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 املقدمة
الغر�س والنظرة االوليه

تعترب املياه مورد حيوي. وهي لي�شت مهمة فقط النها اأ�شا�شيه للحياه بل اي�شا النها جتمع النا�ض. ولكن املقدرة 
اأماكن  بينها. فيعي�ض الكثري من �شكان العامل يف  على الو�شول اىل م�شادر املياه غري مت�شاويه داخل االمم وما 
يزيد الطلب فيها على املياه عن املوارد، اأو حيث حتد نوعيتها الرديئة من مقدرة النا�ض على ا�شتعمالها. ويهدد 
نف�شها ويقلل  القرارت حولها، احلياة  اتخاذ  اأو  اليها وا�شتعمالها  الو�شول  امكانية  العدالة يف  املياه وعدم  �شح 
من نوعيتها ويعرقل التنمية االن�شانية اجلوهرية. وت�شكل �شح املياه وعدم العدالة يف توزيعها  عوامل تهديد  اد 
قد ت�شبب النزاعات العنيفة. فالعنف املتعلق باملياه �شائع يف الكثري من انحاء العامل ومن املتوقع ان يتزايد يف 

االعوام القادمة ب�شكل عام.
املدين  املجتمع  يف  ال�شالم  وبناة  املياه،  م��وارد  تنمية  جمال  يف  العاملني   م�شاعدة  اىل  الوثيقة  هده  تهدف 
واملدافعني عن حقوق االن�شان وهم ي�شعون الدخال ق�شايا املياه وبناء ال�شالم �شمن عملية الربجمة مل�شاريعهم. 

والغر�ض يف اال�شا�ض له �شقني،  هما:-

• املعلوماتية – من اأجل تزويد اطار مفاهيمي حول الق�شايا الرئي�شة وحركة تطورها.	
• براجمية – من اأجل تزويد االر�شادات العملية واأدوات العمل.	

وي�شتقي هدا العمل مواد كثرية منتجة من قبل الباحثني والعاملني يف جمال التنمية حول املياه والنزاع والتعاون 
ويطرحها ح�شب الت�شل�شل التايل:-

• و�شع املياه العاملي احلايل	
• مفاهيم النزاع والعنف وحتويل النزاعات والتعاون يف ق�شايا املياه.	
• امل�شتوى 	 امل�شتقبلية على  التاريخي واالمناط  املنظور  باال�شافة اىل  باملياه  املتعلقة  النزاعات  جت�شيدات 

الدويل وما بني  الدول.
• واملوؤ�ش�شاتية 	 االجتماعية-االقت�شادية،  العوامل  ح�شب  وحتليلها  باملياه،  املتعلقة  النزاع  م�شببات 

ال�شيا�شية والبيئية .
• مبادىء بناء ال�شالم لت�شميم امل�شاريع ح�شب قيم خدمات االغاثة الكاثوليكية ، والتعليم االجتماعي 	

يف  االن�شاين  الدويل  والقانون  باملياه،  االن�شاين  احلق  حول  املتحدة  االمم  وت�شريحات  الكاثوليكي، 
حاالت احلرب، مبا فيه اتفاقيات جينيف.

•  نقاط للتاأمل تت�شمن نظره ملخ�شة حول االلتزامات القيمة املتعلقة  بالتحدي الكبري يف جمايل املياه 	
وبناء ال�شالم.

• نقا�ض حول منظور لبناء ال�شالم ي�شاعد يف توجيه ا�شرتاتيجيات تنمية املوارد املائية ، وتطوير اأدوات 	
حتويل النزاعات املتعلقة باملياه، واخلطوات املو�شى بها من اأجل التعامل مع �شيناريوهات حمدده من 

النزاع املتعلق باملياه .

و�شتت�شمن الوثيقة درا�شة حاالت وتاأمالت حتى تبقى النظرية قريبة من الواقع حيث يعمل موظفوا تنمية املوارد 
املائية الدولية، واملدافعني عن حقوق االن�شان، وبناة ال�شالم.

يف معظم االأحيان عندما نحتاج اىل املاء

1.  ال جند غري ال�شالح 
الف�شائل  بني  امل�شلحة  االأ�شتباكات   .2
اأجربت  احلكومية  ال�شومالية  والقوات 
من  ال��ف��رار  على  ال�شومالني  من  الكثري 

منازلهم  
3.  هذه االأر�ض اجلرداء ال توفر اأمانا لهذا 
مقاطعة  يف  العط�شان  ال�شومايل  الالجئ 

"Mudge.مودج"
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امل�ضطلحات الرئي�ضية:

مورد مائي حم�ضن: خدمات املياه املزودة عرب ال�شبكات املنزلية اأو التمديدات العامة اأو حفر املياه ، واالبار والينابيع املحمية، واملياه املجمعة من االمطار. )منظمة 
ال�شحة العامليه، و�شندوق االمم املتحدة لالطفال، اليوني�شيف(.

امكانية الو�ضول اىل مورد مائي حم�ضن: املقدرة على احل�شول على 20 لرت على االقل للفرد كل يوم من م�شدر حم�شن للمياه الواقع على م�شافة كيلومرت واحد 
من منزل امل�شتهلك. )منظمة ال�شحة العامليه، و�شندوق االمم املتحدة لالطفال، اليوني�شيف(.

اأزمة املياه: و�شع يفوق فيه الطلب على املياه على الكميات املتواجدة منها خالل فرتة معينة اأو تكون امكانية ا�شتعمال املياه حمدوده ب�شبب ردائة نوعيتها )وكالة البيئة 
االوروبية( البالد او ال�شكان الدين لديهم 1000 اىل 1700 مرت مكعب من امل�شادر  املتجدده من املياه لكل فرد كل عام جلميع اال�شتعماالت تعترب لديها اأزمه مياه )برنامج 

البيئة يف االمم املتحدة(.

�ضح املياه: هو و�شع ت�شود فيه �شمة قلة م�شادر املياه وعدم مقدرتها على �شد احلاجات باملعدل العام اأو على املدى البعيد ح�شب طلب احتياجات جميع القطاعات مبا 
فيها البيئة. وتعترب البالد التي لديها 1000 مرت مكعب من موارد املياه املتجددة لكل فرد يف كل عام جلميع اال�شتعماالت تعترب لديها �شح يف م�شادر املياه. )برنامج البيئة 

يف االمم املتحدة(.

االمن املائي: ا�شتطاعة الدولة اأو ال�شكان احل�شول على كميات كافية من املياه املح�شنة للحفاظ على م�شتويات كافية من انتاج الطعام والب�شاعة ، وال�شرف ال�شحي 
وال�شحة العامة. )هوفمان، 2004( وعدم وجود االمن املائي هو النق�ض يف ال�شروط الواردة اأعاله.

املياه احلقيقية: كمية املياه امل�شتهلكة يف عملية انتاج كمية معينة من الطعام اأو املنتجات االخرى. )هيئة املياه العاملية(. 

 التوتر: عالقة م�شدودة ما بني االفراد اأو املجموعات اأو االمم الخ. )قامو�ض راندوم هاو�ض(.

النزاع: و�شع اجتماعي حيث يوجد جهتان اأو فاعالن على االقل ي�شعون للح�شول يف نف�ض الوقت على جمموعة من املوارد النادرة. )واللين�شتني، 2002( وت�شكل 
النزاعات جزء ال ميكن جتنبه من عملية التغيرياالجتماعي يف جميع املجتمعات.

حتول النزاعات: خطوة تاأتي بعد حل النزاع بالتفاو�ض حيث يتم »حتويل« اأطراف النزاع وعالقاتهم ببع�ض والعنا�شر البنيوية امل�شببة للنزاع ب�شكل غري عنيف. )اأنظر 
اىل النقا�ض حول اراء »نويفلد« وزمالئه الحقا(.

النزاعات املتعلقة باملياه: النزاعات التي تن�شب ما بني جهتني اأو اأكرث لديها مطالب متناف�شة حول مورد مياه معني، اأو تخ�شي�شه اأو ا�شتعماله. 

النزاع العنيف: نزاع ما بني طرفني او اكرث حيث تفر�ض القوة بهدف احداث ال�شرر او االذى على االعداء . وقد ت�شتخدم او ال ت�شتخدم اال�شلحة يف هده النزاعات.
)قامو�ض اأمرييكان هرييتيج(.

احلرب: حالة من النزاع املفتوح امل�شلح الدائم لفرتة طويلة يف العادة والذي يحدث ما بني اأمتني او بلدين اأو جهتني. .)قامو�ض اأمرييكان هرييتيج(.

بناء ال�ضالم: تعرف خدمات االغاثة الكاثوليكية هدا امل�شطلح على انه عملية تغيري او�شاع اجتماعية اأو هياكل �شيا�شية غري عادلة  عرب »العالقات ال�شحيحية« . وحتول 
هده العملية الطريقة التي تعي�ض فيها املجتمعات وكيفية ا�شالح عالقاتها وتخلق ف�شاءات حيث تبني الثقة املتبادلة واالحرتام وت�شنح الفر�شة لنمو متكامل .  
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موارد املياه: املنظور العاملي

اأجل املحافظة على احلياة على  تعترب املياه �شروريه للحفاظ على حياة كل فرد،  وال�شتدامة اال�شحة واحلفاظ على الظروف االجتماعية واالقت�شادية امل�شتقرة، ومن 
اأو موجودة  ، واكرثها حم�شورة النها متجمدة  املاحلة( 5. 2% فقط  املياه غري  العذبه )اي  املياه  املوجودة على االر�ض حمدودة وت�شكل  املياه  كوكبنا. ولكن كمية 
يف جوف االر�ض. وان الكمية الكاملة للمياه العذبة املوجودة يف البحريات واالنهر تقدر ب1 0.0% فقط من ال4 .1 بيليون كيلومرت مكعب من املياه على االر�ض 
)جليك،2006(. ومبا اأن عدد �شكان العامل قد و�شل اىل 5. 6 بليون ن�شمة وهو يتزايد فان كمية املياه لكل فرد ت�شتمر يف االنحدار . ولكن امل�شكلة الرئي�شية تكمن يف 

ا�شباب من �شنع يد االن�شان نف�شه. فان انعدام العدالة يف فر�ض الو�شول اىل توزيع املياه العذبة يظل متفاوت ما بني البلدان ويف داخلها.
ويفتقد ما يقارب البليون �شخ�ض اىل فر�ض الو�شول اىل املياه املح�شنة . كما وال يوجد لدى 5 .2 بليون تقريبا فر�شة احل�شول على  ت�شهيالت �شحية حم�شنة مثل 
املجاري واحلفر االمت�شا�شية واملراحي�ض. ويعي�ض 80% من الذين لي�ض لديهم  فر�ض الو�شول للمياه يف مناطق ريفية. وميوت كل عام ما يقارب من  1 .2 مليون ، 

واأكرثهم من االطفال ، ب�شبب االمرا�ض املتعلقة باملياه اال�شنة اأو عدم وجود ال�شرف ال�شحي اأو النظافة الكافية.
ويعي�ض ثلث ال�شكان يف العامل تقريبا يف بالد يوجد فيها اأزمة مياه وهي يف اال�شا�ض يف ا�شيا وافريقيا. ومن املتوقع اأن تزداد هده الن�شبة من �شكان العامل اىل الثلثني 
حتى عام 2025 . وتبعا لذلك فانه من املتوقع اأن تزداد النزاعات املتعلقة باملياه وتتكثف يف تلك املناطق. ويوؤثر ال�شح التام للمياه حاليا على اكرث من 500 مليون �شخ�ض 
يف اأكرث من 30 بلد. وانه ملن املتعارف عليه ب�شكل وا�شع اأن لدى �شح املياه دور بارز يف تهيئة الظروف التي ت�شبق النزاعات العنيفة النها ت�شبب عدم الر�شى والتاأزم. 

)�ض. با�شتيل واأ. وولف، 2001(.
لقد ازداد اال�شتهالك العاملي للمياه بثالثة ا�شعاف يف الن�شف الثاين من القرن الع�شرين، وهو يزداد بوترية اأ�شرع بكثري من ازدياد ال�شكان يف العامل يف نف�ض الفرتة. اذ 
ت�شتعمل موارد املياه  يف ن�شاطات ان�شانية عديدة تتق�شم ب�شكل عام ما بني الزراعة 70% وال�شناعة 22% واال�شتعمال املنزيل 8%. ويف كثري من االحيان ي�شبب التناف�ض 

ما بني هده اال�شتعماالت للمياه العذبة ، النزاع.

حتويل النزاع والتعاون

اأي�شا لتحويلها  باأن النزاعات هي جزء ال ميكن جتنبه من التغيري االجتماعي يف جميع املجتمعات فهم يهدفون لي�ض فقط ملنع النزاعات بل  مبا اأن بناة ال�شالم يعرتفون 
والعدول عن العنف. وقبل �شرب غوار مو�شوع النزاعات املتعلقة باملياه بالذات، قد يكون من املهم واملفيد االطالع على بع�ض مزايا النزاع احلديث ب�شكل عام. ي�شري 

الكاتب »اأزار،1983« اىل العوامل املذكورة ادناه، والتي تت�شم بها النزاعات احلديثة التي ت�شتمر الوقات طويلة:-

• احدى انواع ال�شح يف املوارد	
• انعدام العدالة احلقيقية او املعتقدة	
• احتكار القوة من قبل اأفراد طغاة اأو جمموعات طاغية، وحد من مقدرة املجموعات االخرى من الو�شول اىل املوارد )اأزمة ال�شرعية(.	
• عدم اال�شتقرار االقليمي.	
• الت�شرذم ال�شيا�شي.	
• البنية اله�شة للدولة.	
• التناف�ض على االر�ض و\ اأو املوارد املحدودة االخرى، مبا فيها املياه.	
• التوتر االثني\العرقي.	

اأو الفر�ض واي�شا االمن  وتن�شاأ النزاعات يف اأكرث االحيان عندما تكون ال�شعوب حمرومة من حاجاتها االن�شانية اال�شا�شية وينتج عن ذلك مطالبتها باخلدمات املح�شنة 
واالعرتاف والتقبل والفر�ض العادلة للو�شول اىل املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية وامل�شاركة االقت�شادية.وقد يح�شل العنف اأو ال يح�شل يف حاالت كهذه من النزاعات.
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امليــــاه والــــنزاع

ويقود التوتر ما بني اجلهات املتناف�شة على احل�شول على املياه وا�شتعمالها اأو حتديد ح�ش�شها يف اأكرث االحيان 
اىل النزاع املبا�شر، الذي قد يتحول اىل نزاع عنيف اذا مل يتم التعامل معه ب�شكل كفوء. ومع اأن املياه قلما 
ت�شكل ال�شبب الوحيد اأو الرئي�شي يف النزاعات ما بني االمم اأو يف داخلها ، فهي قد توؤجج التوترات القائمة 

باال�شافة اىل تعويق التطور نحو حل النزاعات العري�شة القائمة.
ويف عام 2000 ن�شبت نزاعات حول املياه يف �شاندونغ يف ال�شني حيث ا�شطدم الفالحون مع ال�شرطة على 
اثر خطط حكومية لتحويل مياه الري اىل املدن وال�شناعات. وح�شل نزاع متعلق باملياه يف ذات العام يف 
كوت�شابامبا يف بوليفيا حيث قامت احلكومة بعملية قمع عنيفة لع�شرات االالف من املتظاهرين بعد اأن قامت 
بخ�شخ�شة خدمات املياه التابعة للبلديات. وال �شك اأن التاريخ مليء باالمثلة على النزاعات العنيفة الناجتة، 
على االقل جزئيا، عن ق�شايا متعلقة بالتحكم مب�شادر املياه اأو القدرة على الو�شول اليها. وهذه احلوادث قد 

تعترب مقدمة النواع التوترات املتوقعة يف امل�شتقبل الن الطلب على املياه يفوق املوارد املائية بكثري.
ومن االرجح اأن حت�شل النزاعات العنيفة املبا�شرة على املياه على ال�شعيد املحلي – حيث يكون الوقع االكرب 

للمنظمات الدولية و�شركائها املحليون امللتزمون بتنمية موارد املياه الوقع االكرب.
تاأي�ض م�شاريع تهدف اىل منع وجتنب النزاعات العنيفة املتعلقة  وبال�شعي مل�شاعدة العاملني يف امليدان يف 
باملياه على االر�ض، �شوف نناق�ض مفاهيم بناء ال�شالم وتقنيات حل النزاعات مع اعطاء اأمثلة حمددة حول 

ا�شتعماالتها. ويالحظ واللر�شتاين )2002( اأن الهدف هو الرتويج لتحويل النزاع الذي يعرفه كالتايل:-
تتقبل كل  املركزية وحيث  الدي يحل م�شاكلهم  التفاهم  النزاع على  اأطراف  فيه  يتفق  » و�شع حيث 
جهة االخرى كطرف م�شروع وله احلق يف الوجود، وحيث يوقفوا جميع االعمال العنيفة �شد بع�شهم 

البع�ض.
بناء ال�شالم حتويل النزاعات النه يركز على اال�شخا�ض وبناء العالقات والعمليات الت�شاركية. كما  وي�شبه 

وتعرفه »كاريتا�ض انرتنا�شيونالي�ض« يف كتيب تدريب لها ا�شدر عام 2002، حيث تقول هده املنظمة :- 
من  االنتهاء  بعد  اأو   ، مانعة(  خطوات  )باتخاد  العنيف  النزاع  ن�شوب  قبل  اما  ال�شالم  بناء  يحدث 
النزاع العنيف ) عن طريق جهود العادة بناء جمتمع ذو طابع اأكرث �شلميه(. وقد يتخد �شكل ن�شاطات 
م�شممة  لزيادة التفاهم وتقبل االخر وللرتويج للتعاي�ض اأو ن�شاطات تتعامل مع التطرق اىل اال�شباب 
الهيكلية وراء انعدام العدالة اأو النزاع.... وت�شعى عملية حتويل النزاع اىل تغيري العالقات والهياكل 
االجتماعية غري العادلة اأو غري املت�شاوية بطرق ت�شتطيع من خاللها بناء جمتمع فيه ق�شط اأكرب من العدالة. 
وبذلك تتخطى عملية حتويل النزاعات فكرة حل النزاعات النه تتطلب حتويل اجلهات وعالقاتها فيما 

بينها والعوامل الهيكلية امل�شببة للنزاع )نويفلد واخرون، 2002، �ض. 15-14(.

خزان كامبيومينغ بوي يف كمبوديا ، ويقع بني 
مقاطعتي بافل وبانون يف اإقليم "بتامبانغ"

حفره  مت  ال��ذي  ال�شد  ح��ول  االأم��ن��ة  املناطق 
من  الكثري  فيه  وازهقت   ، االجباري  بالعمل 
واجلوع  العمل  يف  االره��اق  نتيجة  االأرواح 

والعقاب.



