاء كعامل يسهم يف استقرار األمن الغذائي، مبا يف ذلك مسائل استقرار اإلمدادات املائية، واحلصول  -4

 املتقدمة عاليه.  ةثاليت حتدد األدوار الثال ،عليها، واحلقوق اخلاصة بها، إخل

 
وحنن نقرتح استددام مفهوم "املاء من أجل األمن الغذائي والتغذية" وذلك لتحديد مساهمات املياه املباشرة وغري 

ويغطي هذا املفهوم مياه الشرب املأمونة والتصحاح، واملاء . األربعةاملباشرة يف األمن الغذائي والتغذية من حيث أبعادها 

ية، وكذلك مساهمات استددامات املياه يف مجيع القطاعات االقتصادية يف املستددم، يف إنتاج وحتويل وإعداد األغذ

وحتقيق الدخل وبذلك يف إمكانية احلصول على األغذية. وهو يغطي أيضًا هدف اإلدارة املستدامة  ،كسب القوت

والتغذية لألجيال  واحلفاظ على موارد املياه والنظم اإليكولوجية اليت تستدميها، وتلك الضرورية لضمان األمن الغذائي

 احلالية والقادمة. 

 

                                                      
20

 CFAPمثاًل التوصيات املتعلقة بالنهوض بالربك املتعددة األغراض لإلنتاج امُلحسن الحتاد رابطات املنتجني الزراعيني يف كمبوديا )انظر،  

Cambodia.)بدون تاريخ ، 

 .( www.fao.org/fsnforum/cfs-hlpe/sites/cfs-hlpe/files/resources/Folder%20CFAP%20(1).pdf )متاح على
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 هل نستطيع أن نقيس املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية؟ إن املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية متعددة األبعاد

تعدد سبل تقييم دور املياه يف األمن الغذائي والتغذية يعين ضمنًا التعددية احملتملة ألدوات قياس  كما أن. بالضرورة

ها إىل أسباب خمتلفة. وهي تعين ضمنًا "النزول باملقاييس" من زو التأثريات يف األبعاد املتعددة، وكذلك حماولة َع

واليت تراعي االعتبارات اجلنسانية. وال  ،اليت ترتكز على الناس البيانات املادية احليوية بشأن املاء واألغذية إىل الُنهج

" بها السكان يف واقعهم ايكفي معرفة متوسط توافر املياه: إْذ أن هناك حاجة للعلم بتوزيع املياه والكيفية اليت "حيي

 (.Movik ،2014 و Mehtaاخلاص باملياه )

 

مؤشر واحد لذلك. فأواًل ال توجد عالقة وجود ية" ال يكفي ولفهم تعُقد "املياه من أجل األمن الغذائي والتغذ

بالضرورة مع وفرة  اللجميع ليس مرتابط السليمةترابط بني املؤشرات وبعضها البعض )فاحلصول على مياه الشرب 

كل هذه املسالك  بشأن ،املياه، مثاًل(. لذلك يكون من الضروري احلصول على بيانات شاملة ومفضوضة بدرجة كافية

على املؤشرات "املتاحة" )اليت هى غالبًا ختطئ وتركز درجة اإلفضاض الضرورية. وميكن ملناقشات السياسات أن ب

وغالبًا من وجهة  ،يتسم بصعوبة أكرب من وجهة النظر املنهجية ،مؤشرات التوافر(. إن قياس سبل احلصول على املاء

 النظر السياسية )وخباصة يف النظم غري النظامية(. 

 

ثاًل، يتسم احلصول على مياه الشرب بقدر أكرب من الصعوبة يف قياسه يف املناطق شبه احلضرية واملناطق فم

(. وهناك القليل من 2012)برنامج الرصد املشرتك ملنظمة الصحة العاملية/صندوق األمم املتحدة للطفولة،  ،الفقرية

وتفتقر معظم الوكاالت إىل البيانات املفضوضة على أساس  ،ةالبيانات الدولية القابلة للمقارنة بشأن املؤشرات اجلنساني

فمثاًل، ال تتقصى  21أو تصميم سياسات تراعي الُبعد اجلنساني. ،نوع اجلنس، مما تعل من املستحيل رصد التقدم

 أو فهٌم ،مجع املاء. وال توجد كذلك بيانات كافيةيف معظم املؤشرات الرمسية الوقت الذي تستغرقه النساء والفتيات 

 املوارد الالئي يفتقرن إىل احلقوق النظامية يف األرض واملياه.  وقدار األغذية اليت تنتجها النساء أو مستددممل

 

ويف النهاية، فإن رسم صور عاملية وإقليمية وحتى وطنية مازالت قاصرة عن كونها حمددة السياق بدرجة 

وختفي  ،املستوى القطري، مثاًل، ختفي االختالفات داخل البلد الواحدكافية. فاألرقام اخلاصة بتوافر املياه على 

بني فيما كما ختفي اخلالفات اجلنسانية. وباملثل، ميكن للمتوسطات اليت توضع  ،التمييز بني اجملموعات االجتماعية

اخي املرتفع قد تتعرض لعدة من حدة األحوال املناخية املتناهية الصعوبة. فاملناطق ذات التنوع املن ْفدِفالسنوات أن ُت

 –سنوات متتالية من األمطار اليت تأتي دون املتوسط، مبا يصاحب ذلك من تأثريات مهمة على إنتاج األغذية 

 املناطق اليت تعتمد على الزراعة البعلية. ،ذلك على وخباصة، ولكن ال يقتصر

 

                                                      
م ومع ذلك، فقد حدثت مؤخرًا بعض التحسينات، ذلك أن املشاورة اليت أجراها برنامج الرصد املشرتك بني منظمة الصحة العاملية وصندوق األم 21

ا ، قد شددت على مسائل اإلنصاف، واملساواة وعدم التمييز اليت ميكنها أن تتغلب على بعض املسائل اليت أوجزناه2015املتحدة للطفولة ملا بعد 

ة فيما تقدم. فمثاًل ُأقرتح ضرورة معاجلة عدم املساواة داخل اأُلسر عن طريق إفضاض البيانات على أساس الفئة العمرية ونوع اجلنس والصح

رغوب. أمٌر ننتظر لنراه ولكن هذه املسائل نمتثل التقدم يف االجتاه امل 2015واإلعاقة، إخل. فكيف يتم تناول هذه املسائل يف جدول أعمال ما بعد 

 .Mehta ،2013 و 2012انظر برنامج الرصد املشرتك ملنظمة الصحة العاملية/ صندوق األمم املتحدة للطفولة، 
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وما تنطوي  ،ت املياه الشديدة االختالف عرب العاملوحتتاج هذه املسائل ألن تؤخذ يف االعتبار عند حماولة فهم سياقا

ضمنًا على إعطاء  ينطويعليه من معين بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية. إن تقييم املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية 

إىل املنظورات والسياقات احمللية، وكذلك إىل الطرق املدتلفة اليت ميكن بها للنساء والرجال احملليني أن  ةهمياألكل 

يطوروا نظمًا قادرة على املقاومة للتعامل مع حاالت عدم اليقني املتزايدة. فكيف ُتدار املياه من أجل األمن الغذائي 

وهو ما سنتناوله بالبحث يف الفصول التالية.  ،حتديات احلوكمة نعناهيك  ،والتغذية وسط قدر متزايد من عدم اليقني

حتمية الوصول إىل مياه الشرب كذلك و ،الطلب على املياهيتزايد ن اإلقليمي واحمللي، فببحث توافر املياه على املستويْي

تكون هناك حاجة وية، لغذائي والتغذاوكذلك لضمان استددامات املياه األخرى من أجل األمن  ،التصحاحإىل و السليمة

واستددامها احلصول على املياه ويستنري ويف النظم الغذائية على مجيع املستويات.  ،إىل حتسني إدارة املياه يف الزراعة

من أجل األمن الغذائي والتغذية بعالقات القوة االجتماعية والسياسية واالقتصادية داخل البلدان، يف أحواض األنهار 

حتسني إىل ومن ثم تكون هناك حاجة  –وباملثل بالبنية التحتية وهطول األمطار بنفس القدر  ،ليوعلى املستوى احمل

 حوكمة املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية.
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 إدارة ندرة املياه يف النظم الزراعية والغذائية من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية -2

 
توافر/ندرة املياه على املستوى احمللي، حسبما حّدده التوافر املادي  ، يفرض1على النحو املبني يف الفصل 

سد هذا جتواالقتصادي والطلبات املتنافسة، استددام املياه املتاحة على حنو أفضل من أجل حتسني إنتاحية املياه. و

وائد إيكولوجية بتكلفة األمر األهداف املتمثلة يف إنتاج املزيد من املواد الغذائية والدخل ومصادر كسب العيش وف

املوزعة ألغراض االستعمال أو املستنفدة بسبب االستعمال. ويعد منها مستددمة، مياه اجتماعية وبيئية أقل لكل وحدة 

حتسني اإلنتاجية عنصًرا أساسًيا إلدارة املياه الزراعية بهدف تلبية احتياجات األمن الغذائي والتغذية اليت يتطلبها عدد 

 (.2007وآخرون،  Moldenكان )متنامي من الس

 
فيها الفقر وتندفض فيها  اليت يشتدناطق املصلة بتحسني إنتاجية املياه العالية ذات الولويات األوتشمل 

ومناطق تشتد  -يف جنوب آسيا وأمريكا الالتينية أخرى وأحناء  الكربى إنتاجية املياه من قبيل أفريقيا جنوب الصحراء

فيها وظائف النظام اإليكولوجي  روالنهر األصفر ومناطق تتضر اإلندوسفيها املنافسة للحصول على املياه مثل حوض نهر 

 (.2007وآخرون،  Moldenسلبًيا بسبب سحب املياه ألغراض الزراعة )

 
إىل حتسني األمن  دارة املياه يف الزراعة والسالسل الغذائية سعيًامكنة لتحسني إاملسبل الوينظر هذا الفصل يف 

 الغذائي والتغذية.

 
ويقوم حتسني إنتاجية املياه يف جمال الغذاء والزراعة على سبيلني: أواًل حتسني إدارة املياه، وثانًيا زيادة 

والغذائي. وميكن أن تؤدي هذه األمور إىل اإلنتاجية بتطوير إدارة كل املدخالت واملعايري األخرى يف النظام الزراعي 

 تفاوت درجات تغيري النظام. وال بد من مراعاة كل من إدارة املياه وإدارة النظامني الغذائي والزراعي على كل النطاقات.

 

من ووسيبحث هذا الفصل يف هذه التحديات اإلدارية اليت يواجهها األمن الغذائي والتغذية يف نطاقات متعددة 

وأخرًيا، سينظر عة )النظم البعلية واملروية( إىل استددام املياه يف جتهيز األغذية وحتضريها، وكذلك دور التجارة. الزرا

املياه ومنهجياته باعتبارها سبياًل لقياس إنتاجية املياه وفعاليتها، وتوجيه التقدم والقرارات اإلدارية،  قياسيف أدوات 

 مبا يف ذلك خيارات االستهالك.

 

 إدارة املياه ونظم إدارة املياه، من النظم اإليكولوجية إىل نظم األغذية الزراعية 2-1

 

 دور النظم اإليكولوجية واملناظر الطبيعية يف استدامة املوارد املائية 2-1-1

 
 أن حيّدد إتاحة املياه على املستوى احمللي. من شأن توافر املياه على مستويات واسعة يف النظم اإليكولوجية
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 أنهار األمازون الكثيفة  - 5اإلطار 

األمازون وعالقته باملناخ وكمية األمطار يف الربازيل، خلص  أجريت عنيف استعراض حديث وشامل بشأن ورقات علمية 

Noble (2014 إىل أن إزالة الغابات يف هذه املنطقة تؤثر يف نقص املياه الذي تشعر به معظم املناطق اآلهلة بالسكان يف ) .البلد

ومينع االخنفاض يف عدد األشجار يف اجملّمع احليوي تدفق الرطوبة  وتعيق إزالة الغطاء النباتي تدفق رطوبة الرتبة إىل اجلو.

االفتقار إىل األمطار يف مشال شرق البلد بصورة رئيسية نتيجة غري مباشرة إلزالة األشجار يف  ويشكلبني الشمال واجلنوب. 

، بلغت مساحة أشجار الغابات املقطوعة واإلزالة التدرتية للغابات من 2013السبعينات إىل عام  األمازون. ومنذ بداية

من الغابات، مما يشكل مساحة تساوي ضعف مساحة أملانيا. ويواجه "النهر املنتقل جًوا"،  2كلم 762 979اجملّمع احليوي 

العذبة يف كل أرجاء جنوب شرق أمريكا الالتينية، تهديًدا  املياه من مداداتاإلوهو نهر أكرب من نهر األمازون ومسؤول عن 

نفاثة )تدفق خبار املاء( الائية املتيارات ال( إىل 2004وآخرون،  Marengoخطرًيا. وتشري عبارة "األنهار املنتقلة جًوا" )

تصل إىل جنوب شرق اليت ، سلسلة اجلبالب واملعاقةمن منطقة األمازون صوب شرق جبال األنديز  املتنقلةدفوعة بالرياح امل

هذا النهر يومًيا يف أرجاء البلد، إذ يسّرب عشرين مليار طن من املياه  ويتنقلالربازيل ومناطقها اجلنوبية ومشال األرجنتني. 

ألمريكا اجلنوبية. ويصب نهر األمازون، وهو أكرب مصدر  يالعذبة يف منطقة توّلد سبعني يف املائة من الناتج احمللي اإلمجال

طن من املياه العذبة يف احمليط األطلسي كل يوم. ومن بني الدروس املستفادة من هذه  مليار 17 مقدارللمياه يف العامل، 

افتقاره إىل املياه بصورة الدراسات، أشار الكّتاب إىل أنه يف حال استمرار النمط احلالي "للنمو" يف منطقة األمازون، سيزداد 

تغري من عام إىل عام. ويتمثل الدرس الثاني يف زيادة تقلب املناخ "الطبيعي" بسبب االحرتار الدائمة، وليس على أساس 

القاسية الشديدة وإىل تكرر املزيد من حاالت اجلفاف  احلاالتاملزيد من  حدوثالعاملي. ومن شأن هذا األمر أن يؤدي إىل 

 اجلفاف وفيضانات شديدة يف األمازون.يف زيادة وجود تارخيية. ومن الواضح فعاًل العايري املباملقارنة مع  والفيضانات،

 (.2014) وآخرون Marengo( و2014) Noble: املصدر

 

وميكن أن تكون األحواض املائية ذات أحجام هائلة وقارية يف بعض احلاالت. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن 

ما يعين أنه ميكن إلدارة النظام اإليكولوجي دورة املائية على نطاقات قارية، والاإليكولوجية التفاعل بني النظم  حيدث

 أن حتدث أحياًنا آثاًرا بعيدة جًدا يف توافر املياه، حسبما يبينه املثال املتعلق بتغري استددام األراضي يف األمازون 

 (.5)أنظر اإلطار 
 

 لوجية يتعلق مإدارة املياهنهج نظم إيكو 2-1-2

 

اعتماًدا جزئًيا على األقل،  ،سيعتمد النهج املعتمد بشأن إدارة املياه واخليارات التكنولوجية واملؤسسية املتدذة

، حيبذ اخلطاب العاملي احلالي نهًجا ال 3على نطاق املنطقة اليت ستدار. وحسبما نوقش مبزيد من التفصيل يف الفصل 

التابع ملؤنمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة  21مركزًيا يستند إىل مبدأ التبعية حسبما جرى تبنيه يف جدول أعمال القرن 

ة يف نهج النظام اإليكولوجي الرامي إىل حتقيق اإلدار املياه. ويتمثل نهج مماثل يتعلق بإدارة 1992والتنمية لعام 

املتكاملة لألراضي واملوارد املائية واحلية. واألهم من ذلك، يقر نهج النظام اإليكولوجي بأن البشر يشكلون مكوًنا ال 

فاعلة الهات القوية من قبل اجلشاركة امل(، ويدعو إىل 1992يتجزأ من النظم اإليكولوجية )اتفاقية التنوع البيولوجي، 

ذ القرارات أو اجلهات اليت ميكن أن تتأثر بهذه العمليات. وباإلضافة إىل ذلك، تشمل اجلهات املهتمة يف عمليات اختا

جعل إدارة املوارد الطبيعية ال مركزية على أدنى مستوى مناسب. وأكان ضمن نهج تقليدية العمل على يقّر بأنه ينبغي 
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ال األكرب للعمل اجلماعي بشأن إدارة االحتمهناك مثل نهج النظام اإليكولوجي،  أحدثأكثر تتعلق بإدارة املياه أو نهج 

املياه على املستوى احمللي. ومع أّن مؤنمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي اعتمد نهج النظام اإليكولوجي، فما زال 

(. 2011وآخرون،  Roy) 2011دراسة نشرت يف عام  أثبتتهالتنفيذ يف مراحله األولية يف معظم األحواض، حسبما 

، مثل جديدة إفادةفرص  إتاحة صب تركيز أقوى على النظام اإليكولوجي سيؤدي إىله الدراسة إىل أّن "وخلصت هذ

الفيضانات واجلفاف، األمر الذي كاملناخية القاسية  التقلبات إزاءمنافع التنوع البيولوجي وزيادة القدرة على الصمود 

 ".الكهرومائية واملالحةتقليدية مثل الطاقة النافع مزيدا من امل سيوفر

 

جتماعية على حد اليدرولوجية وااهلتعقيدات الويتيح نهج متعدد النطاقات ويتعلق بالنظم اإليكولوجية مجع 

سواء مبوازاة مراعاة احتياجات املستددمني وتوقعاتهم. وسيؤدي هذا األمر يف وقت الحق إىل استدامة ممارسات إدارة 

اإلدارة املشرتكة احمللية وامللكية احمللية أمًرا أساسًيا يف هذا اجملال. وحسبما برهنته املياه مع مرور الوقت. وتشّكل 

وحتقيق  املياه (، ال يكفي االبتكار التكنولوجي وحده لتحسني3، يف الفصل 30احلالتان املغربية واإلثيوبية )أنظر اإلطار 

األمن والغذائي. وعوًضا عن ذلك، ال بد من مزج حتسني املياه وإنتاجية األراضي مبوازاة حتسني التغيري املؤسسي وزيادة 

. وتتفاعل ممارسات إدارة املياه تفاعاًل حتمًيا مع واملتعلقة بالسياساتامللكية احمللية وحتسني البيئات التنظيمية 

اجلنسانية ومع مسائل أوسع نطاًقا تتعلق بالسياسات واختاذ القرارات عرب ت العالقاو ةالعالقات االجتماعية والسلط

 .3مراحل متعددة، مما حيّدد شكل النتائج واملسائل امليدانية اليت هي حمط تركيز الفصل 
 

 حتسني النظم اإليكولوجية الزراعية البعلية  2-2

 

الزراعية املروية بالكامل، مع تركيبات عّدة يف ما تضم النظم اإليكولوجية الزراعية تلك البعلية بالكامل وتلك 

بينها، مثل استددام الري التكميلي بغرض حتسني نظم اإلنتاج البعلي. ويف النظم اإليكولوجية الزراعية البعلية، 

ستددم تستددم كمية األمطار احملبوسة يف الرتبة )أو املياه اخلضراء( استدداًما مباشًرا لدعم إنتاج احملاصيل، فيما ت

النظم املروية موارد املياه اجلوفية أو السطحية )أو املياه الزرقاء( بغرض تكميل األمطار. ويتمثل التحدي البعلي 

 الرئيسي، وال سيما يف املناطق اجلافة )وبصورة أكرب مع تغري املناخ(، يف إدارة خماطر تقّلب كمية األمطار.

 

يف املائة من احتياجات العامل الغذائية  70ا يزيد عن وينتج صغار املزارعني على الصعيد العاملي م

(Wolfenson ،2013 كما تنتج املزارع الصغرية حوالي .)أفريقيا جنوب يف املائة من الغذاء املستهلك يف آسيا و 80

عمل يف بلدان كثرية. الوتؤدي دوًرا هاًما يف تقديم فرص  ب(2013فريق اخلرباء الرفيع املستوى، ) الصحراء الكربى

وبالنظر إىل تزايد املعوقات يف وجه املوارد الطبيعية، ال يتمثل حتدي اليوم يف رفع إنتاجية كل من موارد األراضي واملياه 

فحسب، بل أيًضا صون التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعة  الدخلعن طريق برامج ختلق يف آن واحد فرص عمل لزيادة 

(. ويف اهلند، ساهم قانون املهانمتا Parmentier ،2014دة على التصدي لتحديات تغري املناخ )وجتديدها، واملساع

يف التصدي لتحديات املياه اليت  –مساهمة جزئية على األقل  –غاندي اخلاص بالضمان الوطين للعمالة الريفية 

كل أسرة معيشية( بواسطة فرص عمل يف يوم يف العام ل 100يواجهها األمن الغذائي والتغذية. ويكفل دخاًل مضموًنا )
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إطار مبادرات احلفاظ على األراضي واملياه. وباإلضافة إىل ذلك، يتيح القانون اجلديد املتعلق باألمن الغذائي فرًصا إلقامة 

 (.Swaminathan ،2009نظر اروابط مع هذا الربنامج سعيا إىل إتاحة األمن الغذائي والتغذية )

 

، يتسّبب تغري املناخ بتبدالت يف أمناط درجات احلرارة وكمية األمطار مع إمكانية 1وحسبما نوقش يف الفصل 

. ويقّدر (2002وآخرون،  Fischerاإلنتاج ) منطقةيف املائة من  20و 10التسبب خبسائر زراعية تقّدر بنسبة ترتاوح بني 

Hilhost وMochena (2000 أن ) ميكن أن تندفض بنسبة  الكربى منطقة أفريقيا جنوب الصحراءالزراعة يف إمكانات

زيادة تقلب غالت احملاصيل، يف ظل يف املائة، وبصورة خاصة يف املنطقة السودانية الساحلية. وباإلضافة إىل ذلك،  12

 ذلك أصناف تشكل املداطر املناخية عقبة أمام االستثمارات يف جمال خصوبة الرتبة والتكنولوجيات الزراعية، مبا يف

؛ 2007وآخرون،  Barrett؛ و2009وآخرون،  Boucherاحملاصيل احملّسنة وغريها من املدخالت اليت تعّزز اإلنتاج )

(. وال بد من فهم 2008وآخرون،  Barnett؛ Binswanger-Mkhize ،2010؛ Vargas, Hilland Viceisza ،2008و

نظام، ومن املرجح أاّل تكون آثارها جتميعية ببساطة )إضافة الاآلثار احملتملة لتغري املناخ باعتبارها أمرًا تفاعلًيا داخل 

مشكلة أو أكثر على القائمة( بل مضاعفة، إذ من األرجح أن تقضي تغريات حتصل يف منطقة واحدة على تغريات يف 

 ا.منطقة أخرى أو أن تزيده

 

(، أال 2010وآخرون،  Wreford) طرقوستتأثر النظم اإليكولوجية الزراعية البعلية تأثرًيا مباشًرا بتغري املناخ يف ثالثة 

 وهي:

 

املياه يف مستوى دفض يوس التبدر النتحيعزز ياحلرارة وثاني أكسيد الكربون سدرجات ارتفاع مستويات  -1

افة، وسيقّصر فرتات منو احملاصيل، وسيحد من اجليكولوجية اإلنظم الالرتبة، مما سيجهد النباتات يف 

نظم الالغالت. وميكن أن نمتد التغيريات نفسها فرتات منو احملاصيل وتزيد الغالت يف األجل القصري يف 

 باردة.الرطبة والزراعية اليكولوجية اإل

 

ات ريتغيدوث توقعات حبالاألمطار ستتغري على األرجح يف الكثري من املناطق اجلافة والرطبة رغم كمية أمناط  -2

تفتقر إىل الدقة. وستؤدي زيادة األمطار الغزيرة املتوقعة، وال سيما يف األراضي املنحدرة واملتدهورة، إىل املزيد 

رطوبي الجهاد اإلتسبب مبزيد من الرتبة، مما ي تسربواجنراف الرتبة واخنفاض السطحي من اجلريان 

للنباتات وجتدد املياه اجلوفية بصورة حمدودة. وميكن الرتفاع كمية األمطار أن تعزز توافر املياه السطحية 

وإمكانية مجع مياه األمطار غري أنها قد تؤدي أيًضا إىل حصول املزيد من الفيضانات. وسيعّرض املزيد من 

يقّلص غالت احملاصيل البعلية ساحملاصيل إلجهاد رطوبي، وأمدا طول حاالت اجلفاف الشديدة و/أو األ

 ونوعيتها.
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تغري املناخ سيؤثر أيًضا يف الزراعة بواسطة التأثري على عوامل أحيائية مثل األمراض واآلفات. ويف حني ُيرجح  -3

ئات خمتلفة وال بد من أن تكون هذه اآلثار جوهرية، ال تتوفر معلومات كافية بشأن ما سيحصل حتديًدا يف بي

 إجراء املزيد من البحوث يف هذا اجملال. 

 

وآخرون،  Wreford) طرقوعالوة على ذلك سوف تتأثر النظم اإليكولوجية الزراعية املروية بتغري املناخ يف ثالثة 

 (، أال وهي:2014؛ اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، 2010

 

، مما سيؤدي إىل ضرورة توافر كميات إضافية من املياه من أجل التبدر النتحيارتفاع درجات احلرارة سيزيد  -1

الري. غري أن ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكاربون سيشكل مساًدا للمحاصيل وسيحّسن فعالية النتح مما 

حوث لفهم جممل آثار تغري املناخ من حيث يسّبب زيادة إنتاجية املياه. وال بد أيًضا من إجراء املزيد من الب

 املياه. باصيل إشباع احملاستددام 

 

نتيجة  السطحي املزيد من اجلريان دفقتلإمدادات املياه السطحية الزرقاء قد تكون أعلى يف مناطق معينة نظًرا  -2

خنفاض إمكانيات تسرب إل األمطار الغزيرة، غري أّنه قد تتوفر كميات أقل من املياه اجلوفية نظراكمية ارتفاع 

املياه. ويصعب التنبؤ مبجمل آثار مصادر املياه الزرقاء وال سيما مع مراعاة التقلبات بني املناطق ونتائج املراحل 

املراحل النهائية للطلبات الزراعية املتغرية واالستثمارات يف حتسني استددام املياه اخلضراء. وال بد  –األولية 

 من إجراء املزيد من أعمال النمذجة الصغرية النطاق يف هذا اجملال.

 

 سرعة ذوبان اجلليد قد تستلزم مرافق ختزين جديدة خاصة بكميات املياه السطحية املتزايدة. ومع ذلك، -3

 سيدفض ذوبان اجلليد على األجل الطويل كمية املياه يف بعض أهم اجلداول املائية.

 

 النظم اإليكولوجية الزراعية البعلية 2-2-1

 

 الكربى تشكل الزراعة البعلية املصدر الرئيسي لإلنتاج الغذائي يف العامل. ومعظم األراضي يف أفريقيا جنوب الصحراء

يف املائة(، وثالثة أرباع األراضي الزراعية يف أمريكا الالتينية، وثلثي األراضي الزراعية يف منطقة الشرق األوسط  93)

(. أ2002ومشال أفريقيا، وأكثر من نصف األراضي الزراعية يف آسيا إمنا تعد أراٍض بعلية )منظمة األغذية والزراعة، 

(، يشكل اإلنتاج الزراعي البعلي 10ا واسًعا بني املناطق )أنظر الشكل وفيما ختتلف غالت الزراعة البعلية اختالًف

(. وحتصد 2010، وآخرون Rockströmباملتوسط )طن/هكتار( على الصعيد العاملي أقل من نصف إنتاج الزراعة املروية )

أعلى غالت الزراعة البعلية يف املناطق املعتدلة حرارًيا يف أغلب األحيان واليت تهطل فيها األمطار بصورة كثيفة نسبًيا 

وتكون الرتبة فيها منتجة بطبيعتها، وال سيما يف أوروبا وأمريكا الشمالية. ومع ذلك، وحتى يف املناطق االستوائية، 

(. وتشهد 2007، على املوارد ةظفازراعة احمِلالأطنان للهكتار ) 6-5البعلية التجارية  ميكن أن تتدطى غالت الزراعة

 املناطق اجلافة شبه الرطبة وشبه القاحلة الغالت األقل والتحسينات األضعف يف جمال عائدات وحدة األراضي. 
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  ()أطنان/هكتار( 2006-2004غالت الذرة والقمح البعلية حسب املنطقة )متوسط الفرتة   -10الشكل 

 

 

 

(.2015وآخرين ) Sadoffاملستددمة يف  ملعهد الدولي لبحوث سياسات األغذيةامناذج حماكاة األثر الصادر ة عن : املصدر
22
 

 

وختتلف القيود اليت تواجه حتسني إنتاجية النظام البعلي اختالًفا كبرًيا من منطقة إىل أخرى. ففي املناطق 

القاحلة، تشكل الكمية املطلقة من املياه املتاحة العامل املقيد اهلام. ويف املناطق االستوائية شبه القاحلة وشبه الرطبة، 

ًة، وتعد السيطرة على تقلب األمطار الشديدة مع الوقت واملكان التحدَي األمطار املومسية مناسب كميةعادة ما تكون 

األمطار عادة كمية األكرَب. ويف اجلزء األرطب من املنطقة الشبه القاحلة ويف املنطقة اجلافة شبه الرطبة، تتدطى 

الذي يشوبه قلة هطول األمطار، األمر كمية االحتياجات املائية للمحاصيل ويتمثل التحدي األساسي يف شّدة تقلب 

األمطار، والعواصف العاتية جًدا، وكثرة تكرر موجات اجلفاف. غري أنه ال ميكن شرح سبب االختالفات الكبرية 

األمطار، بل باالختالفات يف إدارة املياه والرتبة  كميةاملالحظة بني غالت املزارعني والغالت احملققة باالختالفات يف 

(، وتشكل خصوبة الرتبة عاماًل مقيًدا يف مناطق كثرية وال سيما يف نظم األراضي 2007وآخرون،  Waniواحملاصيل )

. وغالًبا ما ترتبط الرتبة الفقرية أيًضا بالقدرات الضعيفة الحتواء املياه. ويشكل الكربى اجلافة وأفريقيا جنوب الصحراء

ميكن أن تساعدا املزارعني يف كل هذه الظروف احتباس رطوبة الرتبة وإدارة املناخ احمللي اسرتاتيجيتني أساسيتني 

املتغرية. ويف نظم االستزراع البعلي، تناسب النهج اإليكولوجية الزراعية بصورة خاصة بناء تربة صحية وقدرات أكرب 

 ؛ وMiles ،2012و  Kremenالحتباس املياه، األمر الذي حيّسن إنتاجية احملاصيل يف كل أنواع نظم االستزراع )

Hepperly  ؛ و2007وآخرونPimentel  ،2005وآخرون.) 

 

                                                      
22

 غالت القمح يف أوروبا الغربية أكرب حجما نظرا إىل طول مواسم الزراعة وبرودتها واستددام عوامل اإلنتاج بكثافة كبرية.   
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وميكن للدطر الكبري الناجم عن خسارة العائدات املتعلقة باملياه أن يؤثر سلًبا يف قرارات املزارعني بشأن 

االستثمار، مبا يف ذلك االستثمارات يف العمالة، والبذور واألمسدة احملسنة. وباالقرتان مع التقلبات يف عائدات اإلنتاج، 

ميكن هلذا األمر أن يصّعب على رجال ونساء يفتقرون إىل املصادر يف مناطق شبه قاحلة االستجابة بفعالية لفرص متاحة 

بسبب األسواق الناشئة والتجارة والعوملة. وبناء على ذلك، ينبغي استهالل خيارات إدارية بدعم املزارعني يف سبيل 

نامجة عن األمطار. وهذا هو اجملال الذي ميكن فيه للممارسات اعتماد ممارسات ترمي إىل احلد من املداطر ال

اإليكولوجية الزراعية أن تكون وثيقة جًدا، ألنها تساعد على بناء مزارع قادرة على التأقلم مع املناخ ومساعدة املزارعني 

-Holtعوامل اإلنتاج ) على اختاذ قرارات يف جمال االستثمار تتسم خبطورة أقل ألنهم ميلكون السيطرة على املزيد من

Giménez ،2002؛ و Fraser  ،2011وآخرون.) 

 

غري  ،لمحاصيل األساسية يف العاملل (2011، منظمة األغذية والزراعة"منتجات مهمات" ) والنساء الريفيات

يف املائة  10أقل من نمتتلك املزارعات . وعلى سبيل املثال، العامل منأحناء كثرية يف ظروف نمتييز كبري يف  نعملي نأنه

يف  10يف اهلند ونيبال وتايلند، ويف مخسة بلدان أفريقية نمتت دراستها، تلقت النساء ائتمانات بنسبة األراضي من 
23ذكور املائة أقل من االئتمانات اليت تلقاها أصحاب ملكيات صغرية

وهذه األرقام ليست مقبولة بصورة شاملة، فيعترب  .

Doss (2012 أن من املستحيل قياس ) إسهامات النساء يف اإلنتاج الغذائي بدقة ألنه يصعب تفصيل البيانات املتعلقة

االفتقار إىل  أيضًاواالفتقار إىل بيانات مفّصلة حسب نوع اجلنس، بل ًا حتديويشًكل بني الرجال والنساء(. فيما بالعمالة )

يف كثري من األحيان ال توثق وهكذا ، اجلنسنوع املتعلقة باجلوانب على العمل اليت نمتّكن من تصور سليم لإلحصاءات 

املشاكل رغم لكن و(. 2013وآخرون،  Dossمن الناحية الكمية ) جيدًا بني اجلنسني توثيقًاأوجه انعدام املساواة 

من املهم ، على األدلة زفة حسب نوع اجلنس وانعكاساتها من حيث صنع السياسات املرتكصّناملبيانات املتعلقة بال

بالدور الرئيسي الذي تؤديه النساء يف الزراعة وكيف أّن عدم تكافؤ فرص احلصول على التكنولوجيا واالئتمان اإلقرار 

 .بشدة واألراضي واملوارد األخرى ميكن أن يعيق هذه اإلسهامات

 

 حتسني الزراعة البعلية 2-2-2

 

املدخالت البعلية عن طريق حتسني (، ينبغي صب االنتباه على تعزيز 2010وآخرين ) Rockströmلـ وفًقا 

إدارة املياه. ورغم النجاحات احملققة يف تطوير الزراعة البعلية عرب ممارسات إدارة الرتبة واملياه واحملاصيل والري 

ع املياه، نمتيل هذه األمور إىل تشكيل إجنازات معزولة من الناحية العملية. ومعدالت االعتماد مندفضة مجالتكميلي و

سباب رئيسية: الرحبية املتدنية، غالًبا بسبب تقلب األسعار واخللل يف السوق الناتج عن األسواق احمللية ألربعة أ

والدولية على حد سواء؛ وإغراق السوق بالسلع الزراعية؛ واالفتقار إىل مرافق حملية للمعاجلة؛ وضعف إمكانية الوصول 

تساهم تكاليف العمالة املرتفعة نسبًيا واملداطر العالية يف هذا  إىل املدازن أو األسواق. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن

  (.2007، على املوارد ةظفازراعة احمِلالالصدد )

 

                                                      

.http://www.fao.org/gender 23  أنظر
  

http://www.fao.org/gender
http://www.fao.org/gender


82 

ويشكل حتسني إدارة مياه األمطار ورطوبة الرتبة والري التكميلي أمًرا أساسًيا ملساعدة أكرب عدد من الفقراء باحلد من 

اخلسائر يف الغلة أثناء موجات اجلفاف، وتوفري األمان للمزارعني من أجل اجملازفة باالستثمار يف عوامل إنتاج أخرى، 

 السماح هلم بزراعة حماصيل ذات قيمة سوقية أكرب مثل اخلضار أو الفواكه. مثل األمسدة واألصناف الوفرية الغلة و

 

ويعد الري التكميلي اسرتاتيجية أساسية، ال تستددم بعد بصورة كافية، من أجل فتح غالت الزراعة البعلية 

اج البعلي باستددام كميات املمكنة وإنتاجية املياه يف الزراعة البعلية. وميكن أن يزيد الري التكميلي زيادة كبرية اإلنت

حمدودة من املياه، املستعملة خالل موجات اجلفاف، بهدف التدفيف من إجهاد رطوبة الرتبة، وبناء على ذلك احلد 

مليمرت يف املوسم من أجل  200مليمرًتا و 50من خطر فشل احملاصيل. ويكفي الري التكميلي بكمية ترتاوح بني 

و زيادة إنتاجها عن الضعف. وميكن مجع هذه الكميات الصغرية باستددام املياه يف مضاعفة غالت الزراعات البعلية أ

ع املياه أو نظم املوارد املائية التقليدية. ويتيح الري التكميلي تعديل مجالينابيع احمللية، أو املياه اجلوفية الضحلة، أو 

ناخية القصوى والتكيف مع تغري املناخ. وإذ حيد اجلداول الزمنية اخلاصة باحملاصيل سعًيا إىل التدلص من الظروف امل

الري التكميلي من املداطر، ميكن أن يقدم احلافز الضروري لالستثمارات يف عوامل إنتاجية أخرى، مثل أصناف 

 (.Oweis ،2014احملاصيل احملسنة واألمسدة والعمالة وتقنيات احلراثة، كما يقدم احلافز الضروري للتنويع )

 

 حتسني غالت احملاصيل البعلية وإنتاجية املياه، ميكن أن يساعد الري التكميلي على استقرار وباإلضافة إىل

موعة من جمإنتاج املزارعني ودخلهم. وسعًيا إىل حتقيق أكرب فائدة ممكنة، ينبغي أن يرتافق الري التكميلي مع 

فيها املياه اجلوفية، ينبغي أن تشجع السياسات املمارسات اخلاصة بإدارة الرتبة واحملاصيل. ويف املناطق اليت ُتستددم 

على التقليل من استددام الري التكميلي بهدف احلد من الضخ واستدامة وظيفة طبقات املياه اجلوفية )البنك الدولي، 

ناخ، أ(. وعالوة على ذلك، يدعم الري التكميلي التكيف مع تغري املناخ )اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري امل2006

(. وهذا ال يعين غياب أي نتائج خارجية للري التكميلي. وميكن الستددام املياه 2011، وآخرون Sommer؛ 2014

الزرقاء يف املراحل األولية يف املناطق البعلية تقليدًيا أن خيفض تدفق الكميات والنوعية يف املناطق املروية يف املراحل 

وينبغي مراعاة املقايضة بني استددام املياه الزرقاء يف املراحل األولية باملشاركة (. 2012وآخرون،  Hessariالنهائية )

 مع املياه اخلضراء واملراحل النهائية للمناطق املروية بالكامل.

 
ويشري مجع مياه األمطار إىل التعويض عن خسارة املياه يف النظم البعلية ويتيح فرًصا إلدارة املوارد املائية 

ياه ملاملكعبة  األمتار املليارات منافة، تهدر سنوًيا مئات اجلبيئات الالستناد إىل اجملتمع احمللي. ويف المركزيًا با

يف بالوعات امللح والتبدر من مساحات الرتبة العارية نتيجة االفتقار إىل اإلدارة املالئمة  السطحي األمطار عرب اجلريان

يف سواء فيد، املالستعمال لبواسطة التجميع وخيزن  السطحي واإلدارة املستدامة للنظم اإليكولوجية. وتمع جريان املياه

ه اجلوفية. وميكن استعمال املياه املدزنة يف وقت الحق سطحية أو يف الرتبة أو يف جتديد طبقات املياالتدزين المناطق 

الري يف الستددام البشري أو احليواني أو وذلك ليف حال االحتفاظ بها يف خمزن سطحي أو خمزن للمياه اجلوفية، 

الرتبة  التكميلي، أو يف حال تستددمها احملاصيل فوًرا من الرتبة. وغالًبا ما توقف إجراءات مجع مياه األمطار اجنراف

، وبصورة خاصة عند استعمال أنواع مستجمعات مياه بالغة الصغر. وتستددم املياه املدزنة يف برك تهاخصوبمن وحتّسن 

 سطحية أو يف طبقات مياه جوفية يف أغلب األحيان باعتبارها مصدر ري تكميلي. 

 
 وعن طريق إبطاءلزراعة على التأقلم. ويؤدي مجع املياه دوًرا أساسًيا يف التكيف مع تغري املناخ وزيادة قدرة ا

وختزين املياه يف الرتبة  التسربمجع مياه األمطار زيادة وترية جريان األمطار الغزيرة املتزايدة أو توقيفها، يتيح 



83 

عتمد على اجلريان، ميكن لتغري املناخ، بزيادة كمية توحتسني جتديد املياه اجلوفية. ومبا أّن فعالية مجع املياه 

 (.2012 وآخرون Oweisأن يشكل عائقا )عن  ًار، أن يشكل يف الواقع فرصة عوضاألمطا

 
 إدارة املخاطر واحلد من مواطن الضعف

 

يتمثل اهلدف املتعلق بزيادة االستثمار يف الزراعة البعلية يف احلد من مواطن الضعف جتاه املداطر وحتسني 

اإلنتاجية من أجل ضمان اإلنصاف والتنمية املستدامة. وعادة ما يشكل استددام تكنولوجيات مطورة أصاًل يف مناطق 

مناطق مروية، بسبب عائدات سريعة تساعد املزارعني  بعلية مسألة أرخص وأسهل من استددام هذه التكنولوجيات يف

املياه والري التكميلي، بنية حتتية ومعدات ميكن  مجععلى زيادة الدخل. ومع ذلك، تستلزم بعض املمارسات، مثل 

وارد املأن تشكل عائًقا بالنسبة إىل صغار املزارعني واملزارعني الفقراء، وال سيما النساء اللواتي يكافحن للحصول على 

 (.2007، الزراعة احمِلافظة على املواردالية )امل

 

ومن شأن اإلجراءات الرامية إىل تقليص املداطر اليت يواجهها فرادى املزارعني وتعزيز إدارة املياه يف الزراعة  

 Rockströmالبعلية بغرض زيادة اإلنتاج الغذائي واحلد من الفقر واحلفاظ على منافع النظام اإليكولوجي أن تتضمن )

 ( ما يلي:2010وآخرون، 

 

  ؛األمطارإتاحة مياه األمطار للمحاصيل عندما تكون بأمس احلاجة إليها، على سبيل املثال، عرب ختزين 

  بناء قدرات املدططني بشأن املياه، وصّناع السياسات، واملرشدين، واملؤسسات اجملتمعية يف جمال النظم

 البعلية؛

  إدارة مياه األمطار يف مستجمعات املياه العليا باإلضافة إىل اإلدارة يف املزارع؛استددام نهج متكامل يراعي 

  (.8استددام التحالفات يف إطار التعلم واملمارسة من أجل االرتقاء بالتكنولوجيات واملمارسات )أنظر اإلطار 

 

 إمكانية أن يزيد الري التكميلي اإلنتاجية البعلية ثالث مرات    - 6اإلطار 

والتطبيق  املنّسقأطنان للهكتار باالستددام  5 لىن أحد البحوث إمكانية رفع ناتج القمح من طنني للهكتار إىل ما يزيد عيبّي
مليمرت فقط من مياه الري. ويف حني لن تدعم الكمية احملدودة للمياه املتاحة  200و 100يف الوقت املناسب ملا يرتاوح بني 

احملاصيل املروية بالكامل، ميكن أن تزيد جوهرًيا اإلنتاجية عندما تستددم باعتبارها مكماًل لألمطار. وإنتاجية املياه يف ظل 
 (.Hachum،2003و  Oweisالري التكميلي هي أعلى بكثري من إنتاجية املياه يف ظل الري الكامل )

 74 000زراعة القمح يف ظل الري التكميلي يف األحناء الشمالية والغربية للجمهورية العربية السورية من  زادت مساحةو
متوسط الزيادة يف الربح الصايف بني الري البعلي والري  ت تقديرات(. وبلغ2000هكتار ) 418 000( إىل 1980هكتار )

والر أمريكي للهكتار. وأدى االخنفاض يف الري التكميلي )إدارة إجهاد املياه يف النباتات على أفضل د 300التكميلي للقمح 
 2.14كيلوغرام إىل  0.84ناطق الشمالية الغربية من املحنو عندما ال تتوافر املياه توافًرا كافًيا( إىل ارتفاع اإلنتاجية يف 

 (.Hachum،2003و  Oweis)كيلوغرام من احلبوب يف املرت املكعب من املياه 

ميلمرًتا أن يزيد غالت  80و 60بني  يرتاوح مبقدار بينت حبوث أجريت يف بوركينا فاسو وكينيا أنه ميكن للري التكميلي"
طن للهكتار )الذرة الرفيعة والذرة البيضاء(  1 –طن  0.5 الناتج التقليدي من زيادةاحلبوب مرتني أو حتى ثالثة مرات، أي 

إدارة خصوبة الرتبة.  باجلمع بينها وبني حتقيقهاطن للهكتار. غري أّن معظم اآلثار املفيدة للري التكميلي    2.5–1.5 إىل
وتشكل قدرات املزارعني، التقنية منها واملالية على حد سواء، العائق األهم الذي يواجه تطوير الري التكميلي يف أفريقيا، 

  (2006a: 210، ُذكروا يف البنك الدولي 2013وآخرون،  Rockström" )اجلريانوذلك من أجل استحداث نظم ختزين مياه 
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 ع مياه األمطار يف صهاريج مياه جوفية للنظم البعلية يف الصني وأفريقيامج    -7اإلطار 

مستجمعات مع اجلريان السطحي من جلُتعّزز صهاريج ختزين صغرية جوفية على نطاق واسع يف مقاطعة غانزو يف الصني 

املياه الصغرية. ومن شأن حبوث أجريت بشأن استددام هذه الصهاريج للتدفيف من موجات اجلفاف اليت جتهد القمح 

يف املائة يف إنتاجية املياه، أي  20( أن تشري إىل زيادة بنسبة 2000وآخرون،  Liالبعلي يف حمافظات عدة يف مقاطعة غانزو )

كلغ/ملم/هكتار لقمح يتلقى رًيا تكميلًيا. وترتاوح إنتاجية املياه اإلضافية  10.3كلغ/ملم/هكتار للقمح البعلي إىل  8.7ارتفاع من 

كلغ/ملم/هكتار، ما يشري إىل القيمة املضافة الكبرية نسبًيا للري التكميلي. ولوحظت نتائج مشابهة يف الذرة،  30و 17ما بني 

كلغ/ملم/هكتار  62و 15يف املائة، وترتاوح كفاءة استعمال املياه اإلضافية بني  88و 20ني إذ زادت الغلة بنسبة ترتاوح ما ب

 (.2000وآخرون،  Liللري اإلضايف )

وُتطور وُتعزز أنظمة مماثلة تستفيد من التجربة الصينية يف جمال الصهاريج اجلوفية يف كينيا وإثيوبيا. ففي كينيا )حمافظة 

اريج لري حدائق خمصصة لالستددام املنزلي، ونمتكني املزارعني من تنويع مصادر الدخل ماشاكوس(، تستددم هذه الصه

العائدة من األراضي. وتعّزز نظم الري الصغرية مع نظم الري بالتنقيط القليلة الضغط واملتاحة جتارًيا. وتساهم جمموعات الري 

زارعون بصورة متزايدة، يف كينيا املياه والعمالة ويعتمدها بالتنقيط الرخيصة )جمموعة دلو شابني( يف االقتصاد يف استهالك امل

 Rockströmمياه األمطار بالري بالتنقيط أن يؤديا إىل حتسينات هامة للغاية يف جمال إنتاج املياه ) مجعمثال. وميكن ملزج 

 (.2001وآخرون، 

 

 مناء احللول مع املزارعني عرب التحالفات يف إطار التعلم واملمارسة    - 8اإلطار 

(. 2009وآخرون،  Wani؛ 2003وآخرون،  Rockströmميكن أن تشكل الزراعة البعلية يف شرق أفريقيا خطًرا كبرًيا )

وميكن أيضا أن تشكل األمطار  فاألمطار تهطل بقلة لفرتات طويلة أو قصرية ونمتوت احملاصيل أو تنتج غالت قليلة باستمرار.

عند تساقطها مصدر ضغط مدّمر جًدا، إذ تتسّبب بتكدس الرتبة وجريان سطحها بصورة هائلة. وبناء على ذلك، يواجه صغار 

املزارعني حتدًيا حقيقًيا يف احلصول على املصدر وختزينه واستددامه بفعالية من أجل املساعدة على دعم إنتاج احملاصيل 

 غذائي الذاتي أو السوق األوسع نطاًقا اخلاصة باحملاصيل الغذائية والنقدية.ألمنهم ال

مع صغار املزارعني  "(كريتعاونية املساعدة واإلغاثة يف كل مكان )"وبواسطة التحالفات يف إطار التعلم واملمارسة، تعمل 

وموظفي اإلرشاد والباحثني احملليني يف إثيوبيا ومجهورية تنزانيا املتحدة وأوغندا على وضع وحتسني تكنولوجيات 

وممارسات ميكن أن ترسخ فعالية إدارة املياه واستددامها بالنسبة إىل زراعة صغار املزارعني. وتستلزم هذه "الزراعة الذكية 

مساعدة املزارعني على اختاذ خيارات واعية بشأن  (2014، الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية)" القائمة على املياه

 ال سيمااملياه السطحية وختزينها، وتقييم املياه اجلوفية املتاحة واستددامها بصورة مستدامة، و جريان احتباسسبل حتسني 

، أو "املياه اخلضراء"، بالرتكيز على تعزيز احتباس مياه الرتبة حول مياه األمطار كفاءة استعمالحتقيق احلد األقصى من 

 نظم احملصول اجلذري.

( إىل زيادة CARE ،2013) "إطار املبادرة العاملية للمياه لشرق أفريقيا"ويرمي الرتكيز اخلاص هلذا العمل اجلاري يف 

زارعات. ومع أن النساء يشكلن جزًءا كبرًيا من إنتاجية املزارعني وقدراتهم على مواجهة املصاعب عن طريق نمتكني امل

املزارعني يف جمتمعات حملية كثرية، غالًبا ما ينلن فرًصا أقل للحصول على استثمارات ومساهمات يف أعماهلن الزراعية 

من  ( وميكن أن يكافحن كي "يتدّرجن" لزراعة ما ينتج فائًضا سنوًيا. والكثري2013)برنامج األمم املتحدة للبيئة، 

مياه األمطار لزراعة احملاصيل يف املوسم  مجعالتكنولوجيات واملمارسات املتاحة هي بسيطة ومتدنية التكلفة، ومنها صهاريج 

اجلاف يف مشال أوغندا، والتالل املتدّرجة و"احلفر املضاعف" من أجل كسر رص الرتبة يف منطقة كليمنجارو يف مجهورية 

النطاق للري بهدف تكميل احملاصيل البعلية يف منطقة أمهارا يف إثيوبيا. ويتمثل تركيز  تنزانيا املتحدة ووضع نظام صغري

يف التعلم املشرتك واإليضاحات من املزارع إىل املزارع سعًيا إىل املساعدة على تعزيز التقنيات واملمارسات الناجحة  "كريمنظمة "

 على االستثمار يف جمال االبتكار.ورصد اآلثار عرب املواسم واألعوام، مما يشجع املزارعني 

 (.2003) .وآخرين Rockström و CARE، 2013نظر ا للمزيد من املعلومات
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 إصالح املناظر الطبيعية وتطوير الري على نطاق صغري يف منطقة تيغراي، مشال إثيوميا  - 9اإلطار 

تشكل منطقة تيغراي إحدى املناطق اليت تعاني من أشد حاالت انعدام األمن الغذائي واجلفاف يف إثيوبيا، ويقّدر عدد 

ويفيد مكتب الزراعة والتنمية يف  .2كلم 80 000مليون نسمة ويبلغ إمجالي مساحة األراضي  4.5السكان فيها حبوالي 

. ومن أجل نقض التدهور 2006يف عام  "امج شبكة األمان اإلنتاجيةبرن"نسمة يف  1 453 707( مبشاركة 2013تيغراي )

البيئي وضمان األمن الغذائي على مستوى األسرة، تدخلت خمتلف املنظمات واجملتمعات احمللية يف العقدين املاضيني )إدارة 

 إطار حفظ الرتبة واملياه هكتار من األراضي يف 960 000املوارد الطبيعية ومجع املياه( لتنفيذ مشاريع. ويندرج حوالي 

(، تشمل 2014)  وآخرون Woldearegay(. وحسبما أشار إليه 2014، يف تيغراي )مكتب الزراعة والتنمية الريفية

سًدا  130التدخالت بناء ما يلي: آالف اخلنادق العميقة وبرك التدلل والسدود؛ ومئات سدود حتويل األنهار؛ وحوالي 

املياه؛ وبرامج التحريج وإغالق املناطق؛ وإدارة املياه وجتميعها. وبالنظر  مجعصغري النطاق وأساليب أخرى حلفظ الرطوبة و

( يف وغريهاإىل هذه التدخالت املتعلقة بنهج املناظر الطبيعية، برزت مياه جديدة )مياه جوفية وينابيع وسيول وخزانات مياه 

 1994هكتارا يف عام  50جة، زاد ري األراضي الصاحلة للزراعة، إذ ارتفعت من أقل من حوالي منطقة تيغراي. وبالنتي

(Woldearegay  ،لتبلغ ما يزيد عن 2009وآخرون )1.2وذلك من أصل مساحة تبلغ  2014هكتار يف عام  240 000 

 (.2014 ، يف تيغراي مليون هكتار من هذه األراضي )مكتب الزراعة والتنمية الريفية

غ ـًا على األقل ليبلـاخنفاضًا جزئي 2013يف عام  "ةـة األمان اإلنتاجيـبرنامج شبك"عدد األشداص املستفيدين من اخنفض و

برناجمني يعززان األمن الغذائي على مستوى األسرة: برنامج مستجمع املياه الكثيف وتعزيز فضل فرًدا وذلك ب 1 238 677

خرية. ورغم قلة ممارسات الري احلديثة يف هذه املنطقة، ُحققت إجنازات ملحوظة يف الري على نطاق صغري يف اآلونة األ

قنطار/هكتار يف عامي  4تعزيز إنتاجية الزراعة البعلية واملروية يف األعوام األخرية: ارتفعت غلة الزراعة البعلية من 

ثار السلبية للجريان السطحي على . وسعيا إىل احلد من اآل2013/2014قنطار/هكتار يف عامي  24إىل  1994/1995

الطرقات )التكوينات األخدودية، والفيضانات، والتغدق باملاء، إىل آخره(، جتمع منطقة تيغراي أيضا مياه الطرقات 

باستددام خمتلف التقنيات يف كل "واريداس" )املستوى اإلداري احمللي( يف املنطقة. ويعّزز هذا األمر اإلنتاجية عرب حتسني 

الرتبة وجتديد نظم املياه اجلوفية السطحية. ورغم تقلب كميات مياه األمطار على حنو كبري يف املنطقة، ومع مرور رطوبة 

األعوام، أصبح من املمكن تعزيز إنتاجية كل من الزراعة البعلية والزراعة املروية وتفادي الكوارث املتصلة باملناخ مع مرور 

 واستددام تكنولوجيات مالئمة جلمع املياه وحفظ الرطوبة.األعوام عرب إصالح املناظر الطبيعية 

 

 ومصايد األمساك الثروة احليوانيةدور   2-2-3

 

و/أو تربية األحياء املائية جزًءا هاًما من نظم اإلنتاج الزراعي والنهج اإليكولوجية  الثروة احليوانيةتشكل 

والدخل النقدي والطاقة الزراعية واألمسدة اليت ميكن أن تعزز  واألمساكم والبيض والزراعية، إذ تتيح احلليب واللح

الثروة بالتنب وغريها من فضالت احملاصيل. وتشّكل منتجات يف كثري من األحيان خصوبة الرتبة، فيما تتغّذى 

فة إىل ذلك، اليت تنطوي على قيمة تغذوية عالية منتجات هامة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذوي. وباإلضا احليوانية

قيًما ثقافية هامة، فهي تشكل وسائل للفقراء من أجل مجع الثروات وإتاحة شيء من القدرة  الثروة احليوانيةتتضّمن 

 خرى. وتكتسب أهمية خاصة يف املناطق القاحلة والشبه القاحلة.األعلى مواجهة اجلفاف والبيئات القاسية 

 

( ومن 2007وآخرون  de Fraitureيف املائة من املياه املدصصة للزراعة ) 20حوالي  الثروة احليوانيةوتستهلك  

األرجح أن تنمو هذه احلصة يف املستقبل القريب نظًرا إىل الزيادة السريعة يف استهالك املنتجات احليوانية. وختتلف 
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ؤثر تأثرًيا كبرًيا يف كمية املياه يف فعاليتها يف جمال حتويل العلف إىل منتجات حيوانية، األمر الذي ي الثروة احليوانية

أدنى عموًما من إنتاجية املياه يف منتجات  الثروة احليوانيةاملستددمة. ورغم ذلك، إن إنتاجية املياه يف منتجات 

لرت من املياه )باستثناء االحتياجات  15 400من اللحم ما يبلغ باملتوسط حوالي  إنتاج كيلوغراماحملاصيل. فيستلزم 

واملاعز  األغنامم ورت على التوالي إلنتاج حلل 4 300رت ول 5 500رت ول 10 400املائية للتصنيع(، وباملتوسط ما يبلغ 

من املياه يف العام الواحد، وتستعمل ثلث هذه الكمية إلنتاج  3كائًنا حموًرا 2 422والدجاج. وتستددم احليوانات حوالي 

يف املائة من هذه املياه إلنتاج العلف املدّصص  98ومخس هذه الكمية إلنتاج احلليب. وتستعمل حوالي  األبقارحلوم 

 (.Hoekstra ،2010و  Mekonnen)للحيوانات فيما تستددم النسبة املتبقية للشرب وجتهيز األغذية 

 

هامة آثاًرا سلبية تتعلق بنوعية املياه وحددت عمليات التغذية احليوانية املركزة يف مناطق كثرية وبصورة 

(Halden وSchwabb ،2014 ،وميكن أن تؤدي عمليات التغذية احليوانية املركزة إىل اإلفراط يف حتميل املغذيات .)