اجلزء االول
املياه والنزاع والتعاون

خلفية
يعملون  بوليفيا،  بادجيانا،  بوكارا  من  ورجال  ن�شاء 

معا من اجل تركيب �شبكة مياه ملجتمعهم املحلي
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عدم القدرة على الو�ضول اىل م�ضادر املياه كاحد اأ�ضكال »العنف البنيوي«

ان اأكرث جت�شيدات العنف املتعلق باملياه انت�شارا هو احلرمان من قدرة الو�شول اىل م�شادر املياه املح�شنة 
وعدم وجود خدمات ال�شرف ال�شحي،  وقد ي�شمى هذا الو�شع »بالعنف البنيوي« ، وهو يوؤثر على مئات 

املاليني من الفقراء حول العامل.
تخيل موت جميع االطفال حتت �شن اخلام�شة يف مدينة نيو يورك او لندن معا من اأجل اأخذ فكرة عامة حول 
وقع موت 8،1 مليون طفل تقريبا كل عام نتيجة اال�شهال الذي ي�شببه املاء غري النظيف وال�شرف ال�شحي 
ال�شيء. وي�شكل املوت ب�شبب اال�شهال ثاين مر�ض قاتل لالطفال )اذ ي�شبب 15% من جميع الوفيات بني 
االطفال( وياتي بعد التهاب اجلهاز التنف�شي احلاد ) فورو نا�شيونال دي اغوا، 2008(. وبينما جت�شد حاالت 
الوفاة هذه بني ال�شغار واهر مزعجة جدا ب�شبب »العنف البنيوي« املتعلق باملياه ، هنالك جت�شيدات اخرى 

تت�شمن:-
• او م�شكلة �شحية 	 النامية يف كل االوقات من مر�ض  الدول  ال�شكان يف  – يعاين ن�شف  املر�ض 

مرتبطة بنق�ض يف املياه او ال�شرف ال�شحي.
• باملياه 	 املتعلق  املر�ض  ب�شبب  يوم درا�شي كل عام  مليون  – يفقد 443  التعليم  فر�ض  �شياع يف 

)2006 ،UNDP(
• ال�شفادور مثال 	 – يف  الذاتي  التطوير  النظر عن �شياع فر�ض  – فبغ�ض  �شياع كبري يف االنتاج 

ي�شرف اع�شاء العائالت الفقرية الذين لي�ض لديهم مياه جارية يف بيوتهم ما معدله 5،8 % من 
وقتهم يف جلب املياه)فورو نا�شيونال دي اغوا ، 2008(  

وت�شكل حقيقة عدم قدرة �شخ�شان ما بني كل ثالثة ا�شخا�ض احل�شول على املاء النظيف فيما هم يعي�شون 
على اقل من دوالرين يف اليوم اأزمة وعنف فظيع وقا�شية تواجه فقراء العامل باال�شا�ض ، وعلى اأي جهود 

للرتويج حلل النزاعات املتعلقة باملياه ان تعرتف بهذه احلقيقة )UNDP، 2006 ب(.
ومع زيادة الطلب على املياه واال�شطدام مع حقيقة ان مواردها حمدودة ، فال بد من مواجهة النزاعات 
باملياه وبالذات النزاعات الداخلية �شمن االمم. وهذا يعني ان هناك حاجة ما�شة مل�شاعفة اجلهود  املتعلقة 
ملنع النزاعات. وان القدرة على الو�شول اىل م�شادر قريبة وكافية من املياه املح�شنة واملنا�شبة لال�شتهالك 
املنزيل �شتخفف من وطاأة العنف »البنيوي« الواقع على الذين يعانون من الفقر املدقع، وبالذات الن�شاء 
واالطفال حيث �شيتم بعدها تخ�شي�ض الوقت للجهد املنتج واملدر للدخل من قبل البالغني ، و�شتفتح الفر�ض 
يف التعليم لالطفال. ونتيجة لذلك قد يهداأ التوتر و�شي�شتعاد احل�ض اجلماعي بالكرامة وقد ي�شود التعاون.

الف�ضل االأول:   امليــــاه والــــنزاع

ابوابها  تغلق  املاء كانت املدر�شة  بئر  تاأهيل   قبل 
االطفال  ال�شغال  وذل��ك   ، اجلفاف  ف�شل  يف 

بجمع املياه طول  النهار.

مليون وفاة حتدث كل عام يف  حوايل ن�شف 
فعلى   ، احلمل  م�شاكل  ب�شبب  النامية  ال��دول 
�شبيل املثال قيام املراأة  بحمل اواين املياه الثقيلة 
يوؤدي اىل متزقات يف احلو�ض تنجم عن وفاة 

املولود.
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النزاع حول املياه على ال�ضعيد املحلي، والقومي
 والدويل والعاملي

يحدث النزاع حول املياه على اربع م�شتويات مرتبطة ببع�شها البع�ض :-
الدولة  بني  ما  اأو  معينة  منطقة  يف  املياه  على  املتناف�شة  االجتماعية  املجموعات  بني  ما  املحلي:  ال�صعيد 

ومواطنيها يف منطقة حمددة.
ت�شرد جمتمعات  نقطة معينة اىل  املياه من  القبلية حول احل�شول على  التوترات  ما بني  وترتاوح االمثلة 
للدولة وعدم مقدرتها  ال�شيء  ب�شكل عام على احلكم  ال�شكان  اأو اىل رد فعل   ، �شد  بناء  ب�شبب  كاملة 
على توفري خدمات مياه جيدة. وعلى امل�شتوى املحلي، ي�شاهم هدا النوع من التوتر حول ا�شتعمال املياه 
وتواجدها وح�ش�شها يف ا�شعال العنف الذي قد يت�شاعد وي�شبب عدم اال�شتقرار �شمن الدولة ويف 
االقاليم املجاورة. اأما التوتر ما بني املواطنني و�شلطات الدولة فتتج�شد ب�شكل اأويل يف الع�شيان املدين 
اتخاذ  عمليات  يف  املواطنني  ا�شراك  يتم  مل  اذا  عنيف  وتظاهر  تخريب  عمليات  اىل  يت�شاعد  قد  الذي 

القرار. ويف اأكرث االحيان يتم قمع هذه املظاهرات ب�شكل عنيف من قبل الدولة.
ال�صعيد الوطني: حت�شل اخلالفات ما بني جمموعات امل�شالح املختلفة حول ال�شيا�شات الوطنية التي توؤثر 

على ادارة املياه.
وتت�شمن االمثلة على النزاعات التي ت�شببها القوانني الوطنية املت�شاربة التي حتكم القطاعات واالولويات 
املتناف�شة من الزراعة اىل ال�شناعة اىل حماية الطبيعة اىل موارد مياه البلديات. وتن�شب هده النزاعات 
ب�شبب عدم وجود ادارة متنا�شقة ملوارد املياه على امل�شتوى الوطني. ولكن حيث تكون احلكومات �شعيفة 

اأو فا�شدة ينتج عن تلك النزاعات العنف.

ال�صعيد الدويل: ما بني الدول حول ا�شتعماالت موارد املياه امل�شرتكة.
اأ�شفلها  اأو  االنهر  اأعلى  عند  الواقعة  الدول  بني  ما  بالعنف  والتهديد  التوتر  ذلك  على  االمثلة  وتت�شمن 
حول ا�شتعمال مياه االنهر امل�شرتكة، باال�شافة اىل ا�شتعماالت مياه �شطحية عرب حدودية اأو املياه اجلوفية. 
وقد تعطل تلك التوترات ما بني الدول، التنمية امل�شتدامة وتكون �شببا غري مبا�شر للفقر، والهجرة وعدم 

اال�شتقرار االجتماعي. وقد تت�شبب اأي�شا يف اثارة نزاعات عنيفة اأخرى ال عالقة لها باملياه.

ال�صعيد العاملي: ما بني ال�شكان املهم�شني واالغنياء حيث تن�شب النواعات عندما توزع امل�شادر ب�شكل غري 
االمتيازات  لديها  التي  القطاعات  اىل  االطراف  على  يعي�شون  الدين  املهم�شني  ال�شكان  من  وتذهب  عادل 

والتي تعي�ض يف املحور.
فمثال تن�شب النزاعات عندما ت�شتعمل املياه العذبة على ال�شعيد العاملي واالرا�شي اي�شا لتلبية احتياجات 
احلروقات  )مثل  الغنية  املجتمعات  طلبات  تتغلب  حيث  لل�شوق،  احلكومةاملجارية  و�شيا�شات  ال�شوق 
الطبيعية من الذره لل�شيارات وال�شاحنات اأو املنتجات الزراعية املتطلبة لكميات كبرية من املياه املزروعة 

للت�شدير( على االحتياجات اال�شا�شية لل�شكان املحليني الفقراء. 

حينما كن نطلب املاء كانوا يطلقون علينا الغاز 
امل�شيل للدموع .

عامل  على  اإنعك�ض  املتاأ�شل  اليومي  العنف 
للمياه  الو�شول  اىل  بحاجة  لكونهم  الفقراء 
ذلك  على  مثال  خري  الطفل  وهذا   ، ال�شاحلة 
حيث كان ير�شل مل�شافات بعيدة جللب املاء يف 

منطقة اأركالين يف بوليفا.
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املياه كهدف اأم اأداة اأم غر�س يف النزاعات 
ت�شنف قاعدة معلومات موؤ�ش�شة املحيط الهاديء حول املياه والنزاعات دور املياه يف النزاعات ما بني االعداء 

)ب. جاليك 2008(. ويبني اجلدول 1.1 و�شف ومثال على كل دور من هده االدوار.

اجلدول رقم 1.1 : املياه كهدف اأم اأداة اأم غر�ض يف النزاعات مقتطفات من ب.جاليك »ت�شل�شل نزاعات املياه« 2008.
اأدوار املياه يف 

النزاع
مثالالو�شف

على عندما ي�شتعمل تدمري �شبكة\نظام املياه كاأداة حرب.هدف ع�شكري ال�شدود  الربيطانية  امللكية  الطريان  ق��وات  ق�شفت   :1943
اأنهر املونيه وال�شوربيه وااليدر يف املانيا. وقتل 1200 �شخ�ض يف 
الهجوم على املونيه. يف 2001 : ق�شفت القوات االمريكية حمطة 
توليد الكهرباء يف �شد كاجاكي يف افغان�شتان حتى تقطع الكهرباء 

عن مدينة قندهار.
1992: �شيطر ال�شرب البو�شنيني على �شمامات املياه التي تتحكم عندما ت�شتعمل ال�شيطرة على نظام املياه كاأداة حرب.اأداة ع�شكرية 

بجريانها من االبار التي كانت تزود اأكرث من 80% من املياه الواردة 
اىل مدينة �شاراييفو املحا�شرة.

�شد اأداة �شيا�شية ال�شيا�شي  للك�شب  املياه  نظام  على  ال�شيطرة  ت�شتعمل  عندما 
االعداء.

الطريق على و�شول مياه  بويرتوريكو  املتظاهرون يف  1999: �شد 
يف  املتكرر  املياه  النقطاع  تبعا   ، البحرية  القاعدة  اىل  بالنكو  نهر 

املدن املحيطة – �شمن نزاع غري عنيف.
اىل �شبب لنزاع تنموي املياه  ملوارد  العادلني  غري  واال�شتعمال  التوزيع  يوؤدي  عندما 

انحدار يف م�شتوى امل�شادر املائية اىل احلد االدنى
خالل  واثيوبيا  كينيا  يف  االق��ل  على  �شخ�شا   40 م��ات   :2006

�شدامات متوا�شلة حول املياه، واملا�شية واأرا�شي الرعي.
االمنية  االج���راءات  الفالحني  االف  اخ��رتق  الهند  ويف   :2007
تخ�شي�ض  حول  التظاهر  اأجل  من  هرياكود  �شد  منطقة  وداهموا 

املياه لل�شناعة.
عندما ي�شتعمل فرد اأو جمموعة منظمة القوة اأو التهديد بها بطريقة ا�شاليب االرهاب

غري �شرعية �شد اال�شخا�ض اأو املمتلكات مع نية تخويف اأو اجبار 
املجتمعات اأو احلكومات ويف اأكرث االحيان ال�شباب اأيديولوجية 

اأو �شيا�شية.

بغداد  يف  املياه  انابيب  الحدى  العراق  يف  تفجري  ح�شل   :2003
والبالغ عر�شه 6 اأقدام.

ال�شيا�شي\ الهدف 
الع�شكري

على  ال�شيطرة  حتكم  اأو  متتلك  اأن  ال��دول  اح��دى  حت��اول  عندما 
م�شادر املياه لدولة اخرى.

اجل  من  اجن��وال  نحو  افريقية  اجلنوب  القوات  حتركت   :1986
دفع  بقوة  الكهرباء  لتوليد  روكانا  حمطة  وحماية  على  اال�شتيالء 

املياه.

اأثار ق�شف بريطاين ل�شد موهني يف وادي 
روهر باملانيا خالل احلرب العاملية الثانية.
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امليــــاه والــــنزاع

املنـــظور التــــاريخي

النزاعات املتعلقة باملياه ما بني ال�ضعوب
يف عام 1995 ، حذر نائب رئي�ض البنك الدويل – ا�شماعيل �شراج الدين باأن »حروب القرن القادم �شتكون 
حول املياه«. وبالرغم من اال�شت�شراف الذي ي�شت�شهد به مرارا حول »حروب املياه« املرتقبة ما بني الدول فعلينا 
ب�شكل  املياه  ب�شبب  ن�شبت  التاريخ حرب  فيه  ايجاد اخر مرة �شجل  اأجل  اأن نرجع 4500 عام اىل اخللف من 
اأي جنوب العراق احلديث  النهرين هم جلا�ض وامه ،  خا�ض. ولقد ح�شلت ما بني دويلتني يف منطقة ما بني 

)جاليك،2008(.

النزاع اأم التعاون؟
العدد العاملي النواع احلوادث املتعلقة باحوا�ض االنهرالواقعة على احلدود، 1998-1948

الر�شم البياين رقم 1.1 احلوادث املتعلقة باحوا�ض االنهر الواقعة على احلدود  1998-1948
امل�شدر قاعدة البينات حول النزاعات حول املياه العذبة الواقعة على احلدود ، ق�شم علوم طبقات االر�ض ، 

 http://www.transboundarywaters.orst.edu     .جامعة والية او ريغون

�شمانا  اك��رث  طريقا  متثل  امل��ي��اه  ب�شاطة  بكل 
احوا�ض  على  العنيف  ال�شداع  من  لل�شالم 

املياه الدولية.



17 امليــــاه والــــنزاع ادخال عملية �ضنع ال�ضالم �ضمن تنمية موارد املياه

ينت�شر منظوران متناقدان لتهديد احلروب املتعلقة باملياه فاأحدهم ينعك�ض يف بحث اأجروه – وولف ويافه 
وجلوردانو - الر�شم البياين رقم 1.1 الدي ي�شري اىل اأمثلة على التعاون ما بني دول لديها حدود م�شرتكة 
اأو اأي ج�شم مائي م�شرتك والتي  – اأي الدولة الواقعة على �شفاف نهر م�شرتك  يقع عليها اأحوا�ض االنهر 
ت�شاعفت فيها النزاعات يف الن�شف الثاين من القرن الع�شرين. فما بني عام 805-1984 وقعت الدول على 
اأنه ب�شبب االهمية الق�شوى للمياه ال  باملياه )بو�شتيل وولف، 2001(. ويبدو  اأكرث من 3600 حلف متعلق 
ت�شتطيع االمم ان تتحمل تكلفة النزاع عليها. وهي تعمل اأكرث كعامل »رابط« بدل اأن تكون عامل »مق�شم«، اذ 

تخدم املياه كمحفز للتكامل ما بني الدول واالمم.
قلة وجود  باال�شافة اىل  املتزايدة،  ندرتها  العذبة، وب�شبب  املياه  اأنه يف حالة  ولكن اخرون يجادلون على 
املحللون على  امل�شتقبل. ويالحظ هوؤالء  به حول  يوثق  لي�ض دليل  املا�شي  – فان  ا�شتعماالتها  بدائل ملعظم 
اأنه بالرغم من ما يدل عليه التاريخ حول التعاون بالن�شبة ملوارد املياه كنمط متبع يف العادة، فانه حتما لي�ض 
القلقة  الدول  اطلقت  فلقد  الع�شرين وحده،  القرن  من  الثاين  الن�شف  مدونة يف  منا�شبة   37 ففي  قاعدة. 
هذه  من   %30 »و  الع�شكري  العمل  ا�شكال  احدى  اتخذت  او  ال�شدود  فجرت  اأو  النريان،  مياهها  على 
وزير  ريد،  جون  وتنباأ   .  )2006 واخرون،  )وولف  جاراتها«  واحدى  ا�شرائيل  بني  ما  ح�شلت  النزاعات 
باأن » العنف والنزاع ال�شيا�شي �شيزدادان مع  الدفاع الربيطاين ال�شابق، ع�شية قمة 2006 حول تغري املناخ 
بلري،  توين  املياه.« والحظ  املتجمدة وت�شمم م�شادر  الثلوج  املطر اىل �شحاري وذوبان  انقالب م�شارب 
رئي�ض الوزراء الربيطاين اال�شبق اي�شا » �شتجعل هده التغريات احتمال ن�شوب النزاعات العنيفة اأكرب ولي�ض 

اأقل.« ) بارلو، 2008(.
وعدى عن ذلك ، فان النزاعات املتعلقة باملياه التي تبداأ على امل�شتوى املحلي كتج�شيد خلالفات داخلية من 
جنوب ال�شحراء االفريقية اىل البلقان، من املحتمل اأن تتو�شع وت�شتعل يف دول جماورة م�شببة عملية تدويل 

للنزاع العنيف. 
النزاع فعال.  تاأجج  قد  املياه  نزاعات  »للغة احلرب« على  ال�شريع  فان اال�شفاء  القلق اجلدي،  وبالرغم من 
النزاع  ملنع  عمل  برنامج  اىل  ب�شهولة  تقود  ال  العبارات  هذه  اأن  على   )2003( واخرون  كاريو�ض  والحظ 
والتنمية الب�شرية« والحظ اأي�شا وولف واخرون )2006( اأهمية جتنب »اللغة ال�شحفية غري الدقيقة تاريخيا« 

حول حروب املياه ما بني الدول الن:- 

• التعامل مع املو�شوع من زاوية »حروب املياه« لن ي�شجع على اعتماد �شركاء منفتحني يف التنمية 	
والبيئة بدال من املجموعات الع�شكرية واالمنية االخرى.

• املقاتلون على 	 يتحارب  عندما  ال�شعوب، حتى  بني  ما  ال�شلمي  للحوار  املياه جماال  ادارة  وتقدم 
بني  ما  العالقات  التعاون  وي�شهر   .... االمم  بني  ما  اجل�شور  تبني  املياه  فادارة   ... اأخرى  ق�شايا 

ال�شعوب واملتخ�ش�شني.
وقد تخلق ا�شرتاتيجية مائية لبناء ال�شالم اال�ش�ض لبناء هويات اقليمية م�شرتكة وتاأ�ش�ض للتعاون حول ق�شايا 
اأكرب �شاأنا من املياه. قام الباحثون يف جامعة والية اوريغون بدرا�شة ا�شتغرقت �شنتان حول النزاع والتعاون 
يف احوا�ض االنهر الدولية تخطيا للنقا�ض حول امكانية ن�شوب »حروب املياه« ما بني الدول يف امل�شتقبل. 

دولتني  بني  ح��رب  واندلعت  ح�شل  ما  اذا 
كل  ن�شيب  حتديد  فاإن   ، املياه  م�شادر  على 
غالبا  تق�شيمها  على  واالتفاق  املياه  من  دولة 
يكون مفتاح اإنهاء ال�شراع ، وممار�شة االإميان 

الوطني واالإقليمي وال�شري يف عملية النمو.
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امليــــاه والــــنزاع

)�شز يويف،2006( وعرفوا االحوا�ض الدولية لالنهر املهددة على اأنها حتتوي على املحددات التالية:- 
• كثافة �شكانية عالية.	
• ناجت حملي اجمايل متدين لكل فرد )768 دوالر لكل فرد – 1998 تعريف البلد ذات اأدنى دخل ح�شب البنك الدويل(	
• عالقات غري مدوجة ب�شكل عام.	
• جمموعات من االقليات نا�شطة �شيا�شيا قد تقود اىل تدويل النزاع.	
• ال�شدود الكبرية املقرتحة اأو م�شاريع تنمية موارد مائية اخرى. 	
• عدم وجود اأحالف اأو وجودها ب�شكل حمدود فقط حول املياه العذبة. 	

وقادت نتائج مناذج حتليالتهم اىل ا�شتنتاجهم بان احتمال ن�شوب النزاعات يف االحوا�ض الدولية يزداد ب�شكل ملحوظ عندما يلعب العن�شران التاليان دورا:- 
• عندما يح�شل تغيري �شريع او كبري يف الو�شع القائم للحو�ض مثل بناء �شد اأو حتويل النهر اأو بناء �شبكة ري – اأو يف الو�شع ال�شيا�شي مثل تفتت اأمة ما نتيجة 	

حتول االنهر »القومية« اىل »دولية«. 
• عندما ال ت�شتطيع املوؤ�ش�شات القائمة اأن ت�شتوعب اأو تدير ب�شكل كفوؤ التغيري يف و�شع النهر الفيزيائي او ال�شيا�شي. )وهذه احلالة حتدث عندما ال يوجد حلف 	

اأو اتفاق �شمني اأو ترتيب للتعاون من اأجل التعبري عن حقوق كل امة وواجباتها بالن�شبة  للنهر امل�شرتك(.
وكما هومبني يف الر�شم رقم 1.2 وكما هو مدون يف اجلدول رقم 1.2 ) ات�شنيفات 1 و 2 ( فهناك 17 حو�ض نهر ن�شج فيها التوتر اىل حالة قد تنتج عنها النزاعات يف 
االعوام القادمة. وت�شمل اأكرث من 50 دولة يف خم�شة قارات معظمها يف جنوب �شرق ا�شيا ويف افريقيا الو�شطى واجلنوبية. وقد يتدهور الو�شع يف هذه الدول نحو 
النزاعات عرب احلدود املتعلقة باملياه  اال اذا حتركوا �شريعا من اأجل اجناز اتفاقيات حول كيفية تقا�شم موارد االنهار امل�شرتكة بينهم. وهنالك 15 نهرا اخر )الت�شنيف 3 من 
اجلدول 1.2 ( الذين مت تعريفهم كخطر كامن يف امل�شتقبل ح�شب املعايري املذكورة اأعاله مع اأنه ال يوجد توتر يف ال�شاحة العامة وال�شحف وقت اقامة الدرا�شة يف 2001.
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مفتاح:-
م�شالح مت�شاربة كامنة وعدم وجود امكانيات موؤ�ش�شاتية.

�شجار ح�شل يف املا�شي القريب ، املفاو�شات جارية
اأحوا�ض دولية اأخرى

الر�شم رقم 1.2 اأحوا�ض االنهر الدولية املهددة بالنزاع 
www.tansboundarywaters.orst.edu امل�شدر قاعدة بيانات النزاع حول املياه العذبة، ق�شم علوم االر�ض جامعة والية اوريغون
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اجلدول 1.2 تلخي�ض النزاعات عرب احلدودية املتعلقة باملياه والنزاعات املحتملة.  ماأخوذ من �شرياب يويف »االحوا�ض املهددة« 2001.
الت�ضنيف 1 – االحوا�س املتنازع عليها حاليا \ املفاو�ضات  » املناطق ال�شاخنة املعروفة جيدا، حيث توجد احتماالت النزاع امل�شتمر، على االقل يف امل�شتقبل 

القريب. ومع اأن كل حو�ض يوجد فيه حلف، ال ت�شمل اأي من هده االحالف جميع الروافد املوجوده يف احلو�ض.«
افغان�شتان ، ال�شني، كزخ�شتان، كرغ�شتان، تاجيكي�شتان، توركمان�شتان، اوزباك�شتانبحر ارال

ا�شرائيل ، االردن، لبنان، فل�شطني، �شوريااالردن
بوروندي، كوجنو)كن�شا�شا(، م�شر، ارتريا، اثيوبيا، كينيا، رواندا، ال�شودان تانزانيا، اأوغاندا.النيل

ايران، العراق، االردن، ال�شعودية، �شوريا، تركيادجلة-الفرات
الت�ضنيف 2 – االحوا�س املهددة  »االحوا�ض حيث ت�شري العوامل اىل احتمال ن�شوب النزاعات يف امل�شتقبل وحيث ت�شببت م�شاريع التنمية القادمة و�شغوطات 

اخرى على نظام املياه باحتجاج املت�شاركني يف االحوا�ض.
لبنان، �شوريا تركيانهر العا�شي \اوراتينو�ض 

بنجالد�ض، بوتان، بورما، ال�شني،الهند، النيبالجاجنيز \ براهما بوترا، ميغنا
كوريا ال�شمالية واجلنوبيةنهر الهان

اأفغان�شتان، ال�شني، الهند، باك�شتاننهر الهندو�ض
اجنوال، ناميبيانهر الكونيني

اجلزائر، الكامريون، جمهورية و�شط افريقيا، ت�شاد، ليبيا، النيجر، نيجرييا، ال�شودانبحرية ت�شاد
بورما، كامبوديا، ال�شني، الوو�ض، تايالند، الفيتنام.نهر امليكوجن

اجنوال، بوت�شوانا، ناميبيا ، زميبابوينهر اوكافاجنو
ميانامار، ال�شني، تايالند�شالوين

غينيا ، مايل، موريتانيا، ال�شينيغالال�شينيجال
الت�ضنيف 3 االحوا�س املعرفة على اأنها قد يوجد فيها خماطر يف امل�ضتقبل  » وهو م�شابه للت�شنيف رقم 2 الن هناك عوامل متجارية ت�شري اىل احتمال النزاع يف 

امل�شتقبل ولكن االختالف عن اأحوا�ض الت�شنيف رقم 2 هو اأنه ال يوجد اأي اأثر لتوترات حالية يف ال�شيا�شات العامةاأو و�شائل االعالم )حتى 2001(.
الوو�ض والفيتنامنهر الكا

اأجنوال، كوجنو)كين�شا�شا،برازافيل(ت�شيلواجنو
كامريون، نيجريياكرو�ض

البانيا،ما�شيدونيا، �شريبيا، مونتينيجرو.درين
بورما، ال�شني الهنداراوادي

اأرمينيا، ازربيجان، جورجيا، ايران، تركيا.كورا – اأراك�ض
االرجنتني، بوليفيا، برازيل، باراجواي، اوروجواي.البالتا

بوت�شوانا، موزامبيك، جنوب افريقيا، زميبابويليمبوبو
ال�شالفادور، جواتيماال، هوندورا�ضليمبا

ال�شني،كازاخ�شتان، رو�شيانهر االوب
ال�شني، الوو�ض الفيتنامنهر الريد

كامبوديا، فيتنامنهر ال�شايغون
كامبوديا، فيتنام�شونغ فام كو دونغ

ال�شني، �شمال كوريايالو
انغوال، بوت�شوانا، كوجنو )كين�شا�شا(، ماالوي، موزامبيك، ناميبيا، تانزانيا، زامبيا ، زميبابوي.الزمبيزي
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 النزاعات املتعلقة باملياه داخل االمم
ح�شب ايريك�شون واخرون )2003( كانت 80-90% من النزاعات امل�شلحة الواقعة ما بني 1988 اىل 2004 نزاعات داخلية اأي داخل الدول. ومن املتعارف عليه ب�شكل 
وا�شع اأن ال�شح يف املياه هو اأحد اال�شباب املهمة للعنف والنزاع داخل الدول. اذ تن�شب الكثري من النزاعات يف الدول املتاأزمة مائيا  وبالذات يف املناطق الواقعة يف 
جنوب احوا�ض االنهر امل�شتهلكة مياهها ب�شكل عايل. ويزداد انت�شار اأزمة املياه و�شحها مع ازدياد التعداد ال�شكاين وتراجع ن�شب املياه العذبة والتي ال تعو�ض بنف�ض 
وترية اال�شتهالك. ولذلك فان املناطق �شمن الدول التي لديها اأزمة مياه معر�شة لن�شوج النزاعات املتعلقة للمياه فيها، اذ يعتمد املاليني من الفقراء يف العامل وبالذات 
الذين يعي�شون على الزراعة النتاج قوتهم اليومي يف املناطق الريفية، على املياه ملعي�شتهم. وان �شح املياه املتزايد املرافق. بالتنمية االقت�شادية ال�شعيفة واحلكم ال�شعيف 

ي�شكلون املوؤ�شرات على احتمال ازدياد وترية عدم اال�شتقرار والنزاع. وميثل ال�شندوق رقم 1.1 حالة ق�شوىمن العنف الدي كان �شببه �شح املياه. 

ال�ضندوق 1.1 ال�ضومال : اأرامل ابار املياه، اأمراء احلرب واملقاتلني
مقتطفات من ي. واك�ض و ر. تومل�شون » املوت من اأجل املياه يف قحط ال�شومال«)2006(.

ي�شمونها القرويون يف رامدور ، ال�شومال »حرب البئر« الن معركة ن�شبت ما بني قبيلتني على التحكم ببئر ماء يف هده البدة املغربة العفراء. وعندما انتهت 
هذه املعركة بعد �شنتني و�شل ح�شادها اىل 250 رجال ماتوا يف �شبيل احل�شول على املياه. وقات فطومة علي حممود – 35 عاما ، نحن ن�شميهم » اأمراء حرب 
املياه« عن الرجال امل�شلحني الذين ي�شيطرون على قدرة الو�شول اىل م�شادر املياه ، ففي يوم من ايام العام املا�شي ذهب زوج فطومة للبحث عن املياه ، 
ووجدوه ميتا بعد يومني. فلقد مت �شربه بالر�شا�ض عندما بداأت جمموعة من النا�ض الغا�شبني باالقتتال حول البئر. وقالت كانت جثته املدمية واملنتفخة مرتوكة 
ملقاة عند البئر مع القتلى االخرين باهمال وعدم وقار . واأ�شافت » يا للعار ، مل نرى نزاع فيه هذا امل�شتوى من العنف قط.« وكانت تظلل اأعينها ب�شبب عا�شفة 

غبار كانت تدور حولها وهي تتحدث يف احلر حتت ال�شماء الزرقاء. ثم اأ�شافت » ان العط�ض يدفع الرجال نحو رعب احلرب.«

ويف ال�شومال ، ان االبار ثمينة كالبنوك يف املدن فيتحكم بها اأمراء احلرب ويحر�شها امل�شلحون . ويف فرتة اجلفاف العاتية التي ا�شتمرت لثالثة اأعوام يف املنطقة 
اأ�شبحت املياه موردا من املجدي اأن يحارب املرء عليه وميوت من اأجله.

وتت�شمن احللول طويلة االمد ملحاربة اجلفاف:- 
جتميع مياه االمطار القليلة وبناء نظم ري حديثة وا�شتعمال طرق حديثة للبحث عن املياه ح�شب قول خرباء املياه. ولكن هذا النوع من اجلهد يتطلب التن�شيق 
املتوا�شل والتطبيق بالفر�ض من قبل حكومة مركزية ، ح�شب قول زالتان ميليت�ض مدير برنامج الغذاء العاملي يف ال�شومال، »وتقع ال�شومال يف قلب اأزمة مياه 
نتج عنها اأي�شا اأزمة طعام. ويظل اأثر هذا الو�شع هنا اأ�شواأ من اأي مكان اخر ب�شبب عدم وجود حكومة اأو اأي نوع من اال�شتقرار. وبالن�شبة يل هذا املكان يوجد 
فيه اأعلى ن�شبة من عدم اال�شتقرار يف العامل حيث يوجد م�شكلة جفاف.« وتندب اأرملة اأخرى من اأرامل »حرب البئر« قائلة » انني اأ�شلي لربي واأنتظر اجلنة، 
ففي اجلنة �شاأتظلل باأ�شجار املاجنا الكبرية، و�شاأكون بدينة واأطفايل �شي�شتطيعون لب�ض مالب�ض املدر�شة و�شيقراأون يل ق�ش�ض جميلة، وما هو االهم من ذلك هو 

اأنهم لن يعط�شوا واأفواهنا �شتبقى مبتلة و�شن�شرب ب�شالم.«
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يت�شمن النموذج للنزاعات املتعلقة باملياه التي حت�شل على امل�شتويني املحلي والوطني، املو�شوع من قبل العاملني يف التنمية واملدافعني
عن حقوق االن�شان املوا�شيع التالية :- 

ادارة وحكم �ضعيفان النظمة املياه: ق�شايا ف�شاد ، عدم وجود املهارات التقنية \ االدارية ، ف�شل يف تقدير قيمة املياه والت�شعري غري الكايف باال�شافة . 1
اىل عدم وجود دعم حكومي من اأجل ت�شجيع العدل االجتماعي.

تلويث م�ضادر املياه : النوعية اأو الكمية املقل�شة للمياه ب�شبب ا�شتعمالها يف الزراعة والتنجيم بطرق غري م�شتدامة ، باال�شافة اىل ا�شتعمالها من قبل . 2
احلرفيني وال�شناعات املعتمدة على راأ�ض املال املكثف وب�شبب تلويثها بالنفايات ال�شلبة واملياه العادمة غري املعاجلة.

ازدياد �ضح املياه:- ب�شبب عدد ال�شكان املتزايد وارتفاع معدل االعمار والرثاء والنمو االقت�شادي واالنتاج الزراعي باال�شافة اىل موارد وادارة . 3
�شعيفة للمياه.

النزاعات حول امتالك م�ضادر املياه وحقوق ا�ضتعمال املياه : املناف�شة ما بني ال�شناعة والزراعة واال�شتعمال املنزيل واال�شتعمال البيئي.. 4

احلظر املفرو�س من قبل مالكي االرا�ضي والذي يعيق الو�ضول اىل خدمات املياه: عدم وجود توثيق لالتفاقيات ال�شابقة، فقد يوؤجل تطبيق . 5
البنية  املياه االنابيب  اأو حتى ترف�ض ب�شبب احلظر املفرو�ض من قبل مالك االرا�شي على الو�شول اىل موارد  الت�شليحات  اأو  اأو العمليات  امل�شاريع 

التحتية االخرى املتعلقة باملياه.

حق الو�ضول اىل اأنظمة موارد املياه املتنازع عليها: النزاع ما بني الذين »لديهم احلق« )اأي الذين عملوا على تركيب ال�شبكات واالنظمة( . 6
والذين »لي�ض لديهم احلق« )اأي الذين مل ي�شاعدوا يف تركيب ال�شبكات( ولكنهم يريدون االن اأن يكونوا م�شبوكني بها ولي�ض لديهم املقدرة املالية 

لدفع الر�شوم  العالية املتطلبة لالن�شمام اىل هذه ال�شبكات.

اأعمال من قبل جمموعات تعاون دولية وهيئات حكومية الخ ينتج عنها . 7 اأو ف�ضلها يف متابعة االمور:  تدخالت اجلهات اخلارجية غري املنا�ضبة 
جمتمعات منق�شمة وال يوجد ثقة فيما بينها.

املتاأثرين . 8 اتفاق ما بني جميع االطراف من ا�شحاب امل�شالح  عدم وجود قوانني حول املياه على ال�ضعيد الوطني : الف�شل يف التو�شل اىل 
وبالذات القطاعات املتناف�شة على ذات امل�شادر للمياه.

تقطيع الغابات ب�ضبب التنازالت الكبرية والقطع غري امل�ضروع: حتطيم النظم البيئية وتدمري م�شادر ك�شب العي�ض اليومي للمحليني والذي يوؤدي . 9
اىل العنف وال�شح يف املياه.
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يف . 10 املحليني  امل�شالح  ذوي  م�شاركة  على  احلفاظ  يف  الف�شل  �ضوابط:  دون  الالمركزية 
وجود  حول  عام  ب�شكل  ال�شكان  بني  ما  املخاوف  يثري  مما   ، مركزي  غري  ب�شكل  القرار  اتخاد 

حماولة  »من الباب اخللفي« لتخ�شي�ض خدمات املياه.

مل�شاندي . 11 فقط  للجفاف  االغاثة  تعطى  حيث  احلاكمة:  ال�ضيا�ضية  ــزاب  االح مــنــاورات 
احلزب احلاكم، وت�شتعمل قوانني مكافحة االرهاب من اأجل طم�ض االحتجاجات العامة على 
التخ�شي�ض املحتمل خلدمات املياه، وت�شتعمل »امل�شاعدات« احلكومية من اأجل خلق االنق�شام 

ما بني التعاونيات ال�شعبية.

بحاالت . 12 متعلقة  اأكرث  حوادث  العاملي:  املناخي  التغيري  وعواقب  الطبيعية  الكوارث 
اال�شتوائية،  االمرا�ض  وزي��ادة  والنباتية  احليوانية  االمن��اط  يف  وتغيريات  الع�شيب،  الطق�ض 

وارتفاع م�شتويات املياه يف البحار ...الخ.

ال�ضدود: اأثر بناء ال�شدود على املجتمعات والنظام البيئي يف املناطق الواقعة يف اأعلى النهر . 13
واأ�شفله، واأثر ال�شدود القائمة على املجتمعات يف املناطق املنخف�شة، مبا يت�شمن اأثر الفي�شانات 

خالل احلوادث الق�شوى.