مما يؤدي إىل اإلثراء الغذائي للمياه السطحية، فينشئ على سبيل املثال "مناطق ميتة" يف املياه الداخلية ومياه البحر 

اخنفاض يف التنوع البيولوجي حدوث حد سواء بسبب تكاثر الطحالب ما يؤدي إىل موت األمساك بأعداد كبرية وعلى 

(Halden وSchwabb ،2014.) 

 

على الصعيدين املادي  الثروة احليوانيةوهناك جمال واسع لزيادة إنتاجية املياه ذات الصلة برتبية 

واالقتصادي، عن طريق، مثاًل، حتسني مصادر األعالف، وترسيخ اإلنتاج احليواني، وتعزيز الصحة احليوانية، 

(. ومن شأن إدماج 2007وآخرون،  Pedenواعتماد ممارسات مالئمة خاصة بالرعي بهدف احلد من تدهور املراعي )

ن إدارة وى املزرعة إىل مستوى مستجمعات املياه إدماجا أفضل أن حيّسإنتاج النباتات والثروة احليوانية من مست

املغذيات وكفاءة استددام املياه. وميكن الستددام فضالت احملاصيل الزراعية يف األعالف احليوانية وفتح املراعي أن 

يف النظم املروية والبعلية  انيةالثروة احليويزيدا إنتاجية املياه يف تربية احليوانات مرات عدة، كما ميكن لتحسني إدماج 

 واستددام مياه الري لفائدة األسر والصناعات الصغرية أن تزيد كلها إنتاجية املياه.

 

يف الكثري من املناطق القاحلة والشبة القاحلة عنصًرا أساسًيا يف مصادر كسب  الثروة احليوانيةونمتثل تربية 

يف املائة من األراضي املستددمة  85العيش، وغالًبا ما تكون املصدر الوحيد لكسب العيش. وتبلغ املراعي ما يزيد عن 

استغالل مصادر الكتلة احليوية (. وتشكل النظم الرعوية سبياًل فعااًل للغاية من أجل MA ،2005يف هذه املناطق )

النادرة بصورة مستدامة. وهي تعتمد بشدة على إمكانية احلصول على املياه، خالل املوسم "الصعب"، وطول الطريق 

املؤدية إىل املراعي ويف املراعي. وميكن أن يهّدد االفتقار إىل املياه يف واحدة من النقاط/املراحل النظام برمته. وتستلزم كل 

ألمور إدارة االستثمارات واملمارسات واملؤسسات بعناية. وغالًبا ما غّير االستقرار حول املياه يف كينيا قواعد احلصول هذه ا

(. ومييل السكان الذين استقروا قرب املياه إىل رفض منح حق احلصول على Huggins ،2000على املياه تغيرًيا كاماًل )

ق للدطر وحيد بالنتيجة إمكانية استغالل بعض املراعي. ويف غضون ذلك، يؤدي املياه إىل الرعاة، مما يعّرض بعض الطر

الرعي املفرط حول املوارد املائية إىل تدهور األراضي. ويوّسع نطاق الزراعة يف مناطق كثرية ليشمل أراٍض كانت تستددم 

(. وميكن 2010وآخرون،  Steinfeldللرعي خالل موسم اجلفاف، مما يهّدد القدرات الرامية إىل استغالل مراٍع أخرى )
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أن يؤدي االفتقار إىل حقوق احلصول على املياه يف مكان معني أو يف وقت معني إىل خسارة استغالل الكتلة احليوية 

فرصة ال. وبّين حتليل بشأن تكاليف الثروة احليوانيةبصورة كبرية، مما يرتتب عنه نتائج يف إنتاج األغذية وتربية 

( أّن الرعي يزداد رحًبا باستمرار أكثر من Kerven ،2013و  Behnkeش يف إثيوبيا )أوايف وادي  البديلة عن الري

زراعة القطن أو قصب السكر املروية والواسعة النطاق، سيما أّن احلصول على املياه والوصول إىل املراعي خالل فصل 

اجلفاف خيّول الرعاة استغالل أراٍض ستكون غري منتجة خالًفا لذلك. وميكن الستددام املراعي الطبيعية وتعزيز تربية 

واشي كفؤة من حيث استددام املياه أن يساعدان على التدفيف الضغط الرازح على املياه إلنتاج األعالف. وعلى سبيل م

بصورة متزايدة يف بلدان كثرية يف  واألغنام األبقاراملثال، تستلزم الدواجن مستوى عالًيا من إنتاج املياه وحتل حمل حلوم 

بد من إجراء املزيد من البحوث لتقييم إنتاجية املياه يف تربية احليوانات وطريقة النصف اجلنوبي من الكرة األرضية. وال 

الثروة حتسينها. وميكن أن تتضمن البحوث تقييًما أفضل بشأن إنتاجية املياه مبوازاة سلسلة القيمة اخلاصة مبنتجات 

ه، وتعديل النظم الغذائية احليوانية ، األمر الذي حيّسن/يغّير موارد األعالف بهدف تقليص استهالك امليااحليوانية

الكفؤة من حيث استددام املياه بكمية قليلة وال سيما حلوم البقر )وسيساهم هذا األمر يف نهاية املطاف يف ختفيف حدة 

تجة للمياه بكميات متدنية. وعلى سبيل املثال، تعمل التعاونية نوحيّسن املوارد الوراثية للحيوانات املتغري املناخ( 

ربازيلية املعنية بالبحوث الزراعية على منتجات وعمليات وخدمات ذات صلة بالقطاع الزراعي وأجرت حبوًثا كثيفة ال

 .24يف البلد الثروة احليوانيةبشأن زيادة اإلنتاج الزراعي وإنتاج 

 

قائمة على تربية املاشية، ال الريفية القتصادات البدخل مندفض يف ا الثروة احليوانيةونمتيل النساء إىل تربية 

(، واحللب وجتهيز احلليب )منظمة واملاعز واألغنامعلى نطاق صغري )الدواجن  الثروة احليوانيةسيما يف جمال إنتاج 

، ويواجهن الثروة احليوانية(. ومع ذلك، غالًبا ما تكون النساء غائبات يف برامج دعم تربية 2011األغذية والزراعة، 

وخدمات اإلرشاد واخلدمات املالية والوصول إىل األسواق.  املياهوارد مالرجال يف احلصول على األراضي وعوائق أكرب من 

ج(. 2012)منظمة األغذية والزراعة،  للثروة احليوانيةومن شأن هذا األمر أن يعيق قدراتهن على حتقيق إنتاج أمثل 

)وأحياًنا الرجال(، كضمان يف  األكثر فقرًالنساء لة أصول على نطاق صغري قاعد الثروة احليوانيةومع ذلك، تشكل تربية 

 رمسية.القتصادات غري الا

 

وتري تناول دور األمساك ومصايد األمساك يف األمن الغذائي والتغذية بصورة كثيفة يف تقرير فريق اخلرباء 

الرفيع املستوى بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء 

اخلاصة باألمساك وتربية األحياء املائية مقارنة عالية مبصادر أخرى  ب(. وُتقارن إنتاجية املياه2014الرفيع املستوى، 

لكل مرت مكعب  من األمساك كلغ 100: ميكن أن تنتج أقفاص مصايد األمساك ما يصل إىل واملغذياتمن الربوتينات 

لناجم عن النفايات (، مع أن أساليب اإلنتاج هذه تؤثر تأثرًيا سلبًيا بسبب التلوث ا2006، وآخرون Duganمن املياه )

العضوية الصلبة واملضادات احليوية ومبيدات اآلفات وغريها من سبل العالج الكيميائي، األمر الذي يؤدي إىل تداعيات 

صغري واألنشطة األخرى املتعلقة باإلنتاج على نطاق صغري يف املنطقة. ويتمثل النطاق ال ذاتعلى عمليات صيد األمساك 

دام املياه يف تربية األحياء املائية يف املياه الالزمة إلنتاج األعالف واملياه الالزمة لرتبية األحياء املكونان اهلامان الستد

                                                      
24

 (.2015 شباط/فرباير 28 اّطلع عليه يف) somos-https://www.embrapa.br/en/quem  الرابطانظر   

https://www.embrapa.br/en/quem-somos


88 

مرًتا مكعبا للكيلوغرام من اإلنتاج باالستناد إىل  45و 0.5بني ما املياه  إىل حتياجاتالاملائية حبد ذاتها. وترتاوح ا

وتربية  إدماج املصايد(. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لتحسني 2006وآخرون،  Verdegemكثافة/شدة النظام املستددم )

ضافة القليل إنظم إدارة املياه أن حيّسن إنتاجية املياه. وغالًبا ما ميكن إدماج األمساك يف نظم إدارة املياه بباألحياء املائية 

املائية الكثري من اخلدمات واملنافع األخرى (. وتقّدم النظم اإليكولوجية Prein ،2002من املياه أو عدم إضافتها البتة )

خارج نطاق مصايد األمساك مثل التنوع البيولوجي. وتشكل مراعاة قيمة األمساك املنتجة للوحدة من املياه فحسب 

 .(2006، وآخرون Duganاستدفاًفا بإنتاجية املياه يف هذه النظم )

 

وغالًبا ما تكون العمليات اخلاصة برتبية األحياء املائية اليت يديرها يف معظم األحيان مزارعون على نطاق 

صغري ومصايد أمساك داخلية عمليات أساسية بالنسبة إىل األمن الغذائي احمللي والتغذية وهلا أبعاد اجتماعية 

ب(. ومن شأن 2014يق اخلرباء الرفيع املستوى، وجنسانية هامة عن طريق وظائف مستحدثة وفرص لكسب العيش )فر

غياب فهم هذه األهمية يف أوساط الناس خارج القطاع أن يتسّبب يف أغلب األحيان بعدم إدماج أو عدم مراعاة مصايد 

ب(. ومن الضروري أن تراعي 2014األمساك يف إدارة مياه األحواض وخطط االستثمار )فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 

اسات واملمارسات املتعلقة باملياه دور مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف تلبية االحتياجات التغذوية السي

 للمجتمعات احمللية الريفية والفقرية يف مناطق كثرية وعلى مستوى العامل.

 

مساك الداخلية وتربية وفيما حتتدم املنافسة للحصول على املوارد املائية، غالًبا ما تعاني األمساك ومصايد األ

األحياء املائية معاناة شديدة ألن أولويات ختصيص املياه تركز على قطاعات أخرى. فعلى سبيل املثال، شهدت موجة 

(. Bland ،2014ك السلمون واملزارعني للحصول على املياه )امسأل تنافسًااجلفاف األخرية اليت ضربت كاليفورنيا 

ياه العذبة تهديدات خطرية، ويرجع ذلك باألساس إىل الضغوط البيئية مثل النوعية وتواجه أصناف عدة من أمساك امل

 الرديئة للمياه وتدمري املوائل.

 

لضمان استددام املياه  نيأساسي ينعنصر كبرية منهاإنتاجية حتقيق ويشكل استعمال املياه بصورة أكثر فعالية و

وبدون احلفاظ على املياه يف الزراعة، سيتعني على العامل زيادة سحب لنظام الغذائي والتغذية. لعلى حنو أمثل بالنسبة 

املياه بكميات كبرية من أجل إنتاج أغذية إضافية. ومع ذلك، ميكن تفادي هذا األمر، وميكن تلبية احتياجات العامل 

ألراضي عرب حتسني النظم البعلية املياه وا ةمن املواد الغذائية باملوارد املتاحة من املياه واألراضي بواسطة: زيادة إنتاجي

 املراعيةنسبية ال ةيزاملبلدان على أساس الواملروية؛ وحتقيق احلد األقصى لتدفقات املياه االفرتاضية )التجارة( بني 

نظم غذائية وحتسني ال مبواءمةللموارد الطبيعية؛ واحلد من الطلب على األغذية  املستدام ستدداماالبيئية والتكاليف لل

خيارات كثرية إضافية حلفظ  وتتاح(. 2007، على املوارد ةظفازراعة احمِلالمعاجلة حتضري األغذية وتوزيعها ) كفاءة

 ُيعرض يف ما يلي بعض منها. ألمن الغذائي والتغذية، ولتحقيق ااملياه 
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 والثروة احليوانيةترمية النباتات   2-2-4

 
 ملعاجلةتساعد النهج املعنية برتبية النباتات على احلد من استهالك احملاصيل للمياه وستشكل أداة هامة 

 Passioura( و1977) Passiouraاألخرى. وحّدد  وغري األحيائيةاملياه يف املستقبل والتصدي للضغوط األحيائية 

( أربعة جماالت لتحسني العالقة بني غلة احملاصيل واستددام املياه: زيادة إمدادات املياه؛ وزيادة 2010) Angusو

الكربون يف  بفعالية أكرب لثاني أكسيد اليت تعرضت للرشح؛ وتبادل املياه مدادات املائيةاإلالذي تعرض للرشح من زء اجل

 صاد، أي حتول املزيد من الكتل النباتية األحيائية إىل بذور.يوية )فعالية النتح(؛ وارتفاع مؤشر احلاحلكتلة الإنتاج 

 
وترتابط املسائل الثالث األخرية، ولكن ميكن إحراز تقدم منفصل عرب الرتبية يف كل هذه اجملاالت الثالثة. 

متوسطة أو صناف بصورة أمثل البذَر يف مراحل أولية أو األومن أجل زيادة جزء إمدادات املياه املرشحة، تتيح تربية 

كفاءة  وتزيدة أمثل وتطوير للجذور. متأخرة من املوسم، مما حيد من التبدر غري املفيد، وعن طريق الرتبية من أجل ظّل

 دوثوح، كسيد الكربون اجلويةر القمح، وبزيادة مستويات ثاني أعلى غرا 25ثالثية الكربون،الاصيل احملالتبدر يف 

(. وال يوجد رد مماثل بشأن منو 2006 وآخرون Wallعادي )النمو الاه على حتسينات يف الناتج عندما تقتصر املي

يف هذا اجملال  تربية األصناف(. وتشدد 2006، وآخرون Long) والذرة الرفيعةرباعية الكربون مثل الذرة الاصيل احمل

زيادة مؤشر احلصاد، ال (. وُأحرز تقدٌم يف Angus ،2010 و Passioura) عاليةعلى أصناف تكون فيها كفاءة التبدر 

رّكز املزيد من ي(. و2002وآخرون،  Richardsسيما عن طريق زراعة أصناف شبه قزمية من احملاصيل املزروعة )

اجلهود املتعّلقة بالرتبية على استمرار  اية خصوبة األزهار من أهم املشاكل البيئية )احلرارة والصقيع والنقص يف املياه 

 ( ونقل املستوعبات املدزنة إىل جذوع البذرة.تربية األصنافاإلجهاد يف على النحو املوصوف يف 

 
جمااًل إضافًيا لتحسني العالقات بني النباتات واملياه وال  تربية األصنافويشكل االحتمال اخلاص لإلجهاد يف 

سيما يف ظل املزيد من ظروف النمو السلبية، مثل اجلفاف )الظروف البعلية( وامللوحة )الظروف املروية( واإلجهاد الناجم 

لفطريات واحلشرات. عن الربد واحلرارة املرتفعة )الظروف البعلية واملروية( ويف ظل إجهادات أحيائية متغرية مثل ا

أهمية عالية يف جمال حتسني  املغذياتباستددام  كفؤةوفضاًل عن ذلك، تكتسب الرتبية املتعلقة مبحاصيل إضافية 

نوعية املياه. واحتمال اإلجهاد يف الرتبية هو أمر معقد ولكن التكنولوجيات اجلينية اجلديدة تعد بتحقيق تقدم يف جمال 

عن طريق التوصل إىل املزيد من الفهم األساسي للعمليات امللحة وحتديد اجلينات املسؤولة  احتمال اإلجهاد يف الرتبية

(Witcombe 2010، وآخرون.) 

 
( ثالث اسرتاتيجيات حمتملة كي تقاوم الذرة اجلفاف. وتتضمن هروًبا 2008وآخرون ) Barnabasويقرتح 

اصيل احمللنمو  قصرية فرتاتاتباع جهاد جديد، مما ميكن حتقيقه عرب التعرض إلقبل بدء  بنجاحنتاج اإلإعادة  ميّثل

والنمو السريع؛ وتفادي ما يرتبط بصيانة حالة القشرة املائية العالية أثناء موجات اجلفاف أو عرب تعزيز االستفادة من 

فات تناضحية داخلية أو املياه بتعديل منو اجلذور أو هندسة احملاصيل؛ واحلد املباشر املسموح به، عن طريق تكيي

                                                      
25

 .ثاني أكسيد الكربون هاأوراقاليت نمتتص بها الطريقة تصّنف احملاصيل على أنها ثالثية أو رباعية الكربون على أساس   
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تغيريات هيكلية أخرى تسمح للنبتة بالبقاء على قيد احلياة يف ظل إجهاد يف املياه والقدرة على التأقلم بعد اخنفاض 

 اإلجهاد.

 
وبالنظر إىل إمكانية تعّرض نوعية املغذيات اخلاصة بالبذور إىل اخلطر يف ظل إجهاد املياه واالحرتار العاملي، 

الرتبية بالنسبة إىل النوعية التغذوية املعززة للمحاصيل. وباإلضافة إىل ذلك، من شأن اجلهود اخلاصة تزداد أهمية 

حماصيل يتيمة وأصناف النباتات املستددمة بصورة أقل، مثل  اليت يطلق عليهابالرتبية املعززة يف جمال احملاصيل 

ف نمتلك قدرة أكرب على مواجهة اإلجهاد يف املياه أو نمتلك الكينوا والقطيفة، أن تكتسب أهمية ألن الكثري من هذه األصنا

 مزايا تغذوية عالية. 

 
أحد العوامل اهلامة اليت تقيد إنتاج احملاصيل على الصعيد العاملي. ومن  لألمطاروتشكل املستويات املتدنية 

يف الواقع الغلة حبوالي نصف املعدل املسلم به باإلمجاع أن التغذية املتعلقة بالبيئات احملدودة املياه صعبة وقد حّسنت 

(. ويوجد يف املناطق اجلافة سكان Turner ،2004احملقق للمحاصيل النامية يف مناطق هطول األمطار األكثر ارتفاًعا )

متجانسون بدرجة أقل بكثري من البيئات املستهدفة باملقارنة مع املناطق ذات كميات أمطار مرتفعة وموثوق بها. ويتمثل 

والقدرة على مواجهة اجلفاف يف القدرة على تنظيم عدم التجانس. ومن  املادة الوراثيةجانب هام من العالقة بني نوع 

األمر أن يشرح رمبا األمور الصعبة تقليدًيا كي تتسق األنواع األصلية املنتجة سنوًيا مع اجلبلة اجلرثومية شأن هذا 

احلديثة املوحدة جينًيا يف جماالت تنمو فيها احملاصيل البعلية منًوا شائًعا يف ظل ظروف تكون فيها كميات املياه 

ت كمية أمطار مندفضة ضرورة وجود تنّوع واسع لألصناف حمدودة. ويقرتح التعقيب الواسع جًدا يف املناطق ذا

(Bellon ،2006 وتوثق قيمة األنواع األصلية اليت غالًبا ما تكون غري متجانسة .)تتحملباعتبارها مصادر  وراثيًا 

يل ( ويف حماصGrando ،2006و Ceccarelliتوثيًقا جيًدا يف حالة الشعري يف اجلمهورية العربية السورية ) ،اجلفاف

(. وباستغالل هذه املناطق غري املستددمة، تزداد االستثمارات يف نهج تشاركية Brush ،1999أخرى يف شتى املناطق )

وآخرون  Ceccarelli) منهاكل لقوة المواطن  استكماللرتبية النباتات، يعمل فيها املزارعون والعلماء مًعا بهدف 

2007.) 

 
دوًرا أساسًيا يف األمن الغذائي والتغذية يف مواجهة بيئة متغرية. واألهم، يتيح التنوع  الوراثيةوتؤدي املوارد 

اجليين املزيد من االستدامة والقدرة على التأقلم والقدرة على التكيف يف نظم اإلنتاج ألنها تواجه آثار تغري املناخ )فريق 

وميكن حتقيق صون التنوع اجليين أ(. 2015، ياهالربنامج العاملي لتقييم امل ؛2012اخلرباء الرفيع املستوى، 

واستددامه يف تربية النباتات بصورة مفيدة عن طريق اجلهود التشاركية للرتبية. وُتعترب تربية النبات التطورية أحد 

طورية، ويف جمال تربية النباتات الت .واملكان نعرب الزماديناميكي التغري الوالتكيف مع الوراثي جماالت زيادة التنوع 

إىل قوى االختيار الطبيعي. ويف دورة زرع البذور وإعادة  الوراثيمن التنوع  يعالالستوى املاصيل ذات احملتتعرض 

زرع املزيد يف بعد عام، من املتوقع أن تساهم تلك النباتات املفضلة يف ظل ظروف النمو السائدة  ازرعها من النباتات عام

تكون حالتها أسوأ. وعليه، نمتلك احملاصيل املتطورة القدرة على التكيف مع يف اجليل اجلديد من نباتات أخرى 

الظروف اليت تنمو يف ظلها. وتعترب هذه القدرة على التأقلم ميزًة كبريًة يف ظل التهديدات املتوقعة من تغري املناخ العاملي 

(Döring 2011، وآخرون.) 
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يف بيئات تكون فيها احلرارة أكثر  الثروة احليوانيةنتاجية عائًقا رئيسًيا أمام زيادة إويشكل حتمل احلرارة 

. وبناء على ذلك، النفوقارتفاعا واملياه أكثر ندرة. ويقّلص اإلجهاد الناجم عن احلرارة اإلنتاجية واخلصوبة ويزيد 

اإلجهاد الناجم ينصب تركيز الرتبية على احلفاظ على اإلنتاجية مبوازاة زيادة حتمل احلرارة املرتفعة أو صون حتمل 

عن احلرارة واملياه مبوازاة زيادة اإلنتاجية. وتركز جماالت أخرى ذات صلة بالرتبية على أنواع األعالف احملّسنة، 

عقب االسرتاتيجيات املكّرسة يف اجلزء املتصل برتبية النباتات، وكذلك الرتبية من أجل آثار بيئية مندفضة واملناعة 

(، وتتصل كل هذه األمور اتصااًل مباشًرا على حنو كبري جًدا أو قليل جًدا Thornton ،2010)املتزايدة ضد األمراض 

 باملياه.

 

 االستثمار يف الزراعة اإليكولوجية  2-2-5

 
األثر بتشّكل الزراعة اإليكولوجية نهًجا خاًصا بالزراعة يعترب املناطق الزراعية نظًما إيكولوجية ويهتم 

فرادى النباتات أو  ا عناملمارسات الزراعية. وعليه، يرّكز على النظام اإليكولوجي برمته )عوضاإليكولوجي الناتج عن 

ي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا ــة )مبادرة التقييم الدولــاحليوانات أو البشر( يف سياقات اجتماعية واقتصادية خاص

(. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تشّدد النظم أ2012، وآخرون Altieri ؛2009ة املوجهة ألغراض التنمية، ــالزراعي

اإليكولوجية الزراعية على حق الشعوب يف حتديد نظمها الغذائية والزراعية، وأن تسمح للمنتجني بتأدية دور ريادي يف 

الغذائية. االبتكار، وأن تضع منتجي املواد الغذائية وموزعيها ومستهلكيها يف صلب القرارات املتعلقة بالنظم والسياسات 

وميكن أن تتضّمن منافع هذا النهج ما يلي: التنوع الغذائي واألمن التغذوي بواسطة احلفاظ على املغذيات الدقيقة 

والكبرية يف الرتبة؛ و اية املوارد الطبيعية باستددام عوامل اصطناعية أقل يف اإلنتاج؛ وتعزيز املرونة الزراعية 

صغار لحة سبيل مستدام ومتعدد النطاقات خاص باألمن الغذائي عن طريق السماح باستددام نظم زراعية متنّوعة؛ وإتا

قيادة. ويف بيئات متأثرة أكثر باجلفاف ومهّمشة بصورة أكرب، من شأن ممارسات إدارة املياه واألراضي اليت الب املزارعني

وبناء تالل متدرجة مبوازاة  والتغطيةاملياه والري على نطاق صغري  مجعتستددم تكنولوجيا حملية وتقنيات من قبيل 

 الشجريات واألشجار واليت تعزز قدرة الرتبة على احتواء املياه وختزينها أن تتمكن من إثبات فعاليتها العالية. 

 
وميكن أن تكتسب املمارسات اإليكولوجية الزراعية أهمية بالنسبة إىل املياه يف األمن الغذائي والتغذية عرب 

راعة وعدم احلراثة واإلدارة املتكاملة خلصوبة الرتبة اليت تدعم تسرب املياه، واحلد من التبدر بتغطية احلفاظ على الز

 الرتبة، وتكوين املادة العضوية يف الرتبة ومنو اجلذور على نطاق واسع، وعليه زيادة القدرة على امتصاص رطوبة الرتبة.

ملياه من االحنالل بسبب املبيدات واألمسدة الكيميائية وحتمي تقنيات الزراعة اليت حتتوي على مدخالت أقل ا

(Altieri ،وحتقق السبل اإليكولوجية والزراعية احلد األقصى إلنتاجية موارد متاحة عرب نظم إدارة ب2012 وآخرون .)

 (.ب 2012،آخرونو، Altieriالرتبة واملياه والتنوع البيولوجي يف سياق حمدد باالعتماد على معرفة السكان احملليني )

وعالوة على ذلك، يسمح تركيز الزراعة اإليكولوجية على صون تنوع احملاصيل للمزارعني باستددام املوارد املائية 

التقنيات  عنأجريت يف األرجنتني مقارنة ّين دراسة تب(. وب2012،آخرونو ،Altieriاملتاحة استدداًما مناسًبا )

 املائيةالزراعية التقليدية والتقنيات األحدث عهًدا أّن النهج اإليكولوجية التقليدية ميكن أن حتّسن احلفاظ على املوارد 
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زارعني يف جمال احلفاظ على الزراعة يف مجهورية تنزانيا امل(، فيما أشارت خربات 2007، وآخرون Abbonaاملتاحة )

 آخرونو Altieriالنهج اإليكولوجية الزراعية املتعلقة بإدارة املياه إنتاجية احملاصيل ) املتحدة إىل إمكانية أن تزيد

 (.ب 2012،

 

وتشّكل الكثري من هذه املمارسات التقليدية واحلديثة املتعلقة باحلفاظ على املياه وإدارتها، مبا يف ذلك الري 

التكميلي والتكثيف املستدام حملاصيل األرز )نظام تكثيف األرز/اجلذور( جزًءا من النهج اإليكولوجية الزراعية. وفيما 

زراعية الفالحية التقليدية، تتضمن العمليات االنتقالية الزراعية تتجذر الزراعة اإليكولوجية يف منطق النظم ال

اإليكولوجية أشكااًل ابتكارية من التعاون بني املزارعني والباحثني، والبناء بصورة أساسية على الوظائف اليت تتيحها 

كولوجي الزراعي احلديث )أنظر النظم اإليكولوجية واملعرفة التقليدية مبوازاة مزج هذه األمور بأفضل استددام للعلم اإلي

(. ويشمل أحد األمثلة عن هذا التعاون سوازيلند حيث تدير احلكومة والصندوق الدولي Parmentier ،2014أيًضا 

السفلى والذي تمع بني تقنيات مجع املياه  أوسوتوللتنمية الزراعية مشروع الري اخلاص بصغار املزارعني يف منطقة 

واملمارسات السليمة اخلاصة باألراضي مثل احلراثة على أدنى مستوى، واحلفاظ على الزراعة، وإدارة املراعي والتحريج 

ذه سعًيا إىل التدفيف من الضغوطات احلالية واملستقبلية الناجتة عن شح املوارد املائية. وباإلضافة إىل ذلك، تساهم ه

املبادرة يف تعزيز صحة صغار املزارعني املشاركني ومصادر كسب عيشهم وأمنهم الغذائي )الصندوق الدولي للتنمية 

(. وفضاًل عن ذلك، وإذ ختتار النهج اإليكولوجية الزراعية حماصيل حملية ومناسبة مناخًيا ألغراض 2013الزراعية، 

 اهلند(، تبين هذه النهج أيًضا قدرة للتأقلم مع تأثري تغري املناخ الزراعة )مثل الدخن القادر على التصدي للجفاف يف

؛ Holt-Giménez ،2002ة وفعالة من ناحية التكلفة تكون يف متناول اجملتمعات احمللية الفقرية )ؤبطريقة كف

Varghese ،2011.) 

 
ملعدومة ستعّرض ومع ذلك، يرى خرباء آخرون ودراسات أخرى أّن عوامل اإلنتاج الزراعية اخلارجية ا

تصحر يف الغابات االستوائية املتبقية يف العامل. وبّينت الاإلمدادات الغذائية العاملية للدطر، وتستنفد الرتبة وتؤدي إىل 

يف املائة بنسبة أقل من نواتج الزراعة  25 – 20دراستان جتميعيتان أخريتان أّن نواتج الزراعة العضوية تبلغ ما بني 

 (.2012، وآخرون Seufert؛ 2012 ،وآخرون de Pontiبوجود تقلبات كبرية )التقليدية، ولكن 

 
اإليكولوجي" أو الصرف الصحي هج "ُن اإليكولوجية، الزراعيةهج كجزء من جمموعة ُن ،ذكرأيضًا أن يوميكن 

الرتبة وزيادة إفرازات جسم اإلنسان لتحسني مغذيات عن طريق استددام  إغالق دورة املغذياتتهدف إىل اليت نهج ال

(، ويسعى إىل القيام بذلك دون استددام املياه حلمل اإلفرازات على احلد من 2001، وآخرون Esreyاإلنتاج الغذائي )

نظر منظمة الصحة العاملية، االتصريف يف كتل مائية. ومع أنه ينبغي اتباع املبادل التوجيهية اخلاصة بالنظافة )

اإلنسان ألغراض الزراعة، يتمتع كل من البول والغائط بنوعية عالية ويكمالن أمسدة ( عند معاجلة إفرازات جسم 2006

(. وميكن 2004، وآخرون  Jönssonبّينت أنها تساهم يف حتسني إنتاج احملاصيل عندما تستددم استدداًما مالئًما )

ة أن تساهم يف حتسني إنتاجية املياه، مبا لعملية اإلغالق هذه املتعلقة بالدورة التغذوية مبوازاة أنشطة أخرى إلدارة الرتب

يف ذلك حتسني مضمون احملاصيل التغذوي. وتشري تقديرات قائمة على الفوسفور املتاح جراء إفرازات جسم اإلنسان يف 
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يف املائة من جمموع الطلب العاملي على الفوسفور وأن يشكل  22إىل إمكانية أن يقّدم هذا املصدر ما يصل إىل  2009عام 

 (.2011، وآخرون  Mihelcicصدًرا هاًما خاًصا ملغذيات الرتبة يف مناطق تعاني فيها الرتبة من تدهور شديد )م

 

  حتسني إدارة املياه يف النظم اإليكولوجية الزراعية املروية 2-3

 

يشّكل الري أمًرا أساسًيا لتحقيق مكاسب اإلنتاجية واحلد من أسعار الغذاء اليت يشهدها كل العامل منذ العقود 

الثالثة املاضية، إذا ال يتمتع بها مجيع الناس بطريقة متساوية. ويرتبط الري أيًضا بآثار مضاعفة إتابية هامة، مثل 

وتربية  الثروة احليوانيةوتوسيع نطاق فرص كسب العيش بواسطة احلدائق املنزلية وتربية  العجافالتوظيف يف املوسم 

، وآخرون  Lipton؛ Meinzen-Dick ،1997األحياء املائية واحلرف اليدوية واملنافع املتعلقة بالزراعة والتغذية )

 أ(. 2009، وآخرون  Rosegrant؛Ringler ،2013و Domenech؛ 2003

 
 الطامع اجلنساني للري وإدارة املياه    - 10اإلطار 

يف املائة فقط من األراضي )املعهد احلضري(. ومع  2النساء ميلكن أن يعتقد ونمتلك النساء عموًما أراٍض أقل بكثري من الرجال. 

ذلك أن  ،أدلة جتريبيةبمدعومة دقيقة ذلك، وبالنظر إىل غياب البيانات املصّنفة حسب نوع اجلنس، يصعب حتديد أرقام 

االختالفات يف أنظمة ملكية األراضي، تتضمن ال و، أو فيها البلدان عربيف ملكية األراضي  التبايناتاملعرفة احلالية ال تعكس 

على سبيل املثال من غري الواضح إىل أي  – (2013وآخرون،  Dossلرجال يف السياقات ذاتها )لنسبية اللكية املتناول توال 

 األمهات يف أفريقيا خالل تقييم ملكية األراضي. مدى ُيعرتف مبمارسات

وباإلضافة إىل ذلك، ال تراعي مسألة امللكية مراعاة كافية األنشطة املتصلة باملياه اليت يضطلع بها نساء ورجال ال ميلكون  

األراضي. وحتى يف األماكن اليت نمتلك فيها النساء أراض بصورة مستقلة أو مشرتكة مع األسرة، يعّزز إقصاؤهن الشائع من 

الذكوري يف الري. ويسيطر املهندسون الرجال والذكور على قطاع الري وتنفيذ املشاريع هياكل اختاذ القرارات االحنياز 

(. وحتى يف األماكن اليت تشّكل فيها مشاركة النساء شرًطا لوكالة التنفيذ، Zwarteveen ،2008اخلاصة باملياه واإلصحاح )

تكريسه إلحداث أي تأثري  ا عنللعمل التطوعي عوضغالًبا ما يتوقع من النساء أو الفتيات بصورة رمزية أن يكّرسن وقتهن 

 واضح يف عملية اختاذ القرارات أو تطوير أو تنمية مهارات معينة.

وعلى سبيل املثال، عادة ما يدّرب الرجال على إدارة اآلبار واملضدات ومرافق اإلصحاح وُيطلب إىل النساء احلفاظ عليها 

التقليدية اخلاصة بالنساء باعتبارهن احملافظات على النظافة والنقاوة يف أسرهن وتنظيفها، األمر الذي يرسم الصورة 

وجمتمعاتهن احمللية. ومن شأن العوائق الثقافية واألدوار اجلنسانية التقليدية أن تعيق مشاركة النساء يف اختاذ القرارات. 

والوكاالت أو األجهزة الدولية املعنية  والتمثيل النسائي على املستوى الوطين والدولي متدٍن جًدا يف الوزارات

(Zwarteveen ،2008.) 

دراسات أنه عندما تشارك النساء يف وضع مشاريع ري وتنفيذها، تكون هذه املشاريع أكثر فعالية واستدامة )منظمة الوتبني 

يف خمتلف البلدان، منها (. وتوجد أمثلة على نمتكني املرأة عرب القيادة اجملتمعية واملؤسسية ب2012األغذية والزراعة، 

(. Lahiri-Dutt ،2011أسرتاليا وبنغالدش واهلند ونيبال وجنوب غرب الواليات املتحدة األمريكية، وفييت نام )أنظر 

هذه القائدات، املرأة األوىل امُلنتدبة يف جملس إدارة قسم الري اإلمربيالي يف  إحدى، وهي Stella Mendozaوأصبحت 

ا وقد توّلت يف وقت الحق منصب رئيس اجمللس خالل منازعة قضائية معقدة مع حكومة الواليات جنوب والية كاليفورني

 .املتحدة بشأن إمدادات مياه نهر كولورادو للزراعة املروية يف والية كاليفورنيا
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 امللوحة    - 11اإلطار 

قاحلة أو شبه الناطق املروية واسعة يف املساحات املألسباب جيولوجية طبيعية، غري أن  األراضي الزراعيةقد توجد أمالح يف 
أصيبت أكثر قاحلة تواجه مشاكل تتعلق باخنفاض إنتاجية الرتبة نتيجة ملوحة الرتبة بصورة ثانوية. فعلى سبيل املثال، ال
 Wu)رافق الصرف دارة أو غياب ماإليف العراق يف العقدين املاضيني بسبب سوء  بالتملح يف املائة من األراضي اخلصبة 50 من

 روية.املراض األ(، ويتسبب االفتقار إىل الصيانة املناسبة لنظم الصرف يف آسيا الوسطى مبلوحة كبرية يف 2014، وآخرون

وترتاكم األمالح يف الرتبة املروية نتيجة استمرار إضافة األمالح بفعل ري املياه أو ارتفاع مستوى املياه اجلوفية )التشبع 
حيمل األمالح إىل السطح عرب ارتفاع شعري. وُتمّلح عشرات آالف اهلكتارات من األراضي املروية املنتجة سنوًيا باملياه(، مما 

 وبدرجات خمتلفة، مما يضّر مصادر كسب عيش اجملتمعات احمللية اليت تعتمد على هذا األراضي.

" بإتاحة نمتليح األرض ثم حصاد حماصيل ونباتات وتوجد اسرتاتيجيتان ملعاجلة امللوحة الثانوية: )أ( "التأقلم مع امللوحة
حملية حتتمل امللوحة وذلك عن طريق إدارة خاصة؛ أو)ب( "مراقبة امللوحة" عن طريق غسل الرتبة واحلفاظ على األراضي 

حة الرتبة يف املائة من األراضي املروية تستلزم الصرف بغرض تفادي ملو 60و 40. وُيقّدر أن ما يرتاوح بني الوفرية اإلنتاج
(Tanji  وKielen ،2002 ومراقبة امللوحة هي االسرتاتيجية املوصى بها يف املناطق املروية، األمر الذي يستلزم االستثمار .)

 يف مرافق الصرف وإدارة الري بواسطة مؤسسات وسياسات مالئمة.

  

يف العقدين املاضيني يف أحناء ورغم ذلك، شهدت االستثمارات العامة يف الري الواسع النطاق اخنفاًضا حاًدا 

وإن يكن على أساس  الكربى كثرية من العامل، ومل تشهد االستثمارات ارتفاًعا شديًدا إاّل يف أفريقيا جنوب الصحراء

عن جدارة ما يلي:  (30: 2007، على املوارد ةظفازراعة احمِلال)ب(. والحظ 2009، وآخرون  Rosegrantصغري )

السريع للزراعة املروية العامة الشاملة النطاق: فتتمثل مهمة جديدة هامة ملعظم املناطق يف  لقد انتهت فرتة التوسع"

". وتتضمن أسباب الرتاجع يف نظم الري على نطاق تكييف نظم الري املستددمة يف املاضي مع احتياجات املستقبل

االجتماعية والبيئية السلبية، وكذلك زيادة واسع ضعف األداء الذي قّلص اهتمام اجلهات املاحنة وشواغلها بشأن اآلثار 

ّد من الَعَجَلة وعائدات االستثمار يف حيالتنافس مع قطاعات أخرى للحصول على املياه وتراجع أسعار احلبوب، مما 

 (.Ofoso ،2011الري )

 

وباإلضافة إىل ذلك، أدى تطور نظم الري اخلاصة، وال سيما نظم الري املتعلقة باملياه اجلوفية، إىل تراجع 

الضغط لتطوير نظم أوسع نطاًقا، مع أّن الكثري من نظم الري املتعّلقة باملياه اجلوفية تعتمد على ضعف أداء النظم 

زارعون، اململ نظم أخرى ما يلي: الري اليت ميّوهلا ويديرها (. وتش2-3-2السطحية ذات التسّرب الكبري )أنظر القسم 

بدعم رئيسي من مضدات آلية ونظم سطحية أفضل؛ واالستثمار احلكيم يف نظم خمتارة وواسعة النطاق مرتبطة خبزانات 

ظم وحتسني غالًبا ما تبنى ألغراض متعددة؛ وإصالح مؤسسات إدارة املياه بهدف احلفاظ على السالمة اإليكولوجية للن

  Faurès؛ Wichelns ،2014أ؛ 2009، وآخرون  Rosegrant؛2006اإلنتاجية والرحبية )منظمة األغذية والزراعة، 

(. 11(. وتشّكل امللوحة مسألة هامة، إذ تساهم يف احنالل الرتبة اجملّهزة أصاًل للري )أنظر اإلطار 2007، وآخرون

مليون هكتار من األراضي تتأثر حالًيا بامللوحة على الصعيد العاملي، مما  34وتقّدر منظمة األغذية والزراعة أّن ما يبلغ 

أ(. ويتمثل التحدي املتعّلق 2011يف املائة من جمموع املنطقة اجملّهزة للري )منظمة األغذية والزراعة،  11ميثل 

سني اإلنصاف، واحلد من األضرار البيئية، وتعزيز وظائف النظام اإليكولوجي، بالزراعة املروية يف هذا القرن يف حت

 وترسيخ إنتاجية املياه واألراضي يف النظم املروية احلالية واجلديدة.
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 املياه اجلوفية ألغراض الري  2-3-1

 

، حتدث ثورة هادئة يف بفضل رخص أسعار املضداتبار واآلل إمكانية احلصول على تقنيات جديدة حلفر ضبف

( ويساعد هذا األمر van der Gun ،2013و Margatو؛ Custodio ،2010نظر ا)جمال املياه اجلوفية منذ السبعينات 

يف آسيا على حتسني مصادر كسب عيشهم وأمنهم الغذائي. وحيصل التطور املتعّلق باملياه  والرعاةماليني املزارعني 

يف جنوب آسيا والسهول الشمالية يف الصني، ويتمركز يف هذه مناطق  الغاجنيةاجلوفية بسرعة كبرية يف السهول اهلندية 

على املياه اجلوفية، رغم زيادة إنتاج املياه العذبة عدد كبري من املزارعني الفقراء. وتعتمد بلدان اخلليج بصورة شبه كاملة 

، وينبغي أن تبذل جهود "إلطالق الكربى بواسطة حتلية املياه. ومل حتدث أية ثورة مشابهة يف أفريقيا جنوب الصحراء

 .26إمكانيات املياه اجلوفية" يف هذه القارة بطريقة تتفادى األخطاء املرتكبة يف جنوب آسيا ومناطق أخرى
 
يف املائة من جمموع  43يف املائة من جمموع املساحة املروية و 38تبلغ  تقديرات إىل أّن املياه اجلوفيةالوتشري  

(. وفيما يرتبط توسع املياه اجلوفية يف مناطق يف جنوب آسيا ارتباًطا مباشًرا 2010، وآخرون Siebert) األحجام املروية

( الغاجنيةباملستويات املرتفعة من املياه اجلوفية الناجتة عن تسرب النظم املروية السطحية العامة )السهول اهلندية 

ة )مثال املرتفعات يف وسط فييت نام وتطور استددام املياه اجلوفية يف مناطق أخرى بسبب غياب النظم السطحية املتاح

إلنتاج القهوة(. ومع ذلك، أّدت طبقات املياه اجلوفية املتاحة بسهولة يف مناطق أخرى إىل اإلفراط يف استغالل املياه 

يف الواليات املتحدة األمريكية؛ أو جزء كبري من مضدات املياه اجلوفية يف  أوغاالالاجلوفية )على سبيل املثال 

 .بنغالدش(

 لري ماملياه اجلوفيةمشأن اعاملي مسح  -2اجلدول 

 املنطقة
 كمية املياه اجلوفية املستخدمة الري ماملياه اجلوفية

 النسبة اإلمجالية كلم3/املنطقة  ةمجالياإل النسبة مليون هكتار

 43% 545 38% 112.9 العاملي اجملموع

 57% 262 57% 48.3 آسيا جنوب

 34% 57 29% 19.3 آسيا شرق

 6% 3 5% 1.0 آسيا شرق جنوب

 44% 87 43% 12.9 أفريقيا ومشال األوسط الشرق

 19% 8 18% 2.5 الالتينية أمريكا

 7% 2 6% 0.4 الكربى الصحراء جنوب أفريقيا

  (.2010وآخرين ) Siebert(، مستمدة من 2012الشراكة العاملية للمياه ) :املصدر

 

 

                                                      
26

 أفريقيا أمام الفقراء.برنامج بريطاني حبثي مشرتك بشأن إطالق إمكانيات املياه اجلوفية يف من التفاصيل عن  للمزيد www.upgro.org :أنظر   

http://www.upgro.org/
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يعّزز اإلنصاف بني األفراد وبني اجلنسني وبني الطبقات واإلنصاف اجلوفية "وفيما يعترب أّن الري باملياه  

باحثون ال(، برهن 32: 2007، على املوارد ةظفازراعة احمِلال" )املكاني أكثر مما يعززه الري السطحي على نطاق واسع

نظامية بشأن املياه اجلوفية أنه غالًبا ما يرتبط احلصول على املياه اجلوفية باحلصول على االئتمان السواق غري األيف 

يتحمل املزارعون الذين يفتقرون إىل املوارد تكلفة املواد و كبار املزارعنيوالكهرباء املدعومة، مما يفيد بناء على ذلك 

 (.Sarkar ،2011؛ Dubash ،2007املستنفدة )

 
رتابط بني الطاقة واملياه اجلوفية مفارقة سياسية اقتصادية مثرية للفضول: قد يساعد ارتفاع أسعار ويثري ال

الطاقة على إنقاذ طبقات املياه اجلوفية باحلد من درجة الضخ، مما يؤدي بالنتيجة إىل ختفيف اإلفراط يف سحب املياه 

وتتعّرض فيها نظم مصادر كسب العيش القائمة على املياه اجلوفية يف أماكن تتلقى فيها الطاقة إعانات )بصورة كبرية( 

اليت تعمل بالطاقة اجلوفية حالًيا خلطر جراء اإلفراط يف سحب املياه. غري أن املستجدات األخرية املتعلقة باملضدات 

ح أال يكون املتاحة بأسعار معقولة قد تغري على حنو جوهري العالقة بني الطاقة واملياه اجلوفية. واألرجو الشمسية

االعتماد على تكاليف الطاقة املرتفعة لتقييد أسعار استدراج املياه أمًرا كافًيا لضمان استددام املياه اجلوفية بصورة 

 مستدامة.

 
 تغيريات يف الري يف إسبانياال    - 12اإلطار 

ا يف الري، ال سيما أنها تسعى إىل يسلبؤثرة املتطورات يف الخرية يف إدارة املياه يف إسبانيا إىل تضارب األتحوالت الأّدت 

االمتثال للتوجيهات اإلطارية الصادرة عن االحتاد األوروبي بشأن املياه. وكانت اخلطة املتعلقة بالري اليت استهلت يف عام 

لزراعة والصيد ترمي إىل االقتصاد يف استهالك املياه واملواءمة مع اللوائح السياسية األوروبية اخلاصة باملياه )وزارة ا 2006

مليون  1.3تاريخ(. ومن شأن عملية حتديث نظم الري يف إسبانيا واليت أصلحت وحّدثت حوالي  بدونوالغذاء ووزارة البيئة، 

هكتار من نظم الري، باالقرتان مع انتقال املزارعني من استعمال الري باجلاذبية إىل الري بالتنقيط أن تربهن احلفاظ على 

ري أن االنتقال من القنوات إىل شبكات نقل الضغط والري بالتنقيط يستلزم بصورة جوهرية طاقة إضافية املوارد املائية. غ

(Hardy  ومن عام 2012، وآخرون .)يف املائة  21، اخنفض استددام مياه الري يف املزارع بنسبة 2007إىل عام  1970

(. 2014، ذكر يف اسطنبولي وآخرين، Corominas ،2010يف املائة ) 657بينما ارتفعت تكلفة استهالك الطاقة بنسبة 

يف املائة من الكهرباء املستددمة يف إسبانيا يف أنشطة تتعلق باملياه تستعمل للزراعة املروية  40وتعين هذه التغيريات أّن 

(Hardy  ويف غضون ذلك، انتقلت إسبانيا حنو مزيج متغري للطاقة يضيف املزيد من مصاد2012، وآخرون ) ر الطاقة

الئحة االلتزام بشراء الطاقة املتجددة( وارتفاع تعريفات الطاقة لكل استعمال الطاقة ) اتاملتجددة، مدعومة بزيادات يف تعريف

يف حني حتّسن رأس ماهلم وبنيتهم ونتائج هذه التطورات الثنائية ملتبسة بالنسبة إىل املزارعني: املستددمني اإلسبان. 

ا، ومع كل الفوائد اليت ختلقها هذه املسائل، ارتفعت تكلفة الطاقة ارتفاًعا شديًدا. ويشّكل هذا األمر التحتية حتسًنا جوهرًي

والتكاليف املالية لالستثمارات اليت نمتّوهلا احلكومة نمتوياًل جزئًيا فحسب عيوب هذا اإلصالح السياسي اهلام. ومع ذلك، من 

ياه واألراضي وفرض املزيد من الرقابة على املياه ورصدها وحتسني الظروف شأن تقليل استهالك املياه وزيادة إنتاجية امل

 ، مذكرة شدصية(.Garridoاملعيشية للمزارعني أن تعد فوائد ال ريب فيها )
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يف السهول الغاجنية  كمامياه جوفية جيدة وجتدد وانتشار كبري للفقر طبقات توجد فيها اليت ناطق املويف 

(. ويبقى الري باملياه 2012 وآخرون،  Mukherjiالشرقية، ميكن اإلسهاب يف استغالل طاقات املياه اجلوفية )أنظر 

اجلوفية اسرتاتيجية إمنائية هامة وال سيما يف بلدان ما زال استددامها فيها ضعيًفا مثل يف مناطق يف آسيا الوسطى 

(Rakhmatullaev ؛ 2010، وآخرونKarimov وأحناء كثرية يف أفريقيا جنوب الصحراء2013، وآخرون ) الكربى 

(MacDonald 2012، وآخرون.) 

 
السطحية ألنها غري مرئية؛ ياه وتتسبب املياه اجلوفية بتحديات أكرب بكثري من التحديات الناجتة عن امل

، وباإلضافة إىل ذلك، يفتقر التفاعل بني املياه اديج مفهومةتكون الروابط والتدفقات بني املياه اجلوفية نادرا ما و

السطحية واملياه اجلوفية إىل الفهم. وفضاًل عن ذلك، غالًبا ما يكون فرادى أصحاب اآلبار مشتتني وقد ميلكون آباًرا عدة 

الذي يقوم به  وعادة ما تعترب املياه اجلوفية ملكية خاصة. وعموًما، ال ُيعرف مباشرة أو بسهولة كيف يؤثر االستدراج

طرف يف األطراف األخرى. وتشكل إدارة استددام املياه اجلوفية أمًرا حديًثا نسبًيا، باملقارنة مع إدارة املياه السطحية، 

بعد النظم واللوائح املتعّلقة بإدارتها. وميكن أن يؤدي هذا األمر إىل "سباق حنو اهلاوية" يواظب فيه َمن  تكتملومل 

(. وعادة ما ال ُتجدي املساعي إىل سن تنظيم Bruns ،2014وى واألعمق إىل حني استنفاد املوارد )ميلكون اآلبار األق

، Shahبار وتنظيم استدراج املياه )اآلرمسي تنازلي بشأن استددام املياه اجلوفية، على أساس الرتخيص حلفر 

. ومع ذلك، توجد بعض حاالت يتعني إدارتهااليت (، ويعود هذا األمر إىل األعداد الكبرية من اآلبار املوجودة 2009

(، غري أّن إدارة Blomquist ،1992اإلدارة الناجحة والرمسية للمياه اجلوفية، مثل يف مناطق يف جنوب كاليفورنيا )

 .استنفاد املياهاملياه اجلوفية ال نمتنع بالضرورة 

 
زارعني أحد النظم القليلة جًدا الناجحة امل اخلاص بنظم إدارة املياه اجلوفية على يد أندرا براديشويعد مشروع 

مداخيل أعلى للمزارعني واالقتصاد يف استهالك املياه )البنك  توليدوالتطوعية يف إطار إدارة املياه اجلوفية واليت أدت إىل 

(. ونّفذ هذا املشروع بواسطة قيادة جمتمعية حملية مباشرة للرصد Burke ،2013و Dasب؛ 2010الدولي، 

تمعات اجملاهليدرولوجي وقياس كميات األمطار واملياه اجلوفية. ثم نشرت املعلومات علنا. وباإلضافة إىل ذلك، شاركت 

ت الفالحة لية يف وضع ميزانيات خاصة مبحاصيل املياه وتلقت معلومات بشأن احملاصيل البديلة وممارسااحمل

(Garduño  ،وملاذا مل تؤِد الرحبية املتزايدة إىل توسيع نطاق الري واإلسهاب يف االستنفاد؟ يقرتح 2009وآخرون .)