الت�ضارب يف وجهات النظر \ واالراء العاملية: املياه كاحدى ال�شلع التي تباع وت�شرتى . 14
مقابل النظر اىل املياه كملكية عامة عاملية. 

كثيف . 15 ا�شتخراج  يتم  حيث  املفتوحة:  احلفر  خالل  من  املعادن  ال�ضتخراج  التنجيم 
من  قليل  عدد  املجاورة،  املياه  مل�شادر  تلويث  ويحدث  التنجيم  عمليات  لبدء  املياه  ملوارد 

الوظائف املحلية وايرادات عامة قليلة.

احتجاجات عند �شد "�شان روج" يف الفلبني 
العديد  يجرب  ال�شخمة  ال�شدود  بناء  ان  حيث 
تواجدهم  اأماكن  من  الهجرة  على  النا�ض  من 

التي عا�شو فيها اأالف ال�شنني.
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بني  ما  النزاعات  تاأجيج  ت�شاهم يف  بالتاأكيد  فهي  للنزاع،  الوحيد  امل�شبب  املياه هي  تكون  اأن  ندر  مما  اأنه  مع 
اجلهات التي لديها م�شالح مت�شاربة. وهناك جمموعة متنوعة من اال�شباب وراء النزاعات حول املياه، ومع 
اأن الطرق التي ت�شاهم فيها املياه نحو النزاعات مرتبطة وم�شاندة لبع�شها البع�ض، ميكن تق�شيمها ح�شب اأ�ش�ض 

اجتماعية-اقت�شادية، وموؤ�ش�شاتية وبيئية.

العوامل االجتماعية-االقت�ضادية:  .1
• الطلب والرثاء املتزايدين	
• الفقر واالفقار	
• مبادرات جعل املياه �شلعة	
• عدم امل�شاواة االجتماعية \ التهمي�ض \ الفجوات االقت�شادية	
• امل�شالح املتناف�شة على امل�شتوى املجتمعي	

العوامل ال�ضيا�ضية \ املوؤ�ض�ضاتية  .2
• ف�شل احلكم \ عدم وجود �شفافية	
• التوتر عرب احلدود	
• ال�شيا�شات اخلارجية العدوانية املغلفة باالدعاءات باملحافظة على »االمن الوطني«	
• ثقافة الع�شكرة ومقدرتها على االفالت من العقاب \ تاريخ عنيف.	
• م�شاريع ال�شدود	

العوامل البيئية  .3
• �شح املياه	
• النمو ال�شكاين واحلاجات االن�شانية اال�شا�شية	
• الكوارث الطبيعية	
• التغري املناخي	
• تدهور م�شارب املياه	
• تلويث املياه	
• �شناعات اال�شتخراج واملياه	

فيما يتبع توجد تف�شريات ا�شافية باال�شافة اىل اأمثلة حمددة من اأجل �شرح اال�شباب وراء النزاعات املتعلقة 
باملياه.

اال�ضباب وراء النزاعات املتعلقة باملياه

موقف  يف  ق�شوة  املهازل  اأ�شد  من  واحد  اإنه 
الدخل  ا�شحاب  اأن  املياه  حول  اليوم  عامل 
من  االك��رث  الثمن  يدفعون  ما  غالبا  املحدود 

اجل ح�شولهم على املياه.
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العوامل االجتماعية واالقت�ضادية 
الرثاء املتزايد والطلب على املياه

مع اأن عدد �شكان العامل قد ت�شاعف ثالث مرات ، لقد ازداد الطلب على امل�شادر املائية �شتة مرات. ولذلك ن�شتطيع القول ، ب�شكل ن�شبي ومطلق يف اآن واحد، اأن هنالك 
ن�شبة اأعلى من الب�شر ت�شتطيع اعتناق منط حياة الطبقة الو�شطى يف الغرب – من اقتناء �شيارة خا�شة اىل اأكل نظام غذائي اأغنى باللحم والطعام البحري.

وت�شل كمية املياه امل�شتعملة لل�شرب من قبل كل فرد اىل 2-5 لرت يف اليوم الواحد واىل )50 اىل 200 لرت يف اليوم( للغ�شل واالغرا�ض ال�شحية واحتياجات منزلية 
اخرى، وتعترب هده الكميات �شئيلة جدا باملقارنة مع كميات املياه امل�شتعملة النتاج الطعام وحت�شريه. فت�شل كمية املياه امل�شتعملة لكل فرد يوميا من اجل انتاج وحت�شري 
الطعام من 1000 لرت يوميا اىل 2600 لرت يوميا للنظام الغذائي النباتي واىل اكرث من 5000 لرت يف اليوم لنظام غذائي ي�شبه النظام االمريكي املعتمد على اللحوم. اذ 
نحتاج اىل 1000لرت من املاء من اجل انتاج كيلوغرام واحد من اخلبز بينما يحتاج انتاج ذات الوزن من حلم العجل اىل 13 �شعف تقريبا )جمل�ض املياه العاملي، 2004(.

وتوؤثر متطلبات العامل الرثي للمياه ، ب�شكل �شلبي على املجتمعات الفقرية وعلى االتزان البيئي اله�ض ما بني االن�شان والطبيعة.ولديكم فيما بعد بع�ض االمثلة على امل�شاكل 
و النزاعات الناجتة عن تلك املتطلبات:-

• ادى الطلب املتزايد على الطعام البحري يف العامل املتقدم اىل ن�شاطات ال ميكن دعم ا�شتمرارية البيئة ب�شببها، مثل م�شاريع زراعة اال�شماك والطعام البحري 	
الكبرية وال�شيد التجاري لال�شماك الذي يهدد قوت ال�شعوب ال�شاحلية التقليدي النهم يعتمدون على البيئة الطبيعية.

• مت نقل املاليني من الفالحني ب�شكل ق�شري من ارا�شيهم الن ال�شدود ال�شخمة التي ان�شاأت موؤخرا قد غمرت اأرا�شيهم وبيوتهم. ولقد اأن�شاأت هده ال�شدود  من 	
اأجل تزويد الطاقة الكهربائية للمجمعات ال�شناعية التي تنتج ال�شلع ب�شكل م�شتمر و�شريع لتلبية طلب امل�شتهلكني حول العامل.

• من اأجل احل�شول على اأون�شه واحدة من الذهب )اأي ما يعادل الكمية املطلوبة النتاج خامت زواج( على عمال املناجم اأن يزيلوا مبعدل 5 اىل 20 طن من الرتاب 	
)ك. باتر�شون، 2006(، وي�شتعملوا املواد الكيماوية وينتج عن ذلك يف االغلب، تلوث وت�شمم املياه اجلوفية املجاورة لعقود طويلة مقبلة.

ويعترب �شوء توزيع م�شادر املياه واالرا�شي غنب اجتماعي عاملي، حيث تخدم اال�شواق م�شالح االغنياء على ح�شاب االحتياجات االن�شانية اال�شا�شية لفقراء العامل. 

وتدمر القيم الثقافية امل�شتمرة الجيال والتي حتافظ على البيئة وعلى احلياة باتزان مع الطبيعة ، ب�شبب الفقر وبالذات اذا كان مرفوقا بالهجرة والتمدن. وبع�ض االمثلة على 
ذلك هي ا�شتعمال اأ�شاليب زراعية مدمرة مثل قطع وحرق االع�شاب الطبيعية من اجل احل�شول على اأرا�ض زراعية ا�شافية من قبل املزارعني الفقراء الذين لي�ض لديهم 
خيارات اخرى ، واأي�شا مثل ت�شميم االنهار من قبل القطاعات املدنية التجارية غري الر�شمية ، ويوؤدي هذا التدهور على امل�شتوى البيئي اىل الفقدان املت�شارع للموارد 

املائية من حيث الكم والنوع. ويف اأغلب االحيان، ياأتي النزاع كنتيجة لهذا التدهور يف املوارد املائية ب�شبب الفقر. 
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مبادرات جلعل املياه �ضلعة

تعترب املياه ق�شية تدور حولها املعارك حيث يت�شارع م�شاندي ابقاء »املياه العاملية كملكية عامة« مع الذين 
املت�شاربة  االيديولوجيات  اأمثلة كثرية حول  �شلعة. وهناك  املياه  »ال�شوق احلرة« وجعل  يدعمون فكرة 
اأ�شبحت  – فلقد  والراأ�شمالية   ، واال�شتهالكية  – كالفردية،  غربية  قيم  اىل  املحلية  القيم  حتولت  حيث 
هذه القيم عاملية وهي تتناق�ض مع القيم الثقافية املحلية االقدم. ويف كثري من االحيان تنتج تلك النزاعات 
عن الظروف التي تدعوا اىل خ�شخ�شة ادارة خدمات املياه احل�شرية . ويح�شل ذلك بالرغم من وجود 
م�شمون عاملي حيث 90% تقريبا من نظم تزويد املياه مملوكة وم�شغلة من قبل القطاع العام ، ولذلك فان 

اخل�شخ�شة �شت�شعل نزاعات هائلة �شمن الثقافات.

ويالحظ بو�شتل وولف )2001( اأن »حتويل ملكية نظم املياه وادارتها من ال�شلطات العامة اىل ال�شركات 
باملياه يف الت�شعينيات من  متعددة القومية اخلا�شة �شت�شكل م�شدرا جديدا للكثري من النزاعات املتعلقة 
االقت�شادية  الدوافع  نتيجة  االجتماعي  اخلراب  على  عمليا  مثاال   1.2 املربع  ويزود  الع�شرين«.  القرن 

الربحية. 

الع�شرين  القرن  خ��الل  ليكون  امل��اء  يتجه 
ال�شلعة االثمن والتي �شتحدد ثروات االأمم.
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املربع 1.2 »ثورة املياه« يف كوت�ضابامبا، بوليفيا

تكون  اأن  الهيكلي  التعديل  �شيا�شات  من  �شل�شلة  عرب   ، الدويل  النقد  و�شندوق  االمريكي  التنمية  وبنك  الدويل،  البنك  من  كل  ا�شرتط   1996 عام  يف 
التحتية للمياه. واأو�شت موؤ�ش�شات  البيئة  لتنمية  اأكرث  البلدية يف مركزين ح�شريني رئي�شيني يف بوليفيا �شرط م�شبق مل�شاعدات  خ�شخ�شة خدمات مياه 

االقرا�ض متعددة االطراف بعدم ال�شماح »للدعم العام« لتخفي�ض اال�شعار اأو جلم الزيادات يف اأ�شعار خدمات املياه.
ومع الو�شول اىل عام 1999 �شلمت خدمات املياه يف كوت�شابامبا اىل » اأجوا�ض ديل توناري « التي تتحكم بها ال�شركة العمالقة يف كاليفورنيا – »بيكتيل«. 

فكانت هي ال�شركة الوحيدة املقدمة للعطاء والتي ح�شلت على عقد ملدة 40 عام ، والذي وقع عليه خلف االبواب املغلقة.

وحتى ن�شتطيع اأن نفهم ال�شبب وراء حتفيز ع�شرات االلوف من املتظاهرين كي يتجمعوا يف كوت�شابامبا يف اأوائل عام 2000 بالرغم من القمع احلكومي 
القا�شي واعالن االحكام العرفية، علينا اأن نراجع �شروط عقد خ�شخ�شة املياه وهي:-

• اأعطيت �شركة اأجوا�ض ديل توناري �شالحية اال�شتيالء على �شبكة مياه البلديات وجميع النظم اال�شغر – ال�شناعية والزراعية وال�شكنية  - يف 	
املنطقة املدنية واأعطيت اأي�شا احلقوق ال�شاملة للمياه يف املنطقة الريفية وحتى يف املياه اجلوفية.

• خالل اأ�شبوعني رفعت �شركة بيكتيل �شعر املياه مبعدل اأكرث من %50.	

• ت�شتطيع �شركة املياه اجلديدة اأن تركب العدادات واأن تبداأ بطلب الدفعات على املياه املاأخودة من االبار التعاونية عرب منطقة �شالحياتها – بالرغم 	  
اأن احلكومة مل ت�شاعد يف بناء االبار. واأ�شبحت هذه امل�شادرات قانونية ح�شب قانون املياه اجلديد مرر ب�شكل �شريع عرب جمل�ض النواب  من 

البوليفي. 

• �شمن العقد ربح مبعدل 16% لل�شركة على ا�شتثماراتها، وان هذه الن�شبة �شوف تعدل �شنويا ح�شب دليل امل�شتهلك يف الواليات املتحدة .	

• منع الفالحون من بناء خزانات جتميع ملياه االمطار يف منطقة ال�شالحيات املمنوحة ملوؤ�ش�شة املياه الوطنية. وحتى ي�شتطيعوا بناء اخلزانات عليهم 	
ا�شدار اأذنات من الوكالة احلكومية املخت�شة. وقال ال�شحفي و.فينيغان »جاءت بيكتيل اىل كوت�شابامبا، وكما قالها الفالحون املحليون، وحاولت 

اأن توؤجر مياه االمطار.« )2002(

)األيفريا  املدر�شة االمريكية  قنا�ض ع�شكري وكان خريج  يد  البالغ 17 عاما على  فيكتور هوجو دازا  ال�شاب  بعد مقتل  اال  بوليفيا  بيكتيل  �شركة  ومل ترتك 
2004(، ولكن العدوان �شد ال�شعب البوليفي ا�شتمر . ويف نوفمرب 2002 رفعت �شركة اأجوا�ض ديل نوتاري دعوة ق�شائية على احلكومة البوليفية مببلغ 
50 مليون دوالر، عرب املركز الدويل حلل النزاعات حول اال�شتثمار، وهو اأحد فروع البنك الدويل الذي قد فر�ض هو بذاته اخل�شخ�شة من البداية . ومل 
تكن مطالبة ال�شركة للخم�شني مليون دوالر ال�شرتجاع ا�شتثماراتها التي قدرت باأقل من مليون دوالر )من اأجل فرتة ال�شتة اأ�شهر التي اأدارت فيها بيكتيل 
خدمات املياه يف كوت�شابامبا ( ، بل اأي�شا من اأجل التقديرات حول املرابح امل�شتقبلية التي كانت مرتقبة والتي �شاعت فر�شتها ب�شبب الغاء العقد الذي كان 
من املفرت�ض اأن ي�شتمر ملدة 40 عاما .والحظ ج. �شولت�ض )2006( اأن �شركة بيكتيل مل توافق اال بعد اأن فر�شت عليها موؤ�ش�شات املجتمع املدين الدولية 
�شغطا كبريا من اأجل التنازل عن الق�شية اأمام املركز الدويل حلل ق�شايا اال�شتثمار يف كانون ثاين من عام 2006 مقابل مبلغ رمزي قدره 2 بوليفارو�ض اأي 

30 �شنت اأمريكي. وكانت حكومة بوليفيا الفقرية قد �شرفت حتى ذلك الوقت، مليون دوالر ا�شايف كر�شوم قانونية ملدة ثالثة اأعوام للدفاع عن نف�شها.
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م�شروع   53 اأن  اىل  التحتية  البنية  يف  اخلا�شة  امل�شاركة  بيانات  قاعدة  يف  الدويل  البنك  جمموعة  وت�شري 
متاأزم يف  اأو هي يف و�شع  األغيت  املياه قد  خ�شخ�شة مياه ميثلون 31% من اال�شتثمار االجمايل يف قطاع 
بلد يف  الالتينية. و�شاركت 93  اأمريكا  ا�شيا و 25 يف  ما بني 1990 اىل 2006 و 23 منهم يف �شرق  الفرتة 
اأق�شى  اىل  ال�شنوي  اال�شتثمار  اجمايل  63.وو�شل  اىل  عددها  نزل   ،2000 عام  املياه  خ�شخ�شة  م�شاريع 
حدوده يف هدا القطاع عام 1997 حيث و�شل اىل 10.2 بليون دوالر ومن ثم نزل اىل 3.2 بليون عام 
اأن  التنمية لالمم املتحدة بان االعتقاد على  الب�شرية ال�شادر عن برنامج  التنمية  اأقر تقرير  2007. ويف 2006 
القطاع اخلا�ض لديه احلل ال�شريع وال�شحري من اأجل حتفيز الكفائة املطلوبة لت�شريع التقدم نحو تاأمني خدمات 

مائية للجميع قد ثبت ف�شله.« )�ض. 21(
للمياه  م�شتدمية  غري  اأ�شاليب  ت�شتعمل  والتي  اجلوفيه  املياه  ال�شتخراج  التنجيم  ممار�شات  فان  مماثل،  وب�شكل 
من قبل ال�شركات التي ت�شع املياه وامل�شروبات يف زجاجات كما هو مبني يف املربع 1.3 ت�شبب اأعداد غري 

حم�شية من النزاعات عرب العاملني النامي واملتطور.

املربع 1.3 الفالحون الهنود �ضد �ضناعة و�ضع املياه يف زجاجات

هناك متحي�ض متزايد من قبل املجتمعات املجاورة لهذه ال�شناعة يف العاملني النامي يف العاملني النامي 
ب�شكل  اعالميا  تغطيتها  التي متت  النزاعات  تلك  تتناق�ض. واحدى  املحلية  املياه  م�شادر  واملتطور الن 

مكثف هي م�شنع كوكا كوال يف الهند.
فب�شبب ال�شغط الذي نتج عن حمالت بقيادة الطالب يف الواليات املتحدة وكندا واململكة املتحدة 
والتي تدعم مطالبة ال�شكان املحليني مبمار�شات م�شوؤولة اأكرث من قبل اأ�شحاب ال�شركات ، فلقد قامت 
موؤ�ش�شة املوارد والطاقة باجراء تقييم  يغطي �شتة من خم�شون معمل تابع لل�شركة يف الهند. وا�شتنتجت 
اأماكن  املياه يف زجاجات يف  لو�شع  معاملها  قد و�شعت  ال�شركة  اأن  ثاين 2008  كانون  الدرا�شة يف 

يوجد فيها اأزمة مياه اأ�شال، دون التفكري يف مدى تاأثري ذلك على حياة املجتمعات املحيطة بها. 

اأي�شا عدم التزام مبعايري ال�شركة الذاتية ملعاجلة املياه العادمة التي نتج عنها عدة حوادث  وكان هناك 
تلويث يف املناطق املال�شقة للمعامل. )خدمات االخبار الهندية 2008( ولقد اأكد جمل�ض املياه اجلوفية 
على �شحة ادعاءات املجتمعات املحلية بان معدالت املياه قد انخف�شت . والحظت الوكالة احلكومية 
الهندية اأي�شا ان م�شتويات املياه قد هبتط اىل 18 مرت )26 قدم( يف ال�شبع �شنني االوىل من عمليات 
تقع يف جوار  التي  املياه  االبار وم�شخات  النتيجة هي جفاف  وكانت  من 1999اىل 2006.  ال�شركة 
معامل و�شع املياه وامل�شروبات يف زجاجات، مما اأدى اىل اأزمة بالغة للمزارعني الذين يعتمدون على 
هذه املياه اجلوفية لتلبية احتياجاتهم . اد يقوم اأكرث من 80% من �شكان مهديجاين بن�شاطات زراعية يف 
لتلبية جميع  للمياه  الرئي�شي  امل�شدر  اجلوفية  املياه  وتبقى  للم�شروبات.  ال�شركة  ملعمل  منطقة جماورة 
احتياجات املجتمع املحلي. وتنظم م�شريات واحتجاجات ب�شكل م�شتمر، وترتفع وترية التوترات اأي�شا 

ب�شكل منتظم. )اأ.�شرييفا�شتافا 2008(.