Bruns (2014 قائال إّن )واالسرتاتيجيات املشرتكة ساعدت على تقييد استددام املياه والطلب  املعلومات العامة

 املياه. أرصدةواإلمداد بشأن 

 
تغذية )األمر الذي يعتمد على  إتاد توازن بني إمدادات موارد املياهدارة املياه اجلوفية املستدامة وتستلزم إ

( والطلب على الرصيد، كما تستلزم تدخالت فعالة على صعيدي اإلمدادات والطلب. وميكن أن تتضّمن املياه اجلوفية

معات املياه اجلوفية، أو تطوير مصادر املياه السطحية تدابري اإلمدادات اجلانبية جتديًدا اصطناعًيا، أو إحياء مستج

، واإلدارة اجلماعية، والرتاخيصالبديلة، فيما تركز تدابري الطلب اجلانبية بصورة عامة على حقوق استددام املياه 

ولوجيات املناسبة وحتديد أسعار املياه، واملراقبة القانونية والتنظيمية، واحملاصيل اليت تقتصد يف استهالك املياه، والتكن

(CA ،2007 ومع ذلك، ميكن أن تكون تدابري اإلمدادات اجلانبية أسهل للتنفيذ من تدابري 12( )أنظر أيًضا اإلطار .)
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ل من اهلند(. وقد امث Dubash (2007)الطلب اجلانبية بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية حملية )أنظر 

وحتسني املمارسات واعتماد حماصيل فعالة من حيث استددام املياه أن تشّكل الطريق تكون مراقبة توسع املناطق املروية 

 (.2010وآخرون،  Rakhmatullaev؛ Shah ،2007الوحيد لصون نظم مستجمعات املياه اجلوفية بدرجة مقبولة )

 

 إدارة الريتعزيز   2-3-2

 
تب أن يصبح االستثمار املدعم من احلكومة أو االستثمار العام يف جمال الري أكثر اسرتاتيجية، رغم أنه ما 

زال ضروريا، كي يراعي تطور الري كامل نطاق التكاليف واملنافع االجتماعية واالقتصادية والبيئية املتعلقة بالتنمية. 

يارات، تشمل الري على نطاق صغري، ونظم اإلدارة القائمة على خلاوميكن اختيار منوذج الري املعتمد من جمموعة من 

، CA؛ Wichelns ،2014فرادى املزارعني إىل نظم الري الواسع النطاق، والنظم القائمة على اخلزانات )

2007:Faurès   ،ويف غضون ذلك، أصبحت إعادة تأهيل النظم القائمة، وبصورة رئيسية عرب إصالح (. 2007وآخرون

الري، أمًرا واعًدا. وحّل االستددام املوّحد أو املشرتك لنظم املياه السطحية واملياه اجلوفية، على غرار النظم يف  إدارة

مناطق يف جنوب آسيا، حمل نظم املياه السطحية فحسب من أجل حتقيق إنتاجية أكرب وفعالية أعلى. ومع ذلك، يقّدم 

، على املوارد ةظفازراعة احمِلالفع أكثر من منافع الري وحده )تعدد أوجه استددام مياه الري يف نظم أخرى منا

 (.أMeinzen-Dick ،1997؛ 2007

 
ومن املوثق جيًدا أن النساء ينلن فرًصا أقل لتلقي خدمات التكنولوجيا واإلرشاد والتوجيه، وتعد هذه األمور 

(. وبالنظر إىل تطوير نظم الري 2011أساسية لضمان جناح اجلهود الرامية إىل التحديث )منظمة األغذية والزراعة، 

راتهن وأولوياتهن املتباينة يف القطاع الزراعي. وال تكفي وإعادة تأهيلها، ال بد من مراعاة احتياجات النساء وقد

 التكنولوجيا لتحسني فعالية الري إذا مل تفسح اجملال أمام مجيع اجلهات صاحبة املصلحة للمشاركة يف القطاع.

 
غري  األمطارويف ظل تغري املناخ، ستدعى نظم الري إىل مراقبة املياه بصورة أكرب من أجل التعويض عن 

، على املوارد ةظفازراعة احمِلالظمة، األمر الذي سيرتتب عنه تكاليف بسبب هرم الكثري من البنى التحتية )نتامل

(. وتصطدم النداءات الرامية إىل توسيع نظم الري بتزايد شح املياه واالستددامات املتنافسة. وإذا مل ُيقتصد يف 2007

جوهريا يف معظم أحناء العامل. وُتناقش يف ما يلي بعض التدابري  استهالك املياه يف نظم الري القائمة، سيصعب التوسع

 املتدذة يف سبيل االقتصاد يف استهالك املياه.

 

 تنشيط نظم الري السطحي الواسع النطاق

 
بنيت معظم نظم الري الواسع النطاق، واملشار إليها عموًما بقنوات الري، يف النصف الثاني من القرن املاضي 

دوًرا حمورًيا يف زيادة اإلنتاج الغذائي. غري أّن فعالية هذه النظم وكفاءتها تدهورت مع مرور األعوام وهي عندما أّدت 

حتتاج إىل تنشيط. ويعود سبب هذا التدهور باألساس إىل االفتقار إىل االستثمار يف الصيانة والعمليات وبسبب ممارسات 

استثمرت يف بناء نظم غري قادرة على وضع نظام تسعري للمياه يقبله اإلدارة الضعيفة. وعموًما مل تكن احلكومات اليت 

(. 2014وآخرون،  Malikاملستددمون، ومل تكِف رسوم الصيانة والعمليات إلبقاء الفعالية العالية للنظم املشغلة )
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زم تنشيط نظم الري ويتمثل عامل آخر يف غياب املقاييس الكافية اخلاصة باملياه، وال سيما على مستوى املزارع. ويستل

 االستثمار يف التشغيل اآللي والقياس، وكذلك يف زيادة موثوقية إمدادات املياه واالرتقاء بالتكنولوجيات املستددمة. وال
بد من إيالء املزيد من االنتباه واالستثمار أكثر يف صيانة نظم الصرف املوجودة وبناء نظم جديدة. وعليه، تشكل املشاركة 

إدارة مناسبة لرسوم االستددام  –تددمي املياه لوضع القواعد من أجل ختصيص املياه وإدارة نظم الري يف رابطات مس

 أمرا أساسيا. –وحتديد املدصصات وفًقا لالحتياجات الفعلية 

 

 زيادة فعالية الري

 

باملائة فقط من املياه املسحوبة من  50–30غالًبا ما تثري مسألة فعالية الري اخلالف وسوء التفسري. ومبا أّن 

نبع تتبدر يف الواقع يف احملاصيل يف نظام ري منوذجي، يستنتج أشداص كثريون إمكانية احلصول على مكاسب 

( إن 2003وآخرين ) Secklerجوهرية يف كميات املياه بزيادة تطبيق الفعالية يف الري. غري أنه على حد قول 

لى مستوى نظام الري قد تؤدي إىل القليل من االقتصاد يف استهالك املياه على نطاق التحسينات يف فعالية الرعي ع

احلوض حيث يعاد فيه استددام املياه مرات كثرية، وبناء على ذلك يشكل مفهوم فعالية املياه مفهوًما قائًما على املكان 

كل املستجمع أو احلوض قبل اقرتاح  (. وعليه، من املهم فهم هيدرولوجياLankford ،2006والنطاق وحمدد الغرض )

 االستثمار يف جمال كفاءة استعمال املياه.

 
وسيزيد تقليص اخلسائر امليدانية بالتحول إىل نظم حديثة النواتج وسيقتصد يف استهالك جزء من املياه غري أنه 

نهر النيل وحول الدلتا ما يبلغ  على طوللن يؤدي إىل خلق موارد مائية إضافية كبرية. ففي مصر، خيسر املزارعون 

يف املائة من املياه اليت يستددمونها عرب نظم الري السطحي يف اجلريان ويف الرشح العميق )كفاءة  55باملتوسط حوالي 

ة. وال يصب ــيف املائة( بيد أّن املياه املفقودة تدّور باستمرار عرب نظام الصرف وضخ املياه اجلوفي 45االستددام بنسبة 

يف املائة من مياه نهر النيل يف مصر يف البحر، األمر الذي تعل فعالية جممل النظام تبلغ  15–10ي ــى حوالسو

يف املائة. ولذلك، ال بد من وضع فهم خسائر نظام الري السطحي يف سياق النطاق من أجل تقييم اخلسائر  85حوالي 

(. Seckler ،1996؛ Oweis ،2014؛ 1998آخرون، و Moldenالفعلية مقابل اخلسائر النظرية يف أرجاء النظام )

ومل تعّوض هذه اخلسائر يف بعض احلاالت ألّنها قد تنضّم إىل بالوعات امللح أو ختزن يف مواقع غري ممكن الوصول إليها. 

 (.Oweis ،2014ويف حني أن تكاليف املياه والضخ يف املتناول، عادة ما ال يكون جمموع هذه اخلسائر كبريا جدا )

 
وتشمل مسائل أخرى ينبغي النظر فيها عند تقسيم حتسينات كفاءة الري تصميَم الري، والتشغيل واإلدارة، 

وآخرون،  Bosواإلنصاف يف احلصول على الري، واالقتصاد يف استهالك الطاقة، ومستويات املياه اجلوفية وامللوحة )

 (. 2007، وآخرون Faurès؛ 2005
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 حتديث نظم الري

 

من املؤكد أن نظم الري احلديث ميكن أن حتقق إنتاجية أكرب يف احملاصيل، غري أّن هذا األمر ال ميكن 

حتقيقه بتقليص خسائر النظام يف الرشح العميق واجلريان بل بتحسني املراقبة وزيادة اتساق الري وزيادة تكرر الري 

( وغريها من العوامل. ويف التدصي  اإلخصاب )الري )لربط إمدادات املياه باحتياجات احملاصيل من املياه( وحتسني

بالتنقيط، ميكن حتقيق اقتصاد فعلي يف استهالك املياه باحلد من خسائر التبدر،  الري بعض النظم احلديثة، مثل نظم

رتتب يف أماكن يكون فيها سطح الرتبة املبلل حمدودا وميكن استددام القش لإلسهاب يف احلد من التبدر. ورغم ذلك، ي

عن زيادة إنتاجية األراضي تكلفة رأس مال أعلى، وزيادة يف استهالك الطاقة ومزيد من متطلبات الصيانة. ويستلزم 

 .)Oweis ،2012التحول الناجح صناعة متطّورة ومهندسني وفنيني ومزارعني ذوي مهارات وصيانة مستمرة )
 

إال إذا أديرت بصورة مناسبة  كفؤة. غري أنها ال تستطيع أن تكون كفؤةوالنظم احلديثة مصممة كي تكون 

أكثر من نظم الري السطحي التقليدية بسبب ضعف اإلدارة. واألغلبية الساحقة من نظم الري يف  كفؤةوغالًبا ما ال تكون 

(. 1997ية والزراعة، العامل هي نظم ري سطحية؛ ومن األرجح أال يتغري هذا األمر يف املستقبل القريب )منظمة األغذ

–وقد ال يعتمد اختيار نظام الري املناسب على كفاءة استددامه فحسب، بل أيًضا على شروط أخرى مادية واجتماعية

 (.Keller ،2003و Kellerاقتصادية يف املوقع )

 

املزارعون من والنظم احلديثة هي األكثر جناًحا يف مناطق تشح فيها املياه وتتوفر بأسعار مرتفعة فيتمكن 

التعويض عن تكلفة النظام باحلد من خسائر الري وزيادة اإلنتاجية. وعندما تكون املياه متوافرة بأسعار رخيصة ومتاحة، 

ميلك املزارعون، وال سيما يف النصف اجلنوبي من الكرة األرضية، حوافز قليلة لالنتقال إىل استددام نظم حديثة. ويف 

وحتسني املراقبة بالنسبة إىل معظم املزارعني يف اجلزء  تسوية األراضي الري السطحي عرب الواقع، قد يكون حتسني نظم

 اجلنوبي من الكرة األرضية أمًرا أكثر مالءمة من حتديث نظم الري.

 

 إدارة الطلب

 

يدفع كبار مستددمي املياه يف معظم البلدان، مثل منتجي الطاقة، والصناعات االستدراجية، وشركات تصنيع 

ملشروبات، مبالغ قليلة جًدا لقاء املياه اليت يستعملونها يف عملياتهم. وفيما يتعّلق بسياق الزراعة، تتلقى املياه ا

املستددمة يف الري يف بلدان كثرية إعانة كبرية جًدا. وللمزارعني حوافز قليلة جًدا لتقييد استددامهم للمياه أو االستثمار 

سني استعمال املياه املتاحة. ورغم شيوع القبول بأّن تسعري املياه بصورة مناسبة يف تكنولوجيات جديدة سعًيا إىل حت

سيحّسن كفاءة استعادة تكاليف مشاريع الري وزيادتها، ميثل مفهوم التسعري حتديات كبرية عملية واجتماعية 

رعني والضغوط على عوامل إنتاج وسياسية، مبا يف ذلك املصاعب املواجهة يف قياس املياه ورصد استددامها يف أوساط املزا

تتلقى إعانات. وباإلضافة إىل ذلك، يسود خوف من أنه متى اعتربت املياه سلعة سوقية، ستحّدد السوق األسعار، مّما 

تعل الفقراء غري قادرين على شراء املياه حتى لالحتياجات املنزلية. وختشى البلدان املشاطئة ألسفل األنهار إمكانية 
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لبلدان املشاطئة ألعلى األنهار أن تستددم املياه الدولية باعتبارها سلعة سوقية يف املفاوضات بشأن احلقوق أن تستددم ا

(. وفيما قد حيّد تسعري املياه الطلب على املياه يف الزراعة أو حتويلها إىل حماصيل Altinbilek ،2014)املتعلقة باملياه 

اإلنتاج الزراعي املتعّلق باألمن الغذائي والتغذوي و/أو مصادر كسب عيش ذات قيمة عالية أو مرتفة، قد ال حتّسن 

وآخرون،  Perryاملزارعني الفقراء، األمر الذي يسهم بالتالي مساهمة مباشرة صغرية يف زيادة األمن الغذائي والتغذية )

خدمات املياه للري، ميلك  (. وعلى صعيد آخر، بال احلقوق املتعّلقة باستددام املياه وبال دفع مقابل لقاء1997

املزارعون موارد قليلة عندما يعاد ختصيص املياه الستددامات حضارية أو صناعية أكثر قيمة أو تصبح غري متاحة يف 

 أوقات اجلفاف. 

 

وال ميكن أن ينكر املرء هذه الشواغل حقيقية جًدا. وبناء على ذلك، ال بد من إتاد حلول ابتكارية لتحديد 

بشأن املياه سعًيا إىل حتسني الفعالية مبوازاة اإلقرار باملعايري الثقافية وضمان أن ميلك الناس ما يكفي من  قيمة حقيقية

املياه لتلبية احتياجاتهم األساسية. وقد ُتتاح املزيد من اإلعانات للمزارعني الفقراء عن قصد ألغراض عوامل اإلنتاج 

ملياه. وعالوة على ذلك، تب على البلدان حتسني استعادة تكاليف نظم باإلضافة إىل املياه، سعًيا إىل تفادي هدر ا

 إمدادات الري.

 

 امشية وإدارتهااهلياه ذات النوعية املاستخدام  2-3-3

 

قاحلة وشبه الناطق املال سيما يف  ماها موردابرزت املياه ذات النوعية اهلامشية يف األعوام األخرية باعتبارها 

(. وتتضمن املصادر املمكنة املاء 13املياه ويف تطورات زراعية متامخة للمدن )أنظر اإلطار  ندرةتعاني من اليت قاحلة ال

املسوس، ومياه الصرف الزراعي، وملوثات مياه اجملاري املعاجلة. وفيما ال ميلك األشداص األشد فقًرا يف مناطق كثرية 

الزراعة، تسود شواغل إدارية بشأن اآلثار السلبية على الناس والبيئة. إال خيارات قليلة غري استددام املياه اهلامشية يف 

وحّددت األمم املتحدة أربع اسرتاتيجيات للتصدي هلذه الشواغل أال وهي: التدابري الرامية إىل منع التلوث؛ واملعاجلة 

يتها. ويشّكل رصد املياه ذات لتحقيق نوعية أعلى؛ واالستددام اآلمن ملياه اجملاري؛ وإصالح النظم اإليكولوجية و ا

النوعية اهلامشية وتطوير البيئات املؤسسية والسياسية املالئمة رصًدا وثيًقا أمًرا ضروريا من أجل ضمان استعماٍل منتٍج 

 هلذا املصدر اهلام دون احنالل النظم اإليكولوجية أو إحلاق أضرار بصحة الناس.

 

املياه اجلوفية يف مناطق عديدة، وبشتى مستويات طبقات وتتاح املاء املسوس بكميات كبرية، وبصورة خاصة يف 

املاء العذبة جزًءا من املياه املسوس نتيجة نضوب املياه اجلوفية مياه البحر، حتتوي طبقات امللوحة. وفيما أصبح عدد 

التسربات بطبيعة احلال على أمالح. فهي تستددم مباشرة يف الزراعة عندما ال تكون امللوحة مرتفعة جًدا حملاصيل 

لعام. وليست تكلفة حتلية املاء املسوس حتتمل امللح أو بعد حتلية املياه لالستددام الزراعي البشري أو الصناعي أو ا

زارعون يف بلدان كثرية على غرار بلدان الشرق األوسط األمالح من املياه يف املمرتفعة كتكلفة حتلية مياه البحر، ويستدرج 

ه يستلزم املزارع ألغراض زراعية. وميكن أن يساهم استددام املاء املسوس يف الزراعة يف إنتاج األغذية ويف البيئة، غري أن

إدارة خاصة ملنع ملوحة األراضي وتدهور النظم اإليكولوجية، وكذلك تطوير أو اختيار حماصيل تتحّمل شيًئا من مستوى 
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امللوحة. وتستددم املياه املاحلة حالًيا استدداًما ابتكارًيا بهدف إنتاج منتجات حتتوي على طعم ونسيج خاصني يف ما 

(. ومع ذلك، من شأن اإلفراط يف استددام املاء املسوس أن يزيد Byczynski ،2010يتعلق بالقيمة السوقية األعلى )

 امللوحة.

 
على  اويف العقود القليلة املاضية، أجريت حبوث كثرية بشأن إعادة استددام مياه الصرف يف الزراعة وآثاره

 مصاب عنديستددمها املزارعون البيئة. وبالنظر إىل اإلفراط يف الري، تناسب نوعية مياه الصرف معظم احملاصيل و

القنوات عندما تكون املياه العذبة نادرة. ففي مصر، جتمع مياه الصرف من األراضي الزراعية بواسطة شبكة صرف 

 5.5عذبة، إىل أن تصبح ماحلة جًدا لالستددام اإلنتاجي. وحالًيا، يستددم حوالي الياه املمكثفة، وُتدوَّر بعد مزجها ب
باليني مرت  10ن مياه الصرف يف مصر كل عام، ومن املتوقع أن تزداد هذه الكمية لتبلغ حوالي مرت مكعب م مليار

 (.2013)عبد الشايف ومنصور،  2017مكعب حبلول عام 

 

املعاجلة بصورة متزايدة مصدًرا بدياًل عن مياه الري. وعموًما، ميكن معاجلة  الصرفياه خملفات مشكل توي

يف املائة من املياه املستددمة حمليا لدواٍع زراعية أو بيئية. ويف األردن حيث تبلغ احلصة السنوية  70وتدوير حوالي 

ا يزيد عن ثلث املياه الزراعية. ويروي مل ااملعاجلة مصدر الصرفمرًتا مكعًبا، تشكل مياه  130للفرد من املياه حوالي 

ضرية يف النصف اجلنوبي من الكرة األرضية مزروعاتهم مبياه احله ضرية أو شباحلناطق املاليني من صغار املزارعني يف امل

نظر اإلطار اسحوبة من مصادر سكنية أو جتارية أو صناعية، وال تعاجل يف أغلب األحيان قبل استددامها )امل الصرف

 حتقيق (. ويوجد يف بعض املناطق نطاق لتوسيع الري على هذا األساس، فيما يتمثل التحدي يف مناطق أخرى يف13

املزيد من اإلنتاجية عرب البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، تعيق عوامل كثرية توسيع نطاق إعادة استددام مياه 

اجملاري، ومنها التكلفة والعوائق االجتماعية والتقنية والقيود املؤسسية والسياسية. ويعد استددام مياه الصرف املعاجلة 

طق اليت تندر فيها املياه، غري أنها تستلزم وضع سياسات وممارسات من أجل مراقبة أمًرا أساسًيا وال سيما يف املنا

(. وبالنظر إىل املداطر الصحية الكبرية 2013النوعية واملعاجلة بصورة مناسبة يف امليدان )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

 عنية بالزراعة امُلحاِفْظة على املوارد التابعة  للفاواإلدارة امل تاملمكنة ذات الصلة بإعادة استددام مياه اجملاري، اقرتح

( ثالثة نهج ملعاجلة املياه اهلامشية: ختفيض كمية مياه الصرف املولَّدة؛ التصدي للمداطر اليت تواجه استددام 2007)

الصرف وفق مياه الصرف زراعيا؛ وحتسني معاجلة األغذية املروية مبياه الصرف. ومن الضروري معاجلة ملوثات مياه 

املعايري واملبادل التوجيهية اليت حددتها منظمة الصحة العاملية وغريها من وكاالت األمم املتحدة ملدتلف االستددامات. 

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للبلدان أن ُتعدَّ مبادئها التوجيهية اخلاصة بشأن أنواع احملاصيل املمكن تنميتها بواسطة 

األفضل عموما استددامها لري حدائق الزينة أو احملاصيل غري الصاحلة لألكل أو  مياه الصرف املعاجلة. ومن

 احملاصيل غري املستهلكة طازجة.
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 الزراعة احلضرية وشبه احلضرية    - 13اإلطار 

وبصورة  ميكن للزراعة احلضارية أن تساهم يف األمن الغذائي مباشرًة بواسطة إنتاج أغذية غنية باملغذيات ألغراض االستهالك

، Tasciottiو Zezzaغري مباشرة بواسطة إتاحة مصادر كسب العيش للفقراء يف املناطق احلضارية عرب إنتاج أغذية للسوق )

(. وترتابط املشاركة يف الزراعة احلضرية بالثروة وملكية األراضي ألنها تستلزم احلصول على األراضي وعوامل اإلنتاج 2010

(Frayne  ،مما حيد 2014وآخرون ،) غري أّن احلقيقينيإمكانية اعتبارها حاًل ملسائل األمن الغذائي بالنسبة إىل الفقراء من .

 Gallaherأكياس البستنة يف أحياء كيبريا الفقرية يف نريوبي، كينيا تزداد شيوعا بسبب إمكانية استعماهلا يف مكان ضيق )

الغذائي لألسرة املعيشية واحلس باألمن الغذائي، غري أن آثارها  (. وبرهنت عن أثرها اإلتابي يف األمن2013وآخرون، 

مقيدة بسبب احلصول على عوامل اإلنتاج، ومن ضمنها املياه. وفضال عن ذلك، ميكن لإلمكانية احملدودة للحصول على املياه 

وهي مشكلة  –ئية ملوثة من أجل الري يف املناطق احلضارية أن تفضي إىل عواقب صحية سلبية يف حال استددام مصادر ما

 (.Drechsel ،2007و Cofieشائعة يف الزراعة احلضرية وشبه احلضرية )

ويشجع تقرير نشر يف اآلونة األخرية عن الزراعة احلضرية يف لندن على الزراعة يف املدينة بغرض حتسني األمن الغذائي 

يف  الصرف الصحي(. ويقرتح التقرير استددام مياه 2010وتلبية الطلب على األغذية اليت تنمو حملًيا )مجعية مدينة لندن، 

 املدينة بهدف ري املساحات الزراعية سعًيا إىل التصدي ألثر تزايد الطلبات على إمدادات املياه يف املدينة.

(، ُتستددم مياه 2010آخرون، و Holmويف مناطق كثرية شبه حضرية، وال سيما يف جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا )

لزراعة أغذية تباع يف املناطق احلضرية النائية ويف املراكز احلضرية. ويتيح استددام مياه الصرف للري مياه يف مناطق الصرف 

تعاني من الشح يف املياه، وترتب النفايات وتقلص احلاجة إىل عوامل إنتاج أخرى مثل األمسدة بسبب ارتفاع توافر مغذيات 

 الصحي يف ستددام مياه الصرفا(. ومع ذلك، ميكن أن يؤدي أيًضا 2012ن، وآخرو Ghoshالنباتات يف مياه الصرف )

إىل كثافة عالية يف املعادن يف املنتجات الزراعية، وبصورة خاصة اخلضار، ويف الرتبة. وميكن الستهالك غذاء ذي كثافة  الري

دراسات التبطة بسوء التغذية. وتوصلت معدنية كبرية أن يستنفد املغذيات يف اجلسم، األمر الذي يؤدي إىل مشاكل صحية مر

يف اإلنتاج يف فييت نام وكمبوديا واهلند إىل وجود خماطر  الصحي عرب استددام مياه الصرف تلوث األغذيةستويات مب املتعلقة

 صحية حمدودة، غري أنها أحاطت علًما بأن بعض املواد الغذائية، مثل السبانخ، حتتوي على كثافة عالية من السُّمِّية

(Holm  ،؛ 2010وآخرونGhosh  ،2012وآخرون.) 

 

 حتلية املياه  2-3-4

تشكل حتلية مياه البحر مصدًرا حمتماًل للمياه العذبة وال سيما يف املناطق الساحلية. وقد ساعد ارتفاع الطلب 

على املياه باالقرتان مع تكاليف اإلنتاج املندفضة بسبب التقدم التكنولوجي على منو هذا القطاع بسرعة. ويوجد أكثر 

البلدان الستة األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي. وهي تنتج حالًيا حوالي  يف املائة من املياه احللوة يف العامل يف 40من 

 2025مليون مرت مكعب يومًيا حبلول عام  50مليون مرت مكعب يومًيا ومن املتوقع أن ترتفع هذه الكمية لتزيد عن  30

(Fath 2013آخرون، و).  حتلية ويعود سبب ذلك إىل الندرة الشديدة يف املياه العذبة وتوافر مصادر الطاقة من أجل

(، تنمو القدرة على حتلية املياه بسرعة كبرية يف بلدان تفتقر إىل املياه وزاد 2013وآخرين ) Ghaffourلـ . ووفًقا املياه

 0.50وألّن تكاليف حتلية املياه اخنفضت دون مبلغ فيها الطلب على املصادر املائية عن مستوى اإلمدادات املتاحة 

كعب يف بعض األماكن. غري أن هذه التكاليف املندفضة ترتبط عموًما بإعانات الطاقة وتغض النظر املللمرت  دوالر أمريكي

ا لتمكني عن التكاليف البيئية. وفيما تتطور تكنولوجيات جديدة، قد تندفض التكاليف يف نهاية املطاف اخنفاًضا كافًي

استددام املياه احللوة استدداًما مفيًدا ألغراض الزراعة، ورمبا استددام الغاز الطبيعي أو الطاقة الشمسية كمصدر 
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للطاقة. ومع ذلك، ما زال إنتاجها على العموم غالًيا جًدا لالستددام الزراعي. وباإلضافة إىل طلبات الطاقة املرتفعة وإىل 

لى املناطق الساحلية )النفايات املركزة والكيميائية لبيئة حبرية وانبعاثات مللوثات جوية(، قد اآلثار البيئية احملتملة ع

 ال تبدو كمصدر مياه هام إلنتاج األغذية يف املستقبل القريب.

 

 حتسني إدارة املياه يف جتهيز األغذية 2-4

 
األغذية. وغالًبا ما تكون جزًءا من بيانات ال تتاح دائًما بصورة مباشرة بيانات بشأن املياه املستددمة يف جتهيز 

وهي جزء من االستددام الصناعي، كما تشكل الطاقة اجلزء األكرب منها إىل حد اآلن. وعلى سبيل  صناعة حتويلية،

استددام املياه الصناعية يتضّمن املياه املستددمة ألغراض مثل الوكالة األمريكية للمسح اجليولوجي أّن " ذكرتاملثال، 

نيع منتج أو معاجلته أو غسله أو نمتييعه أو تربيده أو نقله؛ وإدماج املياه يف منتج؛ أو احتياجات اإلصحاح ضمن تص

(. ويشمل هذا األمر املياه املستددمة يف جتهيز األغذية. 2014" )الوكالة األمريكية للمسح اجليولوجي، مرفق التصنيع

"الصناعات" اليت تستهلك أكرب كميات من املياه هي الصناعات اليت  وتفيد الوكالة األمريكية للمسح اجليولوجي بأّن

(. وقّدرت 2009آخرون، و Kenny) تنتج املواد الغذائية أو األوراق أو املواد الكيميائية أو النفط املكّرر أو املعادن األولية

مليون مرت  70بكمية تبلغ  2005ام كمية املياه املستددمة صناعًيا، مبا يف ذلك املعاجلة، يف الواليات املتحدة يف ع

 مكعب من املياه يومًيا. وُمد اثنان ومثانون يف املائة من إمجالي هذه الكمية عرب املياه السطحية والباقي من املياه اجلوفية.

 
ويستددم جتهيز األغذية كميات مياه أقل بكثري من اإلنتاج األساسي. ففي أوروبا، يستهلك تصنيع املنتجات 

مرت مكعب/مقيم  15.8مرت مكعب/مقيم يف مالطة وبني  1.7مرت مكعب/مقيم، أي ما يرتاوح بني  4.9ة باملتوسط الغذائي

نظمة األمم املتحدة للتنمية (. غري أّن الكميات املطلوبة لبعض املنتجات كبرية وفًقا ملFörster ،2014يف هولندا )

للطن  لرت 18 000و لرت 14 000بني  والكمثرىرتاوح كمية املياه املستددمة لتجهيز اخلوخ تتاريخ(،  بدون) الصناعية

لرت للطن  64 000رت ول 45 000غري أن الكمية املطلوبة أعلى بكثري للفاصوليا اخلضراء، إذ تستلزم ما بني  املنتج،من 

من املياه وبالنسبة  لرت 3 600 لرت 1 800اوح بني من اإلنتاج. وتقدر كمية املياه املستددمة لطن واحد من اخلبز مبا يرت

 .لرت 18 000و لرت 9 000إىل منتجات األلبان فترتاوح كمية املياه املطلوبة ما بني 
 

واملهم، يتضمن استددام املياه يف مرحلة جتهيز األغذية إضافة املياه إىل املواد الغذائية، واستددام املياه 

، تشكل املياه أحد األسباب الرئيسية لألمراض املنقولة باملواد 1(. وعلى النحو املذكور يف الفصل 3للتنظيف )اجلدول 

الغذائية. وبناء على ذلك تكتسب نوعية املياه أهمية كبرية يف ضمان نوعية املنتج النهائي وسالمة األغذية. وميكن أن 

عائًقا أمام التحول الغذائي احمللي يف بعض اجملاالت. وهلذا يشكل توافر املوارد املائية املناسبة يف الكمية والنوعية 

السبب مييل عدد كبري من مستددمي املياه ألغراض حتويل األغذية بصورة كبرية إىل تأمني إمداداتهم عرب مراقبة املصدر 

 (.1)أنظر الفصل 
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لوغرام من املنتج( حسبما بّينه ات من املياه املستددمة للكيلرتوتوجد فرص للحد من كثافة استعمال املياه ) 

عامة يف الثقافة، مثل التغيريات ال( أّن 2003آخرون )و Kirbyاالخنفاض األخري الذي شهدته بعض القطاعات. ويقّدر 

تغيريات يف العمليات )مثال تركيب صنابري مع نظم تتوقف آلًيا( ميكن أن حتد الالربامج اخلاصة بالتثقيف واملراقبة، و

يف املائة. وميكن حتقيق مزيد من التحسينات عرب إعادة استددام املياه وتدويرها،  30من االستهالك بنسبة تصل إىل 

 ن الغذائي.ولكن سيستلزم األمر استثمارات إضافية يف رأس املال وكذلك ضمانات قوية تتعّلق باألم
 

وميكن لقطاع جتهيز األغذية أن حيدث آثاًرا بيئية سلبية بسبب تفريغ مياه الصرف من مرافق التجهيز،  

وكذلك بسبب إنتاج نفايات صلبة. ومع أّن كمية مياه الصرف املفرغة من جتهيز األغذية تكون متدنية، فهي نمتيل إىل 

احملّللون. وعموًما هي غنية باملغذيات وحتتوي على خماطر حمتملة أن تلوث كثرًيا إذا مل تعاجل، وحسبما حّذر منه 

لإلثراء الغذائي. وقد تكون مياه اجملاري الناجتة عن جتهيز الفواكه واخلضار غنية باملبيدات وبالعوالق الصلبة. وتستلزم 

األغذية البحرية نفايات والقشور والبذور وغريها من مواد اخلام التدزين والتسميد. وينتج جتهيز اللحوم والدواجن 

يصعب أكثر معاجلتها ومراقبتها. كما يؤدي الدم واملشتقات األخرى إىل نفايات غنية بالطلب البيولوجي الكيميائي على 

 األوكسيجني وقد حتتوي على كائنات ممرضة.

 

 االحتياجات من كمية املياه ونوعيتها للعمليات املختارة يف جتهيز األغذية -3اجلدول 

 نوعية املياه كمية املياه النسبية العملية

 عالية؛ صاحلة للشرب مندفضة حتضري مباشر للمنتج

 عالية؛ صاحلة للشرب مرتفعة املياه املعبأة

 متوسطة-عالية مرتفعة مياه التربيد

 متوسطة-عالية متوسطة-عالية غسل املنتج

 متوسطة-عالية عالية  قناة مياه )نقل وغسل املنتجات اخلام(27

 متوسطة-عالية ? إنتاج األرز واملياه الساخنة والبدار

 متوسطة-عالية ? تكييف اهلواء وضبط الرطوبة

 عالية عالية وتنظيفها وتشطيفها التجهيز معدات تشغيل

 متوسطة عالية وتطهريها التجهيز مرافق تنظيف

 مياه اإلصحاح

 
? ? 

 متوسطة عالية احلريق وإطفاء التغذية مياه غالية

 (.2000هيئة الدستور الغذائي )من بيانات ال(؛ 2003) وآخرين Kirbyمقتبس من : املصدر

 

  

                                                      
27
  قنوات لنقل وغسل منتجات خام غري جمهزة )مثاًل، البنجر والطماطم وغريهما من الفواكه واخلضار غري اجملهزة(   
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الصرف وتتمثل الطريقة الفضلى حلماية البيئة واحلد من تلوث املياه يف تطوير نظم ترمي إىل احلد من مياه  

الناجتة عن جتهيز األغذية وإعادة استددامها وتدويرها ومعاجلتها. ويقتضي احلد من مياه اجملاري تقييد  الصحي

كمية النفايات قبل أن ترمى من مرافق التجهيز. ويشكل نهج إعادة استددام النفايات، مثل أعالف احليوانات، أو 

عد على تقليص النفايات وإعادة استددام املغذيات إلنتاج الطاقة، أو عرب التسميد مثل إضافات الرتبة نهًجا يسا

ملعاجلة متقدمة قد تشمل التطهري باألوزون أو الكلور عند االقتضاء )أي  لصرف الصحياألساسية. ثم ميكن إخضاع مياه ا

  (.14نظر على سبيل املثال اإلطار اتاريخ( ) بدون، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةاملشتقات من اللحوم( )

عن كمية املياه املستددمة يف جتهيز األغذية وتوزيعها  حملة جزئية وغري كاملة أبداما ورد أعاله  ويقدم 

وجتزئة نهاية السلسلة الغذائية/سلسلة القيمة. ويف حال وجود املزيد من نظم غذائية مصنعة تصبح فيها سالسل 

ال كبري لتقليل أهمية األرقام املتاحة أعاله واملتعلقة باستددام إمدادات األغذية معقدة للغاية ومشتتة جغرافًيا، مثة احتم

املياه تقلياًل فادًحا. وسيستند قياس حمّسن إىل حتليل نظامي لدورة احلياة. وال بد من تقييم كل املراحل عند نقل 

كي يغطي التحليل  –(املنتجات الغذائية عرب مراحل التجهيز والتوزيع والتجزئة )واملراحل الالحقة إلدارة النفايات

استددام املياه يف كل العمليات املعنية بإنتاج املنتجات الغذائية وتوزيعها، مبا يف ذلك املياه املستددمة يف آليات 

التصنيع واألدوات املستعملة يف جتهيز األغذية وتوزيعها، واملياه املستددمة يف الطاقة املطلوبة لتجهيز األغذية، واملياه 

اج مواد إضافية وغريها من الكيمائيات. وميكن هلذا النهج الشامل أن يؤدي إىل قيمة أكثر دقة بشأن املستعملة إلنت

 (.5-2البصمة املائية، أو املياه املدجمة، أو غريها من مؤشرات استددام املياه )أنظر القسم 
 

 ، فييت نامدراسة احلالة اإلفرادية اخلاصة مبسلخ "فيسان"، مدينة هو تشي منه    - 14اإلطار 
كانت الشركة احملدودة املسؤولية اخلاصة بصناعات جتهيز اللحم يف فييت نام )فيسان( املسلخ الكبري الوحيد املتكامل 

، إذ جتّهز األبقار واخلنازير. غري أن معظم املشتقات والنفايات مدينة هو تشي منهواحلديث ووحدة جتهيز اللحوم يف 

ّرغ مباشرة يف كتل مائية حملية. وتتضّمن هذه املواد الدم والصالل وفضالت الذبيحة الصادرة عن عملية السلخ كانت تف

وحمتويات امَلِعدة والزبل ومياه اجملاري والوبر، األمر الذي أّدى إىل تلوث حيوي كبري. ولقد حّدد فريق منّظف لإلنتاج نمتّوله 

سلسلة من أسباب توليد النفايات وكذلك  دة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم املتحالوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدولي و

سلسلة من احللول. وأّدت احللول مثل مجع الدم لبيعه كدقيق لألمساك، والنفايات الصلبة الناجتة عن تنظيف فضالت 

وكذلك  بالوعاتالذبيحة إلعادة بيعها كسماد، إىل منافع فورية من حيث النظافة واحلد من استددام املياه وتقليص اختناق ال

دخل ممكن ناتج عن عمليات البيع. وأّدت التغيريات يف مضدات املياه املستددمة وتركيب نظم تربيد مغلقة إىل املزيد ليد تو

من النتائج العالية من حيث االقتصاد يف استهالك املياه والنظافة. ومبا أن مبدأ تغريم اجلهة امللوِّثة غري معمول به يف بلدان 

املرحبة لكل األطراف واحملفَِّزة مثل تلك النهج اليت حتّسن امليزانية العمومية للشركة مبوازاة  كثرية، من شأن حتديد النهج

خفض اآلثار السلبية على املوارد الطبيعية جراء اإلفراط يف استدراجها أو التلوث أن يواصل تأدية دور رئيسي يف إدارة العدد 

 املتنامي بسرعة لصناعات التجهيز يف العامل.

( Doste) وزارة العلم والتكنولوجيا/ منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدولي/: املصدر

(1999.) 
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 تهماكبدور التجارة كخيار إلدارة ندرة/وفرة املياه وموا 2-5

مثلما هي احلال يف معظم املسائل اليت نظر فيها فريق اخلرباء الرفيع املستوى، تؤدي التجارة املتعلقة باملياه  

ألغراض األمن الغذائي والتغذية دوًرا أساسًيا ولكن معقًدا. وتعّد التجارة اليت ينظر إليها مبنظور خاص باملياه 

ئية يف بلدان تواجه ندرة املياه. وباإلضافة إىل ذلك، تقّدم التجارة إىل اسرتاتيجية أساسية لدعم استقرار اإلمدادات الغذا

 عائدات الصادرات تتأتى من لتحقيق الدخلكسب العيش ومنافع لاملياه مصادر مناطقها بوفرة  تتمتعالبلدان اليت 

ساسية ألمنها الغذائي وتغذيتها، )التجارة يف املياه االفرتاضية( واليت تب أال تقّوض أصول املوارد الطبيعية األ ةالزراعي

 تدار بصورة مستدامة. أنها طاملا

 
بشأن تقلب أسعار املواد الغذائية، ميكن  2011وحسبما ناقش فريق اخلرباء الرفيع املستوى يف تقريره لعام  

ياه واليت تعتمد للتشويهات يف األسواق الزراعية أن ختلق مواطن ضعف يف األمن الغذائي والتغذية للبلدان الشحيحة بامل

 – 2007على االسترياد. وشّكلت القيود املفروضة على التصدير وحظره عوامل أساسية يف أزمة األسعار الغذائية للفرتة 

، وال سيما يف تقلب األسعار الشديد الذي شهدته سوق األرز وأيًضا سوق القمح وفول الصويا )فريق اخلرباء الرفيع 2008

ظر التصدير والقيود املفروضة عليه إىل تفاقم األسعار املتزايدة وأضاف إىل الشك الذي يساور (. وأّدى ح2011املستوى، 

مثل  ،(. وساهم جلوء جهات مصدرةSharma ،2011البلدان املستوردة للمواد الغذائية بشأن إتاحة اإلمدادات )

إشارة قوية إىل البلدان املستوردة مفادها أّن يف أرسال  ،االحتاد الروسي واألرجنتني واهلند إىل فرض قيود على التصدير

املصاحل احمللية للجهات املصدرة تبقى أساسية وأّن اجلهات املستوردة للمواد الغذائية واليت تعاني من شح يف املياه هي 

وردة ضعيفة أمام خماطر األمن الغذائي والتغذية يف أوقات األزمات. وباإلضافة إىل ذلك، انسحبت بعض اجلهات املست

عقوًدا، إذ اختاروا عدم الوفاء بواجباتهم  القطاع اخلاصذات الدخل املندفض من السوق عندما فسخ جتار احلبوب من 

 وبيع احلبوب بأسعار مرتفعة يف مكان آخر.

 
وحبثت البلدان املتأثرة سلبًيا بتقلب التجارة اخلاصة باإلمدادات الغذائية املستوردة عن تدابري من شأنها أن  

جيات ييف اسرتات ومستثمرة، لألغذية خمازنّد من تعّرضها لتقلب األسعار، معيدة النظر بالسياسة املتصلة بامتالك حت

إلدارة املداطر مثل التأمني املرتبط مبؤشر الطقس واخلاص باملنتجني، وجتديد استثماراتها يف اإلنتاج الزراعي احمللي 

ويف صناعات جتهيز األغذية على حد سواء. وحبثت بعض البلدان الغنية والشحيحة باملياه عن مناطق خارجية ميكن 

ويف املوجة األوىل الكبرية من االستثمار يف األراضي على نطاق واسع عقب فيها أن تزرع أغذيتها. وعلى سبيل املثال، 

غنية بالنفط رائدة من بني هذه البلدان ال، كانت دول من الشرق األوسط 2008 - 2007أزمة أسعار الغذاء يف الفرتة 

 حماصيل غذائيةراعة املياه ميكن أن تستأجرها لز وموفورة صاحلة للزراعةاليت حبثت يف اخلارج عن أراٍض قابلة 

(. وعموما، جّسدت الزيادة الكبرية يف االستثمار يف األراضي اعتباًرا من Cotula ،2009ألغراض استددامها احمللي )

لإلنتاج الزراعي، واليت تعّد املياه  املالئمة ذات اإلمكانياتاهتماًما جديًدا يف أوساط املستثمرين يف األراضي  2008عام 

 لطبع أمًرا أساسًيا.بالنسبة إليها با
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وآزرت جهات ماحنة وحكومات وطنية عدًدا من املبادرات الرامية إىل حتسني شفافية السوق وتعزيز اإلنتاج  

لمواد الغذائية. وباإلضافة إىل ذلك، وافقت جمموعة صاف لستورد مالغذائي احمللي يف بلدان ذات دخل مندفض و

على إنشاء نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية سعًيا  2011عشرين بتأييد من جلنة األمن الغذائي العاملي يف عام ال

إىل حتسني الشفافية يف األسواق الدولية بنشر معلومات تتعلق باملدزونات. غري أّن الدول األعضاء يف منظمة التجارة 

مللزمة لتقييد استددام القيود املفروضة على التصدير. والوضع صعب خصوًصا بالنسبة العاملية مل توافق بعد على القواعد ا

إىل البلدان ذات الدخل املندفض واملستوردة الصافية اليت تواجه ندرة يف املياه و/أو فيضانات متقطعة وتعتمد على 

باب تقلب األسعار أّن الكثري من التقلب ألسواق احمللية. ويربهن استعراض بشأن أسلاالستقرار  لتوفرياألسواق العاملية 

 25عاما كانت ترتبط بتقلبات اإلنتاج احمللي؛ وكان  30يف فواتري البلدان النامية اخلاصة باسترياد املواد الغذائية منذ 
، يعود سبب معظم 2012ومع ذلك، وحبلول عام يف املائة فقط من التغيري يعود إىل التحوالت يف األسعار الدولية. 

دولية، ويف بعض السعار األتغريات يف الال الزيادة يف فواتري البلدان النامية اخلاصة باسترياد املواد الغذائية إىل إمج

 (.Foster ،2012 :13و  Valdésالبلدان تعود كل الزيادة إىل التغريات يف األسعار الدولية )
 

 الدوليةمع النتيجة املرجوة من العوملة واليت تعترب أن زيادة اإلدماج يف األسواق  املالحظةوتتناقض هذه  

سيقّوض التقلب يف كل مكان بزيادة عدد املستهلكني واملنتجني املشاركني يف التكييف الكمي بني الطلب والعرض. وميكن 

.  سيما يف األسواق الزراعية والغذائيةأن يكون هذا األمر ناجتا جزئيا عن عدم اكتمال اإلدماج االقتصادي بعد، وال

 سياسات ترسيخ األسعار ذات الصلةو)األسواق وارتباطات نظم األسعار احمللية بج ادماالندرجة على البلدان وتعتمد 

وآخرون،  Yangو ؛2009، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)األسعار الدولية وباألسواق العاملية ( بها

 . (2011، فريق اخلرباء الرفيع املستوى؛ 2008

 
ومن شأن النمو السريع يف الطلب، ومن ضمنه الطلب عل املواد الغذائية ذات املصادر احليوانية والكثيفة  

يف البلدان الناشئة أن يضغط أيًضا على املستهلكني ذوي الدخل املندفض  الدخلباملياه، واملرتبط بدوره بارتفاع 

واملعرضني لالنسحاب من السوق احمللية. وال بد من سن سياسات وطنية بسرعة من أجل  اية اجملتمعات احمللية 

حلماية االجتماعية األكثر فقًرا واملهمشة نسبًيا من أجل حصوهلا على أغذية تغذوية بأسعار مقبولة. وتشكل سياسات ا

جمااًل من هذه اجملاالت. وتتضمن نهج أخرى  (ب2012فريق اخلرباء الرفيع املستوى، ) مثل حتويل األموال النقدية

دعم استمرار حصول املنتجني ذوي الدخل املندفض على األراضي القابلة للري واليت تتوفر فيها املياه بصورة جيدة يف 

، أكان على احليوياألغذية أو األعالف أو حماصيل الوقود  علىعن منو الطلب القوي مواجهة آثار األسعار الناجتة 

على حنو واسع يف هذه احلاالت، على األقل بالنسبة إىل  غري مرئيةالصعيد احمللي أو الداخلي. وميكن أن تكون املياه 

السياسات الوطنية املعنية باألمن  واضعي السياسات، ومع ذلك فهي عامل إسهام هام ال بد من إيالئه عناية خاصة يف

 الغذائي. 
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 قاييس إدارة املياهم  2-6

 

منها الوثيقة الصلة باملياه يف جمال األمن توجد جمموعة من املقاييس املستددمة لتمييز وتقييم استددام املياه، و 

الغذائي والتغذية. وتوجد حتديات كثرية تواجه منهجيات حساب املياه، ومقارنة النتائج، والطريقة اليت ميكن 

استددامها يف عمليات صنع القرارات. ومن املهم أواًل التمييز بني حساب املياه "املستهلكة" اليت تتعّرض للبدر والنتح 

)أنظر  تغريت نوعيتها عموًما ن، حتى وإمباشرة إىل النظم اإليكولوجية يعودأن جزًءا منها إذ املياه املسحوبة،  وبني

. وتشمل بعض املنهجيات املياه اخلضراء اليت تكتسب أهمية خاصة يف الزراعة. وتتمثل مسألة أساسية أخرى (2الشكل 

يف طريقة احتساب املسائل املتعلقة بالنوعية، واليت يدعوها البعض باسم "املياه الرمادية". وتكتسب األبعاد احمللية 

وفيما يتعلق بالطلب؛ وأيًضا  ،ادية واالقتصادية/االجتماعيةوارد احمللية، ومنها املندرة املأهمية خاصة نظًرا إىل 

. وسيستلزم جتسيد )املتبدرة بالنتح أو الكامنة يف املنتج( لمياه "املستهلكة"لحبساب ما حيصل للمياه املسحوبة وليس 

يف ىل نتائج يصعب كل هذه املعايري جتسيًدا مالئًما منهجيات دقيقة جًدا تقوم على كمية كبرية من البيانات وتفضي إ

بعض املقاييس املستددمة، وما الذي ترمي إىل بإتاز مقارنتها ونشرها بسهولة. ويصف القسم التالي أحيان كثرية 

 قياسه، وبعض التحضريات املتعلقة باستددامها.

 

 كفاءة استعمال املياه 2-6-1

 

 - عملية ما أنكيف  ويعكسيتجذر مفهوم كفاءة استعمال املياه يف علم األحياء واهلندسة واإليكولوجيا،  

املياه من أجل تقديم خدمة، أي كمية املياه اليت تستددم  – أكانت بيولوجية أو هندسية مثل الري أو إيكولوجية

تات ومياه الري املتاحة وخدمات النظام اإليكولوجي(. تدخل نظاما وكمية املياه اليت خترج منه وطريقة ذلك )منو النبا

متغريا بصورة أقل ما يكون وتشكل كفاءة استعمال املياه باألساس مفهوما مركزا على العملية وغالبا )ولكن ليس دائما( 

 حسب األبعاد )مثل "املياه اخلارجة/املياه الداخلة"(.

 

ال املياه على أنها كربون جممع وناتج حماصيل لوحدة من كفاءة استعم احملاصيلوعّرف أخصائيو علم وظائف  

ح. ويف هذا الصدد، ُتستددم أيضا لتقييم نت( ثم على أنها الكمية املنتجة لكل وحدة من التبدر والViets ،1962النتح )

وآخرين،  Tang؛ 2009وآخرين،  Beerكفاءة استعمال املياه يف نظم إيكولوتية أرضية )أنظر على سبيل املثال 

2014.) 

 

ويستددم أخصائيو الري عبارة "كفاءة استعمال املياه" من أجل تقييم مدى فعالية مّد النباتات باملياه واإلشارة  

تعود يف أحيان الري  نظامإىل كمية املياه املهدرة خالل عملية املّد. غري أنه قد يكون مضلال، ألن املياه "املفقودة" يف 

. وُتكتسب املياه املفقودة بسبب (2-3-2)أنظر القسم ياه املفيدة وميكن إعادة استددامها يف املنبع إىل تدفقات املكثرية 

 (. 2003وآخرون،  Secklerالري يف استعماالت أخرى )
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 إنتاجية املياه  2-6-2

 
يتجذر مفهوم إنتاجية املياه يف العلوم الزراعية واالقتصادية، وتسد حجم اإلنتاج )الصادر عن عملية زراعية  

املياه. وبناء على ذلك، تشكل إنتاجية املياه مفهوما "مركزا على اإلنتاج" )كمية  مدخالتأو اقتصادية( الناجم عن 

 (.كمدخالتاإلنتاج لوحدة املياه 

 

لوحدة املياه املستهلكة، أمن الناحية الزراعية أو املادية، وكمية  إنتاجى أنها لاملياه عوُتعرف إنتاجية  

احملاصيل لوحدة املياه، أو من الناحية االقتصادية القيمة لوحدة املياه. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن استددامها لتقييم 

ت الربوتينية على سبيل املثال لكل وحدة من املياه إنتاجية املياه املغذية، أو عدد السعرات احلرارية أو عدد السعرا

جمموعة من متوسط قيم إنتاجية املياه لعينات احملاصيل  4(. ويبني اجلدول 2010وآخرون،  Moldenاملستعملة )

 واملنتجات من اإلدارة الضعيفة إىل احملسنة.