م�شرية تتجه نحو م�شنع لتعباأة املياه وامل�شروبات 
الغازية يف مدينة مهديغاين يف الهند.
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ولذلك فمن الوا�شح اأن الف�شل يف اأخذ التكاليف االقت�شادية واالجتماعية الكاملة للمار�شات غري امل�شتدامة 
نحو املياه يف عني االعتبار ليقود عمليا اىل النزاع والكراهية يف امل�شتقبل.

عدم امل�ضاواة االجتماعية \ التهمي�س\ الفروقات االقت�ضادية
يف اأوائل 1900 حل ويليام مالهوالند مراقب ق�شم املياه يف لو�ض اجنيلو�ض م�شكلة �شح املياه يف املدينة عرب 
ابتكار وح�شي ولكنه فعال : اأي عن طريق �شرقة املياه – ولقد مت توثيق االحداث يف فيلم رومان بوالن�شكي 
–»املدينة ال�شينية« – )ت�شايناتاون، 1974( ، فجعل مالهوالند امكانية ازدهار مدينة لو�ض اجنيلو�ض حقيقة عن 
طريق �شلب مياه فالحي منطقة وادي اأوينز )على بعد 200 ميل( . ومع اأن هذه االنواع من النزاعات حول 
املياه يتم حلها يف كاليفورنيا مند ذلك الوقت عن طريق املحاكم، فان املناف�شة على املياه يف اأكرث دول العامل 
امكانية ظهور نوع جديد من  العنيف. وتكمن املخاطر االكرب يف  النزاع  تكثفت وتقود مرارا اىل  النامي قد 
اأو  ممار�شات »مالهوالند« حيث �شتحذف م�شالح الفالحني ال�شغار جانبا مع فر�ض م�شالح املزارعني الكبار 
�شركات التنجيم اأو ال�شناعات ) وهي م�شالح لديها اأ�شوات �شيا�شية قوية( وفر�ض مطالبتها للمياه على اأر�ض 
الواقع. وكما الحظ برنامج االمم املتحدة االمنائي »ان عدم امل�شاواة يف القوة قد يوؤدي اىل عدم امل�شاواة يف 

املقدرة على الو�شول اىل م�شادر املياه. )2006ب، �ض. 27(.
لقد اأ�شبعنا ق�شايا الرثاء والفقر نقا�شا حتى االن، وال ميكننا اال التاأكيد مرة اأخرى على دور عدم امل�شاواة يف 
القوة يف اثارة النزاع حول املياه. »فاملياه جتري نحو القوة واملال« ح�شب قول مارك رايزنر يف كتابه »�شحراء 
كاديالك« والذي ذكر فيه تفا�شيل تاريخ تنمية املياه يف غرب اأمريكا – وان الفروقات االجتماعية واالقت�شادية 
هي التي توقد نريان �شوء ا�شتعمال القوة التي قد تقود اىل النزاع اما حول حدود حو�ض نهر دويل حيث 
يكون لدى بد معني القوة الع�شكرية واالقت�شادية ، وبذلك اليد العليا على جاراتها اأو يف حالة النزاع ما بني 

م�شالح �شركات التنجيم وم�شالح الفالحني الب�شطاء.

امل�ضالح املتناف�ضة على م�ضتوى املجتمع املحلي
اأنه من املهم للعاملني يف  اأن الكثري من املجتمعات املحلية لديها اليات فعالة جدا للتعامل مع النزاع، اال  مع 
جمال تنمية م�شادر املياه، الذين يعملون يف اال�شا�ض على امل�شتوى املحلي اذ يعرفوا ان عدم اال�شتقرار هو 
الوادي  �شندوق   « من  نديلو  توالين  العادة.وتعرف  يف  واملهم�شة  الفقرية  املجتمعات  ي�شوب  الذي  الطابع 
للموؤ�ش�شات غري احلكومية يف جنوب افريقيا« على انواع النزاعات التالية على امل�شتوى املجتمعي والتي جندها 

على االغلب يف امل�شاريع املطبقة على امل�شتوى ال�شعبي:-

• اأطر �شيا�شية تتنازع على القوة، وينتج عن ذلك جمتمعات غري م�شتقرة معر�شة للعنف وحرب اأهلية. 	
• عدم وجود موارد اأ�شا�شية وانت�شار البطالة.	
• الف�شاد يف جمال الو�شول اىل الفر�ض واملوارد املالية	
• التمييز  يف جماالت النوع االجتماعي ، وال�شن، والعرق والو�شع القبلي الخ.	
• التق�شري يف التخطيط والتنظيم.	
• اأمثلة قليلة من املوؤ�ش�شات املحلية الفعالة والدميقراطية.	

من ميلك املياه ، ميلك الرثوة والقوة.
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• عدم وجود روؤيا م�شرتكة 	
• جتربة حمدودة يف مهارات وعمليات ادارة النزاع.	
• تاريخ من النزاعات التي مل حت�شم بعد وما زالت تتقد.	
• قليل من االت�شال ذو املعنى ما بني االباء واملراهقني والرجال والن�شاء واجلريان 	

العوامل املوؤ�ض�ضية/ال�ضيا�ضية
تن�شاأ النزاعات ذات ال�شلة باملياه –عدا عن ندرة املياه نف�شها- بفعل طريقة اإدارة املياه وا�شتخداماتها، فتعترب 
الرئي�شية  العوامل  من  الدول  بني و�شمن  التعاون  قلة  من  ينجم عن ذلك  وما  املجزاأة  املوؤ�ش�شية  الهيكليات 
اأي حتليل  اإىل معاجلته يف  بحاجة  �شيا�شي  بعد  اإ�شافة  �شاأنه  باملياه، وهذا من  املتعلقة  النزاعات  امل�شاهمة يف 

للمياه والنزاعات اإىل جانب االأبعاد البيئية والهيدرولوجية واالجتماعية واالقت�شادية )رافنبورغ-2004(.

احلكم الفا�ضل/غياب ال�ضفافية
غالباً ما تعترب ال�شيا�شات العامة غري كافية ملعاجلة امل�شالح املتناف�شة حول م�شادر املياه، وتفيد »املعايري« املطبقة 
هذا القطاع الذي مت مترير ت�شريع من اأجله �شواء من حيث التنقيب اأو الطاقة الكهرومائية اأو الري اأو تزويد 
املكلفني  االأجور  قليلي  احلكوميني  امل�شوؤولني  فاإن  املحك  على  الكثري  وجود  ومع  بلدية،  م�شادر  من  املياه 
يغريون  ما  عادة  والت�شريعات  للقوانني  الق�شائية(  )ال�شلطة  التف�شري  اأو  املنظمة-ال�شرطة(  )الهيئات  باالإنفاذ 
قراراتهم بفعل الف�شاد. يت�شمن تقرير الف�شاد العاملي ال�شادر عن منظمة ال�شفافية العاملية عام 2008 والذي 
يركز على الف�شاد يف قطاع املياه مرجعاً للم�شوحات يف �شمال اآ�شيا والذي خل�ض اإىل »تاأثري الف�شاد يف اإن�شاء 

�شبكات املياه قد يوؤدي اإىل رفع اأ�شعارها بن�شبة %45-25«.
ومن ناحية فاإنه غالباً ما تعني ميلي�شيات االأحزاب ال�شيا�شية يف منا�شب اإدارية على املوؤ�ش�شات العامة بناء على 
يتم  ما  فاإنه كثرياً  اأخرى  ناحية  الفنية، ومن  اأكرث من مهاراتها  ال�شلطة  تتوىل  التي  باالأحزاب احلاكمة  عالقاتها 
االإ�شرار بخطط اخل�شخ�شة بفعل الف�شاد من البداية من خالل تخلي امل�شوؤولني املنتخبني عن ال�شلطة وهيكلة 
االإدارات  فاإن  احلالتني  كلتا  املطلقة، ويف  ال�شرية  بنود  من خالل  احلكومية  الرقابة  الإحباط  االمتيازات  هذه 
النزاعات يف ظل  تتفاقم  اأن  تعاين من غياب املحا�شبة، وميكن  البلدية غالباً  املياه  العامة واخلا�شة وخدمات 

غياب ال�شفافية واملحا�شبة واحلوار.
 

ت�شدر  �شيا�شي  ح���زب  يف  ع�شوية  ب��ط��اق��ة 
على  يجربون  الذين  ال�شلفادور  يف  للفالحني 
ال���ذي يتوىل  االن��خ��راط يف احل���زب احل��اك��م 
ال�شلطة ك�شرط للح�شول على اإعانات اجلفاف.

املمنهجة  االحتجاجات  اإىل  التطلع  »ينبغي 
اأنها دليل على ف�شل ال�شيا�شات  واملتكررة على 
عدم  يجب  مبكر  اإن���ذار  اأنها  وعلى  ال�شابقة 
جتاهله يف اأوقات الذروة لتطبيق مفاهيم تنموية 

معينة«.

كني كونكا-2006-�ض 2.
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التوترات العابرة للحدود
كثرياً ما متر احلدود الوطنية واالإقليمية واملحلية على جماري مائية مما يجعل املياه اأحد اأكرث م�شاكل التوترات احلدودية �شيوعاً، حيث يقع ما ن�شبته 45% من ياب�شة الكرة 
االأر�شية والتي ت�شمل 40% من �شكان العامل و60% من تدفق االأنهار العاملية �شمن 263 حو�شاً نهرياً عاملياً، والتي تغطي 145 دولة )وولف واآخرون-2006(. ميكن اأن 
توؤدي وجهات النظر املختلفة حول ق�شايا احلوكمة املتعلقة باملياه من جانب الكيانات ال�شيا�شية املجاورة اإىل نزاع حول هذه الق�شايا مثل حتويل املياه وجودة املياه املتدنية 
وحقوق املياه املنتهكة وما �شابه ذلك، وقد تعيق التوترات بني الدول التنمية امل�شتدامة وت�شاهم على نحو غري مبا�شر يف املزيد من الفقر وعدم اال�شتقرار االجتماعي 

والهجرة.

ال�ضيا�ضات االأجنبية العدائية املغلفة باإدعاءات »االأمن القومي«
ي�شف علماء ال�شيا�شة  من مدر�شة »الواقعية ال�شيا�شية« �شلوك الدول على اأنه تناف�ض م�شتمر على �شلطات وثروات ن�شبية اأكرب، ويعترب مبداأ »القوة ت�شنع احلق« واحلد 
االأق�شى من القوة قاعدة اليوم يف النظام العاملي الذي ميلك احلد االأدنى من احلركة العاملية، وكثرياً ما تقاوم ال�شعوب حتديات هذا ال�شلوك من خالل و�شفها باأنه تهديد 
ل�»االأمن القومي«، ولهذا فعندما يتم اال�شتيالء على م�شدر طبيعي �شواء على هيئة هيدروكربونات اأو مياه فاإنه ميكن ا�شتغالل توظيف حجج االأمن القومي وامل�شلحة 
الوطنية من اأجل اإخماد املعار�شة املحلية. ا�شتندت العديد من احلكومات مبا يف ذلك حكومة الواليات املتحدة اإىل »االأمن القومي« من اأجل تربير �شيا�شاتها التي ترتاوح 
من الغزو/االحتالل الع�شكري اال�شتباقي اإىل بناء اجلدران على احلدود لقمع املعار�شة الداخلية، وتربر الدول بنف�ض الطريقة اأحياناً ال�شيطرة على م�شادر املياه العابرة 

للحدود –�شواء املياه ال�شطحية اأو يف الطبقات اجلوفية- يف �شياق ا�شتغالل »االأمن القومي« و»امل�شالح الوطنية«، ويبني املربع 1.4 �شيناريو مماثاًل لهذا.
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املربع 1.4: جدار العزل االإ�ضرائيلي وم�ضادر املياه الفل�ضطينية

تعترب م�شادرة موارد املياه الفل�شطينية يف حالة النزاع االإ�شرائيلي-الفل�شطيني الذي يبدو اأنه م�شتع�ض على احلل من "اخل�شائ�ض املحددة لالحتالل االإ�شرائيلي 
وعائقاً رئي�شياً اأمام احلل العادل للنزاع" )مركز احلقوق االقت�شادية واالجتماعية-2003-�ض 1(، ويوؤكد ا�شتهالك املياه اليومي الن�شبي للفل�شطينيني والذي 
ال يتجاوز خم�ض ا�شتهالك االإ�شرائيليني )مركز احلقوق االقت�شادية واالجتماعية-2004( وت�شع ا�شتهالك امل�شتوطنات االإ�شرائيلية يف ال�شفة الغربية )برنامج 

االأمم املتحدة االإمنائي-2006- �ض 34( على الظلم الذي يواجهه الفل�شطينيون.

حتتكر اإ�شرائيل 85% من مياه االأحوا�ض اجلبلية التي تقع وراء ال�شفة الغربية والتي توفر م�شدراً لتلبية 25% من ا�شتهالك املياه يف اإ�شرائيل )مركز احلقوق 
االقت�شادية واالجتماعية-2003-�ض 1(، ويخدم االأمن القومي كذريعة لتلك االإجرائات ففي عام 1990 �شرحت وزارة الزراعة اأن "التخلي عن املنحدرات 
عربية  �شلطة  اأية  ممار�شات  بفعل  االإ�شرائيلية  القومية  املياه  موارد  فيه حتديد م�شري  �شيخلق و�شعاً ميكن  الغربية(  ال�شفة  وال�شامره)غربي  يهودا  لتالل  الغربية 
)ت�شيطر( على املناطق املخالة بعد االن�شحاب، ومن ال�شعوبة تخيل اأي حل �شيا�شي متوافق مع بقاء اإ�شرائيل ال يت�شمن �شيطرة اإ�شرائيلية كاملة وم�شتمرة على 

املياه واأنظمة ت�شريفها..." )مركز احلقوق االقت�شادية واالجتماعية-2003-�ض 38(.

ومت ترتيب ال�شيطرة على "موارد املياه القومية" اأكرث من خالل اإن�شاء جدار العزل، فقد �شادقت احلكومة االإ�شرائيلية يف اأعقاب االنتفا�شة الفل�شطينية عام 
2002 على اإن�شاء جدار اأمني يبلغ معدل ارتفاعه 8 اأمتار )25 قدم( ومزود باأ�شيجة مكهربة وخنادق ودوريات اأمنية على طول حدود ال�شفة الغربية التي تبلغ 

220 مياًل )بينغون-2003-�ض 3( وت�شر اإ�شرائيل على اأن اجلدار يخدم م�شالح ال�شكان االأمنية.

ومع ذلك مل يبنى اجلدار اأو يف اأغلب احلاالت قرب اخلط االأخ�شر وهو خط احلدود الفعلي قبل عام 1967 بني اإ�شرائيل وال�شفة الغربية، فقد بني اجلدار فعاًل 
يف بع�ض االأماكن بعمق 7 كيلومرتات داخل اخلط االأخ�شر، وتقع االأرا�شي امل�شادرة وبع�شها من اأخ�شب اأرا�شي فل�شطني ب�شورة غري مبا�شرة على احلو�ض 

اجلويف الغربي والذي يعترب اأكرب م�شادر املياه اجلوفية يف ال�شفة الغربية )مركز احلقوق االقت�شادية واالجتماعية-2003-�ض 37(.

وب�شبب اجلدار فاإن عدة قرى فل�شطينية تفقد م�شادر املياه الوحيدة املتوفرة لديها، فقد مت عزل 72% من اأرا�شي قرية جيو�ض بفعل اجلدار اإ�شافة جلميع اآبار 
املياه اجلوفية ال�شبع، ومت اإحاطة مدينة قلقيلية التي كانت تعرف يوماً ب�"ال�شلة الغذائية" لل�شفة الغربية اإحاطة �شبه كاملة باجلدار مما اأدى اإىل م�شادرة 50% من 

اأرا�شيها الزراعية وكذلك 19 بئراً من اآبارها، وهذا ميثل ما ن�شبته 30% من موارد املدينة املائية )مركز احلقوق االقت�شادية واالجتماعية-2003-�ض 38(.

اأعلنت حمكمة العدل الدولية يف راأيها اال�شت�شاري عام 2004 اأن م�شار اجلدار الذي بني 80% منه على اأرا�شي فل�شطينية حمتلة واالأنظمة املرتبطة به غري 
قانوين )منظمة اأوك�شفام-2007-�ض 5(، ومع ذلك فاإن اأعمال االإن�شاء م�شتمرة مع اكتمال ثلثي اجلدار فعاًل بحلول عام 2008 )كوبان-2008(.
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ثقافة احل�ضانة الع�ضكرية/تاريخ من العنف
عنيفة  اأهلية  نزاعات  من  عاملية  بيانات  على  بناء  اأجري  اإح�شائي  واآخرون )2000( يف حتليل  كوليري  وجد 
وقعت بني 1965 و1999 اأن خطر احلرب االأهلية ارتبط ب�شورة ممنهجة وبقوة باالعتماد على �شادرات ال�شلع 
الرئي�شية )كاملواد اخلام مثل النفط واملعادن( وعلى متو�شط دخل منخف�ض ومنو بطئ و�شتات كبري احلجم، 
ووجدت الدرا�شة اأي�شاً اأن الدول التي مرت موؤخراً بنزاع عنيف تقع حتت خطر بالغ )40% تقريباً( يتمثل يف 
التحول اإىل النزاعات امل�شلحة يف العقد االأول من �شالم يعقب العنف، وتعترب عملية اإعادة بناء الدول التي 

مرت بحروب اأهلية متيزت بالعنف امل�شلح غري املقيد بعقوبات باأنها بطيئة وغري موؤكدة )زارمتان-1995(.
ندرة  مع  العنف خ�شو�شاً  نحو  املعار�شة  اأحزاب  تاريخياً  تقود  التي  الفا�شلة  النقطة  املياه  تكون  ما  وكثرياً 
اأقاليم  يف  امل�شاريع  من  بالعديد  للقيام  نظراً  الدويل  التنمية  مبجتمع  هذا  ويرتبط  الطلب،  وارتفاع  املوارد 
البناء،  يف  مهماً  املحلي  املدين  املجتمع  دور  ويعترب  العامل،  حول  النزاعات  فيها  وتنت�شر  احلروب  مزقتها 
فامل�شاريع املجتمعية ذات املنحى املائي تتيح لتلك الهيكليات القيادية املجتمعية املدنية –من القيادات القبلية 

اإىل املنظمات غري احلكومية املحلية- امل�شاركة ب�شورة مبا�شرة يف اإعادة بناء بلدانهم.

م�ضاريع ال�ضدود
غالباً ما توؤدي النزاعات التي تت�شمن ال�شدود وحتويل املجاري املائية اإىل توترات عاملية على طول االأحوا�ض 
اإفريقية اإىل نهري دجلة والفرات الذي  النهرية الرئي�شية العابرة للحدود، من نهر النيل املحاط بع�شر دول 

ي�شمل تركيا و�شوريا والعراق اإىل نهر ال�شند الذي تت�شاركه كل من الهند وباك�شتان.
لتلبية  العامل  حول  كبري  �شد   45000 من  اأكرث  ت�شييد  اإىل   )2000( لل�شدود  الدولية  املفو�شية  تقرير  اأ�شار 
احتياجات الطاقة واملياه مبا يف ذلك الري وال�شيطرة على الفي�شانات واالإمدادات املحلية، ويعتمد اأكرث من 
ثلث دول العامل على الطاقة الكهرومائية يف اأكرث من ن�شف احتياجاتها من الطاقة الكهربائية مع وجود �شدود 
�شخمة تولد 19% من اإجمايل احلاجة اإىل الكهرباء، ويعتمد ري نحو 30-40% من 271 مليون هكتار عاملياً 

على ال�شدود.
ورغم ذلك فاإن ال�شدود املوجهة للتنمية ت�شببت يف ثمن اجتماعي وبيئي هائل، فقد مت تق�شيم االأنهار وتهجري 
ال�شدود وخا�شة  من  املائية  املجاري  على  يعي�شون  ممن  النا�ض  وعانى ماليني  ن�شمة،  مليون  بني 40 و80  ما 
الذي حلق  ال�شرر اجل�شيم  االأ�شماك من  الطبيعية وم�شائد  ال�شهول  العمل يف  يعتمدون على  الذين  اأولئك 
مب�شادر رزقهم، وعالوة على ذلك فقد �شلط التقرير ال�شوء على اهتمامات اال�شتدامة التي ت�شمل تكاليف 
اال�شتثمار املطلوبة ل�شمان �شالمة ال�شدود مع الزمن والرت�شيب وفقدان املخزون الطويل االأمد الناجم عنه، 

وت�شبع وملوحة خم�ض االأرا�شي املروية مبا فيها تلك التي ترويها ال�شدود.

نهر  حو�ض  الواقععلى  مونغو  يا  نيامبا  �شد 
امل�شتمر  للنزاع  م�شرحا  كان  الذي   ، بنغاي 

حول تق�شيم املياه يف �شمال تنزانيا.
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العوامل البيئية
�ضح املياه

تتميز الكثري من انحاء العامل باملناخ اجلاف كما هو معرف يف الر�شم 1.3 ومع وجود هذه الدرجة الكثيفة من �شح املياه فان امل�شالح املتناف�شة على م�شادر املياه املوجودة 
�شتوؤدي حتما اىل زيادة يف التوتر، كما بالن�شبة لعوامل اأخرى متعلقة باملو�شوع مثل ازدياد حرارة الكرة االر�شية، وازدياد ال�شكان ، والتهمي�ض االجتماعي واالقت�شادي، 

والتي لديها وزنها اأي�شا. 

الر�ضم 1.3 ال�ضح يف املياه – املياه العذبة لكل فرد ح�ضب احلو�س 
امل�شدر: قاعدة بيانات النزاعات العابرة للحدود حول املياه العذبة، ق�شم علوم االر�ض – جامعة والية اأوريغون

 www.transboundarywaters.orst.edu
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ازدياد ال�ضكان واحلاجات االن�ضانية اال�ضا�ضية
يف الن�شف الثاين من القرن الع�شرين وحده هبط من�شوب املياه املتجددة لكل فرد بن�شبة 58% الن التعداد ال�شكاين ت�شخم من2.5  بليون �شخ�ض اىل 6 بليون ، ومن 
املتوقع اأن ي�شل التعداد اىل 8.7 % يف عام 2050 قبل اأن يعتدل )2006ب، برنامج االمم املتحدة للتنمية. ويح�شل هذا االزدياد ال�شكاين على االغلب يف الدول التي 
يوجد فيها اأزمة مياه يف العامل النامي. واالزدياد يف الطلب مع االزدياد يف عدد اجلهات املناف�شة على هذا امل�شدر النافد، اأي املياه العذبة، يزيد بدوره من احتمال 
التوترات ون�شوب النزاعات. ويزود املربع 1.5 نظرة ثاقبة حول كيفية تاأثري االزدياد العايل يف تعداد ال�شكان وازدياد �شح املياه على احتمال ن�شوب النزاع يف ال�شنني 

القادمة.

املربع 1.5 النمو ال�ضكاين واالزمة املتعلقة باملياه والنزاع
مقتطفات من �ض. بو�شتل و اأ.وولف »النزاع ب�شبب اجلفاف« )2001(

تنت�شر اأزمة املياه مع ازدياد التعداد ال�شكاين . وحتى 2015 �شيعي�ض 3 بليون ن�شمة – وهم ي�شكلون 40% من التعداد ال�شكاين املتوقع – يف بالد جتده من 
مناف�شة  املياه اىل  ال�شح يف  املنزلية ملواطنيها. و�شيرتجم هدا  اأو االحتياجات  ال�شناعة  اأو  الزراعة   لتلبية احتياجات  مياه كافية  تاأمني  امل�شتحيل  اأو  ال�شعب 

متزايدة على املياه ما بني املدن واملزارع وما بني الواليات املجاورة لبع�شها البع�ض واأحيانا ما بني الدول اأي�شا. 

و�شوف يح�شل اأكرب عدم توازن ما بني ال�شكان واملوارد املائية املوجودة يف اأ�شيا، حيث يعتمد انتاج املحا�شيل على الري ب�شكل كبري. ويعي�ض يف ا�شيا اليوم 
تقريبا 60% من �شكان العامل ولكن لديها فقط 36% من املياه العذبة املتجددة. فال�شني والهند وايران وباك�شتان هي من الدول  التي يوجد فيها خطر ن�شوب 
املياه اجلوفية ، و�شيهدد ذلك االرا�شي املزروعة ، ومياه االنهر قليلة هناك اأي�شا، وهناك تراكم كبري للملوحة يف الرتبة مما يجعلها غري خ�شيبة ، اأو كل هذه 
العوامل ب�شكل م�شرتك. فن�شوب املياه اجلوفية وحده ي�شع 10 اىل 20% من انتاج احلبوب يف كل من ال�شني والهند يف خطر. ون�شب املياه تهبط ب�شكل 
منتظم يف �شهول ال�شني ال�شمالية، وهي تنتج اأكرث من ن�شف القمح يف ال�شني وتقريبا ثلث حاجتها من الذره والو�شع م�شابه اأي�شا يف �شمال غرب البنجاب 

يف الهند وهي ال�شلة الغدائية هناك.

ومع فقدان الفالحني ملقدرتهم على الو�شول اىل مياه الري وروؤيتهم لتدهور حالتهم ومعي�شتهم، فقد ال يلجاأون للعنف فقط بل يهاجرون اأي�شا عرب احلدود 
اىل املدن املكتظة اأ�شال. وح�شل ذلك بالفعل يف الباك�شتان حيث حفز التناق�ض يف االنتاج الزراعي الريفيني على الهجرة باأعداد هائلة اىل املراكز احل�شرية 

الكبرية مما اأدى اىل عنف عرقي متجدد.

وتتاأقلم البالد ب�شكل عام مع اأزمة املياه عن طريق ا�شترياد الطعام ب�شكل اأكرب طاملا لديهم العملة ال�شعبة. فهناك حاجة اللف مرت مكعب من املياه من اأجل 
انتاج طون من احلبوب. ولذلك ت�شتطيع البالد التي لديها اأزمة مياه اأن تخ�ش�ض كميات اأكرب من موارد املياه لديها للمدن وال�شناعات اذا ا�شتوردت القمح 
واملواد الغذائية اال�شا�شية االخرى، الن اجلدوى االقت�شادية لكل لرت من املياه اأعلى بكثري يف ال�شناعة منه يف الزراعة. ومبا اأن التعداد ال�شكاين �شيزيد ببليون 
�شخ�ض ا�شايف خالل اخلم�ض ع�شرة عاما املقبل يف البالد التي لديها اأزمة مياه ، ومع ازدياد عدد البالد التي �شت�شتورد القمح فان الطلب على احلبوب من 
م�شادر دولية �شيزداد. وبالن�شبة للدول التي لي�ض لديها عملة �شعبة كافية لال�شترياد، وبالذات دول جنوب ال�شحراء االفريقية)وهي منطقة يوجد فيها زيادة 

يف التعداد ال�شكاين( ف�شترتجم اال�شعار املت�شاعدة للحبوب عامليا اىل زيادة يف اجلوع وطلب اأكرب على امل�شاعدات االن�شانية وازدياد الحتماالت النزاع.
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وهناك امكانية اأعلى حلدوث النزاعات بالذات يف البالد املثقلة ب�شح يف م�شادر املياه )�شمال افريقيا وال�شرق 
االو�شط( اأو ندرة تواجدها )اأي البالد التي لديها م�شادر مياه اأ�شا�شية كافية ولكن ال يوجد فيها البنية التحتية 
اأو املوؤ�ش�شاتية ال�شتعمالها(. وان هذه البالد تنا�شل من اأجل احل�شول على االمن الغذائي ملواطنيها . وا�شترياد 
املياه »افرتا�شيا« – عرب ا�شترياد الطعام – هو خيار حمدود للبلدان دات الدخل املنخف�ض والتي لديها نق�ض 
كبري يف الواد الغذائية النه ال يوجد لديها العملة ال�شعبة الكافية ل�شرائها. وحتى الدول الفقرية التي ت�شتطيع 
اأن تدفع مقابل اال�شترياد »االفرتا�شي« للماء هي اأكرث عر�شة لتهديد اأمنها الغذائي يف االوقات التي ترتفع 
فيها ا�شعار الطعام كما ح�شل يف اأوائل عام 2008 ، مما اأدى اىل نزاعات داخلية. وان اجلفاف املتعلق باملناخ 
مثل الذي ح�شل يف ا�شرتاليا خالل ال�شتة اأعوام املا�شية والذي �شبب تدهور يف انتاج االرز لديها ب %98 

)ك.براد�شري 2008(، ميثل وجه اخر لكيفية تاأثري موارد املياه على اأزمة املواد الغذائية.

الكوارث الطبيعية
فان  االحيان  الب�شر . ويف كثري من  عنيفة على  اثار  عنها  وتنتج  والت�شونامي مدمرة  الفي�شانات واالعا�شري 
عواقب تلك الكوارث املتعلقة باملياه يتخللها املناف�شة ال�شديدة على املياه فتكون االو�شاع م�شحونة بالتوتر. 
ول�شوء احلظ فان اثار هده الكوارث الطبيعية تت�شاعد ب�شبب الكوارث الناجتة عن فعل االن�شان نف�شه والذي 
يكون قد �شبق الكارثة الطبيعية. وكما هو مبني  يف املربع رقم 1.6 ، فان املمار�شات املدمرة للبيئة مثل تدمري 
ال�شعب املرجانية وغابات املاجنروف وق�ض ال�شجر من اأجل احل�شول على اخل�شب قد قلل من خطوط الدفاع 

�شد الكوارث الطبيعية. مظاهر الدمار التي خلفها اع�شار ت�شونامي يف 
تظهر  تظهر  عام 2005 حيث  اأت�شي  باندا  مدينة 
بعد االع�شار الذي �شرب املنطقة عام 2004، 
من  م��رتا  ع�شرين  بعد  على  تطفو  رج��ل  جثة 

ال�شارع.
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املربع 1.6 الت�ضونامي اال�ضيوي: الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية

الت�شونامي  يف   2004 عام  من  اأول  كانون   26 يف  ماتوا  قد  �شخ�شا   230000 اأن  املتحدة  االمم  تقدر 
طال  الدي  العنف  ولكن   . الت�شونامي(  �شحايا  الغاثة  اخلا�شة  املتحدة  االمم  بعثة  )ح�شب  اال�شيوي 
�شعوب اندوني�شيا و�شرييالنكا وبانغالد�ض وتايالند وبلدان ا�شيوية اأخرى كان لي�ض فقط ب�شبب الكارثة 
الطبيعية الهائلة بل اأي�شا لال�شف، ب�شبب كارثة �شابقة من �شنع يد االن�شان وهي تدمري كوا�شر االمواج 
االثار  اأجج  – مما  الرملية  والتالل  ال�شاحلية  املاجنروف  �شجر  وغابات  املرجانية  ال�شعب  مثل  الطبيعية 

املدمرة للت�شونامي )اأ. براون، 2004(.
بعد درا�شة علمية م�شتفي�شة ا�شتمرت ملدة عامني قام بها فريق من الباحثني يف جامعتي توهوكو جاكوين 
املاجنروف  غابات  مثل  الطبيعية  احلواجز  بان  اال�شتنتاج  اىل  تو�شلوا  اليابان،  �شمال  يف  وتوهوكو 
وال�شعب املرجانية كانت با�شتطاعتها اأن تنقذ ن�شف ال�شحايا تقريبا الذين نفقوا ب�شبب الهزة االر�شية 
والت�شونامي عام 2004 يف املنطقة التي اأقاموا فيها الدرا�شة. وقدر فريق البحث اأن منطقة امل�شتنقعات 
التي تنمو فيها اأ�شجار املاجنروف يف نقطة ا�شتطالع يف بندا ات�شيه يف اندوني�شيا عام 2003 �شكلت %12 
املاجنروف  غابات  الن  وذلك  طبيعي.  ب�شكل  تنبت  اأن  املفرو�ض  من  كان  التي  الغابات  كمية  من  فقط 
يف جنوب �شرق ا�شيا تعر�شت منذ ال�شتينيات اىل التدمري املنتظم من اأجل ف�شح املجال مل�شاريع تربية 
اجلمربي التجارية وامل�شاريع ال�شياحية املدعومة من املوؤ�ش�شات احلكومية وموؤ�ش�شات االقرا�ض املتعددة 
تدافع عن  التي  ال�شاغطة  املجموعات  الطبيعة عرب  التي حتمي  القوانني  �شاأن  من  التقليل  ومت  القومية. 

امل�شالح التجارية وال�شياحية.
 %2-1 بني  ما  ترتاوح  بن�شبة  املاجنروف  غابات  ل�شياع  الرئي�شي  امل�شبب  تعترب  وحدها  اجلمربي  فرتبية 
كل عام )ي.يانو، 2008(. ومع اأن 72% من اجلمربي املربى يف املزارع ياأتي من ا�شيا فان اأكرثه يوؤكل 
املا�شية.  اأعوام  الع�شرة  بن�شبة 300% يف  اال�شتهالك  ازداد  واليابان حيث  الغربية  واأوروبا  اأمريكا  يف 

)�ض.�شتورت�ض و�شي.بايلي، 2000(.
ومبا اأن ثالثة اأرباع اأ�شناف اال�شماك يف جنوب �شرق ا�شيا مت�شي جزءاً من دورة حياتها يف م�شتنقعات 
املاجنروف فان فقدان هذه امل�شتنقعات قد نتج عنه حما�شيل متدنية من اال�شماك. وعدى عن ذلك كله 
فان العلف ال�شناعي واملبيدات وامل�شادات احليوية واال�شمدة الكيماوية امل�شتعملة يف مزارع اجلمربي 
املرجانية.  بال�شعب  تبقى من اال�شماك وتلحق االذى  ما  تدمر  التي  امللوثة  املواد  تنتج كميات هائلة من 
والن اعداد اال�شماك قد تدنت ، جلاأ ال�شيادون اىل ا�شتعمال املتفجرات كالديناميت من اأجل اخراج 
اال�شماك من ال�شعب املرجانية. فلقد مت تدمري 70% من ال�شعب املرجانية يف العامل و80% منها مهددة 

يف ايندوني�شيا )الربنامج البيئي يف االمم املتحدة (. 
ي�شتخرج  اذ  اال�شماك  املرجانية عدا عن �شيد  ال�شعب  لهده  الب�شر  تدمري  اأخرى وراء  اأ�شباب  وهناك 
ال�شكان املحليني املرجان لطحنه وا�شتعماله كمكون رئي�شي يف دهان البيوت )�شي. دريغو�ض، 2007(. 
اجلنوب  االقت�شاد  احتياجات  نقل  على  مقدرتهم  اأمام  كعائق  املرجانية  ال�شعب  املالحون  اأي�شا  ويرى 

اأ�شيوي املتنامية.)اأ.براون،2004(.

ال�شعب  ذات  ال�شاحلية  اخل��ط��وط  ه���ذه 
املنغروف وكثبان  ال�شليمة وا�شجار  املرجانية 
التي منت  الكثيفة  ال�شاحلية  والغابات  الرمال 
الهرم  ا�شابها  التي  اال�شجار  تلك  من  اكرث 

نتيجة التلوث البيئي.
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ويدل الر�شم البياين يف الر�شمة 1.4 على زيادة م�شطردة يف عدد الكوارث على مرور القرن الع�شرين وازداد تعر�ض االر�ض للكوارث الطبيعية بالتما�شي مع ازدياد 
التعداد ال�شكاين والبنية التحتية، وذلك ب�شبب التزايد ال�شكاين بالذات يف املناطق ال�شاحلية وهي املناطق التي لديها اأكرب جمال للتعر�ض للفي�شانات واالعا�شري واالمواج 
الكبرية. ومما يجعل االمور اأ�شواأ الأن االرا�شي التي تبقى للنمو احل�شري يف كثري من املناطق املعر�شة للفيا�شانات كال�شهول اأو املنحدرات احلادة املعر�شة لالنزالقات 

االر�شية.

الر�ضم 1.4 قرن من االمناط للكوارث الطبيعية 2000-1900
امل�شدر: اميانويل بورناي، برنامج االمم املتحدة للبيئة ، مركز اأبحاث الكوارث

http://maps.grida.،no/go/graphic/trends-in-natural-disasters

الر�ضم 1.4  جميع الكوارث 
تت�ضمن :-

اجل��ف��اف، ال��ه��زات االر���ش��ي��ة، درج��ات 
احل�������رارة ال���ق�������ش���وى، امل���ج���اع���ات، 
ال��ف��ي�����ش��ان��ات، االف������ات احل�����ش��ري��ة، 
االمواج  الرباكني،  انفجار  االنزالقات، 

العالية، النريان احلر�شية، والعوا�شف.