 

فع ناشئة عن وحدة من املياه وبناء على ذلك، ميكن تعريف إنتاجية املياه بصورة أمشل باعتبارها منا 

م عائدات (. وميكن إلنتاجية املياه أن تقّي2007وآخرون،  Moldenومستددمة كمفهوم متكامل لتحليل إدارة املياه )

املياه( وأن تساعد على ربط  التالستعما دةعدتاملياه ملدتلف القطاعات وعلى خمتلف املستويات )مثل حساب األوجه امل

(. وباإلضافة إىل ذلك، 2007وآخرون،  Moldenتحسينات املتعلقة باألمن الغذائي واحلد من الفقر )إنتاجية املياه بال

قيمته والقدرة على يزداد استعماهلا على مستوى حوض املياه. وفيما يستمر تطور مفهوم إنتاجية املياه، يسود نقد بشأن 

املسائل األساسية. وال بد من إجراء املزيد من  حتتية تطبيقه عمليا. ويندرج تطبيع املفهوم وربطه باإلنتاجية الزراع

 مراعاة النظم املتعددة االستددام يف جمال إعادة استددام املياه بكمية كبرية سنيالبحوث وال سيما من أجل حت

(Lautze  ،2014وآخرون.) 
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 إنتاجية املياه الزراعية )قيم اإلنتاج ماملرت املكعب من املياه( -4اجلدول 

 املنتج

 املياه إنتاجية

 املنتج

 /كيلوغرامات

 مكعب مرت

 القيمة

 /دوالرات

 مكعب مرت

 الربوتني

  /غرامات

 مكعب مرت

 الطاقة

  حراري/ سعر كيلو

 مكعب مرت

   وبباحل
  

 660–4 000 50–150 0.04–0.30 0.2–1.2 كيلوغرام(/أمريكي دوالر 0.2) قمحال

 500–2 000 12–50 0.05–0.18 0.15–1.6 (كيلوغرام/أمريكي دوالر 0.31) رزاأل

 1 000–7 000 30–200 0.03–0.22 0.30–2.00 (كيلوغرام/أمريكي دوالر 0.11) ذرةال

     بقولال

 2 120 90–150 0.09–0.30 0.6 0.3)–(1.0 (كيلوغرام/أمريكي دوالر 3.0) عدسال

 2 520 100–150 0.09–0.24 0.6 0.3)–(0.8 (كيلوغرام/أمريكي دوالر 0.3) فولال

 2 382 30–120 0.08–0.32 0.3 0.1)–(0.4 (كيلوغرام/أمريكي دوالر 8.0) سودانيال فولال

     ضرواتاخل

 3 000–7 000 50–120 0.3–0.7 3–7 (كيلوغرام/أمريكي دوالر 0.1) بطاطاال

 1 000–4 000 50–200 0.75–3.0 5–20 (كيلوغرام/أمريكي دوالر 0.15) طماطمال

 1 200–4 000 20–67 0.3–1.0 3–10 (كيلوغرام/أمريكي دوالر 1.0) بصلال

     فاكهةال

 520–2 600 عديمة شبه 0.8–4.0 1.0–5.0 (كيلوغرام/أمريكي دوالر 0.8) تفاحال

 1 150–3 450 10–30 1.0–3.0 1.0–3.0 (كيلوغرام/أمريكي دوالر 1) زيتونال

 1 120–2 240 25 0.8–1.6 0.4–0.8 (كيلوغرام/أمريكي دوالر 2) تمرال

     أخرى منتجات

 60–120 10–30 0.09–0.3 0.03–0.1 (كيلوغرام/أمريكي دوالر 3) البقر حلم

 85–1 750 17–403 70–35.1 .050–01. (أاملائية األحياء )تربية األمساك

 .الكثافة فائقة لنظم إضافية غذائية مدخالت دون واسعة أنظمة تشمل  أ

 Renault ؛2006 ،وآخرين Verdegem ؛Muir، 1993 باستددام بيانات من: ،2007 للفاو   من اإلدارة املعنية بالزراعة امُلحاِفْظة على املوارد التابعةمقتبس : املصدر

 .Bastiaanssen، 2004 و Bastiaanssen Zwart ؛Hachum ، 2003 و Oweis  ؛Wallender، 2000و

 

  البصمة املائية  2-6-3

 

ُتعرف البصمة املائية ملنتج ما على أنها جممل كمية املياه العذبة (: "211:46وآخرين ) Hoekstra لـ وفقا  

وُتقدر  (5-6-2وتبين على مفهوم املياه االفرتاضية )أنظر القسم ". املستددمة بصورة مباشرة أو غري مباشرة إلنتاج منتج

مكونات أال وهي: املياه  ةثالث بني املياه املستهلكة والتلوث يف كل مراحل سلسلة اإلنتاج". وجتمع باألخذ يف االعتبار

اخلضراء املعرفة على أنها مياه األمطار املدزنة على شكل رطوبة الرتبة؛ واملياه الزرقاء، للمياه السطحية واجلوفية؛ 
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، Hoekstraجلمع امللوثات من أجل معايري نوعية املياه السائدة ) واملياه الرمادية املعرفة بكمية املياه العذبة املطلوبة

(. ويف ما يتعلق مبنتج حمدد، ميكن أن تشكل البصمة املائية مؤشرا جململ كمية املياه الالزمة لإلنتاج واملمكن 2009

زمة لتمييع امللوثات الناجتة عن توافرها بفضل األمطار )املياه اخلضراء( أو مياه الري )املياه الزرقاء(، ومؤشرا للمياه الال

 ن إنتاج الغذاء واستهالكه. ععملية اإلنتاج )املياه الرمادية(، والفئات الرئيسية الثالث لآلثار الناجتة 

 

دة اليت أصبحت شعبية يف بداية األلفية الثانية لتقييم آثار يوتشكل البصمة املائية إحدى البصمات البيئية العد 

الطبيعية. وترمي هذه البصمات إىل مواجهة تنامي شح املوارد الطبيعية، وضعف إدارة هذه املوارد استهالك املوارد 

بالكربون/املياه ذات الصلة وغريها من املوارد الطبيعية الالزمة إلنتاج )إدماج( سلعنا  ةوالتعويض على املعرفة احملدود

دمات على الصعيد الفردي أو الوطين. ويتمثل االبتكار وخدماتنا. وختول هذه األدوات حساب أثر استهالك السلع واخل

يف دقة قياس كمية املياه املستددمة يف خمتلف مراحل عملية اإلنتاج، األهم وأيضا التحدي األهم ملفهوم البصمة املائية 

 األمر الذي يثري حتديا كبريا يف سالسل القيمة املعوملة اليوم يف أغلب األحيان.

 

ئية دورا هاما يف التوعية بشأن أهمية املياه يف إنتاج السلع واخلدمات، وعليه بالتوعية أن وتؤدي البصمة املا 

استهالك املواد الغذائية واملواد األخرى يشكل أيضا بصورة غري مباشرة استهالكا للمياه. وُتذكر باستمرار على سبيل 

م أو مشروب غري كحولي، والبصمة املائية اخلاصة املثال البصمة املائية اخلاصة مبواد غذائية معينة مثل شرحية اللح

لرت من مشروب غري كحولي  0.5 ( مثال بأن البصمة املائية لـ2011وآخرون ) Ercinباأللياف املروية كالقطن. ويقدر 

، باالستناد إىل مصدر السكر ةلزجاجة الواحدلات رتل 309لرتا و 169غراما من السكر تبلغ ما بني  50حيتوي على 

يف املائة من جممل البصمة املائية يف سلسة  100بصورة رئيسية. ويف ما يتعلق بهذا املنتج، حيتسب ما يقارب 

لرت(. وتتضمن أمثلة أخرى  0.5اإلمدادات وليس من املنتج الفعلي املباشر )كمية املياه املوجودة يف الزجاجة اليت تسع 

لرتا من املياه( وسروال جينز مصنوعا من القطن  2 720ا واحدا قصرَي الكمني مصنوعا من القطن )ُتذكر باستمرار قميص

لرتا من املياه(  15 415(، أو كيلوغرام من حلم البقر )2006وآخرون،  Chapagainلرتا من املياه( ) 10 850)

(Mekonnen  وHoekstra ،2010وتقاس القيم املستددمة عموما باملتوسط، با .) إلضافة إىل مكونات البصمة املائية

الثالثة )املياه اخلضراء والزرقاء والرمادية(، األمر الذي ال تسد بدقة األثر البيئي ألي منتج حقيقي حسبما أشارت إليه 

 بعض االنتقادات.  

 

البيانات ن البصمة املائية وكل املؤشرات أن تعتمد كثريا على دقة عومن شأن موثوقية املعلومات املتاحة  

وطريقة عرضها. وغالبا ما ُيستددم متوسط الكمية على النحو املشار إليه يف األمثلة الواردة أعاله، األمر الذي ال يبني 

الفرق يف األثر، مثال، بني املياه اخلضراء املوجودة يف منطقة تكون فيها األمطار وافرة وبني مياه الري املوجودة يف منطقة 

(  التمييز بني املياه اآلتية من مصادر غري Greco ،2003و  Antonelliقرتح بعض الكتاب )تشح فيها املياه. وا

، Perryمتجددة أو من مناطق شحيحة باملياه. غري أنه ال يوجد أي نهج متفق عليه إلدماج الشح يف البصمات املائية )

صول ما، باالعتماد على الظروف الزراعية (. ويتمثل تقييد آخر يف أنه يف حني ميكن أن تتغري البصمة املائية حمل2014
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م اواملناخية يف املزارع واملمارسات الزراعية املستددمة إلنتاجها، حتتسب البصمات املائية للمحاصيل عموما باستدد

 التغريات الناجتة عن أساليب اإلنتاج وظروف املزارع. تلك تلتقطال وبيانات املستوى الكلي 

 

وباإلضافة إىل ذلك، يشري بعض الكتاب إىل قيود مفهوم املياه الرمادية، ألن النوعية املطلوبة للنبع تعتمد  

 .(Perry ،2014)اعتمادا كبريا جدا على نوع استددام املياه وال يوجد معيار بشأن نوعية املياه متفق عليه الستعماله 

 

ال بد فرتاضية حملة عامة عن املياه املستددمة ملنتج خاص، وبناء على ذلك، فيما تتيح البصمات املائية االف 

 قبل اختاذ قرارات بشأن إدارة املياه على حنو آمن.تفصيال من إجراء حتليل أكثر 

 

 يف حتليل دورة احلياة املياه 2-6-4

 
واآلثار البيئية اإلنتاج واالستهالك والتدلص من املنتج يف رد احتليل دورة احلياة هو أداة لقياس استددام املو 

 هاوتوزيع هاواد وتصنيعاملتجهيز مرورًا باستدراج املواد اخلام من  ءًابدمن املهد إىل اللحد، أي ذلك النامجة عن 

 والتدلص منها أو إعادة تدويرها. تهاوصيان هاوإصالح هاواستددام

 
أسباب لذلك وكانت . استهالك املياه دورة احلياة حتليالتيف أغفل يف غالب األحيان  ة،طويلعلى مدى فرتة و 

 (:Finkbeiner ،2012 و Berger) متنوعة

 ويف لتعظيم االستفادة من العمليات الصناعية واملنتجات ذات الصلة، ُطّور حتليل دورة احلياة يف البداية ، أواًل

كما ، تاملدخاللدى احتساب  تكلفةبند أو الرئيسي وسيط ال عمومًايشّكل لمياه الصايف لاالستهالك مل يكن هذه 

  ،األثر البيئي الرئيسيمل يكن 

  ،ارئيسي ًابيئي فيها شاغاًليشّكل استهالك املياه يكن مل ستددم يف البداية يف بلدان اثانيا، 

 كما هو مبني أعاله ،ثالثا، ألن املاء يثري بعض الصعوبات املنهجية احملددة. 

ملنتجات الزراعية والغذائية، ال ميكن حذف استهالك املياه احياة لتحليل دورة ومع ذلك، وخاصة بالنسبة  

 احرتام مشولية حتليل التأثريات البيئية.لئال ينتفي 

إدماج عمليات تقييم استهالك يسري تبغية لبناء مبادل ومنهجيات مشرتكة  مبادرات هامةازدهرت  ،مؤخرًا 

برنامج األمم املتحدة للبيئة/مجعية علم السميات اليت قام بها ياة مثل مبادرة دورة احل ،دورة احلياة املياه يف حتليالت

. وأدت هذه اجلهود إىل تطوير أساليب والكيمياء البيئية والعمل على معيار للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس )آيسو(

 Bergerو ؛2012وآخرون،  Jefferiesاملياه وتقييم اآلثار ) اتاستددام جرداملياه لكل من املتعلقة بشاملة للمحاسبة 

Finkbeiner ،20102014يف عام إصدار معيار آليسو إىل ( و (ISO 14046. ) 
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بغية هدف تقييم اآلثار البيئية املرتتبة على استهالك املياه يف  حتليل دورة احلياةبصمة املياه ويتشارك نهجا  

لكن هناك بعض االختالفات املنهجية الرئيسية بني وسائل لتقييم وحتسني األداء البيئي. تقديم املمارسني وتنوير 

(، مبا يف ذلك إدراج أو عدم إدراج املياه اخلضراء Ridout ،2013و Pfister ؛2013وآخرون،  Boulayالنهجني )

 .باالعتبار تلوث املياهأخذ ( وطريقة حتليل دورة احلياةوليس يف بصمة املياه )مدرجة يف 

 

 وجتارة املياه االفرتاضية املياه االفرتاضية 2-6-5

 
، Allan) هإلنتاجأي املياه الالزمة ، حمدد يف منتجملياه "حملتوى" اكمقياس  ،ُوضع مفهوم املياه االفرتاضية 

 هاإنتاجتاج حين إمكانية أن تعوض التجارة عن ندرة املياه يف بلد ما بتمكينه من استرياد منتجات التبي ،(1993

  .(Allan ،1993 ،1996 ،2003جتارة املياه االفرتاضية" )ويؤدي ذلك إىل ". كميات كبرية من املياه

 
ويظهر مفهوم املياه االفرتاضية أهمية الروابط بني استددام املياه للزراعة، وندرة املياه، واالقتصاد العاملي، كما  

(. ويبني أيضا Allan ،2011يظهر كيف ميكن ختفيف النقص السائد يف املياه جزئيا على األقل باسترياد األغذية )

األثر احملتمل للزراعة املوجهة حنو التصدير يف توافر املياه حمليا. ويف املناطق الشحيحة باملياه، يسمح مفهوم املياه 

وُيستددم هذا املفهوم اآلن على استرياده.  ا عنحمصول معني حمليا عوض إلنتاجاملياه الالزمة االفرتاضية للبلدن بتقييم 

سع بهدف وصف كيف حتقق البلدان الشحيحة باملياه األمن الغذائي باسترياد األغذية من بلدان وفرية باملياه نطاق وا

(Wichelns ،2010وأحاط كّت .)زرقاء ال ا عناب عديدون علما بأن معظم املياه االفرتاضية هي مياه خضراء عوض

(Chapagain  ،وفضال عن ذلك، تبني أن التجارة 2006وآخرون .) الدولية للحبوب حتد من استددام املياه عامليا وال

 (.2004وآخرون،  de Fraitureسيما استددام مياه الري )

 

غري أن استرياد املياه االفرتاضية، رغم منطقه وكفاءته، يعين أن البلدان املستوردة تواجه خماطر معينة مثل  

، أو العقوبات 2011و 2007/2008ألسعار الغذائية يف خالل أزميت امثلم حدث احتمال النقص يف األسواق الدولية، 

ناطق املالسياسية اليت تفرضها البلدان املصدرة. وتوجد أيضا حتديات يف جمال توزيع املواد الغذائية املستوردة يف 

يعمل على فقرية، كما توجد من منظور قائم على األمن الغذائي والتغذية حجج تؤيد اإلنتاج احمللي حيثما ميكن، مما ال

ات احمللية الريفية. وميكن للقيم احلجمية التجميعية للمياه املستعملة يف عاجملتمازدهار  النظم الغذائية املوضعية ونيكنمت

منتجات متنوعة جدا يف خمتلف الفرص املتاحة والتكاليف البيئية أن حترف التوصيات السياسية الصادرة عن التحليل 

(Gawel  وBernsen ،2011وال .) املياه والعوامل األخرى، مثل  ةتكفي الطبيعة اجلزئية للمفهوم لتحديد دور شح

(. وأخريا، فيما قد Wichelns ،2001العمالة ورأس املال، وتكتسب أهمية للنمو االقتصادية والرعاية االجتماعية )

رحلة عنصرا تفسرييا جيدا بالنسبة إىل ال تشكل يف هذه املفهي تزداد أهمية املواد املائية يف العالقات التجارية الدولية، 

(، مع أنها قد تكون عامال حقا عند استرياد املواد الغذائية Wichelns، 2010االستريادات الصافية للمياه االفرتاضية )

 إىل مناطق شحيحة جدا باملياه.
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 نون خمتلفووأغراض خمتلفة ومستخدم أدوات خمتلفة 2-6-6

 
أعاله، تبني كما ورية حول أدوات ومنهجيات تقييم تأثريات استددام املياه وإدارتها. ثشات كاكانت هناك نق 

كانت كلما املعلومات. وصعوبة توصيل ؤدي إىل يمن البيانات و كبريًا قدرًامجيعها عكس آثار استددام املياه يتطلب 

بني الدقة املوازنة يتعني على املنهجيات ا . وهكذتالبيانامن تطلبات املصعب تلبية كلما كان من األ، أكثر دقة نهجيةامل

(، Finkbeiner ،2010و Berger) من جهة أخرىالنتائج توصيل بني سهولة أو صعوبة العلمية من جهة، و/ التقنية

من املهم أال ننسى و. ي تنتقد فعالوه مجيعها،املنهجيات  ميكن انتقادهكذا ومع األخذ باالعتبار توفر البيانات. 

ال ينبغي اعتبارها أدوات و. أساسًا هذه األدوات واملنهجيات وصفيةف. ا صممت لهممأوسع بستددمها ن أال، ونفعها

 .اجلهة الفاعلة املعنيةكانت اهلدف ومهما كان سألة ومهما كانت املتطبيقًا شاماًل ميكن تطبيقها اختاذ قرار 

 

فئة معينة بعينه ول ستددام دقيقالت بإتاز أعاله عرضاليت معظم األدوات واملنهجيات  تطّوريف الواقع، و 

حنو أيضًا بتزايد اآلن توّجه  ملتقييم كفاءة عمله نمهندسو هارطّواليت نهجيات وامل(. 5نظر اجلدول أمن املستددمني )

صممت هلم  للمستددمني الذين نظرًا هالكن أن تكون متقنة ودقيقة،من املنهجيات ال بد هلذه وتقييم اإلنتاجية الكاملة. 

مفهوم املياه يشّكل وعلى املستوى احمللي. تقنية لتوجيه قرارات  إذا ما استددمت ، وخصوصًاجدًاة كون معقدتقد 

أن مع ندرة املياه، عن تعويض ليف الواقع على التجارة ليعتمد بعض الدول أن كيف تبيان ل االفرتاضية أداة مفيدة جدًا

 تفسر وحتدد تدفقات التجارة. ةكثريعوامل هناك بالطبع 

 

للتوعية قوي للغاية  ،املياه االفرتاضيةمفهوم إىل حد كبري من و تارخييًا وهو مشتقمفهوم البصمة املائية،  

البصمة لمنتجات يف األصل لبناء لالبصمة املائية وقد احتسبت " يف املنتجات. احملتواة"للمياه باشر املستهالك غري باال

 .للمستهلك كاملةاملائية ال

 

فإنها ال ميكن أن استهالك البلدان واملناطق واألفراد، بصمات تقييم إىل  موجهة أساسًاومبا أن البصمة املائية  

من اإلنتاج  ،كاماًلتعقبًا يتطلب فذلك ستددام املياه يف مناطق اإلنتاج، احملددة الاآلثار احمللية تأخذ باالعتبار مجيع 

، تركيزًا بالغًا، فهو العمليةعلى على املنتج، أو باألحرى حتليل دورة احلياة ركز ي ،خرىإىل االستهالك. من ناحية أ

للحد م حتسني عملية إنتاجهبغية لى البيئة وحتديد النقاط الساخنة م عتقييم تأثريهمن ملنتجني نمتّكن ايف األصل أداة 

لكل احملددة لية احملتأثريات الم قّياحلياة أن يولتؤدي هذا الدور، يتعني على حتليل دورة من تأثريها على البيئة. 

إىل معاجلة القضايا البيئية نبغي أن يهدف حتليل دورة احلياة بالنسبة لكثريين، يو. بأقصى قدر ممكن من الدقة متغري

النيرتوجني ة )مثل املاء والكربون وأبعاد عّدبالعالقة مع نهج واحلسابات ام بالــينبغي القية ـاحلال تلك، ولكن يف ةعام

 (.، إخلوالطاقة
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 إدارة املياه واستخدامها مقارنة أدوات قياس -5اجلدول 

 األدوات الوصف الغرض املستخدمون األساسيون املزايا دوديات احمل

تطلب حتديد ي

بوضوح حتياجات اال

األنبوب، )مستوى 

 (إخلومستوى احلوض، 

بشكل غري إال رتبط ال ت

 اتاملدرجبفقط مباشر 

األمن الغذائي ب أو

 والتغذية

 البساطة والتكّيف 

مجهورها اجليد مع 

 بها اخلاص

 مهندسون

 ممارسون 

 مزارعون

)مثل  نظمالقياس كفاءة 

من حيث نظم الري( 

املاء قدرتها على توفري 

وذلك  ،يقصدحيث 

ملقارنة اخليارات 

 وحتسني النظم

مؤشر على املاء الذي 

يستددمه نظام معني 

 كمدخل

 كفاءة املاء 

، للمفهوم متنوعة ُنهج

تناول كيفية وخاصة 

 .املتعددة األبعاد

 بيانات هامة. تطلب ي

 ،على املدرجاتركز ت

الواضح أنها  منو

بصفتها كذلك مهمة 

ألمن بالعالقة مع ا

 الغذائي والتغذية.

 مهندسون

 ممارسون 

 مزارعون

، )صناع قرار آخرون

 (تبعًا للحالة

قياس املنافع اليت 

يوفرها لرت من املاء يف 

قارنة ملنظام معني، 

اخليارات وحتسني 

 النظام.

 اتمؤشر على خمرج

، ة، اقتصادية)مادي

( نظام إخل، ةاجتماعي

املاء قة مع عالبالمعني 

 كمدخل 

 إنتاجية املاء

لية احملثار ال يراعي اآل

 .اصةاخل

 

 .كثيفة بياناتيتطلب 

بساطة املعلومات 

 املقدمة. 

نمتاشي املفهوم مع 

مؤشرات البصمات 

 األخرى.

  الرواج

 مستهلكون

جممل استهالك قياس 

يكون بلدان أو أفراد )

( للماء معطى استهالكهم

بصورة مباشرة وغري 

تقييم الي مباشرة. وبالت

أثر استهالك منتج 

 معني.

كمية المؤشر على 

املياه العذبة الكلية من 

املستددمة مباشرة أو 

 غري مباشرة إلنتاج منتج

 البصمة املائية

 يتطلب بيانات كثيفة.

يف كثري من يصعب 

النتائج األحيان إيصال 

 إىل غري األخصائيني.

 لشامل ومفّصأسلوب 

منهجيات موصوفة 

 جيدا

 أعمال جتارية

قياس كفاءة )اقتصاد( 

عملية معينة فيما يتعلق 

رد و/أو اباستددام املو

 )عمومًا بيئية(.  اآثاره

مؤشر على استددام 

وارد واآلثار البيئية امل

الناجتة عن إنتاج 

واستهالك والتدلص من 

منتجات من املهد إىل 

 اللحد

املياه يف حتليل دورة 

 احلياة

لية احملثار اآل يراعال ي

 اصة.اخل
 حللونُم رائج بسيط و

وصف غري مباشر 

بلدان للمياه الالستهالك 

التجارة من خالل 

 والصادرات والواردات.

قياس كمية املياه 

 ة" يف املنتج.ا"احملتو
 املياه االفرتاضية

 

ها األصلية ومستددمي هااستدداماتة لتناسب فكّيمقوة أوجه األدوات الواردة أعاله كافة لدى هكذا،  

بني لآلراء شات وتبادالت انقالسنوات املاضية يف ضعف، وخاصة من حيث الدقة. وقد أجريت وكذلك أوجه ، األصليني

تقارب إىل فهم أفضل للقضايا املنهجية وإىل  تدرتيًا، ما أدى املرتبطة بكل من هذه املنهجياتعات امجلخمتلف ا

األدوات ال تزال  ،(. بعبارة أخرىRidout، 2013و Pfister ؛Boulayi ،2013والنهج )بني املنظورات تدرتي 

 ىل مبادل تتقارب تدرتيا.إرجح أن ترتكز يولكن  ،هاف مستددميختالاخمتلفة بواملنهجيات اليت تقف وراءها 
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  البحوث واملعارف املتعلقة ماملياه يف األمن الغذائي والتغذية 2-7

 
تؤدي البحوث املمولة من القطاع العام والقطاع اخلاص والتطورات يف جمال املياه يف األمن الغذائي والتغذية  

سبيل دعم حتسينات سياسية قائمة على األدلة، ونظم إدارة متكاملة ومكيفة تدمج العناصر البيئية  دوًرا أساسًيا يف

اخلارجية والتحسينات التكنولوجية واإلدارية يف استددام املياه لإلنتاج الغذائي وجتهيز األغذية. وتكتسب ترمجة 

ذية أهمية متساوية، األمر الذي يستلزم أن تكون نتائج املعرفة البحثية عملًيا يف تطبيق املياه يف األمن الغذائي والتغ

البحوث مناسبة الحتياجات املستددمني النهائيني والوصول إليهم، أكانوا من احلكومات أو مديري شؤون املياه 

وشركات القطاع اخلاص على نطاق واسع أو صغار املزارعني وال سيما يف النصف اجلنوبي من الكرة األرضية. ويستلزم 

 ذا األمر اإلقرار بأهمية البحوث والتطوير واستثمار أموال عامة يف قطاع البحوث.ه

 
هامة تعمل على املستوى العاملي وتنجز عمال هاما يف جمال املياه واألمن  الغذائي  للبحوثتوجد هيئات  

وبرامج البحوث  راعية الدوليةللبحوث الز للجماعة االستشاريةمركًزا من املراكز التابعة  15والتغذية يف ما ال يقل عن 

تركيًزا كاماًل على املياه وبصورة  دارة املياهاملعهد الدولي إلاملتعددة املراكز ذات الصلة. ومن هذه اهليئات البحثية، يركز 

املياه  واسعة على املياه والزراعة. وباإلضافة إىل ذلك، ينشط معهد املياه من أجل الغذاء يف جمال احلوكمة العاملية يف إطار

للبحوث الزراعية الدولية أيًضا مسائل ذات صلة  ةاالستشاري للجماعةأخرى تابعة  أحباثواألغذية. وتتناول برامج 

 باملياه والغذاء.

 
ويوجد حتالف عاملي لبحوث املياه، يتألف أعضاؤه من جمموعة من مؤسسات البحث يف املياه من خمتلف  

، ذات أولويةمسائل ال تشكالن أرجاء العامل. ومع ذلك، من املثري لالهتمام أّن استددام املياه يف الزراعة واألمن الغذائي 

لغذاء والطاقة. ومن املهم تعزيز القدرات البحثية للجامعات ومراكز رغم الرتكيز العاملي على الرتابط بني املياه من أجل ا

املعرفة املوجودة يف القسم اجلنوبي من الكرة األرضية بطرق جتّسد حتدياتها وعوائقها )أي القطاع اجلامعي الذي يعاني 

املعلومات(. وأخرًيا، توجد من نقص يف املوارد، واخنفاض التمويل العام، وانعدام املساواة يف احلصول على البيانات و

مواضيع عدة ال نمتّول عادة بالبحث التقليدي وتستلزم املزيد من االنتباه. وتشمل هذه املواضيع: االقتصادات غري 

النظامية للمياه والرتتيبات العرفية؛ ونهج حقوق اإلنسان اخلاصة باملياه واألمن الغذائي والتغذية؛ وتبادل املغذيات بني 

ائي احمللي والتبادل من أجل التجارة وآثارها على األطفال والنساء؛ ومستوى اآلثار احمللية لتغري املناخ يف اإلنتاج الغذ

جمال املياه لألمن الغذائي والتغذية ويف نهاية املطاف البحوث بشأن الصفات القياسية اخلاصة باملياه وما إذا كانت 

 لعيش.تراعي مسائل األمن الغذائي والتغذية/مصادر كسب ا

 

 ُسبل املضي قدًما 2-8

 
نظر هذا الفصل يف السلسلة الغذائية من أجل اقرتاح طريقة إمكانية حتسني ممارسات إدارة املياه يف جمموعة  

من النظم الزراعية اإليكولوجية. وباإلضافة إىل ذلك، نظر يف نهج وسبل عدة لصون املياه وحتسني استددام املياه يف 
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جتهيز األغذية وحتضريها. ومبا أّن الرتكيز الرئيسي هلذا الفصل ينصب على النظم الزراعية، نتقدم ببعض االقرتاحات 

بشأن كيف ميكن أن حتّسن املياه الناتج الزراعي قبل التوصل إىل أفكار تتعلق بإدماج خمتلف النهج على خمتلف 

سبل عدة من أجل ضمان إنتاج كميات كافية من الغذاء مبوازاة يف Wichelns (2010 )و De Fraitureاملستويات. ونظر 

 اية البيئة واحلد من الفقر. ووجدا إمكانية كبرية لالستثمار يف الزراعة البعلية يف حال معاجلة املداطر املوجودة 

وشّددا على الدور املهم الذي تؤديه التجارة يف  ،آسياوجنوب  الكربى وتوسيع نطاق الري يف أفريقيا جنوب الصحراء

نقل الغذاء من مناطق تتوافر فيها املياه إىل مناطق تشح فيها املياه، وحتى داخل البلد أحياًنا. ومن شأن اجلمع بني 

ية املياه االستثمارات يف الزراعة البعلية والزراعة املروية مع القرارات االسرتاتيجية املتعلقة بالتجارة أن خيفض كم

. واستنتجا أنه ميكن ملوارد األراضي واملياه أن تكون 2050حبلول عام  على الغذاءاإلضافية املطلوبة لتلبية الطلب 

 إذا حتسنت إدارة املياه الزراعية حتسيًنا كبرًيا. 2050حبلول عام  على الغذاءمؤاتية من أجل تلبية الطلب العاملي 

 
 طريقة استددام املياه حالًيا يف الزراعة. وتستلزم خمتلف االسرتاتيجيات وال مفر من حصول تغيري أساسي يف 

وغريهم من  والرعاةاإلقرار، من مجلة أمور أخرى، حبكمة أفراد اجملتمعات احمللية املنتجة للغذاء مثل صيادي السمك 

فيما حتتاج معظم آسيا إىل زيادة االستثمار يف البنى التحتية،  الكربى صغار املنتجني. وتستلزم أفريقيا جنوب الصحراء

 اإلمدادات وإعادة تأهيل النظم اإليكولوجية.  مواقع(، وإعادة 2010وآخرون،  Poteeteيف اإلنتاجية )

 
يقتضي  في كل مكان،ف. ال ميكن حتقيق حتسني هام يف إنتاجية املياه عرب التقدم التكنولوجي وحدهغري أنه  

اإلدارة املعنية بالزراعة امُلحاِفْظة على املوارد التابعة للفاو، ) ،لتعامل مع التغرياتلالبشر واملؤسسات نمتكني األمر 

يستلزم سياسات نمتكينية . وهو بيئة مواتية لتحقيق املساواة بني اجلنسني ونمتكني املرأةتاد إمبا يف ذلك (، 2007

تقنيات جديدة، وتناول على عتماد االواءمة حوافز املستددمني على خمتلف األصعدة، ولتشجيع ملوبيئة مؤسسية صحية 

آليات على حتسني كثرًيا (. ويعتمد ذلك 2007اإلدارة املعنية بالزراعة امُلحاِفْظة على املوارد التابعة للفاو، املقايضات )

 احلوكمة.
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 حوكمة املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية -3
 

يف بالنظر إىل تعدد اجلهات الفاعلة املشاركة يف شؤون املياه، فإن االستددامات املتنافسة، وأوجه عدم املساواة  

احلصول على املياه، وصيانة وحتسني مساهمة املاء )بكل أبعاده: توافره، واحلصول عليه، ونوعيته واستقراره( لصاحل 

إىل حوكمة جيدة. ويستعرض هذا الفصل مسائل احلوكمة يف مجيع  األمن الغذائي والتغذية )جبميع أبعاده( حيتاج

 وُسبل تناول هذه املسائل.  اومساراته من أجل األمن الغذائي والتغذية"اء مناحي "امل

 

هي  –فيما يتعلق بالكمية، والنوعية، واملومسية أو موثوقية االعتماد عليها  –إن تعدد القيود على وفرة املياه  

مقدار، وأين، ومتى، وألي األغراض، وكذلك  ياجة إىل إنشاء آليات فعالة لتحديد من يأخذ املياه وبأاليت حترك احل

. ومن بني صحي الراجعةحلماية نوعية املياه عن طريق الُنظم والقواعد اليت ُتفرض على تدفقات مياه الصرف ال

د بأنه مثلما تتزايد املنافسة على املاء، فإن القطاع من أجل األمن الغذائي هلو الفهم املتزاي ءالتحديات اليت تواجه املا

املياه، عليه أن يقلل من استددام املاء يف الوقت الذي تزيد فيه القطاعات األخرى من  يالزراعي بصفته أكرب مستددم

كفاءة مندفضة وُمعان بدرجة  والزراعة بأنه قليل القيمة، وذيف  ءاستددامها للماء. وغالبًا ما ُينظر إىل استددام املا

ة. وتدعو هذه املسائل إىل إعادة التفكري يف اآلثار االقتصادية واالجتماعية، وكذا آثار استددام املياه الزراعية على ـعالي

 .أكثر عموميةاألمن الغذائي والتغذية وخمصصات املياه بصفة 

 

طاعات متعددة، وذات درجات خمتلفة من وهناك كذلك سياسات متنافسة، ومصاحل وجهات فاعلة آتية من ق 

نازعات يسبب املة واالقتصادية. وميكن للحصول على املاء، وللسيطرة على موارد املاء، أو تلوثه أن يالقوة السياس

صراعات على مستويات متعددة. فتزايد حاالت ُندرة املياه، وتزايد الطلبات وتنافسها على املياه من جانب جهات الو

من  ،صفة خاصةبوالقطاعات جتعل من حوكمة املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية حتديًا له  ددمنيستعديدة من امل

 املستويات احمللية إىل املستويات األوسع نطاقًا. 

 

حلوكمة املياه. وألغراض هذا التقرير، حيتفظ فريق اخلرباء عملية وقد اقرتح العديد من املنظمات تعاريف  

الشراكة  صاغتهاملعين باألمن الغذائي والتغذية بالتعريف التالي حلوكمة املياه، وهو ُمقتبس من تعريف الرفيع املستوى 

، والبنك الدولي ووكاالت كثرية (2011) لتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياالعاملية للمياه، واستددمته منظمة 

 أخرى. 

 

 حوكمة املياه   1التعريف 

حتدد  (1)هي جمموعة من الُنظم السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، واإلدارية، والقواعد والعمليات اليت إن حوكمة املياه 

طريقة اختاذ القرارات وتنفيذها، من جانب اجلهات الفاعلة املتعددة، وتتعلق بإدارة واستددام موارد املياه، وتوصيل خدمات 

 ل صانعو القرارات املساءلة بناًء عليها.اجملموعة اليت يف ضوئها يتحم يه (2)املياه، 
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وتغطى حوكمة املياه كاًل من موارد املياه وخدمات املياه. وتبعًا للمواقف، تكون حوكمة هذه املسائل إما مرتابطة  

أو منفصلة. إن حتديث ُسبل توفري املياه، عندما حيدث، غالبًا ما يؤدى إىل خطط حوكمة متباينة بالنسبة خلدمات 

ه، فقضايا احلوكمة تتسم باالختالف من حيث املوارد ومن حيث اخلدمات. فبالنسبة للموارد تتمثل التحديات امليا

الرئيسية يف التنافس بني االستددامات ومستددمي املياه ذوى القوة االقتصادية والسياسية املدتلفة، ومن حيث قواعد 

فإن  ،وكذلك االرتباطات باألرض. وبالنسبة للددمات ،عتبارهذا التنافس، وكيفية وضع األمن الغذائي والتغذية يف اال

التحدي املسيطر هو التنظيم والرقابة على، ورصد ُمَقِدم اخلدمة، سواء كان قطاعًا عامًا أو خاصًا، مبا يف ذلك كيفية 

نمتكني، وأداء وتكييف الطريقة اليت يتم بها احلصول املادي واالقتصادي على املاء، من أجل املستددمني املدتلفني 

 وخباصة السكان امُلهمشني.
 

مة املياه مسائل اإلنصاف والكفاءة وختصيص وتوزيع موارد وخدمات املياه، وكذلك صياغة وتغطى حوك 

سياسات املياه ووضعها وتنفيذها، وكذا التشريعات واملؤسسات. وتضع حوكمة املياه قواعد حقوق احلصول على املاء، 

ستددام املياه، وهى حتدد ما يلي: كيفية جلميع العاملني املشاركني يف إدارة وا وآليات املساءلةواألدوات االقتصادية 

و ال ُتتدذ( واملتعلقة بالبنية األساسية أاملاء عرب القطاعات، واملناطق، والبلدان، كما حتدد املقررات اليت ُتتدذ ) وزيعت

( املواءمة عدم)أو  املواءمة، وجتديد النظام اإليكولوجي؛ وكذلك الراجعة التحتية وتنمية املياه، وتدفقات الصرف الزراعي

 والسياسات البيئية األوسع نطاقًا )مثال الغابات، والتنوع البيولوجي(، إخل.  ،بني املاء، والطاقة، واألغذية، والتجارة
 

إن ُنظم حوكمة املياه مغروسة يف اهلياكل اإلدارية والقانونية وغائرة يف املؤسسات النظامية وغري النظامية  

 ؛ 2012وآخرون،  Mehta)ميكن أن ينتج عنه الغموض وتنازع احلقوق والقواعد املتداخلة غالبًا، األمر الذي 

Cleaver ،2012) ،إن السياقات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية األوسع نطاقًا وحتى األخالقية .

ق ـر مرفـاه )انظـاملي ةـام حلوكمـة هي اليت تشكل وتهيئ أي نظـوغري النظامي ،ةـوكذلك القواعد والسلطة النظامي

 .(Groenfeldt ،2013 و  and Schmidt ؛2012اه، ـة امليـحوكم
 

وُيلقى هذا الفصل نظرًة على حوكمة املياه من منظور األمن الغذائي والتغذية، ومن ثم ينظر إىل طرق حتسني  

ف واملضمون بضمان الوصول امُلنِص حوكمة املياه ألجل حتسني األمن الغذائي والتغذية، وهو ما يعين قيام حوكمة املياه

السكان األكثر تعرضًا وامُلهمشني، وذلك بصورة مبا يف ذلك جميع لإىل املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية بالنسبة ل

 ُمنصفة. 
 

 ومن بني األسئلة الرئيسية اليت تشكل املناقشة احلالية بشأن حوكمة املياه الفعالة ما يلي:  
 
األمن الغذائي والتغذية، وكيف ميكن تعزيز هذا احلصول على املياه ما الذي حيدد احلصول على املاء من أجل  (1)

 عرضة واحملرومة، مبا يف ذلك السكان الذين ال يتمتعون باألمن الغذائي؟ امُلفئات بالنسبة لل

ألجل النهوض باملياه لصاحل  (لتسعرياملزايا واملثالب ملدتلف نظم ختصيص املاء؟ )مبا يف ذلك أدوات ا يما ه (2)

 األمن الغذائي والتغذية؟

املفاضالت واألهداف املتنافسة بشأن املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية )مبا يف ذلك احلركيات  يما ه (3)

 احمللية لألمن الغذائي والتغذية، واالستثمارات(؟ 
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اليت تؤثر يف املياه املوجهة لألمن الغذائي والتغذية، األساسية اجلهات الفاعلة املدتلفة، والقوى والنماذج  يما ه (4)

وكيف يؤثر االقتصاد السياسي األوسع نطاقًا على القرارات ذات الصلة باملياه واالستثمارات؟ وما هو دور القطاع 

 ؟اخلاص كمستددم للمياه وكمقدم للددمات

ج مسائل املياه بصورة أكثر مركزية يف اهتمامات األمن الغذائي والعكس للحكومات الوطنية أن ُتدِم كيف ميكن (5)

 بالعكس؟

كيف ميكن لُنظم احلوكمة )السياسات، املؤسسات، األدوات، إخل( أن تتعامل بصورة أفضل مع النزاعات اليت  (6)

 عات وبني اختالالت القوى؟ ب حول املاء، أو طريقة تكيفها مع املواقف اليت بها نزاتنُش

خارجه على مؤسسات وحوكمة املياه وما تأثري ذلك على  وأكيف تؤثر التغيريات، سواء داخل قطاع املياه،  (7)

 األمن الغذائي والتغذية؟ 
 

يتناول هذا الفصل هذه األسئلة عن طريق حبث املؤسسات واجلهات الفاعلة داخل سياقات متغرية، وأدوات  

الندرة والتنافس، واملضي قدمًا حنو حتسني احلوكمة، مبا يف ذلك االرتباطات بني األرض واملاء، ونهٍج  إدارة حاالت

 قائٍم على احلقوق جتاه املاء من أجل األمن الغذائي والتغذية.
 

 اجلهات الفاعلة الرئيسية اليت تؤثر يف ختصيص واستخدام املاء ألجل األمن الغذائي والتغذية  -11الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 على يعرض هذا الشكل ختطيطيًا بعض األنواع الرئيسية للجهات الفاعلة واملؤسسات اليت ُتسهم يف حوكمة املياه من حيث تدخلها يف دورة املياه
 النطاقات اجلغرافية املتعددة، وألجل االستددامات املدتلفة. وهذا كله من شأنه مع تنوع املواقف احمللية أن حيدد العالقات بني اجلهات

 الفاعلة اليت ميكن أن تكون شديدة التعقيد.

 مستوى احلالة

 احلالة ماء

 هيئة أحواض املياه احلالة ألف

 السلطات احمللية

 النظم اإليكولوجية

 املياه اجلوفية

 الصناعات والطاقة

 الصيادون

 مقدمو اخلدمات

 الري اجلماعي

 األحياء املائيةترمية 

الري الفردي 

 واالستخدامات املتعددة

 الشرب املستخدمون

املياه والتصحاح 

 والنظافة الصحية

 تدفقات املياه العائدة املسحومات من املياه
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  املؤسسات واجلهات الفاعلة يف السياقات املتغرية 3-1

 

  وطنيةكثرة املؤسسات على املستويات ال 3-1-1

 

ن . فيمكويعتمد ذلك على البلدان واألوضاع تتسم املؤسسات املتعاملة مع مصادر املاء بالتنوع إىل أبعد احلدود، 

عرفية، وكجزء من إدارة حملية دون قطرية أو وطنية؛ وميكن أن تكون مؤسسات حمددة أن تكون نظامية أو غري نظامية/

ستثمار؛ وميكن أن تكون ال)أو ال ترتبط(؛ وميكن أن ترتبط با هيئة خمتصة باملاءخاصة باملياه، وترتبط يف نهاية األمر ب

قطاعًا عامًا أو خاصًا؛ وميكن هلذه املؤسسات أن ترتبط بدرجات متفاوتة مبدتلف املستددمني يف إدارة هذا املورد. إن 

( احلوكمة 2011ية يف امليدان االقتصادي )حوكمة املياه هي بصفة عامة متعددة املستويات. وُتعرِّف منظمة التعاون والتنم

على التنفيذ و ،واملسؤوليات، والتنمية ،املتعددة املستويات بأنها التقاسم الصريح أو امُلْضَمر لسلطة اختاذ القرارات

ت خمتلف املستويات اإلدارية واإلقليمية. وميكن أن تكون: على املستوى احلكومي املركزي فيما بني الوزارات والوكاال

)أي أفقيًا إىل أعلى(؛ أو بني خمتلف طبقات احلكومة على املستويات اإلقليمية واإلقليمية الداخلية/الدولة واملستويات 

الوطنية وفوق الوطنية )رأسيًا(؛ وميكن أن تكون أيضًا على مستوى اجلهات الفاعلة املدتلفة على املستوى دون القطري 

 يطًا من كل ذلك. )األفقي األسفل(. وغالبًا ما تكون خل

 

 ، فإن حوكمة املياه غالبًا ما يتم تنظيمها بواسطة االستددامات واخلدمات11وكما يتضح بيانيًا من الشكل  

، سواء إفراديًا أو مجاعيًا، للقيام بأمور من بينها توفري الري اجلماعي أو توفري مياه الشرب والتصحاح، بالدرجة األوىل

واالستددامات املتعددة ابتداًء من توفري املياه إىل مثل استددام األنهار و/أو بشأن االستددامات املتقامسة ملورد معني، 

نظام إيكولوجي يتمتع بأهمية رئيسية يف  اية مورد ما، مثل األراضي صيد األمساك واجملاري املائية، أو حلماية 

الرطبة. وعلى مستويات أكثر اتساعًا، ُتدير سلطات أحواض املياه املوارد لصاحل استددامات متعددة، وأنواع من 

لدولة القواعد املورد واخلدمات. وتضع ا ورصد اجلهات الفاعلة. وتضطلع السلطات احمللية بأدوار متنوعة يف إدارة

العامة وتتمتع بدور عام وشامل بصفة عامة للرقابة على خمتلف املؤسسات واجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك مقدمو 

اخلدمات. ونظرًا ألن بعض املوارد املائية عابرة للحدود الوطنية، فإن هناك أيضًا أنواعًا متعددة للمنظمات الدولية اليت 

 تنهض جبزء من هذه األدوار. 

 

وإدارة املياه ليست مقصورة يف الواقع على املؤسسات النظامية )اليت تدعهما القوانني(، وإمنا تشمل غالبًا كذلك  

وتلك الرتتيبات اليت حتكم  (Ostrom ،1990)ترتيبات غري نظامية، كتلك اليت حتكم التجمعات الشائعة من املوارد 

املصاحل عن مصاحلهم، ويزيد من نفوذهم وحصوهلم على املاء  جماالت التفاوض اليت يدافع من خالهلا خمتلف أصحاب

(Meinzen-Dick   وBruns ،1999 ؛Spiertz ،1999 ؛Roth  ،2005وآخرون) فعلى املستوى احمللي، ميكن .

والتسلط أن يسيطر وأن ُيدير األمور  ،للقانون الُعرِفي واملمارسات العرفية، وشبكات األقارب، ونوع اجلنس، والطائفة

وعالوة  (.Mehta ،2005؛ Movik ،2012؛ Mosse ،2003؛ Cleaver ،2000) بالتوازي مع الُنظم النظامية
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 انظر ، واستددامها وإدارتها يف شكل احلصول على موارد املاء بطرق عدة )يضاعلى ذلك، ُتسهم ُنظم حيازة األر

Hodgson أ(2004ن، يوآخر. 

 

وتوفر الرتتيبات غري النظامية للحصول على املاء غالبًا للمستددمني املعرضني خدمات زهيدة التكلفة مقابل  

املياه احمللية، ومياه الزراعة )الري، واحلدائق البعلية، واحلدائق املنزلية(، كما توفر املاء للثروة احليوانية، وكذلك 

وآخرون،  van Koppen) الريفية مشاريعئية األخرى وإلمدادات املياه للاملوائل لألمساك، وملوارد تربية األحياء املا

 Meinzen-Dick؛ Woodhouse ،2006و  Chimhowu ؛von Benda-Beckmann ،1981أ؛ 2014

إن معظم حقوق استددام املياه اليت تتعلق باملرأة بصفة خاصة هي حقوق مكتسبه داخل الُنظم  .(Pradhan، 2001و

غري النظامية. وهذه الرتتيبات غري النظامية غالبًا ما ُيستهان بها وتلقى اإلهمال من جانب امُلَدطِطني وصناع 

وقد يعوق استحداث ُنظم ختصيص استددام املياه النظامية و/أو حقوق األرض  .؛(Cleaver ،2012 السياسات، )انظر

وعلى موارد تربية األحياء املائية. كما أن احلصول على املياه بالنسبة  ،احلصرية حصول املستددمني الُعْرِفيني على املاء

وق ــًا يف حقــيظهرون يف الصورة دائم ن غري املسجلني الذين الـللمستددمني التجاريني اجلدد قد ُيغطي على املستددمي

(. إن االعرتاف بطائفة احلقوق العرفية و ايتها وكذا Van Eeden ،2014ر ــا )انظــاستددام املياه وختصيصه

هلو أمٌر مهم بالنسبة إلنتاج األغذية ألغراض األسرة والسوق ولدعم  ،فيهم ذوو احلقوق الثانوية مبنأصحاب احلقوق، 

 ي والتغذية للمجتمعات احمللية الريفية الفقرية. األمن الغذائ

 

يف فرص احلصول على نصاف وتضطلع الدولة بدور مركزي نظرًا ملسؤوليتها عن توفري السلع العامة، ولضمان اإل 

املياه ويف استددام إدارة املياه للتقليل من الفقر، وكذلك حلماية خدمات النظام اإليكولوجي، وخباصة بسبب موارد 

(. وهى بهذه الصفة ُتَصِمم 2007على املوارد،  ةظفازراعة احملالأهميتها لفرص كسب العيش بالنسبة للسكان الفقراء )

قواعد ختصيص املوارد، واحلوكمة على املستويات األدنى، وحوكمة وإدارة خدمات املياه، وكذلك حلماية املوارد والنظم 

قواعد  اية املساواة يف احلصول على املياه. وهى حتدد أيضًا ضع وإنفاذ كما تقوم بواإليكولوجية اليت تعتمد عليها، 

يف نهاية األمر قواعد فض املنازعات. كما أن الطريقة اليت تتم بها هذه األدوار هلا تأثري بالغ على األمن الغذائي 

 والتغذية.

 

 من املركزية إىل الالمركزية 

 

احتياجات املستددمني والدولة للموارد بصورة أفضل، وكذا إشعار تسمح احلوكمة الالمركزية مبراعاة  

احلوكمة  ياملستددمني بصورة أفضل باحلقوق املضمونة بصفة عامة وعندما يرتبطون بقرارات تتعلق بإدارة املوارد. وتنطو

املياه، أو منظمات  يالالمركزية غالبًا على تعزيز املنظمات احمللية و/أو إقامة مؤسسات حمددة، مثل رابطات مستددم

أحواض األنهار. ومع ذلك، وحتى عند هذه املستويات ينبغي إنفاذ مبادل احلوكمة اجليدة يف مكانها السليم لضمان 

 على املياه، وعدم استبعاد اجلهات الفاعلة األقل قوة، مبا فيها املستددمون غري النظاميني للمياه.  ياحلصول املتساو
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( فقد أدت إصالحات املياه يف الكثري من 3-1-3املتكاملة للموارد املائية )انظر الفرع  وبفضل دعم إطار اإلدارة 

اليت تشمل إعادة تنظيم حوكمة املياه بدءًا من وحدات إدارية )األقاليم، واألقاليم  ،املناطق إىل المركزية إدارة املياه

عات املياه، واملستجمعات أو األحواض. وهذا يوفر احمللية، واملناطق( إىل املناطق ذات احلدود اهليدروغرافية: كتجم

بصورة خمفضة أو تدفقات التيار فرصة للتعامل مع التأثريات املتناثرة الستددام املياه )التلوث، تدفق املياه يف اجتاه 

دام األراضي الذروة، وتوقيت استددامات الذروة واإلفراج عن املياه(. وهي نمتكن أيضًا من اإلدارة األفضل لتأثريات استد

 يف اجتاه أعلى جمرى النهر، واألنشطة يف اجتاه أسفل جمرى النهر وتوافر املياه ونوعيتها. 

 

تشمل سياسات وُنهج الالمركزية غالبًا إنشاء رابطات استددام املياه، ومنصات إدارة مستجمعات املياه و/أو  

لعب دورًا حرجًا يف حتسني ممارسات إدارة . وميكن هلذه اجلهات أن ت(Molle ،2008) منظمات أحواض األنهار

املياه، والنظم اإليكولوجية ووظائفها املتعددة، وميكن أن تؤدي إىل خمرجات أفضل من حيث املاء من أجل األمن 

 الغذائي والتغذية، وخباصة بالنسبة للنساء والرجال الفقراء. 

 

 اإلدارة اجلماعية ملوارد املياه 

 

يف الكثري من البلدان أن تقوم بدور مهم يف إدارة موارد املياه وخدمات املياه،  املياهميكن لرابطات استددام  

وخباصة على املستوى احمللي ومستوى اجملتمع احمللي، ومبا يف ذلك خطط الري. ومع ذلك، فهناك غالبًا ثغرة بني 

واملستددمون  ،املستددمون احلضريونخمتلف فئات املستددمني ذوى األغراض املدتلفة: امُلزارعون، وصيادو األمساك، 

البيئيون، واملستددمون الرتوحييون، إخل. وينبغي للحوكمة أن توفر اآلليات للتحكيم بني املصاحل املدتلفة وحل 

 املنازعات بصورة عادلة. 