اأمنــاط احلــوادث التي مت 
تدوينها

اخلطرة  احل��وادث  عدد  ازدي��اد  اأن  يبدو 
ب�شبب  هو  تقارير  يف  تدوينها  يتم  التي 
على  امل��ق��درة  يف  امل��ل��ح��وظ  التح�شن 
ب�شبب  واي�شا  املعلومات  اىل  الو�شول 
الفي�شانات  عدد  ولكن  ال�شكان.  ازدياد 
تقارير قد زاد  التي تدون يف  واالعا�شري 
االر�شية.  الهزات  مع  باملقارنة  عددها 
ولذلك علينا اأن نت�شائل حول كيفية تاأثري 
ازدياد  على  العاملي  احل��راري  االحتبا�ض 

املخاطر الطبيعية.
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التغيري املناخي الناجت عن ت�ضرفات الب�ضر
ي�شمى االنحبا�ض احلراري اي�شا »التغري املناخي الناجت عن ت�شرفات الب�شر« ، وهو �شيغري االأمناط املائية على 
االر�ض التي حتدد تواجد املياه. فالكثري من مناطق العامل التي تعاين من اأزمات مائية �شتح�شل على مياه اأقل 
الق�شوى.  املناخية  االحداث  على  التدفق  هدا  و�شيعتمد  املياه  تدفق  حول  التكهن  اال�شعب  من  و�شيكون 
الكارثي على كثري من  االثر  له  �شيكون  مما  البحار،  املياه يف  من�شوب  ارتفاع  املناخي يف  التغري  و�شيت�شبب 
امل�شادر العذبة للمياه. فمثال �شيتم ادخال امللوحة على نظام الديلتا يف االنهر يف باجنالد�ض و�شتتدمر �شبل 
فمن  افريقيا،  وال�شاحل وجنوب  افريقيا،  �شرق  الزراعة. ويف  على  املعتمدين  ال�شكان  من  املاليني  معي�شة 
املتوقع اأن يهبط من�شوب االمطار وتت�شاعد درجات احلرارة يف اجلو. وكنتيجة للتغري املناخي يف املناطق 
املتحدة  االمم  )برنامج  املياه.  ق�شية  حول  التوترات  �شتزداد   ، ندرة  اأكرث  العذبة  املياه  فيها  اأ�شبحت  التي 

االمنائي، 2006ب( .
ودعى االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون م�شت�شهدا بتقرير لعام 2007 لد.�شميث وج.فيفيكانانتا من 
موؤ�ش�شة »االخطار الدويل«، احلكومات واملجموعات املحلية اأن تتخذ خطوات فورية لال�شتعداد للتاأقلم مع 
�شغوط التغري املناخي. و�شتت�شمن نتائج التغري املناخي ، وبالذات يف الدول التي تعاين اأ�شال من الفقر وعدم 
اال�شتقرار واحلكم ال�شعيف ازدياد يف النزاع العنيف والذي �شي�شعف بدوره مقدرة الدول واملجتمعات 
على التاأقلم مع اأثار التغري املناخي. ومتثل املذابح املتتالية يف دارفور ، كما هو مبني يف املربع 1.7 ، �شاهدا 
على ما قد يحدث يف امل�شتقبل مع تكثيف اثار االنحبا�ض احلراري. ومن اجل ت�شليط ال�شوء على العالقة ما 
بني التغري املناخي وال�شالم والعنف فان تقرير »االخطار الدويل« مع اأنه يوؤكد ان كل النزاعات ال يوجد لها 
�شبب وحيد، اال اأنه يعرف 46 بلد لديها 2.7 بليون من ال�شكان على اأنها تقع حتت خطر ن�شوب النزاع امل�شلح 
فيها ب�شبب نتائج التغري املناخي . وهناك 1.2 بليون اخرين يف 56 بلد من املتوقع اأن يكونوا يف خطر عدم 
اال�شتقرار ال�شيا�شي.)�ض.2-4(وت�شري خارطة العامل املوجودة يف الر�شم 1.4 اىل مدى االزمات الكامنة.

وان الف�شل يف م�شاعدة هذه املجتمعات التي تعاين حاليا من �شغوطات اجتماعية واقت�شادية ج�شيمة، يف 
التاأقلم مع التغري املناخي �شتتاأجج �شكاويهم و�شيزداد احتمال ن�شوب النزاعات العنيفة.

كاترينا  اع�شار  اأن  القول  ي�شتطيع   اأح��د  ال 
املناخي.  التغري  عن  ناجما  بالتحديد  ك��ان 
ان يحدث  املناخ ميكن  اأن  القول  لكننا ميكننا 
اأي  ح��دوث  الن  كاترينا.  من  اك��رث  ا���ش��رارا 
من  اك��رث  جفافا  يحدث  ان  عك�ض  عا�شفة 

اع�شار كاترينا
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وقلة  املناخي  التغري  قبل  مــن  امل�ضبب  الــنــزاع  دارفـــور:   1.7 املربع 
االرا�ضي واملياه

مقتطفات من بان كي مون »املجرم املناخي يف دارفور« )2007( والتقرير الدي كتبه د.�شميث و ج. 
فيفيكاناندا »مناخ من النزاعات: العالقة ما بني التغري املناخي واحلرب وال�شالم« )2007(.

نتحدث ب�شكل دائم ونناق�ض ق�شية دارفور بلغة ع�شكرية و�شيا�شية مقت�شبة – ون�شفها على اأنها نزاع 
عرقي ما بني ميلي�شيات عربية والثوار ال�شود والفالحني. ولكن اذا نظرنا اىل جذور النزاع ف�شنجد 
اأن هناك ديناميكية اأكرث تعقيدا، ف�شمن هذه اال�شباب املتنوعة اجتماعيا و�شيا�شيا بداأ النزاع يف دارفور 

كاأزمة بيئية كان جزء من م�شبباتها التغري املناخي ، على االقل ب�شكل جزئي.
فقبل عقدين بداأت االمطار يف جنوب ال�شودان ان تتوقف عن ال�شقوط.وح�شب اح�شائيات االمم 
واعترب  الع�شرين.  القرن  من  الثمانينات  اأوائل  مند  االمطار %40  هطول  ن�شب  هبطت  فلقد  املتحدة 
يف  الالحقة  الدرا�شة  ولكن  الطبيعة.  يف  وامل�شادفة  الغريبة  املظاهر  احدى  الظاهرة  تلك  العلماء 
املو�شوع اثبت اأنها مالزمة الرتفاع يف احلرارة يف املحيط الهندي والذي غري طبيعة االمطار املو�شمية 
)املن�شون(. ويعني ذلك اأن اجلفاف يف جنوب �شحراء افريقيا يرجع �شببه اىل حد ما اىل االنحبا�ض 

احلراري، وهو من �شنع يد االن�شان.
ولي�ض من �شبيل ال�شدف  ان يكون العنف يف دارفور قد ا�شتعل خالل اجلفاف. فحتى ذلك الوقت 
كان اأ�شحاب املوا�شي البدو من العرب قد تعاي�شوا ب�شكل ودي مع الفالحني امل�شتقرين يف االر�ض. 
ويت�شاركون  جمالهم  ويرعون  االر�ض  يف  ي�شرحون  وهم  بالبدو  يرحبون  ال�شود  الفالحون  وكان 
ارا�شيهم  حول  اال�شيجة  بو�شع  املزارعون  قام   ، الهطول  عن  االمطار  توقفت  عندما  ولكن  االبار. 
خوفا من تدمريها من قبل املوا�شي املارة عربها، والول مرة يف ديارهم مل يكن هناك طعام اأو مياه 
كافية للجميع. فاندلع القتال ومع جميء عام 2003 تطور اىل املاأ�شاة ال�شاملة التي ن�شهدها اليوم. 

)بان كي مون، 2007(.
ولقد ت�شببت حملة التطهري العرقي حتى اليوم مبوت 200000 وبتهجري اأكرث من 2 مليون عن ديارهم. 
ولقد �شكلت احلملة نف�شها عبئا اأكرب على امل�شادر النادرة اأ�شال. وتعرف امليلي�شيات يف دارفور على 
اأنها تدمر القرى والغابات ق�شدا. وان فقدان اال�شجار يف هده احلمالت يقلل من املالجيء املتوفرة 
للموا�شي وكميات اخل�شب امل�شتعملة كوقود من قبل املجتمعات املحلية ، ويهدد ذلك معي�شتهم وينتج 
عنه ت�شتتهم بينما يزيد يف ذات الوقت من �شوء عملية الت�شحر التي توؤجج النزاع على م�شادر املياه 

واالرا�شي )د. �شميث وج. فيفيكاناندا 2007 �ض.120(. 

وحرقت  دم���رت  ال��ت��ي  ري��ف��ا  ام  لقرية  مظهر 
و�شرقتها  هاجمتها  اأن  بعد  باالر�ض  و�شويت 

قبائل اجلنجاويد يف ال�شودان.
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تدهور االأحوا�س املائية
ميكن اإيجاد �شحايا تدهور االأحوا�ض املائية يف اجتاه م�شبات االأنهار يف كل اأنحاء العامل، وحتى اأكرث من 
بالغابات  اإىل مناطق كانت مزروعة  اأكرث  يندفع  الذي  املوا�شي  الزراعية ورعي  اأي وقت م�شى كاالأرا�شي 
اندفاع  مبجرد  ملحوظ  نحو  على  يزداد  ال�شطحي  اجلريان  فاإن  الطبيعية  النباتات  فقدان  ومع  ال�شابق،  يف 
املائية  املمرات  واجنراف  متزايد  حت  يف  مت�شببة  املنحدرات  اإىل  االأر�ض  باطن  يف  املرت�شبة  االأمطار  مياه 
والفي�شانات الكثيفة )انظر املربع 1.8(. يحد تدهور االأحوا�ض املائية –بتاأثريه ال�شلبي على جتديد اأحوا�ض 
املياه اجلوفية كاإعادة تغذية املياه اجلوفية- على نحو مبا�شر من توفر املياه مل�شتخدميها على املجاري املائية، 
وتعترب م�شاكل املنابع-املجاري املائية �شمن االأحوا�ض املائية من امل�شببات املحتملة للنزاعات على امل�شتويني 

املحلي والكلي.

املربع 1.8:  تدهور االأحوا�س املائية و"اأ�ضواأ كارثة بيئية" ت�ضرب االأرجنتني
تتعر�ض مدينة �شانتا يف االأرجنتينية والتي تقع قرب ملتقى نهري بارانا و�شاالدو وموطن حلياة ما يقارب 
�شهر  يف  املدينة  �شربت  الفي�شانات  اأن  اإال  متكرر،  نحو  على  للفي�شانات  املدن  �شكان  من  مليون  من 
"اأ�شواأ  اأنها  كثريون  واعترب  �شكانها،  من   200000 م�شاكن  مغرقة  م�شبوق  غري  نحو  على   2003 مايو 
كارثة بيئية يف تاريخ االأرجنتني" والتي �شملت عدداً �شخماً يف ال�شحايا، لكن جمموعات حماية البيئة 
االأنهار،  اأعايل  املائية يف  االأحوا�ض  تدهور  "طبيعية" واإىل  كارثة  لي�شت جمرد  اأنها  اإىل  ت�شري  املحلية 
حيث اأن "ا�شتنزاف الرتبة ب�شبب االعتماد على زراعة حبوب ال�شويا والتحطيب اجلائر على امتداد 
الهائلة  الفي�شانات  من  مزيداً  م�شبباً  ملحوظة  ب�شورة  ال�شطحي  اجلريان  احلو�ض" اأدى الزدياد  كامل 

)بروتيغر-2003(

تلوث املياه
تق�شم وكالة حماية البيئة االأمريكية م�شادر تلوث املياه اإىل فئتني هما م�شادر حمددة وم�شادر غري حمددة، 
فالفئة االأوىل تتمثل يف مواقع ثابتة كمحطات معاجلة املياه العادمة، اأما امل�شادر غري املحددة فهي اأكرث انت�شاراً 
وت�شمل اجلريان من اأن�شطة الزراعة والتعدين ومن الطرق املعبدة، ويقع ال�شرر على امل�شالح املوجودة عند 
كافية  بطريقة  املعاجلة  اأو  املعاجلة  غري  وال�شناعية  والتجارية  ال�شكانية  املياه  طرح  خالل  من  االأنهار  م�شبات 
يف املنابع، ومن خالل مكبات النفايات رديئة االإن�شاء و/اأو �شيئة املوقع وكذلك ومن خالل التخل�ض غري 
 %90 من  اأكرث  اأن  املحددة  امل�شادر  على  كمثال  جند  و  املائية.  املمرات  يف  ال�شناعية  املخلفات  من  املنظم 
طرحها  قبل  املدن  من  العادمة  املياه  من  فقط   %3 معاجلة  يتم  واأنه  ملوثة  ال�شلفادور  يف  ال�شطحية  املياه  من 
يف املمرات املائية )منظمة فورو نا�شيونال دي اأوغا-2008(، وكذلك فاإن م�شادر مياه املدن التي تاأتي من 
امل�شبات املعتمدة على املياه ال�شطحية عر�شة للتاأثريات املدمرة جلريان املواد الكيميائية من التجمعات الريفية 
)كاملخ�شبات ومبيدات االأع�شاب واملبيدات احل�شرية(، ويكون ال�شرر بعيد املدى يف بع�ض االأحيان حيث 
ي�شمل اخل�شراوات وحما�شيل اأخرى تزرع عند امل�شبات واملوجهة لالأ�شواق واملروية مبياه �شطحية ملوثة، 

اإل  مدينة  يف  البلدي  امل�شلخ  من  اأبقار  دم��اء 
على  قريب  نهر  يف  ت�شرف  بوليفيا  يف  األتو 
تيتيكاكا مما يوؤدي لتلوثها  امل�شار املوؤدي لبحرية 

باملخلفات ال�شناعية وال�شكانية غري املعاجلة.
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الغذاء احل�شرية.  اأ�شواق  تنتهي يف  التي  االأدوية  الثقيلة وخملفات  املعادن  بفعل  الفا�شدة  لالأ�شماك  اإ�شافة 
م�شتوى  اإىل  يرقى  فاإنه  ال�شيا�شية  االإرادة  غياب  اأو  املوارد  نق�ض  ب�شبب  ال�شطحية  املياه  تلوث  كان  و�شواء 

االأزمة يف الدول النامية، موؤدية بالتاأكيد اإىل نزاعات تقع �شمن منظور هذا التقرير.
»اأف�شل �شخ�شياً اأن يعود االإع�شار ميت�ض ثانية على وح�ض التعدين هذا، فقد دام اإع�شار ميت�ض ثمانية اأيام 

لكن املنجم موجود منذ ثماين �شنوات ويدمر حياتنا و�شحة اأطفالنا«.
رودلفو اأرتيغا: عامل مناجم �شابق يف منجم ذهب فايل دي �شرييا املفتوح والذي اأ�شبح مدافعاً رئي�شياً عن 
حقوق املجتمع �شد انتهاكات املناجم بعد اأن رزق بطفل ذي عيوب خلقية بفعل م�شتويات الر�شا�ض العالية 

يف الدم.

ال�ضناعات اال�ضتخراجية واملياه
�شواء كانت عمليات التعدين تت�شمن تعاونيات �شغرية احلجم اأو �شركات تديرها الدولة اأو �شركات عاملية 
ذات راأ�ض مال �شخم فاإن املحفزات االقت�شادية ملعاجلة واحتواء التلوث الكيميائي واملعدين على نحو مالئم 
والذي ينجم عن اأعمال التعدين بب�شاطة غري موجودة، حيث ي�شود منطق »ما هو بعيد عن العني بعيد عن 
الت�شويقي،  اخلطاأ  هذا  لت�شحيح  ت�شريعات  توجد  حيث  معدوماً  اأو  �شعيفاً  القانون  اإنفاذ  ويكون  العقل«، 
بفعل  تن�شب  التقليدية  مياهها  م�شادر  اأن  احلجم  الكبرية  للمناجم  املال�شقة  التجمعات  جتد  لذلك  واإ�شافة 
الذين  التجمعات  و�شكان  االأ�شماك  و�شيادو  املزارعون  يعاين  التعدين.  لغايات  املياه  على  الهائل  الطلب 
يعتمدون على مياه امل�شبات القادمة من املناجم من التبعات ال�شحية واالقت�شادية الناجمة عن تلوث املمرات 
املائية، وي�شبح عمال املناجم –املحر�شني �شد �شكان امل�شبات الذين ي�شتخدمون مياهاً ملوثة بفعل اأن�شطتها- 
بالفقراء  املطاف  ينتهي  وقد  للتلوث،  م�شادة  تدابري  اأية  تطبيق  ب�شبب  اأعمالهم  فقدان  اإمكانية  من  قلقني 
املنق�شمني بالت�شادم مع اأنف�شهم، ومن جهة اأخرى فقد ا�شتمرت اأعمال �شركات التعدين العاملية يف اإحراز 

اأرباح مل�شاهميها يف ال�شنوات االأخرية.
ومن اأجل ا�شتيعاب االأ�شباب اجلذرية جلزء كبري من النزاع الناجم عن اأعمال التعدين فاإنه يلزم اأواًل قراءة 
�شريعة الثنني من التهديدات الرئي�شية التي تت�شبب بها �شناعات التعدين على البيئة وهما ا�شتخراج املياه غري 

الدائم وتلوث املياه.
املياه ال�شتخراج  تتطلب كميات كبرية من  التي  التعدين  اأعمال  ب�شبب  الدائم  املياه غري  ا�شتخراج  يحدث 
املعادن �شلبة كاالأملا�ض والذهب والفحم واحلديد والرمل  تكن  ال�شخور اجلرداء، وقد  الثمينة من  املعادن 
واحل�شى اأو �شائلة كالنفط اخلام اأو غازية كالغاز الطبيعي. يلزم املاء يف جميع العمليات مبا فيها قلع احلجارة 
املعادن  ال�شرتجاع  امل�شتخرج  املاء  �شخ  اإعادة  ويف  امل�شتخرجة(،  املعادن  وطفو  وغ�شل  وفح�ض  )حتطيم 
االإ�شافية يف عمليات ا�شتخراج ال�شوائل/الغازات، وحيث اأن التعدين عملية ت�شتهلك املياه ب�شورة مكثفة 
والنظام  القريبة  التجمعات  رزق  م�شادر  وتدمري  اال�شتهالك  يف  لالإفراط  عر�شة  املحلية  املياه  م�شادر  فاإن 

البيئي يف املناطق القاحلة.
اأما تلوث املياه فاإنه يحدث اأ�شا�شاً على هيئة تلوث بال�شيانيد اأو الزئبق وت�شريف حوام�ض املناجم و/اأو متلح 

الرتبة الزائد.