 

ذلك. وميكن لرابطات استددام املياه أن تلعب دورًا حموريًا يف إدارة املياه على مستوى خطط الري وما دون  

وقد جنحت تلك املؤسسات يف بعض احلاالت، وأسهمت يف حتسني خدمات املياه. ففي الفلبني، مثاًل، تشكل رابطات 

 (.Dargantes ،2007 و  Dargantes ) باملائة من مرافق املياه، وتوفر بدياًل للدصدصة 30استددام املياه أكثر من 

وغالبًا ما تنشأ هذه الُنظم اليت ُيديرها اجملتمع احمللي يف املناطق اليت ال تصل فيها اخلدمات الرئيسية ، أو ال ُتَقَدم 

اخلدمات امُلرضية، وهى غالبًا ما تكون تعريفاتها أكثر اخنفاضًا واستددامها أعلى من النظم اليت ُتديرها احلكومات 

ت بصورة إضافية فرصًا الختاذ القرارات بصورة تشاركية، ويف التدطيط التقين، (. فلقد وفرب2006)البنك الدولي، 

)منظمة األغذية والزراعة،  Visayasكما هو احلال يف التدطيط لقنوات الري يف مشروع الري احمللي يف فيزاياس 

ن ألالري، وُنظم رة اخنفاض قدرة اجملتمعات احمللية على إداألسباب من بينها فشلت يف حاالت أخرى قد (. و2001

ومع ذلك، فإن إدارة املياه على  (.Metawie ،2002) القطاع العام مل ُيْعط سلطة إدارة إىل رابطات استددام املياه

 املستوى احمللي نمتثل عنصرًا حرجًا من عناصر إدارة املياه امُلحسنة.
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امُلحسنة إلدارة لكشف استعراض ُأجري على العديد من برامج نقل إدارة الري أنه ليس هناك خطة مبدئية  

وآخرون،  Garces-Restrepo) ياه الري، وبداًل من ذلك، فإن الُنهج حتتاج إىل تفصيلها لتتالءم مع الظروف احملليةمل

دورًا حموريًا يف إصالح ُنظم الري السطحي  وتلعب رابطات استددام املياه(. 2007وآخرون،  Merrey؛ 2007

وآليات  ،ليات حلل النزاعات احملليةلآلو - لنساءلستددمي املياه، وخباصة ملتمكني الالكبرية، ولكنها حتتاج إىل 

(. ومع ذلك، عندما ُتشيَّد هذه الُنظم على 10ُمحسنة إلشراك املرأة يف إدارة رابطات استددام املياه )انظر أيضًا اإلطار 

)وهى   warabandiأساس الرتتيبات التقليدية للملكية اجلماعية، أو لتقاسم موارد املياه، مثلما هو احلال يف واراباندي 

طريقة لتوزيع املياه بالتناوب( يف اهلند وباكستان. فإن هذه الطريقة تؤدي عملها بصورة أفضل، ولكن حتى يف هذه 

 . (.Firdousi  ،1992و   Bandaragoda) احلاالت تستمر أوجه عدم املساواة بني الطوائف موجودة

 

 نهج االستخدام املتعدد 

 

كما يتبني أعاله، فإن حوكمة املياه تنحو ألن تكون مقسمة بني مؤسسات خمتلفة، وذلك على الرغم من أنه يف  

 ستددم املياه املتوفرة يف كل من األغراض املنزلية وإنتاج األغذية. الكثري من اأُلسر يف اجملتمعات احمللية، ُت

 

اخلدمات املتعددة ملستددمي املياه أنه عندما تستثمر اجملتمعات احمللية  بشأنوتبني البحوث اليت ُأجريت  

، وذلك لتمكني من ناحية التكاليفيف البنية التحتية األساسية، فإنهم يبنون بنية أساسية متعددة األغراض وفعالة 

طائفة من االستددامات من أجل الرفاه استنادًا إىل أبعاد متعددة، ُتسهم مجيعها )مباشرة أو بصورة غري مباشرة( يف 

وَتسَتدِدم ُمعظم اجملتمعات احمللية بكفاءة موارد املياه املتعددة  أ(.2014ن، يوآخر van Koppenاألمن الغذائي )انظر 

 van Koppen؛ Shah،2007) ها جنبًا إىل جنب، وبذلك تقلل من حدة تنوع املياهديُرعيد استددامها، بل وُتوُت

 (.2009وآخرون، 

 

وعلى النقيض من ذلك، فإن تقديم املياه من جانب السلطات العامة يف قطاع املياه يتم على ثالثة أصعدة،  

، مثل فريدمن أعلى إىل أسفل، واليت تركز على استددام صوامع اإلدارات والُشَعْب، والربامج اليت تعمل من خالل 

وذلك على الرغم من أن قطاع خدمات  والتصحاح، أو الري، أو مصايد األمساك، إخلهالك املنزلي خدمات املياه لالست

غراض اإلنتاجية املياه يسعى إىل توفري املياه املأمونة لألغراض املنزلية للجميع، وأن القطاعات تركز على املاء من أجل األ

املشاركني بصورة مباشرة يف األمن الغذائي صغري  نطاقعلى ولذا فإنها تغفل غالبًا عن االحتياجات املائية للمنتجني 

األساسي. وال تكشف األرقام التجميعية لإلنتاج عن النساء والرجال الذين ال يتمتعون باألمن الغذائي، ومن ثم ال ُتعطي 

 van Koppen) ن تكون مسؤولة عن تنمية املياه إلنفاذ احلق يف الغذاء على مستوى األسرةأساسًا ألى سلطة عامة أل

 .أ(2014وآخرون، 
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 االستخدامات املتعددة للمياه املنزلية  -15اإلطار 

 الكفافيف ظروف يف الكثري من السياقات احمللية، يشمل استددام املاء لألغراض املنزلية زراعة احلدائق وتربية املاشية 

. ويقضى قانون املياه يف زمبابوي (Langford2009 و  Woodhouse يف Langford لضمان األمن الغذائي )انظر الضروري

جبواز استددام املياه بصورة معقولة إضافة إىل االستددام املنزلي، وهو االستددام الذي مل يعد حيتاج إىل تصريح،  1999

ويشمل توفري املاء للحيوانات )غري التجاري(، واملاء لصناعة الطوب لالستددام اخلاص. ويف كولومبيا، وكينيا، والسنغال، 

سر إمدادات املياه املنزلية يف أنشطة إنتاجية تشمل حدائق إنتاج األغذية، بينما باملائة من اأُل 75إىل  71َتستددم نسبة 

أما يف  (.2013وآخرون،  Hall) باملائة من املياه اليت تصل داخل أنابيب يف هذه األنشطة اإلنتاجية 61إىل  54ُتستددم 

لرتًا يف املتوسط للشدص الواحد  31و  23حاليت السنغال وكينيا. فقد حدث ذلك على الرغم من أن اأُلسر استددمت فقط 

 4-3لرتًا للفرد يوميًا على أنه احلد األدنى لالستددام املنزلي عامليًا؛ انظر أيضًا الفرع  20يوميا، على التوالي )وُينظر إىل 

د الواحد يوميًا لرت للفر 100إىل  50بشأن حقوق اإلنسان(. ومن بني الطرق لتلبية مثل هذه االحتياجات ضمان توفري ما بني 

فإن االستثمارات  (،2007ن )يوآخر Renwickلدعم االستددام اإلنتاجي داخل املنزل، وكذلك االستددام املنزلي. وطبقًا لـ 

اإلضافية يف مثل هذا التوسع ميكن أن ُيسدد مثنها من زيادة الدخل خالل فرتة من نصف عام إىل ثالثة أعوام. وتبني مثل 

 .اجة إىل اتباع ُنهج متكاملةهذه األمثلة مدى احل

 

 املؤسسات واملبادرات ذات املستوى الدولي  3-1-2
 

ُتماَرس حوكمة املياه على املستويني الوطين ودون الوطين. إال أن هناك أيضًا مسائل دولية وخباصة ألن هناك  

 (.12موارد مائية عابرة للحدود )الشكل 

 

باملائة من تدفقات  60بنسبة تقديرية تبلغ  236تستأثر البحريات وأحواض األنهار العابرة للحدود وعددها  

خزان ماء جويف عابر للحدود )جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد  300املاء العذب. وباإلضافة إىل ذلك، فهناك حنو 

ن االستددامات غري املالحية للمجاري املائية الدولية هي االتفاقية (. إن اتفاقية األمم املتحدة بشأن قانو2008املائية، 

الرئيسية اليت حتكم موارد املياه العذبة املتقامسة، أي ذات االستددام العاملي. فهي تقدم مبادل االستددام واملشاركة 

م التسبب يف إحداث أذى كبري للدول ، وااللتزام بعدةالدولي هايرد املاو اية مو ،امُلنصفة واملعقولة يف استددام، وتطوير

 األخرى، كمبادل اإلخطار امُلسبق بالتدابري امُلزمعة، واألحكام املتعلقة بإدارة وتسوية املنازعات. 

 

ماية واستددام اجملاري املائية حبألمم املتحدة املعنية التابعة لاالقتصادية ألوروبا اتفاقية اللجنة إن  

. كما 1996ودخلت حيز السريان يف  1992لحدود )اتفاقية املياه( اعُتمدت يف هلسنكي يف والبحريات الدولية العابرة ل

هم ألمم املتحدة التابعة لاالقتصادية ألوروبا اللجنة اليت تتقاسم املياه العابرة للحدود يف منطقة تقريبًا البلدان مجيع أن 

املياه، وخباصة نهج احلوض. وهى تتطلب  ملواردأطراف بهذه االتفاقية. وُتشجع هذه االتفاقية تنفيذ اإلدارة املتكاملة 

عابرة للحدود، واستددام املياه العابرة للحدود بطريقة معقولة التأثريات الملنع، والرقابة على، وختفيض امن األطراف 

األطراف امُلشاطئة لنفس املياه العابرة للحدود عليها التزام بالتعاون عن طريق  وُمنصفة، وضمان اإلدارة املستدامة. إن

الدخول يف اتفاقات حمددة، وإنشاء هيئات مشرتكة. وكاتفاق إطاري، فإن االتفاقية ال حتل حمل االتفاقات الثنائية 

شجع على إنشائها وتنفيذها ومواصلة وبداًل من ذلك فإنها ُت ؛واملتعددة األطراف ألحواض أو خزانات مياه جوفية حمددة

وفتح عضويتها أمام مجيع الدول األعضاء يف  2013فرباير/ شباط  6تطويرها. وهناك تعديل دخل حيز السريان يوم 

األمم املتحدة، حمواًل إياها إىل إطار قانوني عاملي للتعاون بشأن املياه العابرة للحدود. ومن املتوقع أن تقوم البلدان خارج 

 .2015التابعة لألمم املتحدة باالنضمام إىل هذه االتفاقية اعتبارًا من أوائل عام ألوروبا جنة االقتصادية الل
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 أجل األمن الغذائي والتغذيةمبسألة املياه من تتعلق واتفاقات دولية رئيسية  صوصن -12الشكل 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترد النصوص واالتفاقات امللزمة قانونا داخل املستطيالت.

 

 تنمية مستدامة  مياه

 ميئة

 التجارة

 عاملي

متعددة األطرافميئية تفاقات ا  

ـذ مبادرات عاملية
ـــ

ـــ
يــ

فــ
نـ

تـ
الـ

 

 اتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية

1997 

 حقوق اإلنسان 
1948 

 احلق يف الغذاء

1948 

اخلاص باحلقوق العهد الدولي 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 احلق يف احلصول على مياه الشرب املأمونة

 وخدمات الصرف الصحي

 2010 

 تفاقية محاية واستخدام اجملاري املائية العامرة للحدود ا

 والبحريات الدولية

 1996, 2013 

 استثمار زراعي مسؤول

2014 

 1992ريو 

 21جدول أعمال القرن 

 2012ريو 

أهداف التنمية املستدامة 
2015 

 جملس املياه العاملي 

 الشراكة العاملية للمياه 

 إقليمي 

 وطا

 األطراف وإقليمية وثنائيةاتفاقات متعددة 

 إلدارة املوارد العابرة للحدود

 

إعالن األمم املتحدة مشأنه  حقوق 

 الشعوب األصلية 

1966 2007 

 جلنة األمم املتحدة املعنية 

 باملوارد املائية

اتفاقيات منظمة التجارة 

 العاملية 

 اتفاقية آرهوس

1998 

 1992 اتفاقية التنوع البيولوجي

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

يف البلدان اليت تعاني من اجلفاف 

الشديد و/أو من التصحر، وخباصة 

 1992يف أفريقيا 

 اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة

 الدستور الغذائي

 اخلطوط التوجيهية مشأن

احلوكمة املسؤولة حليازة 

 األراضي

2012 

 

 االتفاقية الدولية للقضاء على 

 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

1981 

اخلطوط التوجيهية الطوعية 

 احلق يف الغذاء مشأن

2004 
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 التعاون العامر للحدود من أجل األمن الغذائي والتغذية      -16اإلطار 

 73تقدم هيئة نهر امليكونغ مثااًل حلوكمة املياه الناجحة عرب احلدود من أجل تعزيز األمن الغذائي. إن األمن الغذائي لـ 

باملائة من سكان  85مليون نسمة يعيشون يف حوض هذا النهر حيتاج إىل ختطيط للمياه اإلقليمية وإىل التعاون، وخاصة أن 

باملائة من سعراتهم احلرارية من  80وحيصلون على  (Jacobs،2002) هذا احلوض يعتمدون على الزراعة لكسب أقواتهم

األمر الذي تعل أمنهم الغذائي  (2012وآخرون،  Bach) األحياء املائية باملائة من أغذية قائمة على 15اأُلرز، وعلى 

مرتبطًا أشد االرتباط باملياه. وعلى الرغم من أن التعاون اإلقليمي يف هذا احلوض له تاريخ طويل، فإن هيئة نهر امليكونغ، 

حولت الرتكيز مؤخرًا يف تعاونها إىل الربامج نام  تيند وفيالو الشعبية الدميقراطية، وتايل اليت تتألف من كمبوديا ومجهورية

األصغر نطاقًا اليت تشمل اهتمامات األمن الغذائي. أما تكامل اإلجراءات املتفق عليها بني هذه البلدان األربعة، فيوفر ُنُهج 

ياه، ورصد استددام للفقراء، وذلك بهدف احلفاظ على تدفقات كافية من املاء، واحلفاظ على نوعية امل املناصرةإدارة املياه 

 Bach) املياه، وضمان االستددام املتساوي، وتبادل بيانات النوعية. ومع ذلك فإن تنفيذ هذه اإلجراءات مازال ميثل حتديًا

 (.2012وآخرون، 

تعاون  مشاريع(، إنشاء 2015)مبادرة حوض النيل،  1999لقد حاولت مبادرة حوض النيل، اليت ظهرت بداياتها يف 

إقليمي متعددة داخل سياق حوض النهر العابر للحدود، من أجل تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية داخل بلدان هذا 

احلوض، مبا يف ذلك األمن الغذائي وإنتاجية املياه. وال يزال هذا النهج يواجه التحديات يف تناول االستدامة، ومن الصعب 

 احلها األسبقية على اخلطط وااللتزامات اإلقليمية. على الدول أن تتفادى إعطاء مص

ومثة مثال آخر على التنسيق الناجح يف هيئة املياه واحلدود الدولية املشرتكة بني املكسيك والواليات املتحدة األمريكية اليت 

ديالت على ختصيص وهى تقدم "حماضر" أو مقررات وطنية ثنائية ُتدِخل التع 1944ُأنشئت بشكلها احلالي مبعاهدٍة يف 

 . (2011وآخرون،  McCarthy)املياه على أساس الظروف احمللية والزمنية 

 
أحواض  110اتفاق ثنائي، أو إقليمي أو متعدد األطراف خاص باملياه يف أكثر من  700وهناك عدد يقرب من  

وإدارة اأُلطر )جلنة وضع إىل ياه موارد املأنهار تغطي أنواعًا خمتلفة من األنشطة واألهداف، اعتبارًا من تنظيم وتطوير 

 (. 2008األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، 

 

مصاحل وطنية خمتلفة )متعارضة أحيانًا( إن إدارة األحواض العابرة للحدود أمٌر ُمعقد حينما تكون هناك " 

 احملدود، سسية الوطنية، وتبادل املعلوماتوحاالت تفاوت يف القوة بني الدول امُلشاطئة، واختالفات يف القدرات املؤ

وحيدث  (.2012:15وآخرون،  Bach)"الختاذ املقـرراتة ـوالقدرات املؤسسياملعارف على نطـاق األحواض ونقص 

تعقيد إضايف عند حماولة إحداث التوازن بني االحتياجات احمللية واحتياجات األحواض. ومع ذلك، فإن حوكمة املياه 

الدولية واألمن الغذائي على املستوى القطري، ميكن أن تكون لبنات بناء أساسية حنو التعاون اإلقليمي والتكامل 

 (.16االقتصادي )انظر األمثلة يف اإلطار 

 

وهناك صكوك وعمليات كثرية أخرى على املستوى العاملي ذات عالقة مبسائل املياه. وهى تشمل االتفاقات  

البيئية املتعددة األطراف، مثل اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية، واتفاقية األمم املتحدة 

، وسياسات التجارة العاملية، وسياسيات املناخ العاملي، ملكافحة التصحر، واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي

وسياسات الطاقة العاملية، والسياسات املالية، والسياسات اإلمنائية، والعمليات الدولية ذات الصلة مثل )اهليئة العاملية 
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اإلنسان )انظر  املستدامة(. وهى تشمل كذلك حقوق وأهداف التنمية( 20للسدود( وعمليات التنمية املستدامة )ريو +

، ومصائد األمساك يضا( وكذلك العديد من الصكوك اليت تقدم مبادل توجيهية طوعية خاصة حبيازة األر4-3الفرع 

 (. 2-3-3 القسماملستدامة الصغرية النطاق، واالستثمارات املسؤولة يف الزراعة، وُنظم األغذية )انظر 

 

. وترمى املشاركة العاملية 1992غداة مؤنمتر دبلن املعقود يف وقد برز العديد من املبادرات الدولية، وخباصة  

للمياه إىل تعزيز اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه، وتقديم املشورة، وتقديم املساعدة للبحث والتطوير والتدريب. ويرمى جملس 

لرئيسي، وهو املنتدى العاملي وهو رابطة متعددة أصحاب الشأن، اليت ُتعَرْف بصورة أفضل مبؤنمترها ا –املياه العاملي 

إىل تعزيز الوعي، وبناء االلتزام السياسي، وابتدار التدابري بشأن مسائل املياه. وباإلضافة إىل ذلك، أُنشئت جلنة –للمياه 

األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية لتعزيز التنسيق والتماسك بني وكاالت األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها اليت 

 تضطلع بدور مهم يف معاجلة املصاحل العاملية اخلاصة باملياه. 

 

 تنوع اجلهات الفاعلة ذات الصالحيات املتعارضة  3-1-3

 

يعمل الكثري من اجلهات الفاعلة املدتلفة العامة واخلاصة يف جمال استددام وإدارة املياه. وغالبًا ما حيدث  

اخللط، وتوجد حاجة إىل قواعد واضحة وفهم مشرتك بشأن أدوارها ووظائفها، وطرق التواصل فيما بينها، ومسؤولياتها 

 املدتلفة وكيفية جعلها ُمَسَاءَلة عن أعماهلا. 

 

كل مؤسسة هي جهة فاعلة قائمة بذاتها، تؤدى أدوارًا خمتلفة، وذات صالحيات متنوعة طبقًا للمواقف.  إن 

وتتألف أيضًا كل مؤسسة سواء كانت نظامية أو غري نظامية من جمموعة من اجلهات الفاعلة. وتشرتك كل مؤسسة مع 

ات الفاعلة فتتمتع بنفوذ ال بأس به يف الطريقة جهات فاعلة أخرى. أما الصالحيات اإلفرادية لكل واحدة من هذه اجله

اليت ُيسهم بها املاء يف األمن الغذائي والتغذية، وخباصة ألكثر السكان تعرضًا. ويف الكثري من احلاالت؛ ال تؤدي 

 والرقابة لديها وظائفها بطريقة تضمن كفاءة وعدالة النظام بصورة كاملة. املساءلةمشولية خطط احلوكمة، وآليات 

 

األخرية، أدى تزايد الطلب على املياه من جانب قطاعات غري زراعية، كما أدى تشييد  60وخالل األعوام الـ  

العديد من البنيات التحتية األساسية إىل ظهور جهات فاعلة مهمة، استطاعت أن ُتعدل بدرجة كبرية من حوكمة املياه 

(. إن القطاع اخلاص، والوكاالت الدولية، 3-1-3ًا الفرع على كل مستوى، وخباصة لدى البلدان النامية )انظر أيض

 واجلهات املاحنة بصفة خاصة، تؤثر بصورة متزايدة يف صنع القرارات على كل مستوى من املستويات.

 

وتتمتع اجلهات املؤسسية الفاعلة، كتلك اجلهات الفاعلة اآلتية من قطاعات الطاقة والصناعة، واملدن وحتويل  

األغذية، وصناعة املشروبات أو الزراعة/املزارع الواسعة النطاق، بنفوذ متزايد على حوكمة وإدارة املياه. فبعضها أواًل، 

الكربى تدخل يف تنافس  املشاريع، تعمل كمدراء للمياه. وثانيًا، أن مثل اجلهات الكربى لإلمداد خبدمات مياه الشرب



130 

على ختصيص هذا املورد مع الزراعة وصغار املستددمني. وثالثًا، يكون نطاق التدخل أو االستثمار، يف بعض احلاالت، 

 أو النفوذ االقتصادي والسياسي كبريًا حبيث خيضع املورد ذاته للسيطرة.

 

اذج اليت تقدم مستويات خمتلفة من مشاركة القطاع اخلاص يف توفري املياه، بدًءا من تسليم وهناك عدد من النم 

اخلدمات، مبا يف ذلك عقود اإلدارة، وتصميم البنية التحتية وتشييدها، سواء يف خدمات املياه املنزلية، أو يف البنية 

أن توفر الدراية الفنية، والعمليات والتكنولوجيا، التحتية ملوارد املياه لالستددام التجاري. وميكن للشركات اخلاصة 

واالستثمارات، وكذلك املشاركة يف تنفيذ عمليات اإلدارة التعاونية للمياه مع احلكومة وأصحاب الشأن اآلخرين. وعلى 

معظم البلدان الرغم من قيام القطاع اخلاص بدوره يف تأمني توفري وإدارة املياه بصورة فعالة ومستدامة، فإنه ال يوجد يف 

إشراف تنظيمي فعَّّال. إن غياب اأُلطر القانونية واملؤسسية الفعالة حلماية ولتعزيز مصاحل اجملتمعات ذات الدخل 

املندفض وامُلهمشة، واليت تتكون من السكان األصليني/ وأصحاب احلقوق العرفية يف حوكمة املياه، والالمركزية و اية 

مياه الشرب واالستددامات األخرى تعل من احملتمل أن تندفض السيطرة على  خزانات املياه اجلوفية من أجل

. وهناك حاجة إىل إدماج (Cullet،2014) مصادر املياه، وأن ُتقَوَض سبل احلصول عليها بالنسبة حلق اإلنسان يف املياه

 العامة يف هذا الشأن.  املساءلة

 

زايدة على أنها نمتثل خطرًا على األعمال، وفرصة أمام األعمال وُينظر إىل املياه يف السنوات األخرية بصورة مت 

التجارية أيضًا، وتزداد مشاركة القطاع اخلاص فيها. وهى نمتتد إىل مستوى مستجمعات املياه وحتى إىل حوكمة املياه، 

كمبادرة بني القطاع  هاألمني العام لألمم املتحدة والية الرئيس التنفيذي على امليا، أطلق 2007الوطنية والدولية. ففي 

، كان ما ال يقل عن 2013(، واعتبارًا من أ2010اخلاص والقطاع العام تركز على دور األعمال واملياه )األمم املتحدة، 

إن الفريق املعين مبوارد املياه، وهو  (.Mason،2012و   Newborne) شركة كربى قد وقعت على هذه الوالية 100

مبسائل املياه، والذي ُأطلق أثناء املنتدى االقتصادي العاملي، يعزز  املعنيةجمموعة من الشركات املتعددة اجلنسيات 

  (.Varghese ،2012)حوكمة املياه، وذلك بتوجيه الرتكيز إىل الكفاءة االقتصادية يف استددام املياه 

 

إنتاجية املياه وهى: إما ُتنتج أو تستددم تحسني اخلاصة تهتم اهتمامًا شديدًا ب املشاريعوهناك أربعة أنواع من  

 منتجات وعمليات ابتكارية:

 

 شركات البذور اليت تطور وتدعم سالالت حمصولية تزيد من إنتاجية املاء، وتشمل احملاصيل املقاومة للجفاف؛  -1

 ؛ الري الدّوارو ر وُتصِنع ُنظمًا عالية الكفاءة للري بالتنقيط أو شركات الري اليت ُتط -2

شركات تكنولوجيا املعلومات )مثال اهلواتف احملمولة، أو أجهزة استشعار الرطوبة يف الرتبة( واليت ميكن  -3

 اقرتانها بتكنولوجيا الري من أجل حتسني إنتاجية املياه؛ 

ول استددام املياه بصورة أكثر اقتصادًا يف مجيع جوانب عملية إنتاج شركات األغذية واملشروبات اليت حتا -4

 األغذية. 
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 مشاركة قطاع املياه امُلعبأة واملشرومات اخلفيفة يف املسؤولية   -17اإلطار 

نمتكنت بعض شركات املشروبات اخلفيفة اليت تعمل يف املناطق ذات الندرة املائية من توطيد وجودها، كما هو احلال يف 

 و  Cotton) أكرب شركة قطاع خاص غري نفطية يأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حيث توجد شركة واحدة ه

Ramachandran ،2006) ومع ذلك، ارتبط إنتاج وتعبئة منتجات املشروبات اخلفيفة باخنفاض كمية ونوعية املياه، مبا .

 (. Upadhyaya ،2013؛ 2010يف ذلك مستويات جدول منسوب املياه ونوعيتها )معهد الزراعة والسياسات التجارية، 

ع التعبئة لديها بإجراء تقييمات ملدى ويف اهلند، وعقب احتجاجات مستمرة، بدأت احدى الشركات تطلب أن تقوم مصان

  Hwang) َتَعُرْض مصدر املياه احمللي لديها، وأن تطور خطط استدامة كجزء من برنامج الرعاية املسؤولة ملوارد املياه

مصنعًا تعمل يف اهلند أثناء ذلك  49وقد أوصى استعراض مستقل أًُجرى لستة مصانع تعبئة من بني  (.Stewart،2008و

 (. 2008وحقوق املزارعني )معهد الطاقة واملوارد،  للمياه جملتمع احمللياالوقت، مبراعاة احتياجات 

 
وهناك جمال من جماالت مشاركة القطاع اخلاص يف مسائل املياه، هو تعبئة املاء يف زجاجات وبيعها )كمياه  

أو كمشروبات خفيفة(. ويف حاالت اإلغاثة من الكوارث، فإن املاء امُلعبأ يف زجاجات يؤدى دورًا مهمًا يف األمن الغذائي 

الك الفرد للمشروبات اخلفيفة، تأتي األهمية االقتصادية هلذه الصناعة والتغذية. ففي البلدان ذات املعدالت العليا السته

 (.17تناسبية تتصل بكيفية التعامل مع املوارد الالزمة لإلنتاج، وبصفة خاصة موارد املياه )اإلطار وبرفقتها حتديات 

 

استددام املياه ويسعى عدد من الشركات الكربى )شركات جتهيز األغذية بصفة خاصة( إىل حتسني كفاءة  

لديها، وتقليل تأثريات التلوث، والعمل على مستوى نطاق مستجمع املياه من أجل حتسني مستوى حجز املاء وإدارته. 

ومن املهم رصد التقدم امُلحرز بواسطة الشركات يف تقليل استددام املياه داخل مصانعها ومقارها، وسالسل إمداداتها، 

 القات مع اجملتمعات احمللية، ورصد االستددامات مثل إدراج التأثريات احملليةوكذلك النظر إىل الشراكات والع

(Newborne  و Mason ،2012.)  

 

ويف أوائل التسعينات، شارك عديد من البلدان يف إصالحات طموحة خلدمات املاء والتصحاح، مبا يف ذلك  

، Pinsent Masons) باملائة من سكان العامل 13إىل إمداد  2011خاصة، أدت يف  مشاريعإسناد اخلدمات إىل 

ة ـة وغالبًا أجنبيـخاص مشاريـعة ـبواسط( Marin ،2009) باملائة من السكان احلضريني يف البلدان النامية 7و (2012

(Varghese ،2007.)  وذلك مبوجب أساليب تعاقدية خمتلفة مع كون فكرة الشراكات بني القطاع العام واخلاص

ميكن أن تدعم قيام خدمات أكثر كفاءة مرة أخرى، ونمتول نمتوياًل مستدامًا، بطرق من بينها توفري خدمات موجهة 

عتقاد بأن سيطرة القطاع العام قد جتاريًا. وكانت مشاركة القطاع اخلاص املتزايدة يف توفري املياه تتحرك على هدي ا

سواء كان السبب يف ذلك هو  (،Hearne  ،1993و   Easter) فشلت يف حتقيق احلصول الشامل على خدمات املياه

وبالنظر إىل  (،Rees ،1998)املوارد املالية، أو التدخل السياسي، أو سوء اإلدارة واإلشراف، إىل جانب أسباب أخرى 

فسة الكفاءة وتزود املستددمني خبيارات جتعل، بدورها، مقدمي البنية التحتية األساسية أكثر توقع أن "ُتعزز املنا

اخنراط القطاع اخلاص يف توفري املياه يف غالب األحيان برامج وواكب  (.Hearne ،1993و   Easter) "للمساءلةتعرضًا 

 مواءمة هيكلية الزمة بالنسبة للبلدان امُلثقلة بالديون يف الثمانينات والتسعينات. 

 



132 

 Alloucheو   Finger؛Bakker ،2010) إن جتارب خصدصة خدمات املياه مل تكن دائمًا صديقة للفقراء 

وعلى الرغم من التأكيد غالبًا على أن الفقراء  (.Marin، 2009؛ Ruiters،2005و   McDonald؛ 2002 ،

فاحلال الغالب هو أن الفقراء يدفعون تناسبيًا أمثانًا أعلى  (،1992وآخرون،  Altaf) مستعدون ألن يدفعوا مثنًا للمياه

شرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بكثري مقابل املاء مما تدفعه قطاعات السكان األكثر ثراًء. وُيشري تقرير التنمية الب

ونيكاراغوا خيصصون  وجامايكا ،باملائة، وكذا يف السلفادور 20أكثر اأُلسر فقرًا يف األرجنتني ونسبتها إىل أن " 2006

باملائة من متوسط دخل األسرة  22إنفاقهم للماء. ويف أوغندا نمتثل املدفوعات مقابل املاء ما يصل إىل باملائة من  10أكثر 

 (.  51 :2006" )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، احلضرية داخل أكثر قطاعات السكان فقرًا من حيث توزيع الدخل

 

قد ال تتماشى جيدًا مع طموح اخلدمة العامة الشاملة، من  حتقيق الرحبيةإن أهداف القطاع اخلاص املتمثلة يف  

حيث االستثمار يف البنية التحتية األساسية املالئمة، لتوفري سبل احلصول على املاء للسكان الذين يفتقرون إىل القدرة 

فات تصاعدية املالية أو غري املرتابطني، وخباصة يف حاالت عدم وجود تعويض عن االستثمار عن طريق خطط وضع تعري

إن ارتفاع مستوى االحتكار، واخنفاض املنافسة ال يؤديان بطبيعة احلال إىل التجاوب  (.Bayliss ،2014) أو دعم عام

املرتفع مع احتياجات املستددم، وال يكون هناك غالبًا إال حافز ضعيف خلدمة الطلبات غري امُلحِقَقة للربح )مثال 

و   Finger لالستثمار يف القطاعات غري املرحبة )مثل مياه النفايات والتصحاح( )انظر املناطق الريفية وفقراء الريف( أو

Allouche  ،2002.) ترتفع األسعار يف غالب األحيان إىل ما فوق املستويات املتفق عليها خالل سنوات قليلة من و

وهناك بعض العقود اليت ُأبرمت مع  .اخلصدصة أما األشداص الذين ال يستطيعون الدفع فيحرمون من اخلدمات

 . 2000يف بوليفيا، يف عام  Cochabamba مؤسسات املياه، مثل ما حدث يف كوكابامبا

 

ويف السنوات األخرية، أدى تراجع القطاع اخلاص يف بعض املناطق إىل إعادة إدخال خدمات املياه داخل حيز  

أو إدخاهلا يف الشراكات العامة للقطاع العام )نظر  (2014وآخرون، Lobina؛ 2012وآخرون،  Pigeon)البلديات 

حالة من إعادة إدخال املياه إىل حيز  235، بوجود 2015و  2000فيما بني عامي  الباحثون(. وقد اكتشف 18اإلطار 

وقد (. 2015وآخرون،  Kishimoto) مليون نسمة 100بلدًا، يف الشمال واجلنوب، مبا يؤثر على  37البلديات يف 

و  2005تسارعت الوترية مرتني خالل السنوات اخلمس األخرية. ففي فرنسا مثاًل حدثت مثاني حاالت فيما بني 

 .  2010حالة منذ  33مقابل  2009

 

 الشراكات العامة مع القطاع العام   -18اإلطار 

العامة كبديل للدصدصة.  -يدلل وجود قنوات املياه داخل اجملتمع احمللي يف كولومبيا على إمكانيات الشراكات العامة 

من الشراكات النظامية األوىل بني أفراد اجملتمع   La Sirenaفمثاًل، كانت قناة املياه داخل اجملتمع احمللي يف السريينا 

وقد تشكلت  .(2014وآخرون،  Dumontier) يت ُأنشئت كنموذج بديل لتسليم املياهاحمللي وعمال املرافق العموميني، ال

العامة بني  قناطر املياه التابعة للمجتمع احمللي ونقابة مّثلت العمال العاملني لدى مورد مياه عامة  –هذه الشراكة العامة 

تقالل لشركاء اجملتمع احمللي. وقد مسحت هذه بعد سنوات من بناء الثقة واالتفاقات اليت منحت االستقالل الذاتي واالس

الشراكة بتقاسم املعارف، وخباصة فيما يتعلق بقوانني املياه والتأثريات البيئية يف استددام املياه، والبنية التحتية األساسية 

 امُلحسنة واخلدمات من أجل اجملتمع احمللى. 
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 املياه يف أوضاع النزاعات  -19اإلطار 

ميكن ألوضاع النزاعات أن ُتهدد توفري املياه، وتزيد نقص احلصول على املاء سوءا. وهى تقع فريسة للتأثريات الكثرية اليت 

تنشأ عن النزاعات من حيث إحداث االختالالت وسوء توجيه ممارسات اإلدارة املستقرة للمياه، وتؤدي يف نهاية املطاف إىل 

املياه والزراعة غالبًا ما يتم جتاهلها أو تدمريها بواسطة الصراعات اليت  مشاريعاملاء. إن اجلوع وإىل األمراض اليت حيملها 

أمُدها، وتؤدي مثاًل إىل نمتلح األراضي املروية اليت كانت خصبة يف وقت من األوقات، وذلك بعد أن   تدمري شبكات  يطول

 (.2014لبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة، صرف املياه الزراعية أو أصبحت األرض ُمهملة )املركز الدولي ل

وميكن للصراع الطويل األجل أن ُيضعف قدرة الدولة على مراقبة إدارة املياه، مبا يف ذلك تنظيم خمصصات اجملتمع احمللي 

 Thomas) بعد انتهاء النزاع، الذي يؤدي يف بعض احلاالت إىل الفساد وإىل تعزيز سبل احلصول غري املتساوية على املاء

-Palmer) إن االهتمام غري الكايف باملياه يف أوضاع ما بعد النزاع ميكن أن ُيقوِّض جهود حفظ السالم (.Ahmad ،2009و

Moloney،2011،)  وأن خيلق فرصًا أمام القوى املتمردة إلشاعة القالقل يف البيئات السياسية اهلشة )مركز التنمية البشرية

عى اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة إىل االضطالع (. وتس2011وتطوير السياسات، 

  Varma) بدور إتابي عن طريق دعم اإلنتاج الزراعي أثناء النزاع، وذلك من خالل اإلدارة امُلحسنة للمياه واإلمداد بالبذور

  (.Winslow  ،2005و 

املرتبطة بالنزاعات قد يشتد أواراها يف أوضاع االحتالل. ففي مثل هذه األوضاع، ميكن إن القالقل يف احلصول على املياه 

لتقييد مسحوبات املياه، وما يالزمها من ممارسات نمتيزية يف تقاسم املاء، أن خيلق مظامل جديدة أو أن يزيد من سوء األوضاع 

كمثال على ذلك(. وميكن لذلك أن يؤثر بصورة ال  2012وآخرين،  Gasteyer احلالية فيما يتعلق باحلصول على املاء )انظر

تناسبية على اأُلسر احمللية اليت تعتمد على املياه يف إنتاج األغذية ألنفسها ولألسواق احمللية. وقد تواجه اأُلسر املوجودة يف 

ة نسبيًا، مما يوحي بأنه ما مل املناطق املنكوبة بالصراعات حاالت نقص املياه حتى يف احلاالت اليت تكون املياه فيها متوافر

تتم معاجلة االختالالت الكامنة يف حوكمة املياه؛ فإن مبادرات زيادة إمداداتها ال حيتمل هلا أن ُتحدث حتسنًا يف األمن 

إن عدم تناسق القوى الذي  (.Kershner،2013؛ انظر ايضا Elver،2014) األساسي للمياه أو يف األمن الغذائي والتغذية

ن أوضاع الصراع، واليت تشمل االحتالل واليت ُترتك دون عالج ميكن أن تقلل فرص اجملموعات األقل قوة من ينجم ع

مياه  مشاريعاحلصول على املاء حتى لو وجد قدر إمسي من التعاون بشأن املاء يف مسائل مثل املوافقة على آبار جديدة أو 

  (.Selby،2013؛ Zeitoun،2007) أخرى، مثاًل

حتولت أوضاع الصراع، يف بعض احلاالت، إىل فرص للتعاون لتحديد قواعد جديدة لتدصيص املياه. فمثاًل حتتل حبرية وقد 

اليابان فيما بعد احلرب كشاهد على سلسلة من الصراعات بني االستددامات  نمتدنبيوا مكانًا مركزيًا يف تاريخ تنمية و

املياه الفرعيني قد  ييوا الذي ُأنشئ أصاًل للرتكيز على  اية حقوق مستددماملتنافسة. إن مشروع التنمية الشاملة لبحرية ب

استجاب عن طريق التوسع ألهداف أخرى مثل التحكم يف الفيضانات، والسيطرة على منسوب املياه، وتنمية الري، 

 . (Kamal ،2009)انظر والزراعة، والغابات، ومصايد األمساك، وحفظ الطبيعة 

 

منظومة األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية،  الدولي، تضم اجلهات الرئيسية الفاعلةوعلى املستوى  

ومؤسسات التمويل الدولية )مثل البنك الدولي، ومرفق البيئة العاملية(، واجلهات املاحنة الثنائية، واملنظمات الدولية 

والشبكات الدولية غري احلكومية )مثل الشراكة العاملية للمياه، واجمللس العاملي للمياه، والصندوق العاملي للطبيعة(، 

مثل كيانات البحوث والربامج )لدى هذه املنظمات )مثل االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة، وشبكات املعارف العاملية 

والشبكات العاملية التابعة  واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، (لجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةلالتابعة 

الوكاالت اإلمنائية الدولية واجلهات املاحنة دورًا رئيسيًا يف التأثري على السياسات  لحركات االجتماعية. وتلعبل

 (.3-1-3 القسمانظر أيضًا ) واالستثمارات اإلقليمية والوطنية
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ظلت املياه حمورًا قويًا للحركات االجتماعية يف مجيع أحناء العامل. ذلك أن املسائل اليت حتشد اجملتمعات  

وخصدصة خدمات  ،الناجم عن بناء السدود الكربىنزوح على مكافحة التلوث املتصل بالتعدين، وال احمللية اشتملت

املياه. وكان الرتكيز غالبًا على صيانة سبل كسب العيش احمللية، وكذا األمن الغذائي واألمن املائي، ولتعزيز قدرة 

تركز الكثري من احملاوالت ملدصصة يف حيز البلديات. واملرافق العامة على أداء مسؤولياتها وإعادة إدخال ُنظم املياه ا

 La" حركة احلق يف الغذاء. فمثاًل، ُتشريكعنصر حيوي بإعمال  اءاملعلى االعرتاف بمسائل األمن الغذائي اجلادة بشأن 

Via Campesina"، املستدامة، تركز بقوة على مسائل حقوق األرض واملمارسات الزراعية  وهى حركة فالحية دولية

ار ـن وصغـو الفالحيــة من سيطرة الكيانات املؤسسية. وهى تدعـوارد اليت حتتاج إىل  ايــاه من بني املــإىل مسألة املي

 إعالنانظر املزارعني إىل االحتفاظ بالسيطرة على "املشاعات" مثل املياه، والتنوع البيولوجي واملعارف الزراعية )

Nyéléni ،2007.) 

 

املؤسسات مع اجلهات الفاعلة  الءمالتغريات: هل تتتواجه حتديات جديدة أمام املؤسسات اليت  3-1-4

 اجلديدة؟  الدينامياتاجلديدة ومع 

 

تساعدنا العودة إىل التاريخ احلديث الجتاهات االستثمارات يف املياه على فهم التحديات اجلديدة اليت تواجه  

 حوكمة املياه. 

 

)االستثمارات الضدمة( مبا  دةرية اجلهات الفاعلة الكبرية: فنهج من القمة إىل القاعفتعنى الربامج الكب 

يصاحبها من نهج هندسي وحزمة تكنولوجية )الري، السدود( إمنا حيركه سياٌق يكون فيه لبناء املعدات وخدمات إمداد 

بإتاد اإلمدادات. أما سبل احلصول  املياه السبق على البحث عن سبل احلصول على املاء. والفكرة اهلادية هي البدء

 فتأتي بعد ذلك، كنتيجة ضرورية لتوفري اإلمدادات، اليت كانت مطلبًا مسبقًا. 

 

إن كربيات اجلهات الفاعلة واالستثمارات ال تشكل يف حد ذاتها نظامًا للحوكمة، ولكنها تعمل على أساس  

بصورة مناسبة اآلليات الكامنة ومغزى إجراءاتهما بالنسبة هلا،  ُنظم احلوكمة القائمة، وغالبًا بدون األخذ يف االعتبار

وكيف أن خطة قائمة مسبقًا أو نظام حوكمة حملي له جهات فاعلة  ،مثل التأثري على احلوكمة احمللية السابقة الوجود

 متعددة ميكن أن يستوعب "اجلهات الفاعلة الكربى". 

 

ستثمارات أثناء الستينات والسبعينات يف املياه اليت ُتستددم ولقد حدثت اجتاهات صاعدة مهمة يف زيادة اال 

يف  زراعةيف الزراعة، وكذلك يف استثمارات الري بصفتها أحد احملركات الرئيسية اليت نمتثل جزءًا كبريًا من أهمية ال

املساعدة اإلمنائية الرمسية. فأثناء هذه الفرتة ُخصص أكثر من نصف امليزانية الزراعية لدى العديد من البلدان، وبصفة 

 (.Rosegrant  ،1993 و Svendsen) خاصة يف آسيا للري وكذلك أكثر من نصف اإلقراض الزراعي من البنك الدولي

 . (Donkor, 2003)بصورة كبرية  املشاريعي هلذا النوع من ، قل الدعم الذي يقدمه البنك الدول1985فبعد 
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واملزارع الواسعة  ،إن االستثمارات يف العديد من األنشطة االقتصادية، وبصفة خاصة يف الطاقة، والصناعة 

لدى علة، غالبًا ما ُتحدث تأثريًا على املاء. ذلك أن تعبئة قوى االستثمار امن جانب اجلهات املؤسسية الف ،النطاق

األعمال التجارية ميكن أن يفيد األمن الغذائي والتغذية عن طريق توفري فرص التنمية. فهي تستطيع أيضًا، عندما توجه 

 اتإىل إمدادات املياه وخدمات املياه، أن تزيد من إمدادات املياه. وقد كان لالستثمارات يف املاء من أجل الزراعة تأثري

الفقر )الزراعة امُلحافظة على املوارد، احلد من يفيني، وعلى األمن الغذائي وعلى الرالسكان  عيشعلى سبل  ةإتابي

 .  4 إىل 2.5(، مع إشارة بعض الدراسات إىل تأثريات تراكمية تقدر بـ 2007

 

ومع ذلك، كان لبعض التدخالت تكاليف اجتماعية وبيئية عالية للغاية )الزراعة امُلحافظة على املوارد،  

 املشاريعوفقدان فرص كسب العيش. وقد أفادت بعض  ،يف ذلك، عدم العدالة يف ختصيص املنافع(، مبا 2007

أخرى على موارد امللكية امَلشاع،  مشاريعاملستددمني الرئيسيني على حساب املستددمني الفرعيني؛ يف حني استولت 

أثريات السلبية املهمة للغاية اليت تقع أو هجرت جمتمعات حملية. وميكن لالستثمارات يف غالب األحيان أن تتحمل الت

على السكان احملليني، وخباصة على أكثر السكان تعرضًا، وامُلهمشني والشعوب األصلية والنساء. وهناك حاجة إىل 

التقييم امُلسبق للتأثريات اليت تقع على األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك السكان املعرضني، وخلق آليات للوساطة 

ة املنازعات يف حالة التأثريات السلبية. وميكن لألدوات اليت ُطو رت حديثًا مثل مبادل جلنة األمن الغذائي من وتسوي

االستثمارات يف األمن الغذائي نتائج وُنظم األغذية أن تعمل كرائد لتعظيم  ،أجل االستثمارات املسؤولة يف الزراعة

 . املاءنشطة اليت هلا تأثري على والتغذية داخل قطاع املياه واالستثمارات يف األ

 

 : يويف جمال الزراعة، سادت حزمة تكنولوجية خاصة بالري )"جاهزة لالستددام"( وذلك ألسباب عدة ه 

 

فكرة أنه من األيسر ختيل التأثري الذي يقع على الغلة وعلى اإلنتاج وعلى املنافع، على الرغم من أن هذا التديل  -

  لنفس –قد يكون مبالغ فيه يف بعض األحيان )السيما وأن املنافسة بني االستثمارات داخل احلوض الواحد 

 ميكن أن حيد من املنافع(؛  –املورد 

 االستثمار، وتكيفه مع النظم الواسعة النطاق؛بساطة تنفيذ  -

 ، إخل(؛ اتبالنسبة لألدوات واخلطط املوجودة حاليًا ملرافقة االستثمارات )االئتمان املشاريعمة ءمدى مال -

 أن ذلك يبتدر التحديث والتقدم التكنولوجي. فكرة  -

 

دى غالبًا إىل إهمال وترك الدعم الذي يقدم ولكن إعطاء "األسبقية" للري وإىل احلزمة التكنولوجية املرافقة له يؤ 

للزراعة البعلية، وكذلك نقص االهتمام بالقضايا الُنظمية املتعلقة بكيفية التعامل مع املياه فما يتعلق بأداء النظم الزراعية 

 لوظيفتها بصفة عامة. 
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كما وباإلضافة إىل ذلك، تأتي االستثمارات الكبرية مع تكاليف الصيانة، اليت غالبًا ما تكون تكاليف كبرية،  

نتائج مهمة )مثاًل على صرف املياه الزراعية، والتملح، إخل(. كما أن احلاجة إىل استمرارية تقديم له الصيانة أن وقف 

 اهلها. األموال من أجل استمرار األداء غالبًا ما يتم جت

 

هناك اجتاه حنو خصدصة خدمات املياه وإسناد اخلدمة العامة إىل الوكاالت والكيانات اخلاصة، وهو ما  

 اتمياه البلديي حاليًا الوقف اجلزئي إلمدادات وتر (.Hearne ،1993و   Easter)حدث يف سياق التكيف اهليكلي

مع تراجع عدد كبري من البلديات عن خدمات إمدادات املياه والتصحاح اليت كانت خمصصة يف السابق إىل اإلدارة 

 .السابق( القسماملباشرة لإلمداد باملياه من جانب السلطات البلدية )انظر 

 

تنطوي غالبًا على  إن خدمات توفري املياه، سواء كان ذلك للري، أو لالستعماالت املتعددة، أو ملياه الشرب، 

إنشاء، وصيانة وتشغيل البنيات التحتية األساسية، وكذلك إدارة موارد املياه. فأثناء املرحلة األولية لالستثمار، اليت 

غالبًا ما تسيطر عليها القيود املالية والتقنية، تضطلع اجلهات الفاعلة ذات الوزن االقتصادي/ السياسي الراجح بصفة 

علة الصغرية واهلامشية يف ارتتب على ذلك نتائج فورية على طريقة وضع مصاحل اجلهات الفعامة بدور مهم. وي

)انظر الفصل األول(. ميكن أن وكمثال االعتبار. وقد   إيراد وصف جيد لآلثار احملتملة يف حالة السدود الكربى، 

األساسية وتشغيلها. إن النظم امُلصممة ترتتب عليها أيضًا تأثريات طويلة األجل على طريقة صيانة البنيات التحتية 

للمرحلة األولية من االستثمار والتشييد، ال تتكيف دائمًا بطريقة جيدة مع اإلدارة اليومية للددمة ذاتها. ومن األيسر 

غالبًا، على سبيل املثال، العثور على موارد مالية خارجية، وكذلك على الدعم التقين من اجلهات املاحنة العامة أو 

لدولية )أي على كٍل من املساعدة اإلمنائية الرمسية واملنظمات الدولية( لتمويل االستثمارات، بداًل من اإلدارة. ويؤدي ا

ة للتشييد بداًل من اإلدارة َمالرتكيز بصورة مكثفة على البنية التحتية األساسية يف بعض األحيان إىل وجود مؤسسات ُمصَم

ن أن يسفر ذلك عن سوء ك(. ومي2007ظة على املوارد، محاِفدة األغراض )الزراعة اُلالتكيفية للبنيات التحتية املتعد

 الصيانة والتشغيل. 

 

ويتم يف بعض احلاالت إسناد صيانة البنيات التحتية األساسية إىل اجملتمعات احمللية، بينما حتتفظ الدولة  

إىل إهمال صيانة غالبًا مبلكية البنية التحتية األساسية، ويف مثل هذه احلاالت يؤدي الغموض بشأن امللكية واملسؤوليات 

(. إن مكتب النيجر يقدم مثااًل جيدًا للتغيريات املؤسسية 2007لى املوارد، ظة عحاِفالبنية التحتية األساسية )الزراعة امُل

أدت سلسلة من اإلصالحات، اشتملت  2002و  1982اليت ميكن أن تؤدي إىل إدارة أفضل للنظام. فدالل الفرتة بني 

زارعني، عن دبني للُمواإلدارة املشرتكة للدطة من جانب ممثلني منت ،على ضمان احليازة، واسرتداد كامل التكاليف

زيادة يف حماصيل األرز بأربع مرات، ويف اإلنتاج الكلي بست مرات، وزيادة الدخول واألعمال اجلديدة، مبا يف ذلك 

 (.Diemer  ،2005و   Aw) بالنسبة للنساء

 

لقد تطورت إدارة املياه وحوكمتها بدرجة كبرية من احلتميات اهليدروليكية والُنهج اليت ُتحر كها اإلمدادات  

اليت سادت من اخلمسينات إىل السبعينات وركزت على احللول التقنية، وعلى بناء السدود الكبرية. ففي مطلع 
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حتقيق تغطية شاملة بالنسبة ملياه الشرب والتصحاح. ( 1990-1981الثمانيات، استهدف ِعْقد األمم املتحدة للمياه )

، وذلك لتقييم التقدم امُلحرز، واستشراف املسالك 1990وانعقدت املشاورة العاملية التابعة لألمم املتحدة يف نيودهلي يف 

التكافؤ وعلى وأسفرت عن بيان نيودهلي يف تركيزه على (، 2012وآخرون،  Nicol) املستقبلية جتاه التدابري اجلماعية

إيذانًا ببدء التحول عن تنمية موارد املياه، إىل إدارة املياه، وإىل  1992جاء بيان َدبِلن وبعد ذلك بعامني،  .28العمومية

بطبيعة املاء القابلة للنضوب، ودوره الرئيسي يف احلفاظ على احلياة،  (1)الُنهج اليت ُيحركها الطلب؛ واعرتف البيان: 

الدور املركزي الذي تضطلع به النساء يف توفري  (3)أهمية الُنهج التشاركية يف تنمية وإدارة املياه؛  (2)والتنمية والبيئة؛ 

 االعرتاف بكون املاء سلعة اقتصادية )املؤنمتر القيم االقتصادية واملتنافسة للماء، واحلاجة إىل (4)اإلدارة وصيانة املاء، و 

(. وعلى الرغم من أن إعالن دبلن اسُتقبل استقباال حسنًا من بعض اجلوانب، فإنه 1992الدولي املعين باملاء والبيئة، 

بشأن جوانب أخرى، وخباصة تركيزه على املاء كسلعة اقتصادية مقابل استددامات وقيم ومعاني مهمة  شواغلأثار ال

  (.2012وآخرون،  Nicol؛ 2013وآخرون،  Franco) أخرى غري اقتصادية

 

 الغذاء - الطاقة -ه ايامل ترامطمن اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه إىل 

 

انبثق نهج اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه من مبادل دبلن. ويأتي أحد تعاريف اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه من  

واملوارد ذات الصلة من  ،عملية ُتشجع التنمية واإلدارة املنسقتني للمياه، واألراضي العاملية للمياه على أنها: "الشراكة 

" )الشراكة أجل تعظيم الرفاه االقتصادي واالجتماعي الناتج بصورة متساوية دون اإلضرار باستدامة النظم البيئية احليوية

(، قد اسُتحدث من أجل 1992اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه طبقًا ملبادل دبلن )(. إن مفهوم 2000العاملية للمياه، 

، تمع بني املستددمني، اءإلدارة املقطاعي شامل االقتصادية يف نهج و ،ةياجلمع بني األهداف االجتماعية، والبيئ

 80وَلِقى التشجيع. وتوجد لدى ناع السياسات. وقد اسُتددم هذا النهج على نطاق واسع، واملدططني، والعلماء، وُص

باملائة من البلدان حول العامل مبادل اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه يف قوانني وسياسات املياه املوجودة لديها كما أن ثلثي 

  (.Cherlet ،2012)تلك البلدان قد طورا خططًا تنبين على اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه

 

 ُأطر إلدارة املياه العامرة للحدود واإلقليمية: التوجيه اإلدارى لالحتاد األورومي مشأن ُأطر املياه    -20اإلطار 

، جمال حوكمة املياه لدى االحتاد األوروبي. 2000حّول التوجيه اإلداري لالحتاد األوروبي املعين بُأطر املياه الذي اعُتمد يف 
لالحتاد األوروبي املعين بُأطر املياه شدد  ياإلدار هاحلدود الوطنية، فإن التوجيفبينما كانت جتري احلوكمة فيما سبق داخل 

على األهداف واملبادل املشرتكة على النطاق األوروبي، وكذلك على نهج ُمنَسق عرب احلدود الوطنية يتأسس على إدارة 
ا ـل دلتـة مثـار قليلـواض أنهـل أحـداخ لـارس اآلن بالفعـذي ُيمـج الـه بذلك النهـٌج أشبـوهو نه -ار ــأحواض األنه

(. وقد استلزم هذا التحول إدخال تغيريات على خطط اإلدارة وعلى 2014سديلده )املفوضية األوروبية،  -املاس  -الراين 
 ,Moss)الربامج وعلى التدابري اخلاصة بالنوعية، على الرغم من أن طرق التنفيذ املؤسسية قد ُتركت للدول األعضاء فرادى 

و   Page) . ونمتثل مثل هذه التغيريات حتديًا حيث أن الكثري من الدول األعضاء تتبع طرقًا خمتلفة لإلدارة اآلن(2004
Kaika  ،2003.) 

                                                      
28

 اية البيئة وصيانة الصحة عن طريق اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه  (1)" أكد بيان نيودهلي: البعض للكل بداًل من الكل للبعضحتت شعار "   

إدارة اجملتمع احمللي للددمات، بدعم من التدابري الرامية  (3)اإلصالحات املؤسسية اليت تعزز نهجًا متكاماًل؛  (2)والنفايات السائلة والصلبة؛ 

، اليت تتحقق عن طريق حتسني إدارة األصول القائمة، واالستددام الواسع النطاق املمارسات املالية السليمة (4)لتعزيز املؤسسات احمللية؛ 

 (.2012وآخرون،  Nicol) للتكنولوجيات املناسبة
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اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه لفنيني خمتلفني من املعنيني باملياه )أي من الري، وإمدادات املياه وقد مسحت  

ة يتحدثوا إىل بعضهم البعض، وأن حياولوا إحداث التكامل عرب القطاعات، مبا يف ذلك التدفقات البيئيوالزراعة( أن 

اإليكولوجي. فعلى املستوى احمللي، مسح هذا النهج أيضًا بقيام الشراكات التآزرية عرب هذه القطاعات.  خلدمات النظام

قرى  110الطبيعية اليت يقودها اجملتمع احمللي يف  يف بنغالديش إدارة املوارد MACHاستحدث مشروع ماخ فمثاًل 

من قرى الصيادين الريفيني. ومن خالل اتباع نهج متكامل، نمتكن املشروع من بناء توافق يف اآلراء بني اجملموعات 

 واستطاعت بذلك أن حتقق أهداف كل ،املدتلفة اليت تعتمد على األراضي الرطبة من الناحيتني االقتصادية والتغذوية

 (.Joshi ،2009و   Renwick) من احلفاظ على املوارد الطبيعية وَأْمْن كسب القوت بني جمموعات الصيادين

 

غري أن املشاكل اليت اعرتضت تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه لدى العديد من البلدان يف اجلنوب العاملي قد  

 Conca؛ 2000وآخرون،  Bolding؛ Biswas،2004) من أنها ُمغر َقة يف التجريدية وُمعقدٌة كنهج شواغلأثارت 

آخر يتمثل يف أن اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه يف  شاغلومثة أ(. 2014وآخرون،  Mehta؛ Molle ،2008؛ 2006،

مفهومها األصلي جتاهلت مسألة البنية التحتية األساسية، وخباصة يف املناطق ذات البنية التحتية غري املتطورة للمياه، 

رار الرسالة مثال أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حيث ال تزال احلاجة قائمة إىل إنشاء البنيات التحتية، أو استم

وهكذا فقد صقلت جنوب أفريقيا نهجها اخلاص  (.Schreiner  ،2014و   van Koppen) اهليدروليكية ُمِلحَّة

لإلدارة املتكاملة ملوارد املياه ليصبح هذا النهج إدارة مياه تطورية، حيدد أن على إدارة املياه أن تدعم األهداف اإلمنائية 

 (.2014إدارة شؤون املياه، للدولة، وأن تندمج يف اخلطط والسياسات اإلمنائية الوطنية القائمة على احلقوق )

 

وتُوِطْد اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه الُنُهج املتكاملة على املستويني الوطين واإلقليمي مثل التوجيه اإلداري  

نوعية )مبا يف ذلك كمية( اللالحتاد األوروبي بشأن ُأطر املياه، وإن كانت ترتكز بصورة رئيسية على احلفاظ على 

 (. 20فية )انظر اإلطار األجسام املائية، وخزانات املياه اجلو

 

احتاد و ؛Hoff ،2011) الغذاء - الطاقة – واستنادًا إىل اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه فإن َنْهج الربط بني املياه 

( يسعى إىل إدماج صناعة القرارات داخل هذه القطاعات الثالثة يف وجه القيود املتزايدة على هذا 2011بيئة املياه، 

فإن إنتاج الطاقة حيتل املرتبة الثانية عامليًا من بني  ،1املورد واملفاضالت بني خمتلف القطاعات. وكما يتضح يف الفصل 

وخباصة لدى البلدان النامية. وهناك أيضًا صالت مهمة من  أكرب القطاعات املتعلقة مبسحوبات املاء وتزايده السريع،

حيث االستثمارات مثاًل يف السدود ويف إدارة البنيات التحتية للمياه. وتلعب الطاقة دورًا رئيسيًا يف إدارة املياه املدصصة 

من أجل الطاقة  احليويةلة للزراعة، وكذلك بالنسبة للزراعة بصورة أكثر اتساعًا. وكما يتضح مما تقدم، فإن إنتاج الكت

. ومع ذلك، فإنها ال تزال حيتاج إىل املزيد من املياه. وكل هذه الصالت تدعو إىل البحث املتكامل هلذه القطاعات الثالثة

 القرارات العملية. سيخ حتتاج ملزيد من العمل لرت
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ات القطاعية املدتلفة، مبا يف ملواجهة االحتياجرئيسي إن وجود نهج متكامل وتعاون بني القطاعات هلو أمر  

واستددامها بصورة  ،ذلك احلاجة إىل زيادة حوكمة النظام اإليكولوجي اليت تشمل مثاًل، احلفاظ على الغابات

  (.Varghese ،2009) وذلك من أجل ضمان استمرار توافر املياه ،مستدامة، وكذلك األراضي الرطبة، واجلبال

 

ملوارد املياه موضوعًا النتقادات عديدة. فبينما يعرتف ُنَقاْد اإلدارة املتكاملة ملوارد اإلدارة املتكاملة ظلت وقد  

قة يف التجريدية عندما يتعلق األمر بتحديات التنفيذ. وهذا تعلها املياه بقيمتها كإطار شامل، فإنهم تادلون بأنها ُمغرِ 

سياقات البلدان النامية. وُيشري النقاد كذلك إىل صعوبة ذات طبيعة أقل من الناحية التشغيلية والعملية، وخباصة يف 

إقرار اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه بالصراعات، ونمتكني مسائل األولوية املالئمة، وخباصة األكثر أهمية بالنسبة للسكان 

 ألمن الغذائي والتغذية. من أجل احمليًا، ويشمل ذلك املاء 

 

 يف احلصول على املاء نوع اجلنس والعدالة االجتماعية 

 

على الرغم من أن املساواة يف احلصول على املاء هدف من أهداف معظم سياسات املاء ومبادراتها، فإنه نادرًا ما  

من حيث  وأ ،ألغراض اإلنتاجيةمن أجل ااحلصول على املاء تعريفًا واضحا سواء من حيث ما يتعلق بيتم تعريفه 

اليت ُيعرَّف فيها بوضوح فإن حتقيق ذلك يظل ميثل حتديًا. وحتى لو ُوجدت خدمات املياه. وحتى يف احلاالت 

البنيات التحتية الضرورية واخلدمات، فإن اإلقصاء االجتماعي مثاًل، للمجتمعات احمللية الريفية، وللنساء، ولطوائف 

أو لألشداص امُلدقعي  ،مُلزمنةبعينها أو ألقليات عرقية، أو لكبار السن، أو ألصحاب اإلعاقات، أو ألصحاب األمراض ا

الفقر، ميكن أن مينع الفرد أو اجملتمع من سبل احلصول على املياه، أو من احلصول على املياه بصورة كرمية، )انظر 

(. ذلك أن إساءة السمعة والتمييز، إىل جانب اختالالت القوة، ميكن أن تعوق حتقيق األمن املائي والغذائي 21اإلطار 

ام الطوائف يف اهلند مثاًل، ال يزال ُيملى ممارسات إدارة املياه على األرض، فيعوق التكافؤ يف خطط للجميع. إن نظ

  (.Mehta ،2005؛ Naz ،2014 استثمار املياه وإدارة مستجمعات املياه )انظر

 

إن القواعد امُلنظمة للحصول على املاء قد أسفرت، يف بعض احلاالت، عن اإلقصاء بعيدًا عن احلصول على  

 بصورة جمانيةاملاء، ففي مجهورية تنزانيا املتحدة مثاًل حيث نمتتلك الدولة مجيع األراضي واملياه حيتاج استدراج املاء 

استبعاد الفقراء من حقوق استددام املياه. وعلى الرغم من مما ينطوي على  (،Tasgeth ،2009و   Lein)إىل تصريح 

االعرتاف بهذه احلقوق جنبًا فإن األمر حيتاج إىل حتويل هذا االعرتاف إىل تصاريح(،  وهذااالعرتاف باحلقوق العرفية )

وآخرون،  Vorley) اءإىل جنب مع احلقوق النظامية يعين يف الواقع املعاملة السيئة للمستددمني الُعْرِفِيني لألرض وامل

مائية على حساب الري الذي كهرووتوليد الطاقة ال ،القطاع الرمسي، والري النظامي"التشريعات وحتابي  (.2012

على الرغم من حقيقة أن أصحاب احليازات الصغرية هم وذلك ( Tasgeth ،2009:210و   Lein)" ُيديره املزارعون

وتضطلع إدارة املزارعني واجملتمع احمللي للمياه  (2012وآخرون،  Vorley) البلدالذين ُينتجون معظم األغذية يف هذا 

  (.Tasgeth ،2009و   Lein) يف نظم الزراعة احملليةرئيسية بأدوار 
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على التقاليد االجتماعية والثقافية وكذلك القوانني اجلديدة من شأنها أن ُتقِيد سيطرة تقوم إن املعايري اليت  

( غالبًا 2-3النساء على األرض واملوارد الطبيعية. كما أن ُنظم إصدار تراخيص ختصيص املياه واستددامها )انظر الفرع 

ما ختصص املاء و/أو األرض للَذَكْر البالغ داخل األسرة، حتى حينما تكون النساء هن امُلزارعات األوليات، مما ُيسفر 

عن مواقف تكون بها موارد األرض واملياه املستددمة بواسطة املرأة حتت السيطرة النظامية للرجل. فمثاًل، أثرت الثقافة 

على قانون اإلصالح الزراعي الذي حيد من صالحيات املرأة،  يةمهورية الدومينيكاجلل األبوية الشديدة التجذر داخ

وبالنظر إىل الدور الكبري الذي تلعبه املرأة يف اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي  29وذلك بتحديد الذكر ُمديرًا للرتكة بأسر ها.

اء إىل تأثريات سلبية كبرية على األمن الغذائي، والتغذية، أدت هذه الفجوة اجلنسانية يف احلصول على األرض وامل

 (. أ2012وبصفة خاصة، حيث املرأة هي اليت ُتنتج معظم األغذية اليت يستهلكها البيت )منظمة األغذية والزراعة، 

 

وتهتدى الكثري من السياسات الوطنية بشأن األغذية واملياه والبيئة باأُلطر الدولية اليت تعرتف ضمنًا أو صراحة  

(. ومع ذلك، فإن من الواضح أن فهم التكافؤ ببساطة على أنه تكافؤ نظامي أو 4-3باالهتمامات اجلنسانية )انظر الفرع 

اع إجراءات إتابية من أجل نمتهيد امَللْعب. ومع ذلك، ُترمجت مساواة قانوني ال يكفي. فالتكافؤ املوضوعي يتطلب اتب

املرأة يف الغالب األعم إىل شيء رمزي، أو إىل خيار مشرتك. فثمة حاجة إىل حتدى هذه القناعات وإعادة صياغتها، 

التنظيم على مجيع وكذلك الثقافات واملمارسات والتحيزات والنماذج اجلنسانية اليت تكتنف املؤسسات السياساتية و

املستويات )مثال فكرة أن املرأة ال ميكنها أن تتملك األرض، أو أنها ُمستدِدَمة للمياه غري ُمنتجة( وميكن أن حيدث 

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ونمتكني ذلك عن طريق التدابري النسوية داخل األنظمة البريوقراطية )انظر 

ن التحالفات غري النظامية، وشبكات العالقات بأنها املفتاح يف العملية املعقدة لرتمجة ( حيث تربه2014، املرأة

السياسات إىل ممارسات من أجل حتقيق املدرجات املرغوبة. وميكن أن تتلقى هذه العملية املساعدة بواسطة الضغوط 

 "اخلارجية" من جانب احلركات االجتماعية وحركات الناشطني. 

 

 املعاقون وكبار السن    - 21اإلطار 

إدارة املياه الزراعية أن ُتشجع إدماج الفقراء املدقعني، وامُلهمشني، مبا يف ذلك أصحاب اإلعاقات وكبار السن.  شاريعميكن مل
فالفقر واإلعاقة متصالن: يتعرض الفقراء للمداطر اليت تسبب اإلعاقة بدرجة أكرب، سواء كان ذلك بسبب األمراض أو 

رتك هؤالء األشداص وحدهم عندما ينزح اآلخرون إىل املدن، ولكن مع حصوهلم على درجة أقل من فرص احلوادث. وُي
العمل، لذلك غالبًا ما يتعرض األشداص ذوو اإلعاقات وكبار السن ألكرب درجة من التعرض. وميكن للتمكني واإلدماج أن 

 يلقى التشجيع عن طريق ما يلي: 

 مراض )احملمولة مائيًا( اليت تسبب اإلعاقة وكذلك املداطر املهنية. التقليل من التعرض لأل –املنع  

تعزيز ُنظم الزراعة )البستنة ومصايد األمساك( واألساليب التقنية )الري الدقيق، امليكنة صغرية النطاق( اليت  –التكيف  
 تكون عالية القيمة ولكنها حتتاج إىل قدر أقل من العمل. 

نني وذوى اإلعاقة يؤدون خدمات خاصة )التجارة، التدريب( أو وظائف )اإلشراف( أو يف امُلسجعل  –اإلدماج اخلاص  
 تشغيل برامج إدارة املياه الزراعية. 

 لتوفري املساعدة اإلضافية إىل جمموعات األشداص امُلعرضني. استددام شبكات األمان  –الدعم اخلاص  

 والتمكني. بدون تاريخ.  MetaMeta: انظراملصدر

                                                      
29

 .http://www.fao.org/gender أنظر    
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 ُصَور التحيز للذكور يف السياسات األفريقية إلدارة املياه    - 22اإلطار 

إن السياسات املتعلقة باملاء واألرض واألمن الغذائي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ال تزال تعكس املفاهيم اجلنسانية 

بيون لفكرة اأُلسرة األحادية، اليت يرأسها رجل، والتمييزية املنحدرة من املاضي االستعماري، وذلك عندما روج احلكام األور

والذي يتمتع باهليمنة الفردية حصريًا على مجيع املوارد اإلنتاجية )األرض، املاء، البنية التحتية األساسية( وعلى عمل 

الدعم العام الذي أما اليوم فإن  (.Rogers ،1981) زوجاته. وكان ُينظر إىل املرأة على أنها ربة منزل غري قادرة على الكسب

تقدمه للمحاريث، وأدوات احلرث املزودة بالطاقة، واألمسدة، ومضدات الري ومرافق التمويل خمصص بالدرجة األوىل 

(. 2009للرجل بصفته الرئيس املفرتض لألسرة )البنك الدولي/ منظمة األغذية والزراعة/ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 

رض املروية وعضوية رابطات مستددمي املياه يكتسبها الرجال كقاعدة، ولكن كاستثناء فقط للنساء فاحلقوق يف املوارد، واأل

كما أن النساء، يف أفضل األحوال، هن جمموعة مستهدفة بالنسبة خلدمات (. van Koppen ،2002)الالئي يرأسن ُأسرًا 

   (.Van Wijk-Sijbesma ،2002) ع أفراد األسرةاملياه املنزلية، وُيفرتض أنهن مسؤوالت مسؤولية كاملة عن صحة مجي

ويصطدم هذا املفهوم باحلقائق الريفية وشبه احلضرية يف معظم األحناء الزراعية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حيث أن 

هذه احلقوق  كاًل من النساء والرجال يتمتعون حبقوق استددام املوارد اليت تضمن سيطرة الفالح على امُلنتج، بينما حتمى

وطبقًا لُنظم احليازة املوروثة من جانب األم، فإن حقوق  (.van Koppen ،2009؛ Dey ،1984) مصاحل اجملتمع احمللي

(. Peters،2010) املرأة األقوى يف األرض تزيد من قوتها التفاوضية للحفاظ على السيطرة على املنافع اليت تعود من عملها

ألم حمل جتاهل على الرغم من انتشارها يف بلدان مثل غانا، ومالوي، وموزامبيق، ومجهورية وال تزال احليازة من ناحية ا

األرض واملاء واألمن الغذائي إىل اتباع االسرتاتيجيات اليت تستهدف الذكور وتتحيز  مشاريعتنزانيا املتحدة وزامبيا. ونمتيل 

املوارد إىل الفالحني، وهم غالبًا من النساء،  املشاريعطى هلم، واليت نمتحق حقوق املرأة. وعلى العكس من ذلك، عندما ُتع

 فإن استددام املوارد يكون أفضل، وينبغي االعرتاف بذلك يف ُنظم ختصيص حقوق املياه. 

إىل  ”Opération Riz“مثال ذلك يف بوركينا فاسو، حيث يرمي املشروع الذي يدعمه االحتاد األوروبي باسم عملية األرز 

حتسني ممارسات اهلندسة الزراعية وإدارة املياه يف الوديان املزروعة أرزًا. ومع وجود بعض التفاوت على امتداد اخلطوط 

الِعرقِية، فإن اأُلرز ُيزرع بصورة رئيسية بواسطة النساء، الالئي توجد لديهن حقوق قوية يف األرض، وُيِدرْن البنية التحتية 

خُلَطط األوىل، أعاد املشروع ختصيص األرض امُلحسَّنة إىل رؤساء اأُلسر من الذكور. حيث رفضت للمياه. ومع ذلك، ففي ا

النساء تقديم العمالة داخل نطاقات حقوق الرجال، وكان الرجال أكثر اهتمامًا بأنشطتهم التقليدية يف األراضي املرتفعة، وقد 

ت قطع األرض امُلحسنة مرة أخرى إىل ُمزارعاتها األصليات من انهارت اخلطط األوىل. أما يف اخلطط الالحقة، فقد ُأعطي

النساء، وإىل متطوعات أخريات )من النساء بصفة رئيسية(. ومع سيطرة املرأة على املدرجات، فإنهن ال ُينتجن إنتاجًا جيدًا 

 (.van Koppen ،2009) فقط، وإمنا يضمّن أيضًا الصيانة االعتيادية للقنوات

 
 

  إدارة حاالت الُندرة والتنافسأدوات  3-2

 

ميكن استددام الكثري من اآلليات واألدوات إلدارة حاالت ُندرة املياه واملطالب املتنافسة، مثل: آليات حتديد  

احلد األقصى لسحب املاء؛ وأدوات التدصيص، مبا يف ذلك حقوق احلصول على املاء؛ والتصاريح، والتصاريح القابلة 

وغريها من األدوات اليت حتمي املورد ونوعيته مثل تنظيم استدراج املاء  ؛خيص، وخطط التسعريللتداول؛ وُنظم الرت

وتصريفه، واملناطق احملمية، و اية مستجمعات املياه، ونوعية املاء وقواعد  اية هذا املورد. أما اختيار األدوات، 
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من الغذائي والتغذية، وذلك من خالل التأثريات وطريقة استددامها، فيمكن أن يرتتب عليها تأثريات متنوعة على األ

اليت تقع على املاء املتوافر واالستددامات الزراعية وعلى إمكانية احلصول على املاء من جانب الفقراء، وامُلعرضني 

ُنظم وامُلهمشني من السكان. وتعتمد تأثريات األدوات بصفة خاصة على األمن الغذائي والتغذية، وعلى السكان، وعلى ال

بصورة سيئة ميكن أن  املستددمةاالجتماعية والقانونية اليت ُتنَفذ طبقًا هلا )نظامية وغري نظامية(. كما أن األدوات 

ُتحِدْث االختالل يف الُنظم القائمة على اجملتمع احمللي. أما األدوات اليت تقوم على أساس السوق، فتميل إىل إعطاء 

أعلى قيمة اقتصادية مقابل استددام املاء، وغالبًا ما يتم ذلك على حساب األمن األولوية إىل القطاعات اليت تعطي 

 الغذائي. 

 

إن حوكمة موارد املياه، وخباصة يف سياقات ُندرة املياه، ترافق إنشاء خطة للتدصيص، تشمل ختصيص  

ُنظم التدصيص أولوية مناسبة  األدوات والقواعد. ويف إطار األمن الغذائي والتغذية، يتمثل التحدي يف ضمان أن ُتعطي

 للماء من أجل إنتاج األغذية، وكذلك إىل االحتياجات األساسية للفقراء والسكان امُلهمشني. 

 

وتعمل آليات التدصيص يف أحسن أحواهلا على مستوى هيدرولوجي مناسب، حيث يكون املورد حمتوًى  

تيبات املؤسسية ليست يف غالب األحيان متوافقة مع ومتقامسًا. وميكن هلذا أن ميثل حتديًا بصفة خاصة ألن الرت

األجسام املائية. إْذ ميكن ملورد مائي أن ميتد عرب كيانات إدارية خمتلفة مبا يف ذلك عرب بلدان خمتلفة. وكذلك، فإن 

 واملياه اجلوفية مثاًل.الرتتيبات املؤسسية ال تراعي دائما العالقات املتبادلة بني خمتلف املوارد املائية بني املياه السطحية 

 

ويتحدد ختصيص املاء وسبل احلصول عليه، ليس فقط باملؤسسات النظامية )اليت تدعمها القوانني( وإمنا أيضًا  

بالرتتيبات غري النظامية مثل القانون العريف. ففي سياق الطابع النظامي املتزايد حلقوق احلصول على املاء، غالبًا ما يتم 

بل وتهديدها بسبب التأثريات اليت تقع على  ،والرجال الفقراء وامُلهمشني، ذات الطابع الُعريف جتاهل حقوق النساء

 األمن الغذائي والتغذوي.

 

 ختصيص املياه واألمن الغذائي والتغذية  3-2-1

 

أو يتم ختصيص املياه على نطاقات خمتلفة، تتفاوت بني حتديد األولويات الوطنية القطاعية حتديدًا صرحيًا  

ضمنيًا وحسب احلالة، التدصيص بني البلدان يف أحواض األنهار املتقامسة، وبني التدصيصات ملستددمي املياه األفراد 

على مستوى احلوض أو الوحدة اإلدارية. وهناك بصفة عامة أربعة أنواع من آليات ختصيص املياه هي: تسعري 

 Dinar) ، وأسواق املياه والتدصيص القائم على املستددمالتكاليف اهلامشية، والتدصيص العام أو اإلداري للماء

ويضع نظام تسعري التكلفة اهلامشية سعرًا للماء مساويًا للتكلفة اهلامشية إلمداد الوحدة األخرية من  (.1997وآخرون، 

ص بهذه األداة تلك املياه، ويرمي عن طريق ذلك إىل حتقيق كفاءة التدصيص اقتصاديًا ملوارد املياه. أما التحدي اخلا

 فيتعلق بصعوبة حتديد التكلفة اهلامشية للماء.
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ويف ُنظم التدصيص العامة أو اإلدارية، تقرر الدولة كمية املياه اليت تستددمها قطاعات مستددمي املياه املدتلفة 

م التدصيص ومستددمي املياه، ثم تضع التدصيص. ونمتثل التصاريح وتراخيص استددام املياه عنصرًا شائعًا يف ُنظ

 اإلداري.

 

وُييسر وجود أسواق املاء نقل حقوق استددام املاء فيما بني املستددمني، حيث حيدد العرُض والطلُب الكميات  

اليت ينبغي نقلها، وتكلفة الوحدة. وُينظر إىل أسواق املاء كطريقة لدفع استددام املاء إىل استددامات مائية ذات قيمة 

روط معينة ألداء عملها جيدًا، فقد تتطلب تدخل احلكومة هلذا الغرض. وهى تسمح ألكثر أعلى، ولكنها حتتاج إىل ش

الصناعات حتقيقًا للربح بالتحكم يف نصيب أكرب من خمصصات املاء، وهو األمر املهم بالنسبة لتحقيق نتائج الكفاءة 

ة. ففي شيلي مثاًل، حيث حدث يف ولكن بدون تنظيم َقو ي يتحمل خماطر تقويض إنتاج األغذية األساسية بصفة خاص

، أن اسُتحدث قانون املياه على أساس السوق احلرة حلقوق املياه، وكان املدصص من احلقوق اجلديدة للمياه 1981

  (.Vos  ،2012و   Boelens) ُيباع ألعلى سعر يف مزاد، وما لذلك من تأثريات على ُمزارعي الكفاف

 

املستددم عن طريق مؤسسات مجاعية حيكمها املستددمون، ولديها ويتم التدصيص الذي يقوم على أساس  

من السلطة ما تعلها تتدذ القرارات بشأن حقوق املاء اليت ميكن أن تشتمل على ممارسات التدصيص غري النظامية أو 

ملزارعون، وحيث العرفية. ويوجد أكثر األمثلة شيوعًا للتدصيص القائم على املستددمني داخل ُنظم الري اليت ُيديرها ا

يقرر املزارعون مقدار ما ُيسَتدْدم من املاء وموعد ذلك. كما ميكن رؤيته أيضًا يف ُنظم إمدادات املياه احمللية داخل ُنظم 

آبار اجملتمع احمللي أو املضدات اليدوية. وتشمل آليات التدصيص، عادة، خليطًا من الُنُهج اليت َسَلف وصفها. 

 .(4-3 القسم ياه عن حقوق اإلنسان يف املاء )على النحو املبني يفوختتلف حقوق استددام امل

 
وغالبًا ما تؤدي ُندرة املياه إىل بدء عملية حتديد أولويات قصرية األجل بني االستددامات املتنافسة، اليت قد  

مواقف جديدة من ندرة املاء تصبح عندئذ دائمًة طبقًا ألولويات السياسات الوطنية، أو أن ُتعدَّل من جديد عندما حتدث 

عن طريق العمليات  "املؤقتة، أو التوترات على هذا املورد. ويف هذه احلاالت، مييل التدصيص )أو "إعادة التدصيص

اإلدارية وعمليات التفاوض اليت تستند إىل السوق أو اجلماعية(، بصفة عامة إىل حماباة استددامات املياه ذات القيمة 

و   einzen-Dickجهات االستددام األكثر نفوذًا من الناحيتني السياسية واالقتصادية.)انظر  كما حتابى األعلى،

Ringler، 2008 مثل املدن، والصناعة، وتوليد الطاقة على حساب الزراعة وإنتاج األغذية. وقد حدث وقت كتابة :)

 دخلت العام الرابع على التوالي من اجلفاف. هذا البحث مثاٌل جديد يف كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية، اليت

، أعلنت السلطات أنها لن تسلم املاء إىل املزارعني داخل النظام الذي يفتقر إىل حقوق املياه 2015ويف فرباير/ شباط 

األقدم. ويف نفس الوقت،   العمل على ضمان احملافظة على صحة واحتياجات األمن اخلاصة بالقطاع البلدي 

. وبالنظر إىل أهمية كاليفورنيا إلنتاج منتجات معينة مثل اخلضر، 30(2015)مكتب االستصالح األمريكي،  والصناعي

والفاكهة واجلوزيات، فإن القيود من هذا القبيل اليت ُتْفَرض على املياه ألجل الزراعة داخل املنطقة سوف ُتِحدث آثارَها 

ام املاء يف الزارعة من بني األولويات أن ُيسفر عن نتائج تتعلق استدد الستبعادعلى املستوى الكلى. وباملثل، ميكن 

                                                      

 
30  http://www.usbr.gov/newsroom/newsrelease/detail.cfm?RecordID=48986  2015فرباير/شباط  27الصادر يف. 

http://www.usbr.gov/newsroom/newsrelease/detail.cfm?RecordID=48986
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باألمن الغذائي بالنسبة لسكان الريف واحلضر، مثلما تبني من املثال اخلاص مبدصصات املاء يف املناطق اليت نمتيل إىل 

أْخْذ املاء بعيدًا عن ن تأثريات إ (.Counterview ،2001 ، باهلند )انظرKutch Gujaratو  Saurashtraاجلفاف يف 

 القطاع الزراعي من ُنظم إنتاج األغذية غري النظامية على األمن الغذائي ينبغي وضعها يف احلسبان عند ختصيص املياه.

 

 إصالح ُنظم املياه يف ماهراشرتا     - 23اإلطار 

، اسرتاتيجيًة طموحًة إلصالح أسعار املياه، وذلك عن طريق ختصيص احلصص 2005بدأت والية ماهراشرتا )يف اهلند( يف 

املستحقة من املياه ملدتلف فئات االستددامات. وكان املبدأ الرئيسي يف حزمة اإلصالحات هذه، هو ضمان اسرتداد التكاليف 

عليها هيئة تنظيم مستقلة. وُتعرَّف  يف قطاع مائي يتحمل اخلسائر، وذلك عن طريق وضع أداة لتسعري مستحقات املياه ُتشرف

أ(.وكان املقصود منها يف 2005استحقاقات املياه بأنها حقوق استددام املياه، وهى ليست حقوق ملكية )حكومة ماهراشرتا، 

ذه األجل الطويل أن ختلق تباداًل نظاميًا للماء )سواء داخل القطاعات أو فيما بينها( مما حيقق كفاءة استددام املاء يف ه

(. ولقد واجه استحداث 2005البنك الدولي، و؛ ب2005املائي )حكومة ماهراشرتا،  اإلجهادالوالية اهلندية اليت تعاني من 

املقاومة  (1)االستحقاقات املائية يف غرب ماهراشرتا اليت تقع يف قلب االقتصاد القائم على قصب السكر حتديات متعددة: 

، ومن تسعري ’الكتلة‘نوا قد استفادوا من قبل من نظام سابق حلقوق امللكية يسمى نظام من جانب ُمزارعي املقدمة الذين كا

أدوات القياس اليت ُتوضع حلساب احلصص املستحقة اليت دمرها املزارعون نتيجة لرداءة أداء  (2)املاء بأسعار مندفضة؛ 

مة إىل القاعدة، والذي مل يسمح باملشاركة وباملساواة يف من الق ًاطابع رابطات استددام املياه اليت تتبع أسلوب (3)هذا النظام؛ 

عملية صنع القرارات، مما أدى إىل تشويش املعلومات. كما أن زراعة احملاصيل الكثيفة املياه، مثل قصب السكر يف 

اجتماعية، مساحات قابلة للجفاف، قد أدت إىل تباين يف سبل احلصول على املاء. وترجع مواقف ُندرة املياه إىل عوامل 

حيث الطلبات على املاء من جانب مزارعي املؤخرة إلنتاج احملاصيل األساسية مثل الذرة الرفيعة، واالحتياجات اأُلسرية قد 

تنافست يف الغالب مع مزارعني يتمتعون بالنفوذ السياسي ومع املزارعني األغنياء الذين يزرعون قصب السكر يف املقدمة )انظر 

Srivastava ،2014). 

والتصنيع، أدى حتديد خمصصات املاء بني االستددامات املدتلفة  التمدنففي والية مثل ماهراشرتا ذات الوترية السريعة يف 

(. وتكثر النزاعات Wagle et al., 2012إىل إعطاء األولوية للمياه اليت تذهب للصناعة قبل املياه اليت تذهب للزراعة )انظر 

بل املاء من أجل الزارعة؛ واملاء من أجل الزراعة مقابل ماء الشرب، واملاء لزراعة قصب السكر بني املاء من أجل الصناعة مقا

مقابل املاء لزراعة الذرة الرفيعة، وَكْسْب القوت. وهكذا، وينبغي حتويل عملية اختاذ القرارات إىل جزء من عملية دميقراطية 

ببداية معتدلة على الطريق إىل حتقيق هذا اهلدف وذلك عن طريق تنظيم أوسع نطاقا. فقد قام امُلَنِظم داخل والية ماهراشرتا 

جلسات استماع عامة بشأن االستحقاقات، غري أن خمصصات املياه مل تعد َتْدَضع لواليته التنظيمية. وملدص القول إن 

ياه، والقيم اليت يربط الناس عمليات اإلصالح والتحديد واإلنفاذ ينبغي أن تأخذ يف حسبانها األمناط املدتلفة الستددام امل

 .(Srivastava ،2014)انظر بينها وبني املياه 

 

 الرتخيص ماستخدام املياه  3-2-2

 

(، أصبح ُيستددم 3-2-3إن نظام التصاريح أو الرتاخيص، مبا يف ذلك التصاريح القابلة للتداول )انظر الفرع  

اآلن بصورة متزايدة لتنظيم استدراج املاء وتصريفه. ومن أجل ضمان املاء ألغراض األمن الغذائي والتغذية داخل 

اجملتمعات احمللية الريفية الفقرية؛ ينبغي ملثل هذه اآلليات أن تتعامل مع االعرتاف النظامي حبقوق املياه العرفية 

ني اجلنسني يف الرتتيبات العرفية. وغالبًا ما يشمل مثل هذا االعرتاف احلقوق اإلجرائية و ايتها، مع ضمان املساواة ب

للمجتمعات احمللية، ونوعًا ما من الوثائق، وحتديد كمية حقوق املاء العرفية، مع وجود بعض الدراسات اليت ُتشري إىل 
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، Zwarteveen و Boelens عرفية )راجعاحلاجة إىل اتباع الُنهج القادرة على اإلمساك حبركيات الرتتيبات ال

وميكن للرتخيص أن يكون أداة مهمة يف اجلنوب العاملي والذي ُأعيد تصميُمُه يف صورة أداة تنظيمية واضحة  (.2005

ُترِكز على األقلية من املستددمني ذوى التأثري العالي، مع القيام يف نفس الوقت حبماية أولوية استددام املاء الَتوُجه، 

، والذين تعترب استدداماتهم للمياه مهمة بالنسبة لفرص كسب القوت للسكان على نطاق صغريجانب املستددمني من 

 (. 4-3 القسم)انظر أيضًا  (Schreiner ،2014و   van oppenand) امُلعَرضِّني

 

الكربى نمتيل إىل نزع ويف الواقع، أن ُنظم حقوق استددام املياه القائمة على اإلدارة يف أفريقيا جنوب الصحراء  

حقوق األغلبية غري النظامية من مستددمي املياه الصغار الذين ُيديرون مياههم بناًء على ترتيبات تتم يف إطار اجملتمع 

والكثري من هذه احلقوق غري ُمدرج )وال ميكن أن ُيدرج غالبًا( يف النظام الرمسي،  (.van Koppen ،2007) احمللي

كز استددام املياه التارخيي من جانب أصحاب احليازات الصغرية. ونمتيل إجراءات تسجيل مما يؤدي إىل إضعاف مر

رح مسألة ـذا يؤدي إىل طـوه (.van Koppen ،2007:46) "باإلدارة اخلبـراءحماباة دة إىل "ـة واملعقـالرتاخيص الغالي

دان الفقرية على نشر مثل هذه التصاريح بسبل ال تؤدي إىل نزع سلطات السكان الضعفاء وامُلهمشني اآلن ـدرة البلـق

 (. 24بالفعل )انظر اإلطار 

 

لشرب يف معظم احلاالت وإن كان هذا االستددام يضم ا، كمياه صغري نطاق علىوقد اسُتْثِني استددام املياه  

وهو يسمى  ب(.Hodgson ،2004) من شروط الرتخيص يف الكثري من النظم ،أيضًا بعض استددامات إنتاجية صغرية

وُيَسمى هذا النظام يف موزامبيق باالستددام  (،2009، وآخرون van Koppen)" 1يف جنوب أفريقيا باستددام "اجلدول 

"االستددام األولي" والذي ُيشار إليه يف أماكن أخرى باسم (؛ 2013وآخرون،  Veldwisch) ”uso común“الشائع 

االستحقاق ال إال أن هذا النوع من " (.Nkonya ،2005و   Meinzen-Dick) ويف الشريعة اإلسالمية "حبقوق الظمأ"

ميكن أن مينع أي أحد قانونيًا من استددام هذا املورد أيضًا حتى لو كان هذا االستددام يؤثر يف حقه املسبق يف 

. وختلق التصاريح النظامية حقوق استددام املياه من الدرجة األوىل Hodgson ،2004:92)" االستددام/ االستحقاق

األمر الذي يرتتب عليه أن يكون ملثل هذا االستددام  (،van Koppen ،2007) مقارنًة حبقوق استددام املياه األخرى

لى نطاق صغري. إن عدم احلماية هذه  ايًة أقوى من استددام الفقراء للماء، مبا يف ذلك استددام املاء إلنتاج األغذية ع

اليت تؤثر على األمن الغذائي لدى فقراء الريف، ُتمِكْنُهم املياه من زراعة وبيع األغذية. ففي كينيا،   نزع احلقوق 

والصيادين الذين ليس لديهم تصاريح نظامية الستددام املاء، وذلك عندما بدأ  البدوالتقليدية ألصحاب قطعان املاشية 

وآخرون  Williams ويوضح (.2012وآخرون،  Duvail) تثمرون ذوو النطاق الكبري يف تطوير دلتا نهر تانااملس

بالنسبة لثالث حاالت يف غانا، أن أصحاب احليازات الصغرية مل يكونوا ُيدركون أن حقوقهم الزراعية  (2012)

التارخيية يف املاء مل يعد معرتفًا بها يف اأُلطر الوطنية القانونية اليت حتابي املستددمني التجاريني، واملستددمني ذوى 

دود الستددامات املياه من جانب أصحاب احليازات الصغرية، النطاق الكبري لألرض واملاء. ففي سياق التسجيل احمل

وضعف املعارف اهليدرلوجية، و/أو ضعف اإلنفاذ، فإن التصاريح توفر "طريقًا سهاًل" بالنسبة للقادمني اجلدد، بينما 

ع حقوق إن الطابع اجلنساني لُنظم التصاريح، ونز (.van Koppen ،2007)توفر هلم املساندة النظامية من الدولة 

 ضر بأمن امُلزارعات بصفة خاصة.ي(، 22املرأة يف املياه بهذه الطريقة )اإلطار 
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 القانون اإلداري للماء: نزع احلقوق والتمييز مني فئات امُلعرضني واحملرومني   - 24اإلطار 

القدرة على معاجلة عشرات تبني البحوث اليت ُأجريت يف مجهورية تنزانيا املتحدة كيف أن احلكومات تفتقر عادة إىل 

اآلالف من الطلبات امُلقدمة من املستددمني ذوى النطاق الصغري، بينما املستددمون ذوو النطاق املتناهي الصغر الذين ُيْعَفْون 

من هذا االلتزام فيحولون إىل فئة استحقاق من الدرجة الثانية. وقد   اإلعراب عن هذا اخلوف على لسان القرويني يف جبال 

أولغورو الذين ُيشغِّلون شبكات معقدة من الينابيع والقنوات واآلبار اليت ُيديرها املزارعون احملليون إلنتاج حماصيل بستانية 

مروية عالية اإلنتاجية، وحماصيل واستددامات منزلية. بينما ترغب احلكومة يف منح تصاريح إىل جمموعات مستددمي املياه 

ليت ُمنحت الصفة النظامية. وقد تنبأ القرويون من أن هذا التصرف خيلق "الفوضى" حيث أن اليت يهيمن عليها الذكور، وا

األغلبية سوف تستمر يف إدارة املياه طبقًا للقوانني احمللية غري النظامية، حتى وإن ُأعِلن عن أنه استددام غري قانوني للماء. 

  ب(.2014وآخرون،  van Koppen) احمللية وقد طالب القرويون بشدة بأن ُتعطى التصاريح إىل احلكومات

 

 م تصاريح املياه القاملة للتداولُنظ 3-2-3

 

حبث عدد قليل من البلدان )اسرتاليا، وشيلي، والواليات املتحدة األمريكية، والصني، وجنوب أفريقيا(  

من تداول تصاريح املياه من  الفصل بني حقوق استددام املياه من أجل الزراعة، وبني حقوق استددام األرض، والتمكني

وميكن الستحداث حقوق  (.Dinar  ،2000و   Saleth) أجل تيسري إعادة ختصيص املياه استجابة لتزايد ندرة املياه

استددام املياه بصورة نظامية أن حيقق األمن ملستددمي املياه، وأن يعزز كفاءة االستددام، وفتح الفرص يف أسواق املياه 

وباإلضافة إىل حقوق املياه الواضحة التعريف )مبا يف ذلك حقوق النقل(، فإن أسواق  (.1998وآخرين،  Briscoe)انظر 

 (. 2007على املوارد،  ةظفازراعة احمِلالاملياه حتتاج إىل البنية التحتية املادية لنقل املياه إىل املستددمني )

 

لة للتداول، واملعنية بتدصيص املاء )ومكافحة بشأن استددام التصاريح القاب الشواغلويف نفس الوقت نشأت  

التلوث(. إن ربط قيمة نقدية كبرية باملاء ميكن أن ُيَقو ْض دعائم التوزيع العادل للماء )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

ف األخرى أخرى تتعلق بالتأثريات اليت تقع على النظم اإليكولوجية، وعلى األطرا شواغل(. ومثة 2000االقتصادي، 

اليت ُتضار من نقل استحقاقات استددام املياه، والتدريج احملتمل للتكاليف. فمثاًل ميكن لتحويل املاء إىل احملاصيل 

ذات القيمة العالية أو احملاصيل غري الغذائية مثل زهور الِقَطاف أن َيحِمل تأثريات سلبية على األمن الغذائي الوطين 

خاصة بالنسبة للمجتمعات احمللية املعرضة، وكذلك على أسلوب حياة الشعوب  واحمللي، وعلى التغذية وبصفة

إن الرباهني اليت توافرت من شيلي ومن أماكن  (.Varghese ،2013؛ Altman ،2009و   Jackson)األصلية 

الوسيلة  أخرى تشري إىل أن استحداث املدصصات النظامية، وُنظم التصاريح قد ال يكون دائمًا ويف كل األماكن هو

وإن التحديات اليت  (. Bauer،2004؛ van Koppen ،2007) القانونية األفضل ملواجهة حتديات ندرة املياه اليوم

تعرتض تنفيذ ُنظم التصاريح القابلة للتداول ُتشري إىل احلاجة امُلسبقة إىل نظام واضح القسمات، وإىل تسجيل حقوق 

ويف اخلتام، قد تكون املزايا املرتتبة على مثل هذه النظم  (.Borghesi ،2014) استددام املياه، ونظام إداري فعَّال

حمدودة لدى البلدان األفريقية واآلسيوية، حيث تكثر النظم العرفية، وتندفض القدرات املالية واملؤسسية وقدرات 

  (.Meinzen-Dick ،2007) القياس واالستشعار عن ُبعد، الالزمة لدعم تبادل حقوق املياه

 

إن اجلغرافية الطبيعية للمياه ميكنها أيضًا أن َتِحد من نطاق أسواق املياه. فيمكن للمياه، مثاًل، أن ُتتداول غالبًا لدي 

اجلهات الفرعية دون غريها، بينما يكون من املكلف أكثر نقل املاء من مكان إىل آخر. ومع ذلك، ُتشري الدالئل إىل أن 
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بشأن  25أثبتت فاعليتها يف حتريك املياه بصورة تتسم بالكفاءة االقتصادية )انظر اإلطار أسواق املياه يف سياقات معينة 

 التصاريح القابلة للتداول يف اسرتاليا(. 

 

 املياه  تسعري 3-2-4

 

ينطوي توفري املاء على تكاليف كبرية، وخباصة حينما يتطلب األمر وجود بنية حتتية أساسية، أما التكاليف  

الرأمسالية والتشغيل والصيانة، وإدارة املياه أيضًا، تب تغطيتها من أحد ثالثة مصادر: التعريفات، والضرائب، 

ا ُيقصد باحلواالت األموال اخلارجية كاألموال اليت تدفعها واحلواالت. وُيقصد بالتعريفات رسوم استددام املياه، بينم

اجلهات املاحنة. أما مسألة ما الذي ينبغي دفعه كرسوم مباشرة على املياه، وما ينبغي دفعه كضرائب أو حتويالت 

الستددام فهي مسألة تنطوي على الكثري من التضمينات بالنسبة لتكلفة املياه اليت ُتستددم يف إنتاج األغذية ويف ا

 اأُلسري للمياه. 

 

وميكن لسياسات تسعري املياه أن ختلق حوافز حلفظ املياه، وأن توفر املوارد للتشييد وللتشغيل وللصيانة  

. وميكن هلذه السياسات أن تزيد من كفاءة واستدامة استددام املياه عندما (2007)الزراعة احمِلافظة على املوارد، 

غري أن هناك عوائق مهمة أمام تسعري املياه، وخباصة  (.2002وآخرون،  Rosegrant) تصاحبها سياسات دعم مناسبة

يوازن بصورة يف البلدان النامية، وذلك بسبب رئيسي هو املتطلبات اإلدارية، والتحديات املتمثلة يف إنشاء نظام فواتري 

عانات املوجهة. وميكن لُنظم التسعري فعالة بني املسائل مثل القدرة على حتمل التكاليف، واسرتداد التكاليف واإل

الرديئة التصميم أن تقدم اإلعانات ملن ال يستحقها أكثر من غريه. ومما يزيد صعوبة إصالح التسعري، وجود ممارسات 

قائمة يف غالب األحيان منذ فرتات طويلة، ومعتقدات ثقافية ودينية تعامل املياه على أنها سلعة َقيِّمة وإن كانت 

 جمانية. 

 
، حيث ميكن أن ُيسهم يف اسرتداد ليأصبح تسعري املياه اآلن مستقرًا بصفة عامة بالنسبة للقطاع املنز 

التكاليف، وأن حيقق وفورات يف املاء. وميكن لُنظم التسعري املناسبة أن تقدم أيضًا حوافز لكفاءة استددام املياه. إن 

ُتستددم يف حتسني نوعية املياه. ولكنها ال تزال ُمثرية للجدل واخلالف تطبيق قواعد امللوث يدفع ميكن أن ُتوِلَد دخواًل 

من حيث معايري القدرة على حتمل التكاليف، وخباصة فيما يتعلق بتأثرياته على الفقراء. ويف الواقع، أنه ليس نظامًا 

 ميلك املزارعون إال القليل )إن فعااًل دائمًا. ففي ُنظم الري السطحية العامة، مثل نظام الري يف حوض إندوس، مثاًل، ال

ومن ثم يضعف احلافز  (.Akram ،2013) وجد( من السيطرة على مواعيد وكمية املاء الذي يصل إىل حقوهلم للري

لدفع مقابل هذه اخلدمة اليت ال ُتقدم بناء على الطلب. ومن التحديات الرئيسية كيفية اجلمع بني استددام الضرائب، 

ت لتغطية تكاليف توفري املياه بصورة ُتعزز حتقيق األمن الغذائي والتغذية. إن مطلب دفع رسوم والتعريفات، واحلواال

(. ويف 2007على املياه، ميكن أن تعل بعض املزارعني الفقراء يهجرون الزراعة )الزراعة احملاِفظة على املوارد، 

جراء تغيريات كبرية يف ختصيص املاء )أو اسرتداد الكثري من احلاالت، ميكن لألسعار املرتفعة بدرجة تكفي لإلغراء بإ

 de) هممشاريعالتكاليف الرأمسالية( أن ختفض بطريقة عنيفة من دخل املزرعة، وُتجرب القائمني بالري على هجر 

Fraiture و Perry ،2007.)  متحرك )ومن احللول املمكنة وضع اسرتاتيجية تسعري ذات نطاقSchreiner   وvan 

Koppen ،2001.)  
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 النظام االسرتالي حلوكمة املياه     -25اإلطار 

تواصل اسرتاليا وهى أكثر القارات جفافًا إصالحات بعيدة املدى يف حوكمة املياه منذ ما يزيد على عقدين. فعلى خلفية الظروف 
متنافسة بشأن املاء واملبالغة يف ختصيص املناخية الشديدة الوطأة املتمثلة يف حاالت اجلفاف، والفيضانات واحلرائق، ُنفذت مطالبات 

(، وُنفذت إصالحات يف حوكمة املياه واسعة النطاق )انظر قانون املياه االسرتالي، Murray-Darlingدارلينغ )-املياه يف حوض موري
صيصها (. وتشمل هذه اإلصالحات وضع خطط للمياه باستددام عمليات شفافة وتشاركية لتحديد الكمية اليت ميكن خت2007

للمستددمني بعد الوفاء باالحتياجات ذات األولوية البيئية، واالجتماعية والثقافية. وَتَضع هذه اخلطط حدود مواءمة مومسية بشأن 
كميات استدراج املياه )سواء من املياه السطحية أو اجلوفية( يف مستجمعات املياه اليت تعاني من اإلجهاد، واستددام آليات التدصيص 

على السوق ألجل حتسني استدامة اإلمدادات والصحة البيئية وُنظم املياه. واالسرتاتيجية االسرتالية هي أكثر االسرتاتيجيات القائمة 
تطورًا من حيث الفصل بني حق احلصول على املاء وبني ملكية األرض. وهى تشمل حقوق املياه القابلة للتداول، ومواصلة فك االرتباط 

تشتمل على خليط من استحقاقات احلصول على املاء، وعلى حقوق أعمال إمدادات املياه، وحقوق استددام د "بني حقوق املاء اليت ق
إن اإلصالحات اجلارية منذ الثمانينات قد مسحت بالتدصيص املومسي للمياه، كما مسحت  (.2014)احلكومة االسرتالية،  "املياه

نقطة حتول مهمة يف التطور يف  1994بتداول املياه داخل مناطق ُمعرَّفة جغرافيًا. وكان جدول أعمال اإلصالحات الوطنية امُلنسق لعام 
( خطوة إىل األمام على هيئة اتفاق بني 2004حققت مبادرة املياه الوطنية )اجتاه املدصصات القائمة على السوق. فغداة جفاف األلفية، 

احلكومات الوطنية، وعلى مستوى الوالية. وقد   حتديد البيئة بصورة ثابتة كأحد مستددمي املياه الشرعيني، ووضع اإلصالح البيئي 
املياه املستدرجة بغرض الري من نظام حوض موري  يف صميم الرتتيب اخلاص بتدصيص املياه. وُوضعت حدود قابلة لإلنفاذ بشأن

دارلينغ، وُقدمت األموال العامة من أجل شراء املاء وإعادته إىل شبكة النهر، وهكذا كان جوهر سياسة املياه االسرتالية هو حتقيق 
 (.2011التوازن بني استددامات املياه البيئية واالستهالكية )شركة املياه الوطنية، 

التجربة االسرتالية زمخًا من حيث سحب املاء من عدة نواح. فأسواق املاء االسرتالية قد مسحت ملستددمي الري بأن وقد ازدادت 
 حيققوا أعلى عوائد ممكنة من خمصصات املاء املتفاوتة مومسيًا، بينما قللت من املصاعب االقتصادية املرتبطة باالخنفاضات

(Bjornlund  و Rossini  ،2010.)  ،إن اإلشارات السعرية اخلاصة بتبادل تصاريح استددام املياه، اليت تتغري طبقًا للوفرة املومسية
والطلب، قد شجعت امُلزارعني على تقليل الفاقد، وجعلت يف استطاعة ندرة املياه أن حتقق االستددام الذي ُيدر عليها أعلى قيمة 

املزروعة، أو مواقع اإلنتاج وذلك نتيجة ألسعار املياه. ففي جنوب اسرتاليا، مثاًل،  ممكنة، األمر الذي يؤدي إىل تغيريات يف احملاصيل
باملائة من مشرتيات املياه اإلضافية للتوسع يف اإلنتاج البستاني ذي القيمة املرتفعة. كما أن مزايا تداول تصاريح  90اسُتددمت نسبة 

اليت حتققت من الوفورات االقتصادية الكبرية، بينما وفرت التدفق النقدي ملشاريع املياه أثناء جفاف األلفية األخري أشارت إىل املكاسب 
، بدون تاريخ(. وُتشري الدراسات إىل أن تداول تصاريح استددام املياه قد Fargherالزراعة الفردية، اليت تبيع خمصصاتها من املياه )

مليون  370قدير الزيادة الذي أجرته شركة املياه الوطنية وقدرها دارلينغ، مبا يف ذلك ت-زاد من النشاط االقتصادي يف حوض موري
   (.Horne ،2012)  2009-2008دوالر خالل الفرتة 

 وعلى الرغم من هذا التحسن يف إدارة املياه االسرتالية، الزالت التحديات قائمة، وجتري حاليًا مناقشات نِشطة حول املدى الذي ميكن أن
بأن اإلهمال غالبًا ما يكون من نصيب املفاضلة بني عمليات استدراج  (2014وآخرون ) Grafton ب. ويقرتحيصل إليه اإلصالح املطلو

  Graftonاملياه، وبني املياه الضرورية ألداء الوظيفة اإليكولوجية الطويلة األجل للنظام النهري وخباصة بعد تزايد التفاوت املناخي )
، Youngالرتتيبات لوضع حد أعلى لعمليات استدراج املياه السطحية واجلوفية غري كافية )وتادل آخرون بأن (. 2014وآخرون، 

 (. أما املشاكل غري املتصلة بالتسعري وتداول تصاريح املياه فتوجد عند نقطة التقاء إدارة املاء مع التطورات يف القطاعات األخرى مبا2012
رشح املغذيات الذي يضر مبصايد األمساك أو باألصول البحرية مثل احلاجز املرجاني فيها التعدين، واالستدراج غري التقليدي للغاز و

ألصليني )شركة العظيم. وُتقر هيئة املياه الوطنية بأنه يلزم القيام باملزيد من العمل لالعرتاف بالقيم الثقافية املرتبطة باملاء من جانب السكان ا
ول تصاريح استددام املاء بتقديم املال ألجل الشراء العام للمياه من أجل البيئة، وخباصة يف (. وقد مسحت عملية تدا2012املياه الوطنية، 

دارلينغ. أما -ظل برنامج املاء من أجل املستقبل التابع للحكومة االسرتالية. وسوف تتم استثمارات كبرية الستعادة صحة حوض موراي
اء من مزايا، فتشري إىل أنه أدى إىل نتائج إتابية من حيث استعادة صحة البيئة، الدالئل على مدى ما قدمه برنامج الشراء املرجتع للم
  (.Pittock ،2013؛ انظر 2014وآخرون؛  Graftonوصحة شبكات األنهار، فال تزال أدلة حمدودة )

وحتققت نتائج متنوعة. ذلك  (Dinar  ،2000و  Saleth) وقد ُبذل العديد من احملاوالت لتكرار التجربة االسرتالية عرب اجلنوب العاملي
يف ماهراشرتا  20. وكما ناقشنا يف اإلطار (Varghese ،2013أن أسواق املياه قد نمتثل أداة إدارة أقل فائدة عندما ال توجد قيود على املياه )

على فإن أول والية يف اهلند ُتجرِّب استحقاقات املياه القابلة للتداول، وضعف القدرة التنظيمية، واملعارضة السياسية لإلصالحات القائمة 
 Movikوباملثل، أشارت  (.Srivastava ،2014)األسواق وانتشار حيازات األرض الصغرية قد أعاقت األخذ مبثل هذه اإلصالحات 

احلالتني، وقد تأثرتا  يف كليتو( يف دراستها بشأن إصالح خمصصات املياه يف جنوب أفريقيا إىل صمود فكرة أسواق املياه النظامية. 2012)
بالتجربة االسرتالية، وأثارت تساؤالت بشأن تكرارها على نطاق أوسع، والسيما يف أفريقيا وآسيا اللتني تكثر فيهما الُنظم العرفية، 

لقدرات املالية، واملؤسسية وقدرات القياس واالستشعار عن ُبعد الالزمة ملثل هذه اإلصالحات، ووجود قدرة تنظيمية رديئة لدى وتندفض ا
(. وحيتاج األمر إىل استثمارات كبرية يف البنية التحتية، ويف القدرة اإلدارية لتكرار الرتتيبات Meinzen-Dick ،2007هذه الوالية )
ل. ومع ذلك، ُتبشر التكنولوجيات اجلديدة للقياس مندفضة التكلفة، واالستشعار عن ُبعد للمياه، بوضع ُنظم ختصيص االسرتالية بالكام

تقوم على أساس السوق لدى البلدان ذات الدخل األقل. وقد يكون من األيسر أيضًا تطبيق مبادل التسعري للتدصيص على املستوى احمللي 
الوطنية الكاملة التطوير، حيث ميكن للمستددمني يف مستجمعات مياه حمددة أن يتفقوا على مبادل  بداًل من التدصيص عن طريق اخلطط

 تقاسم املياه امُلقيدة اليت تشمل آليات إنفاذ ُيعتمد عليها.
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وحيثما تكون املياه اجلوفية هي مصدر الري، فإن اإلعانات والتعريفات اليت تقدم للطاقة تلعب دورًا رئيسيًا يف  

 احلصول على املاء. ويف مثل هذه احلالة ميكن لتسعري الطاقة أن يؤثر على مستويات سحب املياه. سبل

 

  ُسبل التقدم حنو حوكمة أفضل 3-3

 

 لتحديات التكامل وترتيب األولويات  التصدي 3-3-1

 

للعديد من السياسات تأثريات على موارد املياه: البيئة، والطاقة، والتجارة، واألغذية والزراعة، مبا يف ذلك  

مصايد األمساك، والغابات، والصناعة، إخل. وُيدار تنسيق السياسات بصور خمتلقة طبقًا لألوضاع املؤسسية السائدة لدى 

سيق، تتواله وزارة رائدة أو آلية تنسيق مشرتكة بني الوزارات، أو البلدان، فعلى املستوى القطري، حينما يوجد التن

 كيان خمصص. ويف بعض احلاالت تؤدي هذه الظروف إىل اتباع سياسات متكاملة للمياه. 

 

بلدًا يف أمريكا الالتينية والبحر الكاري ، جتاه حبث استقصائي أجرته  13وطبقًا لالستجابات من جانب  

(، اعتمدت مجيع تلك البلدان آليات مؤسسية ُتعنى بالتنسيق 2012منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )

رتكة بني الوزارات، وجلان األفقي األعلى يف سياسات املياه، مع الوزارات املدتصة بالدرجة األوىل، تتلوها كيانات مش

وهيئات، تعمل غالبًا كمنصات للحوار، وللتدابري اليت ُتتدذ بني اجلهات الفاعلة العامة على املستوى املركزي. وتوجد 

كما أنشأ الكثري من البلدان وكاالت أيضًا جهات خمتصة بالتنسيق النظامي مثل اهليئة الوطنية للمياه يف املكسيك، 

وقد ُبذلت جهود كبرية لت الربازيل، وكوبا، واجلمهورية الدومينيكية، وغواتيمااًل، وبنما، وبريو. وطنية للمياه، مش

لتنسيق سياسات املياه مع سياسات تنمية إقليمية، وزراعية وخاصة بالطاقة، وتوجد أيضًا أشكال خمتلفة لتنسيق 

احمللية واإلقليمية، تشمل بعض التشاور مع سياسات املياه فيما بني املستويات احلكومية، وعرب اجلهات الفاعلة 

جهات فاعلة خاصة، واجملتمع املدني ومستددمي املياه. ومع ذلك، ال تزال البلدان ُتبِلْغ عن وجود حتديات كبرية 

 تعرتض سبيل التنسيق. 

 

ذائي، بينما وفى الكثري من احلاالت ال تقوم سياسات املياه الوطنية برتتيب أولويات املاء من أجل األمن الغ 

تقوم سياسات أخرى بإتاز ترتيب األولويات بالنسبة لتدصيص املياه، مع الرتكيز على األمن الغذائي والتغذية، وال 

يزال تنفيذ ذلك تنفيذًا كاماًل ميثل حتديًا، وذلك ألسباب ليس أقلها عدم التكامل يف اختاذ القرارات، ووجود قرارات 

وتوليد الطاقة اليت تتعهد بها إدارات خمتلفة، مع إيالء قليل من االعتبار للتأثريات بشأن الري والتنمية الصناعية، 

الرتاكمية اليت تلحق باملاء. ومع ذلك، فإن بعض البلدان قد أنشأت عملية صنع قرارات بني قطاعية ُمحسنة، وهى 

 . عملية غاية يف األهمية بالنسبة لضمان وجود مياه كافية لألمن الغذائي والتغذية

 

وتعتمد اإلدارة املستدامة ملوارد املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية يف غالب األحيان، على  اية الُنظم  

اإليكولوجية احملددة واحلفاظ عليها، وخباصة األراضي الرطبة والغابات، اليت ُتسهم هي نفسها أيضًا يف األمن الغذائي 
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قنوات املياه عالية اجلودة واألجسام املائية تتمتع بأهمية بالنسبة ملصايد  والتغذية للسكان احملليني. وباملثل، فإن

األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية. ويقدم نهج النظام اإليكولوجي منوذجًا طيبًا على النحو الذي ُتعرفه اتفاقية 

 التنوع البيولوجي. وهى حتتاج إىل آليات حوكمة متكاملة حمددة. 

 

ل واتصال بيين مهم للغاية، بني السياسات اخلاصة باملاء واألمن الغذائي والتغذية يتعلق مبسألة ومثة تفاع 

ختصيص املياه )انظر الفرع السابق( فيما بني، وداخل القطاعات االقتصادية، وعالقة ذلك بسياسة األمن الغذائي. 

اختاذ خيارات سواء لتدصيص املياه للزراعة وينطبق ذلك بصفة خاصة على حالة وجود قيود على توافر املياه، وتب 

 (. 27أو لقطاعات استددام املياه األخرى، مثل القطاع الصناعي أو توليد الطاقة أو القطاعات البلدية )اإلطار 

 

 الرعاية املسؤولة واحلوكمة الدوليتان التجديديتان يف مستجمع مياه نهر يوكون   -26اإلطار 

حيتل مستجمع مياه نهر يوكون املرتبة الثالثة بني أكرب أحواض املياه يف أمريكا الشمالية، وهو يغذي أطول املمرات الداخلية 

اليت يسلكها سلمون احمليط اهلادل يف العامل. ويشتد اعتماد السكان األصليني يف هذه املنطقة على األغذية ذات األهمية 

 ، وغزال الرنة من أجل إقامة َأَوَدِهْم. املوسحمليًا مثل األمساك، وحيوانات الثقافية املهمة اليت ُتَجمْع 

إن الوجود احمللي األولي ملستجمع املياه هلو احلكومات الَقَبلية وحكومات أول دولة، اليت يواجه مواطنوها انهيار ممرات 

الية، والتابعة للواليات و/أو اإلقليمية السلمون، واخنفاض موارد معيشة الكفاف. ويتحمل العديد من الوكاالت الفيدر

مسؤوليات تنظيمية إلدارة النهر ومستجمع املياه التابع هلا. ولكن حيث أن ال أحد من هذه اجلهات ُمَدصص حتديدًا لرعاية 

قد كونوا من األمم القبلية، والقادة واملواطنني على طول النهر  1997النهر، فإن مستجمع مياهه والسكان اليت حتيا فيه يف 

 .جملس مستجمع املياه املشرتك لنهر يوكون

قبيلة وُأمة أوىل يف أالسكا وكندا متحدة فيما بينها  72ويتكون جملس مستجمع املياه القبلي املشرتك لنهر يوكون هذا من 

أي معاهدة دولية ُتلزم أطرافها باستددام سلطاتهم احلكومية حلماية السالمة البيئية  –بواسطة اتفاق غري مسبوق بني القبائل 

حلوض يوكون، واحليوية الثقافية للمجتمعات احمللية األصلية اليت تعتمد على حوض النهر وعلى النهر يف احلصول على 

عديدة متميزة، ولغات، وجغرافيات. وهم أمنها الغذائي، وُسبل كسب العيش. ويغطى املوقعون على هذا االتفاق ثقافات 

يتشاورن فيما بينهم ويتعاونون بشأن التدابري اليت ترتاوح من إجراء الرصد لنوعية املياه يف سائر مستجمع املياه مع احلصول 

املعارف على التدريب واملعدات من جملس مستجمع املياه القبلي املشرتك لنهر يوكون، واملسح اجليولوجي األمريكي، لتطبيق 

 التقليدية من أجل حتقيق اسرتاتيجيات التكيف يف مواجهة تغري املناخ. 

الرئيسية توجيه النفايات اخلطرة إىل َمقاِلب َتَدُلص خلفية /إعادة تدويرها، والرصد الشامل لنوعية املياه،  املشاريعوتشمل 

برناجمًا بيئيًا قبليًا مزودًا  55ك لنهر يوكون إنشاء وتقييم امللوثات وتنظيفها. وقد يسر جملس مستجمع املياه القبلي املشرت

بقدرات علمية ُمعززة يف مجيع أحناء مستجمع املياه. كما أنه استضاف التدريب امُليسر بشأن رصد نوعية املياه، والتقليل من 

ل واألمم األوىل األولويات النفايات الصلبة، والتلويث العسكري، وتنمية اجملتمع احمللي وأشياء أخرى. وبينما حتدد القبائ

وحتدد احتياجات اجملتمع احمللي اليت مل ُتَلبَّ بعد، فإن جملس مستجمع املياه هذا ُيساعد يف حتديد وتأمني األموال، 

وجلب اخلربات من أجل التنفيذ احمللي، وزيادة املهارات، وجتميع املدرجات، مثل مجع البيانات وحتليلها من أجل 

ا البيانات اليت يتم مجعها فيتم احرتامها واستددامها بواسطة الوكاالت الفيدرالية، وبصفة خاصة املسح فهم علمي أفضل. أم

اجليولوجي األمريكي، الذي يعتمد اآلن على جملس مستجمع املياه القبلي املشرتك لنهر يوكون ملواصلة رصد نوعية املياه 

 لكيميائية اليت حتدث للماء.األساسية ومؤشرات التغري املناخي عن طريق التغريات ا

، واملوقع الشبكي ملركز آش Harvard Kennedy، مدرسة لنهو يوكون: مراسالت مستجمع املياه القبلي املشرتك املصدر

Ash .للحوكمة والتجديد الدميقراطيْين 
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 (1)بوضوح ترتيب األولويات بالنسبة لتدصيص املياه: " 2008، أوجز اإلصالح الدستوري يف إكوادورويف  

األنشطة  (4)التدفقات اإليكولوجية، وأخريًا  (3)الري من أجل السيادة الغذائية،  (2)املياه من أجل االستددام املنزلي، 

وميكن هلذه املبادل أن ُتوِجه القرارات اخلاصة باالستثمار،  (.Roa-García ،2013:24و   Harris) "اإلنتاجية

سبانيا تصف اخلطة إوالبنية التحتية األساسية، والنشاط اإلنتاجي والربامج االجتماعية اليت ُتعَنى باملياه. ففي 

بوضوح اإلدارة املستدامة للمياه من أجل األغذية،  plan hydrologico del Ebro" 2014"اهليدرولوجية املسماة 

 والطاقة والطبيعة. 

 

ويف حالة ختصيص املياه للزراعة، ينبغي بيان ما إذا كان هذا االختيار من أجل املاء املدصص خلطط الزراعة  

سياسات الوطنية هي الكربى، أو لصغار احلائزين، أو جملموعة من احلائزين الصغار إىل الكبار. فمثاًل، إذا كانت ال

زراعة أغذية كافية لقسم كبري على األقل، ما مل يكن لكل متطلبات األمن الغذائي الوطين، عندئذ ينبغي لتدصيص املاء 

 أن ُيراعي ذلك، وخباصة يف املواضع اليت يلعب فيها الري دورًا مهمًا يف ضمان األمن الغذائي. 

 

، املعروفة باسم رؤية "الزراعة 2008لعام   Kilimo Kwanza ويف مجهورية تنزانيا املتحدة، تدعو سياسة 

وتنمية الزراعة التجارية. وعلى الرغم من أن ُسبل معيشة أصحاب احليازات  ،أواًل" إىل إعطاء دوٍر أكرب للقطاع اخلاص

الصغرية تتمتع باحلماية على الورق بفضل قانونْين خاصْين باألرض فإن الثغرات املوجودة يف القانون قد أدت بقطع 

َمْنح تراخيص مياه إىل  كبرية من "أراضي القرى" ألن تنتقل إىل "األرض العامة" من أجل املستثمرين، وحدثت حاالت

الشركات لكي تزرع قصب السكر إلنتاج اإليثانول، وذلك بدون توفري ماٍء كاٍف ملثل هذه العمليات. وقد أشعلت هذه 

املسائل الصراعات بني املزارعني والرعويني، وأدت إىل عمليات النزوح عن موارد األراضي واملياه احمللية، وكذلك عن 

  (.Van Eeden ،2014)سبل املعيشة 

 

ويف بنغالديش، ُوجهت االنتقادات إىل سياسات إدارة املياه الوطنية بسبب تلوث املياه اجلوفية باخلارصني،  

(. Quiggin  ،2008و   Alauddin؛أ2003وازدادت سوءًا باإلفراط يف استغالل موارد املياه اجلوفية )األمم املتحدة، 

فمن الناحية التارخيية؛ ركزت إدارة املياه يف بنغالديش على الزراعة والتحكم يف الفيضانات من أجل حتقيق األمن 

ومع  (.2011وآخرون،  Pal؛ 2005وآخرون،  Das Gupta؛ 2003العيش يف الزراعة )أ د، الغذائي، ودعم سبل 

ارد املياه اجلوفية عن طريق آبار ارتوازية ضحلة وعميقة ذلك، فبينما مسح االستددام الناجح من جانب بنغالديش ملو

وحيث أن املياه اجلوفية توفر نسبة  (،2011وآخرون،  Pal) من أجل الري لتحقيق األمن الغذائي القائم على احلبوب

 (،2005وآخرون،  Das Gupta) باملائة من مياه الري 70باملائة من املياه لالستددامات املنزلية والصناعية، و  95

إمنا يستبق إمكانية "فإن صناع السياسات يشعرون اآلن بالقلق من أن االعتماد املفرط على املياه اجلوفية يف الزراعة 

(، وهى توضح أن إحدى 68: 2008الفقر،  للحد من)االسرتاتيجية الوطنية الثانية التجدد البيئي وحتقيق التوازن"

 ينبغي التعامل معها فيما يتعلق باألمن املائي واألمن الغذائي والتغذية.العالقات الكثرية بني السياسات الوطنية 
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وعلى الرغم من أن بعض البلدان تبحث بصورة حمددة يف تأثريات املاء الناجتة عن مثل هذه القرارات، يوجد  

لصناعية وتوليد يف بلدان أخرى نقص يف تكامل عملية اختاذ القرارات، حيث توجد القرارات بشأن الري، والتنمية ا

الطاقة موزعة على إدارات خمتلفة، دون إيالء االهتمام الواجب للتأثريات الرتاكمية على الطلب على املياه، أو على 

نوعية املياه. فمثاًل، تزداد نوعية مياه تصريف النفايات من جانب مستددم واحد تفاقمًا نتيجة الخنفاض تدفقات 

 يفات النفايات احلالية. األنهار، ومن ثم تقليل تركيز تصر

 

إن تعقد حوكمة املياه بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية يزداد سوءًا من حيث ختويل السلطات للكيانات دون  

الوطنية، كاحلكومات اإلقليمية أو حكومات املناطق، أو إىل مؤسسات على مستوى احلوض، مما ينجم عنه احلاجة إىل 

 اذ القرارات عرب مؤسسات املياه، واألرض والزراعة. التكامل األفقي والرأسي يف اخت

 

وُترب ز حالة الصني كيف أن النجاح يف حتقيق الري واألمن الغذائي تقابله حتديات ومطالب متنافسة. فتقوم  

باملائة من  6باملائة من األراضي الزراعية يف العامل باستددام  10باملائة من سكان العامل من  20الصني بتوفري الغذاء لـ 

إن سياسات األمن الغذائي يف الصني تنهض على أهداف االكتفاء (. 2014وآخرون،  Doczi) املياه العذبة يف العامل

والذرة. وقد أدت سياسات األمن الغذائي، والرتكيز على تطوير والقمح الذاتي من احلبوب الرئيسية، وخباصة األرز 

الستثمارات العامة يف الزراعة، ويف قطاعات املياه، ولكن يظل هناك تضارب بني املناطق الريفية، إىل ارتفاع مستويات ا

األهداف االقتصادية والبيئية من جهة، وحتديات حتقيق التوازن يف كفاءة استددام املياه مع املساواة يف احلصول عليها 

 من جهة أخرى. 

 

ادرة على املراعاة الكاملة ملدتلف احلقائق وعلى الرغم من أن السياسات على املستوى القطري قد ال تكون ق 

ألجل بيان تأثري هذه السياسات كان أمرًا فعااًل. فعندما   والتعبئة احمللية، فإن الوساطة بني أصحاب الشأن، 

 تعبئةيف الفلبني مثاًل، ترتبت على ذلك آثار ضارة على اإلنتاج الزراعي، وعلى  Angatإدارة خزان أنغات  خصدصة

اجملتمع املدني، وُأجريت دراسة ُوزعت على نطاق واسع، بينت أن هذه التأثريات قد أدت إىل جعل احملكمة العليا 

تقضي بتوفري املاء للمزارعني أثناء األوقات احلرجة يف موسم الزراعة )اجمللس العام للتغذية والزراعة واملناطق الريفية، 

2012.) 

 

وكما تناولته املناقشات، فإن سلع وخدمات النظام اإليكولوجي ذات الصلة باملاء، ُتسهم إسهامًا مهما يف األمن  

الغذائي. وتؤدي احلوكمة الرديئة للنظام اإليكولوجي إىل تدهوره وإىل التأثريات السلبية على األمن الغذائي. ويؤثر ذلك 

(. 2013عرضة مبا فيها النساء واألطفال )االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة، بصفة خاصة على فقراء الريف وعلى الفئات امل

وطبقًا لالحتاد الدولي حلفظ الطبيعة، فإن اتباع َنهٍج ُيراعي اعتبارات النظام اإليكولوجي جتاه صناعة سياسات األمن 

ذائي والتغذية، والتجارة واملسائل الغذائي أمٌر ضروري على املستوى الوطين لكي يتجاوز الرتكيز التقليدي على األمن الغ

االقتصادية الكربى إىل وضع نهج لنظم األغذية املستدامة، ولبناء مقاومة مرنة طويلة األجل من جانب األغذية. وهذا 

 حيتاج إىل تكامل احلوكمة اجليدة للنظم اإليكولوجية املائية وإدماجها يف سياسات األمن الغذائي. 
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 حوكمة املياه يف األردن   - 27اإلطار 

 

، مما حيتم اتباع سياسات 3م7 000سنويًا مقارنة مبتوسط عاملي قدره  3م130يبلغ نصيب الفرد من املياه املتوافرة لدى األردن 

فكل املياه مملوكة للدولة، ويقتصر استددام املاء يف الزراعة على احلصص والتعريفات  (.Wardam ،2004)إدارة مياه صارمة

 (.Kumar  ،2014و   Alqadi) مع إعادة ختصيص للمياه حدثت مؤخرًا من االستددام الزراعي إىل االستددام احلضري

الكربى كتحليه  املشاريع، مثل (Wardam ،2004) وقد ركزت سياسات املياه على إدارة املياه لتحقيق كفاءة االستددام

مياه البحر، واإلدارة الدقيقة لإلمدادات، واستغالل املوارد املتوافرة، وخباصة عن طريق استصالح مياه النفايات من أجل 

إن استددام مياه النفايات يف الزراعة قد ازداد، مما قلل بصورة كبرية من استددام  (.Kumar  ،2014و   Alqadi) الزراعة

بشأن  شواغلومع ذلك، وحتى مع وجود هذه القيود الصارمة؛ تظل ال (.2011وآخرون،  Alfarra) الزراعة للمياه العذبة

 باملائة من غذائها، فيكون السكان معرضني لتقلبات األسعار العاملية 90األمن الغذائي قائمة. وحيث أن األردن تستورد 

(Alqadi   وKumar  ،2014.)  وباإلضافة إىل ذلك، فإن تزايد السكان وتزايد عدد الالجئني الذي ينجم عن التوترات

يعنى أن األردن ال يزال يواجه أزمة مياه حتتاج إىل املزيد من العمل، من أجل احملافظة على املياه، وعلى األمن  ةاإلقليمي

 الغذائي. 

 

استددامات املياه، تتمثل أهم القضايا يف ماهية املسؤوليات اليت تقع على  األولويات يف ويف عملية حتديد 

مستددمي املياه اآلخرين فيما يتعلق باحلفاظ على النظم اإليكولوجية. فاالسرتاتيجية الوطنية الثانية ملوارد املياه يف 

 االحتياطي اإليكولوجي، ويذهب جنوب أفريقيا مثاًل تتسم بالوضوح بشأن هذا احلقيقة: فتذهب األولوية األوىل إىل

االحتياطي إىل االحتياجات البشرية األساسية؛ أما األولوية الثانية فهي املياه من أجل االلتزامات الدولية؛ واألولوية 

أما األولوية الرابعة فهي توليد  ؛الثالثة هي املياه من أجل القضاء على الفقر وعالج عدم املساواة املنحدر من املاضي

هرباء، اليت يتلوها املاء من أجل االستددامات االقتصادية األخرى. ويف هذا املقام، يتم حترير أولئك الذين حيتاجون الك

للماء لكي يتمكنوا من االستمتاع حبقوقهم البشرية يف املاء ويف الغذاء من القيود يف جمال استددام املاء الالزم لضمان 

 (.2014إدارة شؤون املياه، وجود مياه كافية للنظم اإليكولوجية )

 

 املياه واألمن الغذائي والتغذية يف حوكمة األرض والُنظم اإليكولوجية  اهتماماتإدماج  3-3-2

 

غالبًا ما يسري احلصول األَوِلي على مصادر املياه جنبًا إىل جنب مع احلصول على األرض اليت توجد عليها  

مصادرها، كالشاطئ بالنسبة للبحرية أو النهر، وكاألرض املوجودة فوق خزان تلك املصادر، أو على األرض القريبة من 

 مياه جوفية.

 

إن الوصول إىل مصدر ثانوي للمياه أمٌر غالبًا ما يكون مستقاًل عن احلصول على األرض اليت توفر احلصول على  

ال تعربها قناة ماء. ويف هذه احلالة، تكون املاء، كما هو احلال يف املدن )بالنسبة ملياه الشرب(، أو لري األراضي اليت 

املسألة املطروحة للبحث هي كيفية نقل احلصول اأَلَوِلي على املاء )حيث يوجد املصدر يف األراضي الداخلية( إىل 

 املستددمني الثانويني الذين ال "ُيِطُلون" على املورد يف املقام األول.
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ى األرض واحلصول على موارد املاء ألن ُيْدَرس داخل إطار عالقة ويف هذا السياق الذي حيتاج فيه احلصول عل 

 متشابكة، وإن ظل خمتلفًا اختالفًا جوهريًا. 

 

وتقضى قوانني األماكن النظامية، أو العرفية املشاطئة، اليت تسمح حلائزي األرض باستددام املياه بصورة  

ن ذلك ال يؤثر على استددام املاء بصورة غري رشيدة، وينطبق ُمرشَّدة من مورد ماء، أو قريبًا من أرض مملوكة، طاملا أ

ذلك على أصحاب األراضي املشاطئة، وترتبط حقوق املياه بطبيعة احلال حبقوق األرض، أما احلصول على املاء فهو 

ملاء, ويف مشروط باحلصول على أرض شاطئية. ويف هذه النظم، تعترب حيازة األرض عائقًا رئيسيًا بالنسبة للحصول على ا

هذه النظم نمتثل حيازة األرض حمددًا رئيسيًا من حمددات احلصول على املاء، فإذا كانت حيازة األرض نمتيز ضد املرأة 

 (.2011وآخرون،  Joy؛ Srivastava ،2014) أو ضد الفقراء فإنها نمتيز أيضًا ضدهم يف مسألة احلصول على املاء

 

ويف حالة وجود حوكمة األرض واملاء غري مرتابطة بصورة كافية، فإن التغيريات يف ملكية األرض واحليازة  

داخل موقع معني، ميكن أن تؤثر على حقوق احلصول على املاء يف أماكن أخرى، مع وجود تأثريات على الزراعة وعلى 

حلصول على املاء أن يعوق االستددام السليم لألرض، األمن الغذائي والتغذية. وعلى النقيض من ذلك، ميكن لفقدان ا

وخباصة أن عمليات حيازة األراضي الواسعة ميكن أن تؤدي إىل إعادة ختصيص املياه حمليًا، أو يف اجتاه جمرى النهر، 

 احمللية أو البعيدة.  –وميكن أن تؤثر بالسلب على األمن الغذائي والتغذية للمجتمعات 

 

ية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة عن حيازة األرض، ومصايد األمساك والغابات يف سياق إن املبادل التوجيه 

األمن الغذائي الوطين، واملبادل التوجيهية الطوعية لتأمني مصايد األمساك املستدامة الصغرية النطاق يف سياق األمن 

ثمار املسؤول يف نظم الزراعة واألغذية، مل ُتعط الغذائي والقضاء على الفقر، ومبادل جلنة األمن الغذائي العاملي لالست

اهتمامًا كبريًا ملوضوع موارد املياه، على الرغم من وجود ارتباطات مهمة بينها وبني مسائل األرض، وكونها من حمددات 

 موارد مصايد األمساك. 

 

 
 

 حتديات ُنظم التخصيص امُلسبق اخلاصة ماألمن الغذائي والتغذية     - 28اإلطار 

، األول يف احلق(، الذي ظهر ألول مرة غربي الواليات املتحدة األمريكية يف التاريخ يعرتف نظام التدصيص امُلسبق )األول يف

اخلمسينات من القرن التاسع عشر، حبقوق املياه ألول شدص )املالك األكرب( الذي يطالب باملياه شريطة أن ُيستفاد بهذه 

أو الصناعي(. ففي مثل  ليلة تغطي بالدرجة األوىل االستددام التجاري، والزراعي، واملنزاملياه يف استددام نافع" )وهى مج

شيء آخر مملوك. فأول  يهذا النظام تكون حقوق املياه غري مرتبطة مبلكية األرض، وميكن أن تباع أو ُترَهن مثلها مثل أ

االستمرار يف استددام تلك الكمية من املاء هلذا  شدص يستددم كمية من املاء من مصدر ماء يف غرض نافع يكون له احلق يف

الغرض. وميكن للمستددمني الالحقني أن يستددموا املاء املتبقي يف أغراضهم املفيدة شريطة أال يعتدوا على حقوق 

  املستددمني السابقني.
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وتستحق املبادل التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة عن حيازة األرض اهتمامًا خاصًا، ألنها تشتمل  

على أحدث موقع للتنازع بشأن اآلراء املتنافسة وتفسريات املوارد الطبيعية والطريقة اليت ينبغي أن ُتحكم بها 

(Suárez ،2013 ؛Seufert ،2013 .)" الذي يطبق النهج القائم على احلقوق االقتصادية الصك الدولي األول  وهى

ومع ذلك فقد ُذكرت املياه مرة واحدة فقط يف هذه  (.Suárez ،2012:37) "االجتماعية والثقافية يف حوكمة األرض

 الوثيقة.

 

 التكيفية واإلدارة املشرتكة أثناء تناول املسائل ذات الصلة  اإلدارةحبث    3-3-3

 

ومثة نهٌج آخر   تشجيعه على نطاق واسع إلدارة املياه امُلحسنة، وخباصة يف مواجهة تغري املناخ، هو اإلدارة  

 التكيفية، اليت ترتبط غالبًا باإلدارة املشرتكة واحلوكمة على املستوى احمللي. 

 

( اسرتاتيجيات ُنُظمية لتحسني سياسات اإلدارة 2-1-2)انظر أيضًا الفرع  31وتستددم اإلدارة التكيفية 

اإلدارة ويسمح نهج (. 2007وآخرون،  Pahl-Wostl)وممارساتها وذلك بالتعلم من نتائج التدابري اإلدارية السابقة 

داخل النظام، والضرورية التكيفية بإدخال تعديالت وتصحيحات على املسار، تنشأ عن التفاعالت املعقدة وغري املتوقعة 

ليس فقط بسبب التحديات اليت يفرضها التغري املناخي السريع، وإمنا بسبب تعقد ُنظم املياه. فعند االرتباط الشديد بني 

لالطالع على مزيد من  3ُنظم املاء والغذاء، يزداد التعقيد، الذي يطالب بقدرة زائدة على اإلدارة التكيفية )انظر الفصل 

 املناقشة بشأن هذه املسألة(. 

 

و   Carlsson ؛2011وآخرون،  Engle؛ 2006وآخرون،  Stringer) اإلدارة التكيفية املشرتكةأما يف  

Berkes، 2005 )وعلى عمليات التعلم االجتماعي داخل نظم  ،ينصب التأكيد على احلوكمة التعاونية ملوارد املياهف

وقد طورت جمموعة مستددمي  (.2008ن، يوآخر Pahl-Wostl إيكولوجية دينامية ومعقدة )انظر أيضًا-اجتماعية

إلدارة التكيفية لتدفق اجملرى يف مستجمع املياه. املياه يف رينجاروما، مشال شرق تسمانيا، أسرتاليا، مثاًل، عملية ل

وهذه العملية، اليت تشتمل على التعاون والتفاوض بني املنظم ومستددمي املياه، قد ساعدت يف حتسني ُكٍل من األمن 

 .(Morrison  ،2015و   Edeson) واألداء البيئي املائي

  

اإلدارة املشرتكة من هذا القبيل ومجاعات مستددمي املياه هي أمثلة إتابية، فإن هناك خليطًا وبينما أمثلة  

؛ 2003وآخرون،  Wester؛ Cleaver ،1999 من التجارب يف جمال إشراك املستددم يف إدارة املياه )مثال

Boelens ،2008 .) وال مينع إشراك املستددمني احملليني يف إدارة املياه بالضرورة اجلهات الفاعلة القوية من

االستيالء على حصص غري عادلة من املاء، حتى على املستوى احمللي، واستثناء مستددمي املياه غري النظاميني 

                                                      
31

 ِفيدحبيث أن النتائج من جيل دراسة ما ُتق الدراسة، إن اإلدارة التكيفية هي نهج منهجي ينظر إىل السياسات كما لو كانت جتارب تستح   

وهذه العملية تكرارية، تعطى كل   (.Holling ،1978) وعملية تعليم السكان ،القرارات الالحقة، جنبًا إىل جنب مع التكيف للتغري يف الظروف

. وبالتالي، فإن هذا النهج ينهل (Walters ،1986) البعضمرحلة منها إمكانيات إشراك جمموعات خمتلفة، وُتتيح هلا الفرصة للتعلم من بعضها 

 .(Bandura  ،1963) التعلم االجتماعي بشأن Bandura من العمل األساسي الذي قام به



156 

(Warner  ،2008وآخرون.) أو لديها سلطة اختاذ قرارات حمدودة  ،لوغالبًا ما تكون املرأة بصفة خاصة ناقصة التمثي

داخل رابطات مستددمي املياه. إن اجلهات الفاعلة الرمسية، والتابعة للمنظمات غري احلكومية، واليت حتدد 

جمموعات املستددمني تب أن تضع يف اعتبارها االختالالت يف القوة ويف العالقة اجلنسانية القائمة حاليًا، وأن تبذل 

 لتعزيز مصاحل اجملموعات امُلهمشة بشأن املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية. جهودًا خاصة 

 

 املبادرات التشاركية للحصول على املاء يف املناطق الريفية مالربازيل     -29اإلطار 

ُينظر إليها  من أجل التغلب على التاريخ الطويل من سياسات املساعدة التقليدية للمنطقة الربازيلية شبه القاحلة، اليت

 ;ASA) لتصاريح بشأن املناطق شبه القاحلةباعتبارها غري مستدامة نتيجة لعدم وجود املطر واملاء،   إنشاء نظام ا

www.asabrasil.org.br)  منظمة، وهى خمصصة لتعزيز التعايش  3 000تضم اليوم أكثر من  1999وُأنشئت شبكة يف

مع املناطق شبه القاحلة من منظور االعرتاف بها، وزيادة ِقَيْم وإمكانيات هذه املنطقة، إىل جانب بناء االستقالل الذاتي وحياة 

 السكان احملليني حبلول داخلية.

ف من تشييد خزانات ريفية، وهى أدوات وكان العمل الرئيسي الذي طوره إعالن الربازيل بشأن املناطق شبه القاحلة يتأل

بسيطة جلمع مياه األمطار من أجل االستهالك البشري، إىل جانب تكنولوجيات اجتماعية خلزن املياه ترمي إىل إنتاج 

األغذية. وكان السكان الريفيون يطالبون بهذه التكنولوجيات اليت قامت هيئة األراضي شبه القاحلة بتحويلها إىل مقرتحات 

سات املشاركة يف املاء، وبدعم من اجمللس الوطين لألمن الغذائي والتغذية، ووزارة التنمية االجتماعية ومكافحة اجلوع. لسيا

وقد حتول هذا املقرتح إىل برنامج عام نمتوله احلكومة الفيدرالية وُتديره هيئة األراضي شبه القاحلة، وكذلك الوالية 

 . ( www.mds.gov.br؛ان ريفي؛ برنامج املياه للجميعواحلكومات البلدية )برنامج املليون خز

لرت  16 000خزان باأللواح احلجرية، تصل طاقة كل خزان إىل حنو  800 000عشرة سنة األخرية   بناء  وخالل اإلثنيت

من املاء لالستهالك اآلدمي، مع ما يقرب من ثالثة أرباعها مباشرة بواسطة هيئة املناطق شبه القاحلة، أما الباقي فتقوم به 

أداة من أدوات ختزين املياه من أجل إنتاج األغذية،  120 000حكومات الواليات. ويف نفس الوقت   تشييد ما يقرب من 

لرت، ُبِنَي ثالثة أرباعها بواسطة هيئة األراضي شبه القاحلة، والبقية على  600 000إىل  50تستطيع خزن مقدار يرتاوح من 

يد حكومات الواليات والبلديات. ويوجد لدى كل أسرة منتفعة، أربعة أشداص يف املتوسط، وينبغي هلم أن يشاركوا يف 

الفرتة َمولَّت احلكومة الفيدرالية تركيب أكثر  صناعة اخلزانات اخلاصة بهم ويف العمليات التنظيمية األخرى. وخالل نفس

خزان من البولي إثيلني عن طريق حكومات الواليات والواليات احمللية. وهكذا فإن الوضع االجتماعي  320 000من 

 للمناطق شبه القاحلة يف الربازيل مير بتغيريات جذرية، مع إدخال الدميقراطية إىل نطاق سبل احلصول على املاء. 

 

 تعزيز املنظمات احمللية واألدوار اليت تؤديها   3-3-4

 

مثانية مبادل Ostrom (1990 )يتزايد االعرتاف حاليًا بقيمة احلوكمة احمللية للموارد املتقامسة. وقد وصف  

خاصة بالتصميم تضمن األداء اجليد واالستقرار، )انظر أيضًا فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي 

(. غري أن هذه النماذج تواجه حاليًا حتديات ال بأس بها تشمل احلاجة إىل استيعاب املزيد من ب2014والتغذية، 

 خل سياق الضغوط املتزايدة غالبًا. ذوى املصاحل املدتلفة داأصحاب الشأن 

 

  

http://www.asabrasil.org.br/
http://www.mds.gov.br/
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 جناح إدارة املياه عرب املستويات املتدرجة يف اثيوميا     - 30اإلطار 

 إثيوميا 

عمل على حتسني الري. ففي إثيوبيا، ركزت سياسات إدارة املياه على يميكن للتعاون بني الدولة واحلكومة احمللية أن 

النهوض بالبنية التحتية للمياه من أجل حتسني اإلنتاجية الزراعية، ولعمل ذلك، غريت من اإلدارة التقليدية، وأعادت 

إحدى املناطق، اضطلع  (. ومع ذلك، ففي2012تعريف حقوق املياه )اجمللس العام للتغذية والزراعة واملناطق الريفية، 

مشروٌع بإعادة هيكلة منظمة حملية، وراعى يف ذلك، اخلربات احمللية مما أدى إىل تكوين رابطات مستددمني معرتف بها 

رمسيًا، مجعت بني املبادل التقليدية واملبادل اجلديدة، وحظيت بكٍل من دعم اجملتمع احمللي وعلى الري امُلحسن. ويدلل 

اليت تعرتف بالسلطات احلقيقة لإلدارة على املستويات احمللية، وكيفية استغالل هذه  املشاريعلى قدرة مثل هذا التعاون ع

 السلطات يف االسرتاتيجيات الوطنية. 

 املغرب

اعتمادًا كبريًا على الري يف الزراعة، وهو النشاط االقتصادي الرئيسي يف تلك املنطقة )اجمللس  عةدر ةتعتمد منطقة سوس ماس

(. ومع ذلك، أدت الضغوط الواقعة على موارد املياه إىل سْن تشريعات 2012م للتغذية والزراعة واملناطق الريفية، العا

على حتسني  عةدر ةتقييدية، حتد من االستددام الذي ال ُيَحسِّْن األوضاع. وقد عمل تشكيل اجمللس اإلقليمي لسوس ماس

. ورصدهاملياه على االلتزام الطوعي باالسرتاتيجية اإلقليمية حلفظ الري  حوكمة املياه وكفاءتها عن طريق تشجيع مستددمي

وُبذلت جهود أخري لتعديل التشريعات اخلاصة بالرسوم اليت يدفعها املزارع مقابل الري. وأدى قيام رابطة تنسيق التدابري 

ذ هذه االسرتاتيجية اإلقليمية. وتضطلع هذه فيما بني اإلدارات احلكومية والشركات اخلاصة واملنظمات املهنية إىل تيسري تنفي

الرابطة بصورة إضافية بإجراء حبوث متعددة التدصصات لتحديد أولويات املزارعني، وهى املهمة اليت أصبحت ممكنة 

 بفضل قيام صندوق إقليمي مشرتك. وقد حتقق النجاح يف هذه احلالة عن طريق اجلمع بني املبادرات اإلقليمية املتعددة، اليت

تتعامل مع احلقائق احمللية على األرض. وهى تدلل على أهمية االعرتاف باملسائل يف نطاقها السليم ألجل تعبئة الدعم 

 والتدابري. 

 
وتتمتع املنظمات احمللية للُمزارعني وُمستددمو املياه، بأهمية حامسة بالنسبة إلدارة موارد املياه وللُنظم  

لة ذلك، منظمات إدارة مستجمعات املياه احمللية، ورابطات صيد األمساك، ومدارس اإليكولوجية ذات الصلة. ومن أمث

امُلزارعني احلقلية، وجمموعات مستددمي املياه. وتوجد املنظمات احمللية يف وضع جيد ُيمِكنَها من الرصد والتجاوب 

يت توجد بها موارد املياه وفيما بينها، التكيفي للتغري البيئي. ويكتسب هذا أهمية ألن التباين املوجود داخل البيئات ال

هو تباين ضدم. وحيتاج عدم اليقني، والتنوع املكاني واحلركيات اإليكولوجية امُلعقدة غري املتعلقة بالتوازن وغري اخلطية 

عون، إىل استجابات مرنة، وإىل حراك، وإىل إدارة حملية وتكيفية ملوارد املياه على املستوى احمللي يكون فيها املزار

 Gunderson) والرعويون وصيادو األمساك، وسكان الغابات أشداصًا فاعلة يف التحليل والتدطيط واملفاوضات والتدابري

 (.1995وآخرون، 

 

وميكن للمجموعات احمللية اليت تتوىل تنسيق التدطيط واإلجراءات أن تلعب دور الوسيط يف مثل هذه اإلدارة،  

وميكن للمنظمات (. 2011وآخرون،  Borrini-Feyerband) شبكات املنظمات احملليةوغالبًا ما يكون ذلك عن طريق 

احمللية أن ُتيسر ظهور املؤسسات اليت تلعب دورًا رئيسيًا يف إدارة موارد املياه والُنظم اإليكولوجية اليت حتافظ على 

بدءًا من االتفاقات بشأن حقوق احلصول على موارد املياه واستددامها؛ وانتهاًء بالعقوبات اليت ُتفرض على  –بقائها 
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خرق "قواعد اللعبة" اليت تقررت حمليًا. ويشمل ذلك يف العادة شبكة من املؤسسات اليت تتداخل يف غالب األحيان، 

لى األدوار اليت تتم عن طريق التفاوض، وحقوق ومسؤوليات والتعليم االجتماعي، والتدابري اجلماعية، واالتفاقات ع

 وهلم جراخمتلف اجلهات الفاعلة، والقيادات، واملمارسات الثقافية، وختصيص األيدي العاملة، واملعتقدات الدينية، 

(Borrini-Feyerband  ،2011وآخرون .)تفاوض وتساعد هذه العوامل على اإلنفاذ احمللي )أو الوطين( لالتفاقات امُل

بدءًا من ِقَطْع  –بشأنها، والقواعد، واحلوافز، واحلوافز السلبية من أجل اإلدارة املستدامة للمناظر الطبيعية وملوارد املياه 

والنظم  – مجيعهاطبيعية الناظر املياه واملاألرض الزراعية، والنظم اإليكولوجية الزراعية احمليطة، وانتهاًء مبستجمعات 

تعتمد عليها، مثل الغابات، واألراضي الرطبة، والسهول النهرية، وسالسل اجلبال )انظر  اإليكولوجية اليت

Pimbert ،2009 .) 

 

ومع ذلك، وحتى على املستوى احمللي تشى عالقات القوة التفاضلية مبن يسيطر أو يؤثر على قرارات  

 ختصيص املياه وإدارتها، ويف الكثري من احلاالت تستمر معاناة املرأة من احلرمان. 

 

  جل األمن الغذائي والتغذيةمن أالنهج القائم على احلقوق مشأن املاء  3-4

 

من  2010إن حق اإلنسان يف احلصول على ماء مأمون ونظيف للشرب، وعلى التصحاح قد   االعرتاف به يف  

جانب اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وهذا احلق ُيَدو ْل لكل فرد، دون نمتييز، احلصول على ما يكفيه من ماء مأمون 

حلصول الفعلي وامليسور على التصحاح لالستددام ومقبول يسري احلصول عليه، دون عناء، ويف متناول اليد، مع ا

 الشدصي واملنزلي. وقد ُأدر ج هذا احلق يف العديد من الدساتري واألوامر القانونية الوطنية. 

 

و  االعرتاف باحلق يف احلصول على الغذاء الكايف يف العهد الدولي اخلاص للحقوق االقتصادية،  

. إن املبادل 1966متعددة األطراف اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  واالجتماعية، والثقافية، وهو معاهدة

املعنية بدعم التحقيق املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين يشمل  2004التوجيهية الطوعية لعام 

 32أحكامًا بشأن احلصول على املياه واالستددام املستدام هلا.

 

إن حق اإلنسان يف مياه الشرب املأمونة، والتصحاح، وحق اإلنسان يف الغذاء شديد الرتابط بسبب األهمية  

الكبرية بني مياه الشرب املأمونة والتصحاح بالنسبة للصحة وللتغذية اجليدة، وألن احلصول على املاء أمٌر ال غنى عنه 

للمنتجني. وهناك ردود فعل حاليًا تربر املزيد من االستكشاف بالنسبة ملنتجي األغذية، وإلعمال حق الغذاء بالنسبة 

والبحوث بشأن نتائج هذين احلقني املعنيني حبوكمة املياه، وكيفية تشجيع النهج القائم على حقوق اإلنسان جتاه 

ارجية للدول حوكمة املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية. وتؤدي ردود الفعل هذه إىل اعتبارات بشأن االلتزامات اخل

                                                      
32

الغذاء تعل تؤكد املبادل التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي القطري على أن حتقيق احلق يف    

ومستدام، وتوزيعها على  ؤمن املتعني على احلكومات أن تبذل قصارى جهدها "لتحسني الوصول إىل املوارد املائية، وتشجيع استددامها على حنو كف

احملافظة على أو وات املستددمني مع إيالء االعتبار الواجب للكفاءة، وتلبية االحتياجات البشرية األساسية على حنو متساٍو يوازن بني االحتياج

 .استعادة أداء الُنظم اإليكولوجية مع االحتياجات املنزلية والصناعية والزراعية، مبا يف ذلك صيانة نوعية مياه الشرب"
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بتنظيم أنشطة الغري يف إطار سلطاتها القضائية وذلك من أجل ضمان أال ُتْدَرق حقوق اإلنسان اخلاصة بالسكان الذين 

 يعيشون يف بلدان أخرى. 

 

 اإلنسان جتاه حوكمة املياه من أجل األمن الغذائي حقوقالنهج القائم على   3-4-1

 

ن أجل األمن الغذائي الصالت بني احلق يف الغذاء واملاء. وهو يدمج يستكشف نهج حقوق اإلنسان يف املاء م 

معايري حقوق اإلنسان، واملعايري واملبادل يف خطط تتعلق باملاء وكذا األمن الغذائي على مجيع املستويات. ويشمل ذلك 

مفوضية األمم باجملموعات املعرضة )، والشفافية والتمكني، واملشاركة، وعدم التمييز )املساواة والعدالة( واالهتمام املساءلة

 (. 2004، املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 

ويشدد نهج حقوق اإلنسان على املساواة "املوضوعية" بداًل من املساواة النظامية: أي أن مجيع الناس، بغض  

اجلنس أو االختالفات األخرى، تب أن ُيسمح هلم بالتمتع حبقوق اإلنسان نوع النظر عن الساللة، والطبقة، و

األساسية اخلاصة بهم، وهذا قد يتطلب اختاذ تدابري جادة حملاباة السكان األكثر تعرضًا. وتقِدم حقوق اإلنسان إطارًا 

 لطائفة من املوارد، ومن حيث تقنينيًا ينبغي على الدول اتباعه لتحقيق احلصول الفعال على، واالستددام األكثر عداًل

اختاذ اخلطوات لتمكني األشداص، وخباصة األكثر تعرضًا واحملرومني. وتوجد صالت سببيه ال نزاع عليها بني َخْرق 

حقوق اإلنسان، وبني حاالت احلرمان االقتصادي واالجتماعي والثقايف والسياسي اليت هي من مسات الفقر. إن حتقيق 

واجلهود اليت ُتبذل للقضاء على الفقر املدقع هي جهود متداعمة تبادليًا، وميكن ملعايري حقوق مجيع حقوق اإلنسان 

 Amartya Senويركز نهج (. Nyst ،2012و   Sepúlveda)الفقر  للحد مناإلنسان ومبادئها أن ُترِشْد هذه اجلهود 

احلرية يف اختيار احلياة اليت هلا قيمة عند اإلنسان. وحقوق اإلنسان  –اخلاص بالقدرات على "احلريات املوضوعية" 

( وهذه تشمل كاًل من 2004استحقاقات من احلقوق املتعلقة حبريات حمددة معينة، أي القدرات ) يه Senبالنسبة لـ 

ذا النهج أيضًا أن األداء )أي إتاد سبل احلصول( وكذلك وجود الفرصة للحصول على إمداد جيد من املياه. وميكن هل

يلقى نظرة واسعة على املياه )أي ال يرتكز فقط على املاء من أجل البقاء واألغراض املنزلية(، وميكن أن يربط بينه وبني 

، Mehta الوسائل احمللية، واحلق يف حتديد واختيار أولويات اإلنسان اخلاصة واسرتاتيجياته املتعلقة باملاء )انظر

  (.Anand ،2007؛ 2014

 

وتفرض مجيع حقوق اإلنسان ثالثة أنواع من االلتزامات على الدول هي: احرتام و اية وحتقيق حقوق  

أن نمتتنع عن التدخل يف هذه  (1)اإلنسان. وبالنسبة للمياه والتصحاح حتديدًا، فهذا يعين أنه تب على الدول: 

فمثاًل يشكل قطع إمداد املياه عن شدص ما إذا كان هذا الشدص غري قادر على  –احلقوق، أو التضييق على مباشرتها 

منع الغري مبا يف ذلك املؤسسات من التدخل يف نمتتع الناس بهذه  "2"؛ احلق يف املياهالدفع خرقًا لواجب احرتام 

 (3)جانب الصناعات، مثال ذلك أنه تب على الدول أن تؤمِّن مصادر املياه، وحتميها من التلوث من  –احلقوق 

اختاذ التدابري لتمكني الناس من التمتع بهذه احلقوق. وهذا ال يعين أنه تب على الدولة أن تقدم اخلدمات مباشرة ما 

 de مل يكن األفراد أو اجملموعات غري قادرين ألسباب خارجة عن إرادتهم على أن يعولوا أنفسهم )انظر أيضًا
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Albuquerque ،2012).  احلق يف املياهوفيما يتعلق باحلقوق االجتماعية واالقتصادية األخرى، فينبغي أن يتحقق 

ومن أجل هذه الغاية، ينبغي للدول أن ختصص أقصى موارد متاحة لديها وأن تسري حنو ذلك بأسرع "بصورة مطردة". 

 ما ميكن وبأقصى فعالية ممكنة.

 

 احلق يف الغذاء

 

وذلك يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. ثم مرة أخرى  1948حلق يف الغذاء يف سيقت اإلشارة من قبل إىل ا 

يف العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وُيعَّرف حق اإلنسان يف الغذاء من جانب  1966بعد ذلك يف 

واقتصاديًا، يف مجيع األوقات،  وحده أو داخل مجاعة مع آخرين، أن حيصل ماديًااملقرر اخلاص، بأنه حق كل فرد "

على غذاء كاٍف، ومناسب ومقبول ثقافيًا، أي ُمنتج وُمستهلك بصورة مستدامة، واحملافظة على سبل احلصول على 

(. وتناشد املبادل التوجيهية الطوعية املعنية 2014)اجلمعية العامة لألمم املتحدة، " الغذاء بالنسبة لألجيال املستقبلية

سرتاتيجيات لتفعيل احلق يف الغذاء، وخباصة الالغذاء، وهى دليل تنفيذي رئيسي، مجيع الدول، تطوير اباحلق يف 

 (.  2005بالنسبة للمجموعات امُلعرَّضة داخل جمتمعاتها )منظمة األغذية والزراعة، 

 

ة البيئة مراعاة أوجه القصور يف آليات السوق من حيث  ايوحتث هذه املبادل التوجيهية أيضًا على " 

( واجملموعات املعرضة مثل 3-8(، وخباصة بالنسبة للنساء )املبدأ التوجيهي 10-4)املبدأ التوجيهي والسلع العامة" 

وتطالب السكان األصليني بتفعيل احلق يف الغذاء على اعتبار أنه تكافلي وذلك عند االعرتاف ليس  .السكان األصليني

أي احلق بأال خيضع املرء  –افظة على املمارسة اجلماعية هلذه احلقوق فقط باحلقوق الفردية، ولكن أيضًا باحمل

لالستعباد القمعي أو لتدمري ثقافته، وكذلك احلقوق يف أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم وحقهم يف عدم التمييز )اجلمعية 

)جلنة األمم املتحدة املعنية املوافقة امُلسبقة عن علم واحُلرة ( واألهم من ذلك حقهم يف 2007العامة لألمم املتحدة، 

(. وهكذا ففي حالة اجملتمعات ذات التقاليد الثقافية املميزة، حيث 2013باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

فإن الدعوة  –ىل ذلك ، والرعويني، وصيادي األمساك وما إعلى نطاق صغرييكون معظم أفراد هذه اجلماعة من املنتجني 

إىل جعل الغذاء حقًا إنسانيًا، ترتبط بطبيعة احلال بالدعوة إىل القضاء على السياسات الضارة، واملمارسات اليت نمتنعهم 

 (. ب2009من ممارسة حقهم يف تقرير املصري )منظمة األغذية والزراعة، 

 

 والتصحاح  احلق يف املياه

 

، 1948صراحة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام  احلق يف املياهُيْعَترف بوخبالف احلق يف الغذاء، مل  

مقاومة من بعض الدول، وكذلك من بعض  املياهه االعرتاف حبق اإلنسان يف ِجواوحتى وقت متأخر نسبيًا، وقد 

قد  املياهوهكذا فإن عملية االعرتاف باحلق يف (. Mehta ،2014؛ وLoftus ،2011و   Sultana) الشركات اخلاصة

يف وقت متأخر بكثري عن احلق يف الغذاء. وعلى الرغم من أن العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية  تتطور

شرايف، ، فإن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وهي اجلهاز اإلاحلق يف املياهوالثقافية ال ُيشري صراحة إىل 
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ْف بأنه حق كل الذي ُيعرَّ 33املياهبشأن احلق يف  15التعليق العام رقم  2002نوفمرب/ تشرين الثاني  27قد اعتمدت يف 

ماء كاٍف، ومأمون، ومقبول، وميسور ماديًا ويف متناول اليد من أجل االستددامات الشدصية فرد يف احلصول على "

، مثلما هو احلال بالنسبة معيشةهو جزء من احلق يف مستوى الئق لل ق يف املياهاحل". وطبقًا هلذه اللجنة فإن واملنزلية

يرتبط ارتباطًا ال انفصام له  احلق يف املياه، وامللبس. وشددت اللجنة أيضًا على أن والسكنيف الغذاء املناسب،  وقللحق

 باحلقوق يف الصحة، والسكن املالئم والغذاء. 

 

أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة حبق اإلنسان يف مياه الشرب املأمونة والتصحاح  ،2010ويف يوليو/ نمتوز  

( بصفته عنصرًا أساسيًا لتفعيل مجيع حقوق اإلنسان. ويف سبتمرب/ أيلول 64/292)قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

من احلق يف مستوى املعيشة الالئق،  ، أكد جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة هذا احلق بصفته مشتقًا2011

الوارد يف العديد من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان بصفته حقًا ميكن التقاضي بشأنه، وقابل لإلنفاذ )األمم املتحدة، 

، بأن حق اإلنسان يف مياه الشرب املأمونة والتصحاح 2013سبتمرب /أيلول  23املؤرخ  24/18(. وينص القرار ب2010

ل لكل فرد، بدون نمتييز، احلصول على ماء كاٍف، ومأمون، ومقبول، وُميسٍر ماديًا ويف متناول اليد من أجل ُيدو "

االستددام الشدصي واملنزلي، وكذلك احلصول على التصحاح بصورة مادية ويف متناول اليد، يف مجيع مناحي احلياة، 

جلنة احلقوق االقتصادية " )وتوفر اخلصوصية وتصون الكرامة تكون مأمونة، وصحية، ومضمونة ومقبولة اجتماعيًا وثقافيًا

(. وكحد أدنى، ينبغي لكل فرد احلصول A/HRC/24/L.31، 2013، التابعة لألمم املتحدة واالجتماعية والثقافية

 على قدر كاٍف من املاء لتلبية االحتياجات األساسية من حيث الشرب، واالستحمام، والنظافة، والطهي، والتصحاح،

أيضًا فقرًا )انظر  سروينبغي لتكلفة املاء لتلبية احلقوق اإلنسانية األساسية أن تكون يف متناول اليد حتى بالنسبة ألشد اأُل

 (. 2002منظمة الصحة العاملية، 

 
كل فرد، دون نمتييز بأن والتصحاح تتمتع اليوم باعرتاف عاملي. وهذه احلقوق ُتدو ل " املياهإن احلقوق يف  

حيصل على قدر كاٍف ومأمون ومقبول ومتاح ماديًا ويف متناول اليد من املاء لالستددام الشدصي واملنزلي، وأن ُتتاح له 

السبل املادية وامليسورة للحصول على التصحاح، يف مجيع مناحي احلياة، أي التصحاح املأمون، والصحي، واملضمون، 

 )قرار جملس حقوق اإلنسانثقافيَا، والذي يوفر اخلصوصية ويصون الكرامة" واملقبول اجتماعيًا و

A/HRC/RES/24/18  2013 تشرين األول/ أكتوبرالصــادر يف .) 

 

: من حيث توافرهما، أم ال ُطو َر العديد من املعايري لتقييم ما إذا كانت الدول نمتتثل حلقوق املاء والتصحاح 

 إمكانية احلصول عليهما، مقبوليتهما، حتمل تكاليفهما ونوعية خدمات املياه والتصحاح. 

 

                                                      
33

املتحدة،  من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )وثيقة األمم 12و  11، )املادتان املياه، احلق يف 15التعليق العام    

E/C12/2002/11  ،والتعليقات العامة هي تفسريات حملتويات احلقوق الواردة يف العهد الدولي للحقوق . ((2002)الدورة التاسعة والعشرون

هذا احلق،  االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت يقدمها جهاز اإلشراف على العهد. وقد شددت اللجنة على مسؤولية الدولة القانونية يف تفعيل

 وتعريف املاء كسلعة اجتماعية وثقافية، وليست فقط كسلعة اقتصادية.
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. تب أن تكون خدمات املاء والتصحاح متوافرة ماديًا للجميع داخل األسرة أو يف احمليط اجملاور مدى التوافر

على للحفاظ ه لكل شدص تب أن يكون كافيًا ومتواصاًل، بينما يعرتف اإلقرار بهذا احلق بأن إمداد املياوالقريب. 

 ال ُيدو ل لألفراد مقدارًا غري حمدود. فإنه احلياة والصحة وأن َيفي باالحتياجات األساسية، 

 

 Sultana and)إن تعريف معين ذلك من حيث أحجام املياه وإمكانية احلصول عليها ال تزال نمتثل حتديًا 

Loftus, 2011)  ، تفاوت املتطلبات األساسية من املياه تفاوتًا كبريًا بني البلدان واملؤسسات. فتحدد تقدير وذلك مع

لرتًا  50( ولكنها تعرتف بأن أقل من 2003لرت يوميًا )منظمة الصحة العاملية،  100إىل  20من منظمة الصحة العاملية 

وهذا داد األغذية األساسية وللنظافة الصحية الشدصية. لرت هو احلد األدنى املطلوب إلع 100له تأثري "مندفض" وأن 

( Ruiters،2005و   McDonald؛Mehta ،2014)املقدار ال يشمل املاء لزراعة األغذية من أجل االستهالك املنزلي 

 . 1-1-3االستددام املتعدد لنظام املياه يف الفرع نظر أيضًا املناقشة بشأن ا

 

تب أن تراعي خدمات املياه والتصحاح االحتياجات الثقافية للمستددمني وأفضلياتهم. وهذا  املقبولية. 

يعين، مثاًل، أن املاء تب أن يكون ذا لون ورائحة وطعم مقبول، وأنه تب ملرافق التصحاح أن تضمن اخلصوصية 

 وكرامة املستددمني. 

 

 يف جنوب أفريقيا  احلق يف املياه  -31اإلطار 

بالنسبة للنظم  املياه، يعرتف أيضًا باحلق يف 1996ب أفريقيا وهى البلد األول الذي اعرتف حبق املاء يف دستوره إن جنو
وتوفر سياسات املاء األساسية اجملانية يف وذلك عن طريق االحتياطي اإليكولوجي.  (Ziganshina ،2008) اإليكولوجية

 لرتًا للفرد يوميًا على أساس حجم األسرة مثانية أشداص( جمانًا 25لكل أسرة شهريًا )أي  اتكيلو لرت 6جنوب أفريقيا 
(McDonald   وRuiters ،2005.)  ومع ذلك، فقد اكتنفت املصاعب تنفيذ هذا احلق، وذلك باملشادات القوية املتعلقة مبا

 .(Chirwa ،2005و   Flynn يا أم ال )انظر أيضاإذا كان هلذا تأثري كبري على رفاه املواطنني الفقراء يف جنوب أفريق

ويف بعض املناطق ُأعيق احلصول على املاء بسبب نقص البنيات األساسية ورداءة التشغيل والصيانة. ويف جلسات االستماع 
، اشتكى الناس من رداءة مصانع ُمعاجلة النفايات، ومعاجلة املياه يف 2014اليت أجرتها هيئة حقوق اإلنسان الوطنية يف 

األقاليم التسعة مجيعها، كما أن الكثري من البلديات شهدت على أن معاجلة املياه آخذة يف االنهيار، بسبب رئيسي هو 
 (. 2014 األ ال الثقيلة من املعاجلة الالزم إجراؤها )انظر هيئة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا،

يتمشى مع العدادات املدفوعة األجر مسبقًا،  احلق يف املياهوباإلضافة إىل ذلك، جرت مناقشات ساخنة بشأن ما إذا كان 
وحاالت قطع املياه والفصل، اليت قدمها الكثريون على أنها تؤثر على احلق األساسي يف املاء للمواطنني، بينما ختلق أشكااًل 

، وما إذا (RuitersK ، 2005و   Mcdonald؛ Loftus ،2005؛ Chirwa ،2005و   Flynn) اةجديدة من الفقر واملعان
، فإن Mazibukoكيلولرتات لألسرة الواحدة كمية كافية، وخباصة إذا كان عدد األسر كبريًا. ففي حالة  6كان مقدار 
يف منازهلن, جبوهانسربج اعرتضوا على تركيب عدادات األجر املدفوع مسبقًا  Phiriن يف يوالسكان اآلخر Mazibukoالسيدة 

لرتًا للشدص كل يوم. وذكرت  50قائالت بأن هذا الرتكيب غري قانوني وغري دستوري، وطلنب بداًل من ذلك تزويدهن بـ 
ًا وطالبت بإزالة العدادات فرد 16بأن اأُلسر تتكون غالبًا من عدد يصل إىل  2008العليا يف  South Gautengحمكمة 

 42لرتًا للشدص يوميًا. وبعد االستئناف، ذكرت اللجنة العليا لالستئناف بأن  50املدفوعة األجر مسبقًا وشددت على توفري 
ومنحت البلدية املزيد من الوقت لتقنني تركيب العدادات املدفوعة مسبقًا. ويف  ،لرتًا للشدص الواحد يوميًا مقدار كاٍف

أوقفت احملكمة الدستورية القرارات السابقة، ورفضت ادعاء املطالبني به وذكرت بأن مدينة جوهانسربج ال تعتدى ، 2009
على حقوق اإلنسان الدستورية يف املاء، وأن تركيب العدادات املدفوعة األجر مسبقًا قانوني. واألحكام الثالثة تربز املصاعب 

 .احلق يف املياهيف تفعيل وتفسري 
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. وهذا يعين أن تكاليف خدمات املياه والتصحاح ال ينبغي أن حتد من القدرة على إمكانية حتمل التكاليف 

 الدفع لسلع أساسية أخرى وخدمات كالتعليم أو الصحة. 

 

. تب على املياه أن تكون آمنة لالستهالك البشري، وتب على مرافق التصحاح أن تكون نظيفة النوعية 

  ، وتب أال نمتثل تهديدات للصحة.مأمون تقنيًا صحيًا، واستددامها

 

إن حتسني سبل احلصول على خدمات املاء والتصحاح يتطلب من الدول اختاذ جمموعة واسعة من التدابري،  

تنفيذ السياسات والتدخل الذي يضمن حصول معظم الفئات املعرضة  وحتىمن َسْن التشريعات بشأن هذه احلقوق  بدءا

املفوضية السامية لألمم املتحدة وامُلهمشة على املاء. إن املصادقة الدستورية على هذا احلق تساعد كذلك على جعله فعااًل )

، واملساءلةمييز، واملساواة، (. إن تفعيل هذه احلقوق يتطلب االمتثال ملبادل املشاركة، وعدم الت2014، حلقوق اإلنسان

واحلصول على املعلومات والشفافية. وتوضح األمثلة من جنوب أفريقيا وبوليفيا بعض التحديات العملية اليت تعرتض 

 (. 32و  31التنفيذ، وذلك على الرغم من االعرتاف الدستوري )انظر اإلطارين 

 
يان على احلقوق األساسية يف املاء والغذاء وقد لوحظ أن آليات اخلصدصة ميكن أن تعتدى يف بعض األح 

(. ومن املهم أنه بغض النظر عن الطريقة اليت ٌتقدم بها اخلدمات مباشرة عن Loftus ،2011و   Sultana )انظر 

طريق الدولة أو عن طريق السلطات احمللية أو الشركات اخلاصة، فإن الدولة تظل هي اجلهة األوىل املنوط بها واجب 

 تفعيل حقوق اإلنسان. 

 

نسبة لألمن الغذائي والتغذية من حيث القدرة إن توفري املاء والتصحاح كحقوق أساسية لإلنسان أمٌر مهم بال 

على إعداد األغذية، وتفادي أعباء املرض داخل ُأسر ال تصلها هذه اخلدمات، وهو األمر الذي يقلل غالبًا من القدرة 

 على االحتفاظ بالتغذية وامتصاصها. وهكذا فإن توفري مياه الشرب املأمونة والتصحاح املناسب هو حق وشرط ال غنى عنه

بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية. وبعيدًا عن مسألة احلق يف مياه الشرب اآلمنة والتصحاح، يوجد مع ذلك سؤال بشأن 

كجزء  احلق يف املياهاآلثار الضمنية للحق يف الغذاء من حيث العالقة باحلصول على املاء. وكما نناقشه فيما يلي، فإن 

 (. 2002ظر منظمة الصحة العاملية، من احلق يف الغذاء ليس أمرًا واضحًا )ان
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 الرمط مني املاء واألمن الغذائي يف موليفيا      -32اإلطار 

على حقوق اإلنسان يف الغذاء واملاء وُيشري إىل االلتزامات الدولية بضمان األمن  2009ينص دستور بوليفيا الذي اعُتمد يف 

(. وتعرتف بوليفيا صراحة أيضًا حبقوق الطبيعة )مثال 16، املادة 2009الغذائي )دولة بوليفيا املتعددة القوميات، دستور 

Pachamama   وBuen Vivir  وانظر ،Walnycki ،2013 .الطبيعة واحلياة الرغدة ) 

، والذي يرمي إىل حتقيق حقي املاء 2007يف  Evo Moralesإن برنامج سوء التغذية بدرجة الصفر، الذي أطلقه الرئيس 

اعرتف بالصالت العديدة بني املاء واألمن الغذائي. فماء الشرب، والتصحاح، والري، والزراعة على نطاق صغري والغذاء، 

حتظى كلها باالهتمام يف هذا الربنامج املتعدد القطاعات، على الرغم من أن هذه اجملاالت تلقت مقدارًا من التمويل أقل مما 

، Pelletierو  Hoey) ضرورية، مع التمويل بداًل من الرتكيز على البينة التحتيةتلقته جهات فاعلة حملية كثرية ُيعتقد أنها 

. إن اهتمام بوليفيا بتوفري املياه لألغراض املنزلية والزراعة يف مبادرتها اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية مالئم بصفة (2011

ة املياه، واليت يقال أنها زادت من مستويات الفقر خاصة نظرًا لسياق الفقر الريفي، واحملاوالت الفاشلة السابقة خلصدص

باملائة من السكان كانوا ال  45. وعلى الرغم من أن الفقر يف بوليفيا آخذ يف االخنفاض، فإن (Ferranti ،2004) داخل البلد

 . ( Walnycki ،2013) ، كما أن عدم املساواة منتشر هناك(2015)البنك الدولي،  2011يزالون حتت خط الفقر يف 

و   Harris) وعلى الرغم من االعرتاف بهذه احلقوق، فإن التنفيذ مازال ميثل حتديًا ألسباب من بينها غموض الدستور

Roa-García  ،2013.)  فقد أدى ترتيب األولويات الوطنية للتصنيع، والزراعة واالستدراج من األرض إىل التنافس على

ويف بعض املناطق، أدى منح حقوق املاء (. Walnycki ،2013) املياه، مبا يف ذلك التوتر بشأن توافر املياه إلنتاج األغذية

 ا والسكان األصليون. واليت يستددمها ُمزارعو الكينالتعدين إىل استنفاد وتلويث مصادر املياه اجلوفية  شاريعمل

، فإن موردي اجملتمع احمللي يف حقيقة األمر ميلؤون الثغرة يف تقديم املاء احلق يف املياهوعلى الرغم من االعرتاف الدستوري ب

وآخرون  Mehta) ونوعيتهولكنهم يواجهون مشاكل يف كل من توافر املاء ( Walnycki ،2013) إىل املناطق شبه احلضرية

2014b) ،وتري تقاسم خزانات املياه اجلوفية اخلاصة هذه بتلك املناطق شبه احلضرية مع جمتمعات حملية أخرى .

. وال (Walnycki ،2013) وصناعات وُمزارعني، وأصبحت صيانة هذا املصدر من حيث النوعية والكمية أمرًا صعبًا للغاية

وال  (Hicks  ،2013و   Fabricant) التنافس بني املاء من أجل الزراعة واستددام املاء يف احلضرتزال التوترات تكتنف 

 (.Walnycki ،2013) يزال يتوجب على النظام التشريعي أن يتناول مثل هذا التنافس بصورة مناسبة

 

 مني احلق يف الغذاء واحلق يف مياه الشرب والتصحاح والتحديات ذات الصلة املمكنةالعالقات   3-4-2

 

34للجنة املعنية 15ُيربز التعليق العام رقم  
 احلق يف املياهباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كيف أن  

مرتبط ارتباطًا وثيقًا باحلق يف الغذاء الكايف، ويؤكد التعليق على أنه ينبغي إعطاء األولوية لتوفري املياه للحيلولة دون 

12. وباملثل، ُيشري التعليق العام رقم (UN, 2003b – E/CN.4/2003/54)حدوث اجملاعات واألمراض 
35

بشأن  

 املستدام إىل موارد املاء من أجل الزراعة ألجل تفعيل هذا احلق.  احلق يف غذاء كاٍف إىل أهمية ضمان ُسبل الوصول

 

وعلى الرغم من االعرتاف بأن احلقوق يف مياه الشرب والتصحاح قد تركزت إىل حد كبري على إمدادات املياه  

اليت تظل غري مدروسة وغري متبلورة وإن كانت تتصل  احلق يف املياهحيدد أيضا جوانب  15احمللية، فإن التعليق العام 

بأن املاء ضروري لتحقيق طائفة من بصفة خاصة " 15بقضية املاء من أجل األمن الغذائي والتغذية. ويعرتف التعليق 

                                                      
 

34
  ad.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2002%2f11http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Downlo 

 
35

  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/1999/5 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2002%2f11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/1999/5
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اًل ىل جانب استدداماته لألغراض الشدصية واملنزلية. فاملاء ضروري مثاألغراض املدتلفة، إلعمال العديد من احلقوق إ

إلنتاج الغذاء )احلق يف غذاء كاٍف( وضمان الصحة البيئية )احلق يف الصحة(. واملاء ضروري لتأمني سبل العيش )احلق 

)التعليق . "يف كسب الرزق من خالل العمل( والتمتع ببعض املمارسات الثقافية )احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية

 (.6الفقرة  15العام 

 

إىل أبعد من ذلك فيعرتف باحلاجة إىل تطوير معايري ُتعطى األولوية يف ختصيص  15ويذهب التعليق العام  

فيما يتعلق باحلق يف الغذاء والصحة  احلق يف املياهموارد املياه إىل حق املاء يف االستددامات الشدصية واملنزلية، وإىل 

( "وهو 7الفقرة  15بااللتزامات األساسية األخرى. )التعليق العام  للحيلولة دون وقوع اجملاعات واملرض، وكذلك للوفاء

الكايف، مع  احلق يف املياهيعرتف كذلك بأهمية تأمني احلصول املستدام على موارد املياه ألجل الزراعة، وذلك لتفعيل 

فًا إىل موارد املياه نِصوصواًل ُملضمان وصول املزارعني احملرومني واملهمشني، مبن فيهم املزارعات، "إيالء اهتمام خاص 

(. وباإلضافة إىل 6الفقرة  15". )التعليق العام ونظم إدارتها، مبا يف ذلك التكنولوجيا املستدامة جلمع مياه األمطار وللري

أن تضمن وأن الدول األطراف ينبغي "، حرمان شعب من وسيلة عيشه عدم جواز"على  15ذلك، يؤكد التعليق العام 

. )التعليق "ولضمان سبل رزق الشعوب األصلية ،للوصول إىل املياه ألغراض زراعة الكفاف كاٍف هناك سبيٌل أن يكون"

 (. وتب النظر إىل ذلك يف سياق إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. 7الفقرة  15العام 

 

التفاقية األمم املتحدة املعنية بقانون عدم االستددامات أيضًا إىل "بيان التفاهم املرافق  15وُيشري التعليق العام  

، والذي أعلن أنه عند حتديد (1997أبريل/نيسان  11 الصادر يف  A/51/869)البيان رقم املالحية للمجاري املائية"

إىل توفري  ينبغي إيالء اهتمام خاصاالحتياجات البشرية احليوية يف حاالت املنازعات على استددام اجملاري املائية، "

قدر كاف من املياه الستبقاء حياة اإلنسان، مبا يف ذلك مياه الشرب واملاء الالزم إلنتاج األغذية ألجل منع حدوث 

اختاذ خطوات على أساس غري نمتييزي لدرء املداطر أهمية ُيشري إىل  15. يضاف إىل ذلك، أن التعليق العام اجملاعات"

يتعني على الدول األطراف أن تكفل  اية املوارد املائية الطبيعية ، ومأمونة وسامةالصحية النامجة عن كون املياه غري 

 (. 8الفقرة  15. )التعليق العام ةَضر ْممن التلوث بسبب املواد الضارة واجلراثيم امُل

 

إن تعزيز وفهم جوانب هذه احلقوق يف املاء والتصحاح، وارتباطاتها البينية، وبصفة خاصة مع احلق يف  

 الغذاء، واحلق يف الصحة هو السبيل الوحيد لضمان املاء لألمن الغذائي والتغذية.

 

مستدامة إن احلق يف الغذاء الكايف يعين، من جانبه، ضمنيًا أن إمكانية الوصول إىل األغذية تب أن تكون " 

الجتماعية والثقافية التابعة لألمم " )اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واوال تتدخل يف التمتع حبقوق اإلنسان األخرى

(. وهذا يعين أن األنشطة والعمليات املتدذة من أجل تفعيل احلق يف 8الفقرة  E/C.12/1999/5، 1999املتحدة، 

الغذاء تب أن حترتم احلدود البيئية املتعلقة باملاء، مثل القدر األدنى من متطلبات التدفق، وقدرة املوارد على 

فإن معايري حقوق . وبالعكس "احلق يف املياهينبغي أمن يتم ذلك على حساب حقوق اإلنسان األخرى كاإلعاشة، وال 

اإلنسان تشرتط أال تقلل التكاليف املباشرة وغري املباشرة لتأمني املاء والتصحاح من قدرة أي شدص على احلصول على 
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 "دمات الصحة والتعليمالسلع اخلدمات الضرورية األخرى، مبا يف ذلك الغذاء، والسكن، وخ

(COHRE/AAAS/SDC/UN-HABITAT ،2007.) 

 

وإذا ما قرأت كل هذه احلقوق معًا فإنها توحى بأن على الدول األطراف ضمان وجود سبل حصول كافية على  

 املاء ألجل الزراعة الكفاف، ولتأمني احتياجات سبل كسب العيش للشعوب األصلية، وأنه ينبغي أال يتم حتويل املاء

 12إىل احتياجات أخرى على حساب هذه اجملتمعات احمللية. إن االعرتاف اخلاص الذي ورد يف التعليق العام 

إمنا يعنى ضمنًا أنه ينبغي للغذاء أن يكون ميسور احلصول  هالغذاء وتوافر على ملصطلح االستدامة عندما يتعلق باحلصول

عليه بالنسبة لكل من األجيال احلاضرة واملقبلة )اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة لألمم 

 (. 7، الفقرة 12املتحدة، التعليق العام 

 

ينبغي أن ُتعطى األولوية لتفعيل احلقوق من جانب  ( إىل أن صناعة القرارات2013) Windfuhrوُيشري  

اجملموعات املعرضة. بينما ُتعطى لالحتياجات املنزلية )أي املاء من أجل الشرب واالستحمام والنظافة العامة( األولوية 

لتأمني احلق يف  العليا، وأن من املهم أيضًا إعطاء األولوية للماء لإلنتاج الغذائي املنزلي حيث أن هذا هو أنسب اآلليات

 الغذاء. 

 

وتتزايد الدعوات إىل زيادة توضيح منظور حقوق اإلنسان يف األرض ويف الوصول إىل املاء من أجل أن يضم ذلك  

 (. 2013وآخرون،  Francoاستددام املاء من أجل إنتاج األغذية على مستوى األسرة لتلبية احلق يف الغذاء )

 

كيفية التفعيل األفضل للحقوق. مثال ذلك ما إذا كان من األفضل هلا أن  وهناك أيضًا اعتبارات مهمة بشأن 

تتحقق عن طريق نهج فردي أو نهج مجاعي. وجتري هناك مناقشات خاصة بشأن مزايا اتباع نهج متكامل. ويبحث 

Brooks (2007 مثاًل، االرتباطات البينية للماء والغذاء والصحة، ويدافع بداًل من ذلك عن ضرورة الفصل بينها ،)– 

بدعوى أن  –فاملاء من أجل االستددام املنزلي )ماء الشرب(، واملاء من أجل الغذاء، واملاء من أجل النظم اإليكولوجية 

والتصحاح،  احلق يف املياهت امُلقر َرة اخلاصة السابقة بشأن هذا ميكن أن يسمح بأهداف أكثر وضوحًا وبالرصد. وقد شدد

Catharina de Albuquerque على احلاجة إىل الفصل بني التصحاح حتى وإن كان ميكن ربطه بإدارة ماء الشرب ،

نظر أ، وA/HRC/12/24نظر ؛ أ2009جملس حقوق اإلنسان،)فإنه يتطلب من الدولة اختاذ إجراءات وُنظم حوكمة 

 (.احلق يف املياه، الذي يدعو إىل الفصل بني احلق يف التصحاح وFeris  ،2014و   Ellis أيضًا

 

الفاو، ) إن املبادل التوجيهية الطوعية بشأن احلق يف الغذاء هي الدليل الرئيسي لتنفيذ احلق يف غذاء كاٍف 

وتدعو الدول إىل وضع اسرتاتيجيات لتحقيق احلق يف الغذاء، وخباصة بالنسبة للمجموعات املعرضة يف  (2005

جمتمعاتها. وال توجد مثل هذه املبادل التوجيهية بعد بالنسبة للحق يف املاء. ومثة إضافة أخرى ميكن أن تكون هي 

 والعكس بالعكس.  احلق يف املياهلنسبة إىل املبادل التوجيهية العملية اليت توضح مضامني احلق يف الغذاء با

 



167 

 طبيعة االلتزامات اخلارجية   3-4-3

 

التزامات الدول اخلارجية لتنظيم أنشطة أطراف أخرى موجودة داخل واليتها إن االلتزامات اخلارجية هي  

وميكن هلذه الدول  أخرى.سكان الذين يعيشون يف بلدان نسان اخلاصة بالالقضائية وذلك لضمان عدم خرقها حلقوق اإل

كتلك املسائل اليت حتدث نتيجة  ،أن تلعب دورًا مهما يف تناول املسائل احلرجة اليت تؤثر يف حقوق املاء والتصحاح

عدم، أو حمدودية تنظيم ومساءلة املؤسسات العابرة للحدود القطرية، واملؤسسات املالية الدولية والناجتة أيضًا عن 

، ETO-Consortium) التجارة ونزاعاتقانون حقوق اإلنسان على االستثمار، وقوانني وسياسات التطبيق غري الفعال ل

2013.) 

 

ماسرتخيت بشأن االلتزامات اخلارجية  مبادل، وذلك باعتماد 2011وقد اُتدذت خطوة كربى إىل األمام يف  

واعُتمدت على يد فريق خرباء يف القانون الدولي اليت صيغت للدول يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

(. ويتصل العديد من هذه املبادل بصفة خاصة 2011)االلتزامات اخلارجية،  وحقوق اإلنسان )مبادل ماسرتخيت

 ،تلتزم الدول حبماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألفراد"أن:  ي، أاحلق يف املياهبسياق احلق يف الغذاء و

وتلتزم الدول بتنظيم و/أو التأثري على قطاع األعمال حلماية (. 27-23املبادل ) وذلك بتنظيم اجلهات الفاعلة اخلارجية

  ."أولئك املتضررين منها خارج إقليمها

 

تتناول هيئات رصد حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بصورة متزايدة االلتزامات اخلارجية واملتعلقة باحلق و 

)جلنة  Jean Ziegler. وقد أوضح املقرر اخلاص السابق لألمم املتحدة بشأن احلق يف الغذاء احلق يف املياهالغذاء ويف 

إن االلتزام اخلارجي للدول حلماية احلق يف (، االلتزامات اخلارجية للدول: "2008األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، 

اخلاضعني لواليتها القضائية )مثل مواطنيها أو املؤسسات عرب الوطنية(، ال  ،الغذاء يتطلب من الدول أن تضمن أن الغري

تعتدي على حق الغذاء للسكان الذين يعيشون يف بلدان أخرى ]...[ بالسيطرة االحتكارية الزائدة من جانب املؤسسات 

بة للحكومات الوطنية األقل عرب الوطنية على مجيع عناصر سلسلة الغذاء، ]...[ ومن األمور اليت تزداد صعوبة بالنس

قوة تنظيم املؤسسات العابرة للحدود الوطنية اليت تعمل داخل إقليمها بأن جتعلها حترتم حقوق اإلنسان، وجتعل من 

يناير  24، (E/CN.4/2005/47الضروري أن تشارك الدول األكثر قوة داخل الوطن )داخل الدولة( يف التنظيم الكايف" 

قد وباملثل، فإن امُلقر ْر اخلاص لألمم املتحدة السابق، املعين باحلق يف مياه الشرب والتصحاح . (2005/كانون الثاني 

يف نسان للناس تشرتط االلتزامات اخلارجية على الدول األطراف يف االتفاقات ذات الصلة أن حترتم حقوق اإل: "دون

ى الدول أن نمتنع الغري، مثاًل، كشركة قائمة داخل البلدان األخرى ]...[ فيما يتعلق بااللتزام باحلماية، إْذ تب عل

 de) دولة ما وتؤدي أعماهلا يف دولة أخرى، من االعتداء على حقوق اإلنسان يف املاء والتصحاح يف بلدان أخرى"

Albuquerque ،2014) ،ويف سياق االعتداءات على حقوق اإلنسان املرتبطة باستثمارات املؤسسات املالية الدولية .

الدول األطراف يف العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقدمياتها إىل اللجنة املعنية باحلقوق  أكدت

ولكنه  ،"احلق يف احلياة ال ينبع فقط من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية احملددة االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن
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انون الدولي. ونتيجة لذلك، فإن احلقوق ُتلزم اجلماعة الدولية بأسرها وليس جمرد عامًا من مبادل الق اآلن مبدأميثل 

 (.Vandenhole  ،2013و   Gibney) مبعاهدات حقوق اإلنسان." أطراف دوال

 

 ُسبل التقدم حنو احلوكمة املتكاملة والشاملة للمياه ألجل األمن الغذائي والتغذية   3-5

 

بّين هذا الفصل أن حوكمة املياه ُتشرك العديد من املؤسسات واجلهات الفاعلة، وميكن أن حتشد طائفة  

: إدارة مورد، أو إدارة خدمة، على نطاقات مكانية خمتلفة وذات تلفةأهداف خمحتقيق متنوعة من األدوات من أجل 

 توجهات خمتلفة، لقطاعات خمتلفة، غذائية وغري غذائية. 

 

ة املياه وحوكمتها حملية بطبيعتها، ولكنها تتأثر تأثرًا كبريًا بالسياسات الوطنية واخلطابات الدولية إن إدار 

 واجلهات الفاعلة. 

 

إن وضع األولويات على أعلى املستويات قد ال تعكس بدرجة دقيقة احلقائق احمللية على األرض. وكذلك،  

توافر املياه بفإن نقص التكامل ميكن أن ُيشكل عقبة رئيسية لوضع األولويات بصورة صحيحة، والضمان بصفة خاصة 

 بالنسبة للمجموعات امُلعَرضة واحملرومة.  بالتساوي، وبصورة مستدامة، واحلصول على األمن الغذائي والتغذية،

 

إن التحدي املتمثل يف حتسني حوكمة املياه من أجل أمن غذائي وتغذية أفضل، سوف حيتاج إىل حبث  

األجزاء ذات الصلة من السياسات االقتصادية ذات احلجم الكبري، والسياسات الزراعية والسياسات اخلاصة باألمن 

ه وسياسات التصحاح، والسياسات التجارية، والتنمية الريفية والسياسات البيئية وذلك من الغذائي، وإمدادات امليا

السياسات ذات الصلة، وكذلك يف التغيريات املؤسسية يف  بصورة أفضل اهتمامات األمن الغذائي والتغذيةدماج أجل إ

مسألة املاء من أجل األمن صراحة اول واالستثمارات يف البنية التحتية األساسية. إن سياسات املياه ينبغي أن تتن

ذلك، ولالعرتاف باحلقوق يف الغذاء واملاء فعيل الغذائي والتغذية، مع وجود اآلليات التنظيمية الضرورية من أجل ت

والتصحاح والعالقة بني هذه احلقوق. وسوف يستتبع ذلك االعرتاف باحتياجات اجملتمعات امُلعَرَضة واحملرومة من املاء 

األمن الغذائي والتغذية، وإدماج احلقوق العرفية داخل النظام الرمسي، واالعرتاف حبقوق استددام املاء للمرأة.  من أجل

 وسوف حيتاج كذلك إىل الفحص املتأني جلوانب التكافل بني احلصول على املاء واحلصول على األرض. 

 

ومواجهتها أمٌر مهم، ولكن ينبغي له أن خيدم ترتيب األولويات امُلَحَسن واألكثر نمتاسكًا، وأن يركز،  شواغلإن إدماج ال

يف حدود القدرات املتوافرة لدى البلدان على: أن الدعم مطلوب لتطوير آليات تنظيمية ُمحسنة وقابلة للتنفيذ، 

ياقات البلدان النامية، والقدرة على االستجابة ومؤسسات متكيفة مع الظروف املؤسسية املدتلفة واألوضاع داخل س

ألولويات اجلهات الفاعلة. ونمتشيًا مع هذا؛ ينبغي لألدوات اليت ُيستعان بها إلدارة املياه أن ُتفحص ملعرفة تأثريها 

أُلطر  على األمن الغذائي والتغذية، وخباصة األمن الغذائي والتغذية للفقراء وللمجتمعات احمللية امُلهمشة. وينبغي

ة وامُلنصفة، الذي ال ميكن االستغناء عنه من أجل إدارة املياه امُلنتَج اجملتمعات احملليةالسياسات أن تعرتف بدور 

جزءًا مهمًا من  املياه وإعطائها احلقوق ذات الصلة واملسؤوليات عن مثل هذه األغراض. ونمتثل رابطات مستددمي

، والتدريب والدعم اللذين ُيَقَدَما إىل هذه املؤسسات لضمان أن تعمل مياهلل أفضل الرتتيبات املؤسسية من أجل حوكمة

 بصورة منصفة وتشاركية. 
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 اخلالصة 
 

األمن  عنصر أساسي لتحقيقإن املاء والغذاء هما االحتياجان األساسيان األكثر جوهرية بالنسبة لإلنسان. فاملاء  

 . للبشرالغذائي والتغذية 

 

إن أهمية املاء بالنسبة للحياة، من أجل التنمية االقتصادية واملاء من أجل األمن الغذائي والتغذية تعل هذه  

املسألة من أكثر املسائل إثارة للجدل، بل وتكتنفها طائفة من التحديات واملداطر والصراعات يف الغالب األعم. وهى 

 الوطين واحمللي.  كذلك من بني أكثر األوضاع تعقيدًا على املستويني

 

تفق على جدول يأن  للمجتمع الدولي، من املقرر 2015إنها نمتثل مناظرة ساخنة يف الوقت املناسب جدًا. ففي  

أعماله بشأن التنمية املستدامة خالل السنوات القادمة. وميثل املاء واألمن الغذائي يف وقت نشر هذا التقرير مسألتني من 

وهى ُتكيف وتتكيف بنجاح العديد من  املنتديات،أبرز املسائل. وهما كذلك قضيتان من أكثر املسائل عرضًا على 

عرفة ما الذي ينبغي ِفْعلُه وما الذي ينبغي على كل جهة فاعلة أن تفعل على األرض األهداف األخرى. وهناك حاجة مل

 لتحقيق هذه الطموحات. 

 

واهلدف من هذا التقرير هو تسليط الضوء على املناقشات الغامضة وامُلحرية غالبًا. كما أن املساحة اليت يغطيها  

 أوسع عندما يربطها املرء باألمن الغذائي والتغذية.املرء عندما يتعامل مع املياه هي مساحة واسعة. بل هي 

 

وقد صْب هذا التقرير هذه املسألة يف قالب املاء من منظور األمن الغذائي والتغذية. فاملاء متعدد األبعاد، حيث  

األمن و .تشمل أبعاد مورد املياه توافر املياه، واحلصول عليها، والتنافس بني االستددامات، واستقرار كل العناصر

كذلك يرمي هذا التقرير إىل بيان املسارات املدتلفة، ومساهمات املياه يف حتسني األمن و .الغذائي والتغذية متعددا األبعاد

الغذائي وحتسني التغذية، والتصدي للتحديات ذات الصلة عرب األبعاد املدتلفة، وما الذي ميكن أن ُيفَعْل على 

 األمن الغذائي والتغذية.حتقيق يف  املياه املستويات املدتلفة، لزيادة مساهمة

 

ولتحقيق ذلك، َيستدِدم هذا التقرير مفهوم "املاء من أجل األمن الغذائي والتغذية"، الذي حيدد مالمح  

مساهمات املاء املباشرة وغري املباشرة يف األمن الغذائي والتغذية بأبعادهما األربعة. وهو يغطي مياه الشرب املأمونة 

ح، واملاء املستددم يف إنتاج، وحتويل وإعداد األغذية، وكذلك من حيث مساهمة استددامات املاء يف مجيع والتصحا

سبل كسب العيش، والدخل، وإمكانية احلصول على الغذاء. وهو يغطي أيضًا هدف اإلدارة املستدامة يف القطاعات 

ورية لضمان األمن الغذائي والتغذية لألجيال احلاضرة وحفظ موارد املياه والنظم اإليكولوجية اليت حتافظ عليها، والضر

 واملقبلة. 

 

  



170 

 رئيسيتني: ُمعطيني وقد انطلق حتليلنا من 

 

األول، أن ملياه الشرب املأمونة وللتصحاح أهميًة جوهريًة بالنسبة للتغذية اجليدة والصحة وكرامة اجلميع. أن  

مليون  768ومليار شدص مازالوا يفتقرون إىل مرافق التصحاح امُلحسنة،  2.5الوضع العاملي احلالي الذي يوجد فيه 

زالوا يعتمدون على موارد املاء غري املأمونة هلو أمٌر ُيَقو ْض أساس التغذية والصحة والتنمية االجتماعية  نسمة ما

 واالقتصادية. 

 

اعي وإلعداد وجتهيز األغذية. وتستأثر ن توفري املاء بالكمية والنوعية الكافية ضروري لإلنتاج الزرأ، الثاني 

باملائة من مجيع مسحوبات املاء عامليًا، )السطحية واجلوفية(. كما أن الري املنتظم أساسي لزيادة  70الزراعة املروية بـ 

ُسبل العيش لعدد كبري من امُلزارعني أصحاب احليازات الصغرية. جانب وحتقيق استقرار الدخل وتوفري املقاومة من 

 وفية، بعضها غري متجدد بامليزان الزمين البشري.املياه اجلباملائة من مصادر  40تأثر استددامات الري بـ سوت

 

عطيات، ُيشدد التقرير على بعض النتائج العامة اليت تعترب السبيل الوحيد للمواقف وانطالقًا من هذه امُل 

 التغذية.والتطورات احلالية املتعلقة باملاء من أجل األمن الغذائي و

 

وسوف يؤدي تغري املناخ إىل تعديل وفرة املياه، واحتياجات احملاصيل سواء يف الُنظم البعلية أو الُنظم املروية.  

التنافس بني االستددامات آخذ يف كما أن إن إدارة املياه يف الزراعة سوف تكون السبيل الوحيد للتكيف مع تغري املناخ. 

واملدن  ،يف املستقبل، مع ممارسة قطاعات أخرى مثل الطاقة، والصناعة، والتصنيعيد ازتالتزايد، ومن احملتمل أن ي

للمزيد واملزيد من الضغوط على نظام املياه ككل. وُتستددم الزراعة يف الغالب األعم، كمتغري تواؤمي للتوفيق بني 

احلاجة للحفاظ على نظام املياه األرضي  القيود العاملية املفروضة على توافر املياه، وبني معمسحوبات املياه الكلية و

أن يندفض يف مقابل االستددامات  ريودوره يف النظام اإليكولوجي ككل. ومن احملتمل لنصيب املاء امُلدصْص لل

 األخرى. 

 

لقد أدى التزايد يف التنافس وظهور جهات فاعلة جديدة إىل إجراء تعديل كبري يف عالقات القوة، بني  

عات وداخلها. ومل تتمكن املؤسسات ذاتها دائما من حتقيق التكيف يف حد ذاتها. وغالبًا ما كان املؤسسات والقطا

ن يزدادون تهميشًا بسبب التغريات السريعة ون وامُلهمشوالسكان األكثر احتياجًا للحصول على املاء، والفقراء واملعرض

 والنتائج املرتتبة على االستثمارات الواسعة.

 

الندرة املتزايدة ملوارد املياه، وخباصة يف بعض يف ضوء فكيف ميكن تأمني األمن الغذائي والتغذية للجميع  

 املياهاملناطق، وتزايد التنافس على استددامات املاء؟ وبوضع هذه التحديات يف االعتبار، يصْف التقرير املسالك بني 

من أجل الزراعة؛ وحتسني  اءت الفاعلة املعنية لكي ُتحسن إدارة املواألمن الغذائي والتغذية ويقرتح طرقًا جلميع اجلها

 إدارة الزراعة والنظم الغذائية من أجل املاء، وحتسني حوكمة املاء من أجل األمن الغذائي والتغذية. 
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 وحنن نقرتح مثانية ميادين للعمل وللسياسات ذات الصلة وللتدخالت وهي: 

 

وذلك كسبيل  ،القاريةاملستويات بدءًا باملستويات احمللية إىل  ،إليكولوجيةاإلدارة املستدامة وحفظ النظم ا -1

 لتأمني كمية ونوعية املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية يف املستقبل.رئيسي 

 تصميم ُنهج سياساتية متكاملة للتمكني من عمل التحديد املالئم لألولويات من اجل األمن الغذائي والتغذية.  -2

 ن األكثر تعُرضًا وتهميشًا على قمة اهتمامات السياسات والتدابري.وضع السكا -3

حتسني إدارة املياه يف الزراعة، يف كل من الزراعة البعلية واملروية، وإدارة املياه للتعامل مع ُندرة املاء ألجل  -4

 حتسني كفاءة الُنظم الزراعية ومرونتها وقوتها.  

  .ألمن الغذائي والتغذيةحتسني مساهمة التجارة يف املاء من أجل ا -5

  .املعارف والتكنولوجيات -6

  .احلوكمة الشاملة والفعالة -7

 تشجيع َنْهج قائم على احلقوق إزاء املاء من أجل األمن الغذائي والتغذية. -8

 

 وينبغي أن ُتبحث هذه العناصر مع مراعاة السياقات الوطنية واحمللية احملددة.  

 

هي األوىل باالهتمام، وينبغي لألمن الغذائي والتغذية أن ُيشكاٍل أولوية يف  املياهيف إن املناطق اليت بها ُندرة  

 الصلة باملياه.السياسات ذات 

 

. فالوفرة العاملية لألغذية لن تكون مضمونة ما مل ُتْعَط هذه املناطق الغنية شواغلواملناطق الغنية باملياه تراودها ال 

للزراعة االهتمام املناسب بالنسبة الستددام املياه. وللتجارة دور رئيسي تب أن تلعبه من أجل األمن الغذائي 

 والتغذية، يف هذا الصدد، وذلك عن طريق التعويض عن حاالت ُندرة املياه. 

 

حاالت ُندرة املياه وتزايد الطلبات وتنافسها على املاء تدعو إىل إعادة استحداث حوكمة املياه من أجل  إن تزايد 

األمن الغذائي والتغذية. وقد ُكتب الكثري حول هذا املوضوع. وها حنن أوالء نقرتح اتباع نهج يقوم على ثالثة مبادل من 

تويات. وتقع حوكمة املياه يف صميم العالقة بني السياسات التكامل، وحتديد األولويات، والشمول على مجيع املس

 املتنافسة، واملصاحل واجلهات الفاعلة، من قطاعات متعددة. 

 

وحنن نقرتح توجيه حوكمة املياه بواسطة أولويات واضحة ومتقامسة، يتم وضعها عن طريق آليات احلوكمة  

 احلق يف الغذاء كمبادل ُمحركة. الشاملة والشفافة، مع احلق يف مياه الشرب والتصحاح، و

 

وحتسني  .ويتسم تأمني احلصول على املاء بصعوبة شديدة بوجه خاص، بالنسبة للسكان املعرضني والنساء 

الفرص املتساوية يف احلصول على املاء والتصحاح هو مطلب أساسي من أجل التنمية االجتماعية لقطاع ُمه م من سكان 
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الزيادة املستدامة لألمن الغذائي والتغذية، وذلك حتقيق ة هي الالعب الرئيسي يف العامل. واجملتمعات احمللي 

 عن طريق اإلدارة املستدامة واملتكاملة لألرض واملاء على مستوى صفحة األرض. 

 

إن احلفاظ على املاء من أجل الكرامة، والصحة واألمن الغذائي والتغذية لكل فرد على وجه األرض ميثل أكرب  

 ن التحديات اليت تواجه البشرية. وُيَعُد حتليل وتوصيات هذا التقرير مساهمة يف خارطة الطريق الطموحة هذه. حتٍد م
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 شكر وتقدير 

 

يوجه فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية الشكر احلار إىل مجيع املشاركني الذين  

أسهموا مبدخالت عالية القيمة، وبتعليقات على املشاورتني املفتوحتني، األوىل، بشأن نطاق التقرير، والثانية، بشأن 

همات متاحة على اإلنرتنت مباشرة على العنوان مسودة التقرير املقدم )الُنسدة صفر(. ومجيع املسا
hlpe-www.fao.org/cfs/cfs. 
 

ويقدم فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية الشكر إىل تسعة من املستعرضني الُنظراء  

للتقرير. وتوجد القائمة الكاملة جبميع املستعرضني الُنظراء التابعني  (1ئية )الُنسدة لقيامهم باستعراض املسودة قبل النها

لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية على اإلنرتنت مباشرة على 

 .hlpe-www.fao.org/cfs/cfsالعنوان
 

ملا قدمه من دعم للوقت الذي أمضته يف البحث،  STEPS، رئيسة فريق املشروع مركز Lyla Methaوتشكر  

 للمساعدة يف جمال البحوث ولدعم عمل فريق املشروع.  Martha Kimmelو  Shilpi Srivastavaكما تقدم الشكر إىل 
 

همات ومقرتحات ومدخالت لعمل فريق والشكر احلار موصول إىل األفراد التالية أمساؤهم ملا أسهموا به من مسا 

 اخلرباء: 
 

Mohamed Ait Kadi, Kate Bayliss, Guillaume Benoît, Jahi M. Chappell, Michael Croft, Hilal Elver, 
Jennifer Franco, Karen Frenken, Quentin Grafton, Mary Grant, Ramy Hanna, Roberto Lenton, Meera 
Karunananthan, Sylvia Kay, Ashfaq Khalfan, Martha Kimmel, Amanda Klasing, Karen Hansen-
Kuhn, Emanuele Lobina, Maryann Manahan, Ruth Meinzen-Dick, João Monticeli, Doug Merry, Sofia 
Monsalve, Synne Movik, Alan Nicol, Darcey O'Callaghan,Stéphane Parmentier, Gauthier Pitois, 
Shefali Sharma, Steve Suppan, Barbara van Koppen, Frank van Steenbergen, Olcay Unver, Inga 
Winkler, Kifle Woldearegay and Tingju Zhu. 

 
إن العملية اليت يقوم بها فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية ُتَموْل بالكامل من  

املساهمات الطوعية. وتقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية هي عمليات علمية مجاعية 

. كما أن تقارير فريق اخلرباء الرفيع العاملي للجنة األمن الغذائيعام االجتماع المستقلة بشأن املوضوعات اليت طلبها 

املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية هي سلع عامة عامليًا. ويوجه هذا الفريق الشكر إىل اجلهات املاحنة اليت ظلت 

ذائي والتغذية، أو قدمت مساهمات لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغ حساب األمانةيف  2010ُتساهم منذ 

احرتامًا كامال. ويتلقى فريق اخلرباء  يتهفريق، بينما احرتمت استقاللالعينية، فمكنت بها من تسيري العمل داخل 

الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية منذ إنشائه الدعم من اسرتاليا، واالحتاد األوروبي، وفرنسا، وإيرلندا، 

 ج، وروسيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، واململكة املتحدة.والنروي

 
 

  إعداد النسدة العربية حتت إشراف دائرة برجمة االجتماعات والوثائق التابعة ملنظمة األغذية والزراعة  

 )دائرة برجمة االجتماعات والوثائق، جمموعة الرتمجة العربية(.
  

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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 املرفق 
 

 فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعا ماألمن الغذائي والتغذية  مشاريعدورة 
 

، وهذا الفريق هو 2009ُأنشئ فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية يف أكتوبر/ تشرين األول 

 منصة تفاعلية بني العلوم والسياسات التابعة للجنة األمم املتحدة املعنية باألمن الغذائي العاملي. 
 

وجلنة األمن الغذائي العاملي هي املنصة األوىل الشاملة الدولية واحلكومية الدولية اليت تقوم على الرباهني املعنية باألمن 

لطائفة واسعة من أصحاب الشأن امللتزمني بالعمل معًا بصورة ُمنسقة، ولدعم العمليات اليت الغذائي والتغذية، بالنسبة 

  36 يقودها البلد حنو القضاء على اجلوع وتأمني األمن الغذائي والتغذية جلميع بين اإلنسان.
 

األمن الغذائي العاملي. وهذا فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية والية عمله من جلنة ويتلقى 

يضمن شرعية وأهمية الدراسات اليت ُتجرى، كما يضمن إدخاهلا يف جدول األعمال السياسي املوضوعي على املستوى 

الدولي. وتضمن عملية صياغة التقرير الشمولية العلمية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية 

 واستقالليته. 
 
تقارير موجهة علميًا وسياساتيًا، تشمل حتليالت فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية ُيصِدر و

اليت جتري  اتالسياسمناقشات املتعلقة بوتوصيات، تقوم مقام نقطة البداية الشاملة القائمة على الرباهني بالنسبة لل

توفري فهم فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية إىل داخل جلنة األمن الغذائي العاملي. ويرمي 

األمن الغذائي والتغذية. وهو حياول توضيح املعلومات  انعدامأفضل لتنوع املسائل واألسانيد املنطقية عند التعامل مع 

 تدلص اخللفيات واألسباب املنطقية للمناظرات ولتحديد املسائل الناشئة.واملعارف املتعارضة، ويس
 

فهو وليست لدى فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية الصالحيات إلجراء حبوث جديدة، 

معاهد ات )اجلامعات، يستمد دراسته من البحوث احلالية واملعارف اليت ُتصدرها املؤسسات املدتلفة اليت توفر اخلرب

 ث، املنظمات الدولية، إخل( كما يضيف قيمة بواسطة التحليل العاملي، املتعدد القطاعات واملتعدد التدصصات. والبح
 
فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية بني املعارف العلمية الدراسات اليت يقوم بها جتمع و

امليدان، يف عملية واحدة صارمة. وهو ُيرتجم ثراء وتنوع أشكال معارف اخلرباء من اجلهات واخلربات املستمدة من 

الفاعلة املتعددة )معارف التنفيذ احمللي، واملعارف القائمة على البحوث العلمية، واملعارف اخلاصة بـ"أفضل 

 كال معرفية ذات صلة بالسياسات.أشاملمارسات"( اليت تستفيد من كل من املصادر احمللية والعاملية، وتضعها يف 
 

ولضمان الشرعية واملصداقية العلمية هلذه العملية، وكذلك شفافيتها وصراحتها بالنسبة جلميع أشكال املعارف، يعمل 

، ُمواَفق عليها من شديدة التحديدفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية هذا على أساس قواعد 

 األمن الغذائي العاملي.  جانب جلنة
 

                                                      

 
 . www.fao.org/cfsمتاحة على املوقع الح جلنة األمن الغذائي العاملي، وثيقة إص  36

http://www.fao.org/cfs
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 :مزدوجله هيكل وفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية 
 

خبريًا ذائع الصيت دوليًا يف جمموعة متنوعة من اجملاالت ذات الصلة باألمن  15تتألف من  يةجلنة توجيه -1

لفريق اخلرباء  اللجنة التوجيهيةالغذائي والتغذية، ُيعينهم مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي. وُيشارك أعضاء 

كومة كل منهم أو الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية بصفاتهم الفردية، وليس بصفة ممثلني حل

 ملؤسسته أو منظمته. 

للقيام بالتحليل،  اللجنة التوجيهيةاليت تعمل على أساس مشروع حمدد، ُيدتار وُيدار بواسطة  املشاريعفرق  -2

 ورفع التقارير بشأن مسائل حمددة. 
 

دءًا من املسألة السياسية ( التحديد الواضح للمراحل، ب13الرامية إىل صياغة التقارير )الشكل  املشاريعوتشمل دورة 

فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية والطلب الذي ُتصيغه جلنة األمن الغذائي العاملي. ويؤسس 

وفرق  اللجنة التوجيهيةحلوار علمي، يستفيد من تنوع التدصصات، ومن اخللفيات ومن نظم املعارف، ومن تنوع 

احملكومة حبدود للموضوعات وحبدود زمنية تعمل حتت  املشاريعواملشاورات اإللكرتونية املفتوحة. إن فرق ، املشاريع

 .للجنة التوجيهيةقيادة إشراف التوجيه العلمي واملنهجي 
 

نى بنطاق وُيدير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية مشاورتني مفتوحتني لكل تقرير: األوىل، ُتع

شروع "العمل اجلاري". وهذا يفتح آفاق العملية أمام مجيع اخلرباء املهتمني، وأمام صفر ملسودة املالدراسة؛ والثانية، ب

هم أيضًا من أصحاب املعارف. وتساعد املشاورات فريق اخلرباء الرفيع املستوى  نالذي ،مجيع أصحاب الشأن املعنيني

على فهم املسائل واالهتمامات بصورة أفضل، وإثراء قاعدة املعارف، مبا يف ذلك املعارف  املعين باألمن الغذائي والتغذية

 االجتماعية، اليت ترمي إىل إدماج املنظورات العلمية املتنوعة ووجهات النظر معًا. 
 

من التقرير . ويتم االنتهاء ةنهائيقبل ال املسودةوتشتمل هذه العملية على عملية استعراض نظري علمي خارجي وعلى 

 أثناء االجتماع وجهًا لوجه.  اللجنة التوجيهيةواعتماده بواسطة 
 

باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية وُتنشر تقارير فريق 

ى إمداد املناقشات واملداوالت داخل )العربية، والصينية، واإلجنليزية، والفرنسية، والروسية، واإلسبانية(، وتعمل عل

 جلنة األمن الغذائي العاملي باملعلومات. 
 
وعملياته ومجيع تقاريره  فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذيةأما مجيع املعلومات املتعلقة ب 

 .hlpe-www.fao.org/cfs/cfsالسابقة فمتاحة على املوقع الشبكي هلذا الفريق على االنرتنت: 

  

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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