مره  ميت�ض  اإع�شار  يعود  اأن  اأمتنى  �شخ�شيا 
اأخرى وي�شرب هذا املنجم الوح�ض. فاإع�شار 
هذا  لكن   ، وانتهى  اأي��ام  ثمانية  دام  ميت�ض 
الكثريين  بحياة  ويوؤذي  جاثما  زال  ما  املنجم 

من النا�ض ، كما يوؤذي �شحة اأطفالنا.
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وتلوث اأعمال التعدين املمرات املائية وتدمر املواطن البيئية وت�شكل تهديداً حقيقياً ل�شحة االإن�شان واحليوان.
اأو  الف�شة  اأو  كالذهب  املعادن  تعرية  امل�شتخدم يف  ال�شيانيد  ان�شكاب  اأو  ت�شرب  ال�شيانيد عن  تلوث  ينجم 
يف  بداأت  بال�شيانيد  التنقية  اأن  وحيث  اخلام،  املعدن  عن  املوليبدينوم  اأو  الكوبالت  اأو  النيكل  اأو  النحا�ض 

ال�شبعينات فقد مت �شكب ماليني الغالونات من ال�شيانيد تاركاً اآثاراً مدمرة على البيئة الطبيعية والب�شرية.
البحرية  واحلياة  االأ�شماك  قتل  اإىل  املليار(  يف  )جزء  لرت  لكل  امليكروغرام  يف  ال�شيانيد  تركيز  معدل  اأدى 
عموماً، ونفقت الطيور والكائنات الثديية بفعل تركيز ال�شيانيد مبعدل ميليغرام يف اللرت )جزء يف املليون(، 
اأو العني، وتكفي ملعقة  اأو التالم�ض على اجللد  اأو االبتالع  ويحدث ت�شمم ال�شيانيد من خالل اال�شتن�شاق 

�شغرية واحدة من حملول 2% لقتل اإن�شان )مركز وي�شكون�شون للم�شادر البيئية-2004(.
ويف حني اأن ا�شتخدام ال�شيانيد يقت�شر على اأعمال التعدين كبرية احلجم ذات راأ�ض املال الكبري عموماً فاإن 
اأقل كلفة واأقل  اأنه  اأكرث امللوثات �شيوعاً يف التعدين االأ�شغر حجماً واحلريف والتعاوين هو الزئبق، ورغم 
املناجم  عمال  ي�شتن�شق  حيث  ال�شيانيد،  من  اأو�شع  نطاق  على  متوفر  الزئبق  فاإن  التنقية  عمليات  يف  فعالية 
ميثيل  اأن  ال�شحيون  اخلرباء  ويقول  الذهب،  ا�شتخراج  عملية  خالل  الزئبق  اأبخرة  املجاورون  والقرويون 
الزئبق على وجه اخل�شو�ض مادة م�شرة باالأجنة والر�شع واالأطفال وت�شبب اإعاقة منو اجلهاز الع�شبي والذي 
قد يوؤدي اإىل التخلف العقلي، ويتغلغل تلوث الزئبق يف املياه ال�شطحية اإىل ال�شل�شلة الغذائية من خالل 

تلوث االأ�شماك )اأندرو-2006(.
اأطول بكثري مثلما يبني  اإمنا على فرتة زمنية  امل�شاواة  التعدين تهديداً جدياً على قدم  اأحما�ض  ميثل ت�شريف 
بكندا  وايتهور�ض  يف  البيئية  امللوثات  قطاع  رئي�ض  غودين  بينويه  مع  مقابلة  من  املاأخوذ  التايل  االقتبا�ض 

:)2005(
يحدث ت�شريف اأحما�ض التعدين عندما تتفتت مركبات الكربيتيد مثل كربيتيد احلديد يف منجم وتنت�شر 
يف البيئة خالل عمليات التعدين، وتبداأ مركبات الكربيتيد املالم�شة لالأك�شجني واملاء بالتاأك�شد منتجة 

حم�ض الكربيتيك واملعادن الذائبة.
منها على  املعادن  تعمل على حتلل  فاإنها  فيها  ن�شاأت  التي  ال�شخور  بعيداً عن  االأحما�ض  اجنراف  ومع 
طول طريقها وحتملها اإىل نظام املياه الطبيعية، وميكن اأي يذوب اأي معدن تقريباً وينجرف اإىل املمرات 
والر�شا�ض  الزنك  املناجم جند  اأحما�ض  ت�شريف  اأنظمة  اإيجادها يف  يحتمل  التي  املعادن  املائية، ومن 

والنيكل الزرنيخ و/اأو النحا�ض. 
جتعل اأحما�ض املناجم املياه اأكرث حم�شية مما يعني اأن املعادن تبقى كمحاليل وتطفو عند امل�شبات وتنتقل 
عرب  املياه  متر  حتى  املتحللة  حالتها  يف  املعادن  وتبقى  م�شدرها،  عن  بعيداً  كيلومرتات  عدة  م�شافة 

ال�شخور القلوية التي ميكنها تقلي�ض درجة حمو�شة املياه ب�شورة كافية لرت�شيبها خارج املحلول.

حيثما  اأنه  فهو  در�شاً  يحمل  التاريخ  كان  »اإذا 
زاد  ن���زاع، وكلما  ي��وج��د  ف��اإن��ه  ي��وج��د ذه��ب 
الذهب زادت النزاعات... وعندما ترى �شركة 
تعدين فر�شة ثراء جديدة فاإن املزارعني ومربي 
املوا�شي يرون اجلبال واالأحوا�ض املائية املقد�شة 

التي تعينهم على احلياة يف املرتفعات«.
برييز وبريغمان-2005
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باالأ�شا�ض  االأ�شماك  تقتل  املائية، وهي  املجاري  ل�شكان  كبرية  اأ�شراراً  الذائبة  املعادن  ت�شبب  اأن  وميكن 
حيث تتعلق اأيونات املعادن بخيا�شيم االأ�شماك وتتداخل مع جهازها التنف�شي، كما ت�شبب اأ�شراراً يف 
الكبد وت�شعف االأ�شماك اإىل حد اأنها ت�شبح اأقل مالئمة للنمو والتوالد، واإىل جانب االأ�شماك ميكن اأن 
تتاأثر الالفقاريات والطحالب وكافة جوانب احلياة املائية. ميكن اأن تعر�ض املعادن الذائبة ذات الرتكيز 

االأكرب اأرواح حيوانات وب�شر اأكرث والذين ياأكلون وي�شربون للخطر.

ومبجرد حدوث التلوث باأحما�ض املناجم ميكن اأن ينتقل التلوث ملئات ال�شنني ما مل يتم اإيقاف الت�شرب 
اأو و�شع خطة معاجلة/احتواء كافية، وتعترب كلتا العمليتان مكلفتان ومن غري املحتمل اأن تقعا حيثما 

تكون موارد الدولة وتدابري اإنفاذ القوانني والتعليمات غري كافية.

يحدث متلح الرتبة عند �شخ املياه اجلوفية املاحلة املرت�شبة اإىل املنجم خارجاً اإىل ال�شبخات ال�شحلة، وتكون 
املياه املاحلة �شديدة الرتكيز يف ال�شبخات عر�شة للفي�شان خالل االأمطار الغزيرة، ومبجرد دخولها املمرات 
االأ�شر  رزق  م�شادر  وتدمر  الطبيعية  البيئية  االأنظمة  تعرقل  فاإنها  الفي�شانات  خالل  املجاورة  الطبيعية  املائية 
الريفية التي تعي�ض عند امل�شبات، حيث ت�شبح احلقول واملراعي قاحلة يف نهاية املطاف )كاثبريت-ات�شاالت 

�شخ�شية مع املوؤلفني-15 اأكتوبر 2008(.

�شخت ال�شناعات التعدينية يف الواليات املتحدة عام 2001 2.8 مليون رطل من امللوثات ال�شامة، وميثل 
التعدين 45% من جميع االن�شكابات الكيميائية يف الواليات املتحدة كونها امللوث االأكرب يف اأية �شناعة ذلك 
العام بح�شب تقرير ح�شر االن�شكابات ال�شامة ال�شادرة عن وكالة حماية البيئة االأمريكية )مات�شون-2005(، 
وميكن على نحو مماثل –اإن مل يكن اأ�شواأ- توقع حدوث م�شتويات من التلوث عندما تعمل �شركات التعدين 

يف الدول االأقل تنظيماً، ويبني املربع 1.9 عينة من تاريخ بريو الطويل مع التعدين والنزاعات الناجمة عنه.

املدافعني  ق���ادة  م��ن  اآران����ا  م��ارك��و  ي�شتذكر 
البريوفيني يف مواجهة االنتهاكات: »عندما بداأ 
منجم ياناكوت�شا )املفتوح ال�شتخراج الذهب( 
التابع ل� )�شركة نيومونت للتعدين( اأعماله، مل 
نكن ن�شمع �شوى كيف اأن اجلميع �شعداء واأن 
الطرقات،  ويح�شن  عمل  فر�ض  �شيوفر  املنجم 

ومل يفكر اأحد كثرياً يف ال�شدامات احلتمية«.

برييز وبريغمان-2005
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املربع 1.9: بريو: التعدين + التلوث = العنف

دائرة كاجاماراكا  �شمايل  اإغالق طريق  فيليك�ض النو�ض خالل  الفالحني  املاء !" هكذا �شرخ زعيم  فهو على  االآن  اأما  االأرا�شي  قبل على  نزاعنا من  "كان 
يف البريو وهي موطن منجم ياناكوت�شا اأكرب مناجم الذهب يف اأمريكا الالتينية، وهو عبارة عن منجم ذهب مفتوح م�شاحته 251 كيلومرتاً مربعاً يقع على بعد 
18 كيلومرتاً من مدينة كاجاماراكا. قامت �شركة نيومونت للتعدين االأمريكية بت�شوية خم�شة جبال حتى االآن وعينها على هدف �شاد�ض وهو جبل كويلي�ض، ومت 
تعديل هذه اخلطة عام 2004 بعد اأ�شبوعني من االحتجاجات واإغالق الطرق يف كاجاماراكا، حيث هدد التو�شع يف املنجم م�شدر مياه التجمعات ال�شكانية، 

واأجربت الثورة ال�شعبية وزير الطاقة واملعادن يف النهاية على �شحب ترخي�ض ال�شركة للتنقيب يف جبل كويلي�ض )�شاالزار-2007(.

تبني اأن م�شتويات تركيز االأملنيوم والر�شا�ض فوق احلدود امل�شموح بها عاملياً يف مياه �شرب احليوانات يف االأحوا�ض املائية التي تقع وراء عمليات التنقيب، 
وكذلك انخف�ض حجم مياه االأنهار مقارنة مع ال�شنوات ال�شابقة، وي�شري خو�شيه دي اإيت�شاف من منظمة كوبرا�شيون غري احلكومية بعدما الحظ اأن نق�ض املياه 
اأحد اأكرب عوامل هذه النزاعات: "اأ�شبح التعدين اأكرب مناف�ض على م�شدر اآخذ يف الن�شوب". يدعي ن�شطاء البيئة املحليون وتبني ان عمليات التدقيق البيئية 

امل�شتقلة اأن عمليات التعدين التي ت�شتهلك كميات كبرية من حماليل ال�شيانيد املخفف قد لوثت م�شادر املياه )�شاالزار-2007(.

اأعلن مكتب ال�شحة البيئية البريويف اأن �شركات التعدين لوثت 30% من االأنهار ال�شاحلية يف البريو وجميعها تنبع من جبال االأنديز حيث توجد ال�شناعات 
اال�شتخراجية، ووفقاً ملكتب املظامل فقد مت التبليغ عن 89 حالة تلوث مياه يف البالد يف ال�شتة اأ�شهر االأوىل من عام 2007 وت�شجيل 35 حالة نزاعات اجتماعية 
يف البريو، 16 منها مرتبط باملياه والتعدين )�شاالزار-2007(، كما مت اغتيال قادة املجتمع والن�شطاء البيئيني وتلقى اآخرون تهديدات بالقتل مبن فيهم كاهن 
كاثوليكي حملي )اأوك�شفام اأمريكا-2007(، وتقع عمليات قتل وتهديد الن�شطاء الذين يتحدون اأعمال التعدين التي ال ميكن حتملها على نحو متكرر يف 

جميع اأنحاء العامل.
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ال تعد املياه م�شدر انق�شام وح�شب بل عاماًل يربط النا�ض ببع�شهم، وتوفر االحتياجات امل�شرتكة للمياه فر�شاً 
ل�شياغة التعاون ال�شلمي بني فئات املجتمع، ويف الواقع فاإن التقرير �شيبني اأن حاالت التعاون يف جمال املياه 

على امل�شتويني الداخلي واخلارجي تفوق عدد حاالت النزاع على املياه.

نتائج  اأن جتمع املياه اجلريان معاً لتحقيق  اأنحاء العامل فاإن احتمال  بالرغم من غلبة النزاعات على املياه يف 
ذات منفعة م�شرتكة هائلة، ويهدف هذا الف�شل اإىل تزويد القائمني على التنمية باملبادئ ال�شرورية الإحالل 
ال�شالم وتثمني املياه، وبع�ض من تلك املبادئ مدون يف اتفاقيات دولية تدافع عن دور املياه كقوى اإيجابية 

يف التعاي�ض ال�شلمي.

اأ�شا�ض  لتوفري  لل�شالم  املوجهة  الكاثوليكية  جذورها  من  اال�شتفادة  على  الكاثوليكي  العمل  جمعية  تعمل 
اجتماعي واأخالقي للقرارات املتعلقة باال�شتخدام املن�شف للمياه، وت�شاهم باملثل العديد من التقاليد الدينية 
يف الوقت احلايل م�شاهمة هامة يف توجيه القائمني على التنمية جتاه تعزيز مزيد من العالقات امل�شتدامة الثابتة 
التي تركز على املياه، �شواء بني النا�ض وبني الب�شر والعامل الطبيعي. ي�شاهم �شكان العامل االأ�شليون على نحو 
هام يف هذه النقلة، ويتم االآن اال�شتفادة من مفاهيمهم و�شلوكهم كمنهجيات جمربة على امتداد الوقت يف 

تعزيز التعاون املائي.

وهناك �شوت اآخر م�شتثنى تاريخياً اآخذ االآن يف امل�شاركة يف عملية �شنع القرار املتعلق باملياه وهو �شوت 
املياه  اليومية يف جمع وا�شتخدام  االأعباء  يتحمل  املجتمع  اآخر من  الن�شائي، حيث ال يوجد جزء  العن�شر 
وم�شتثنى با�شتمرار يف نف�ض الوقت من �شنع القرارات ذات ال�شلة باملياه. اإن القائمني على التنمية لي�شوا 
اإيجاد طرق  اإىل  بل  املياه  ال�شالم من خالل  تعزيز  الن�شاء وح�شب يف عملية  االلتفات ل�شوت  اإىل  بحاجة 

خالقة جللب القيادات الن�شائية اإىل طاولة �شنع القرار.

يقدم اجلزء االأخري من هذا الف�شل مقدمة اإىل بيانات االأمم املتحدة املتعلقة باملياه مبا فيها التو�شيات املتنا�شقة 
موؤخراً حول كيفية تطبيق املفهوم املعرتف به بازدياد عن »حق االإن�شان يف املياه«، كما يتطرق اإىل القانون 

الدويل االإن�شاين الذي يهدف لتنظيم الق�شايا املتعلقة باملياه خالل اأوقات احلرب مبا فيها ميثاف جنيف.
 

 الف�ضل الثاين: اأ�ض�س التعاون يف جمال املياه

»املاء هو احلياة! والآن وقد اأ�شبح لدينا كهرباء 
يف منازلنا فنحن ناأمل اأن يبقى اأطفالنا بداًل من 
الرحيل عن املدينة«، هكذا قال هذا امل�شن من 
مدينة اإيت�شورا يف بوليفيا، حيث �شاهمت كل 
 15( ال�شهري  الدخل  وبن�شف  بالعمل  عائلة 
والتي  البناء  م��واد  توفري  اأج��ل  من  دوالراً( 
مت  التي  البلدية  مبخ�ش�شات  مقرونة  كانت 
مياه  نظام  لبناء  الدولية  والتربعات  ر�شدها 
�شرب يغذى من الينابيع ويجري بقوة اجلاذبية 

ومزود ب45 �شنبوراً منزلياً.
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يتمحور بناء ال�شالم حول التغلب على عدم التوافق الذي يوؤدي اإىل حدوث النزاعات، وميكن اأن ي�شاعد 
العمل البّناء ملوؤ�ش�شات التنمية الدولية –مثلما �شرنى- اأطراف النزاعات على امل�شي قدماً يف التفاهمات التي 

تعود عليهم مبنفعة متبادلة.
ومن املفيد اأن نذكر اأطراف النزاعات اأن:

• الت�شوية ممكنة جداً عندما يوؤمن كال الطرفني باأن لديهم ما يخ�شروه اأكرث مما يربحوه جراء ا�شتمرار 	
النزاع.

• اإىل 	 الطرفان  يتو�شل  عندما  اأو  اإرادته  االأطراف  اأحد  يفر�ض  عندما  تنتهي  اأو  ت�شمحل  النزاعات 
اتفاقية.

قامت خدمات االإغاثة الكاثوليكية كمنظمة ملتزمة بدمج تعزيز ال�شالم العادل والدائم يف براجمها التنموية 
بتحديد ما توؤمن اأنها املبادئ الرئي�شية ل�شنع ال�شالم:

• التجاوب مع االأ�شباب اجلذرية للنزاعات العنيفة مبا فيها العالقات والهيكليات غري العادلة اإ�شافة 	
اإىل معاجلة اآثارها واأعرا�شها.

• اال�شتناد اإىل التزام طويل االأمد.	
• لعوامل 	 اال�شرتاتيجية  امل�شاركة  على  تعمل  حني  يف  اجلذور  على  تركز  �شاملة  منهجية  ا�شتخدام 

متو�شطة املدى وامل�شتويات القيادية العليا.
• تطلب حتليل معمق وم�شارك.	
• توفري منهجية للتو�شل اإىل عالقات �شحيحة لدجمها يف كافة الربامج.	
• الهيكليات 	 من  للتحول  والعاملية  والوطنية  املحلية  امل�شتويات  على  اال�شرتاتيجي  الدفاع  ت�شمن 

واالأنظمة اجلائرة.
• البناء على منهجيات اأ�شلية غري عنيفة للتحول عن النزاعات والت�شويات.	
• موجهة من خالل االحتياجات التي يحددها املجتمع وت�شمل اأكرب عدد ممكن من امل�شاهمني.	
• تتم من خالل �شركاء ميثلون تنوع اأماكن العمل وي�شرتكون يف نف�ض القيم.	
• تعزيز وامل�شاهمة يف جمتمع مدين ناب�ض باحلياة من �شاأنه تعزيز ال�شالم.	

مبادئ خدمات االإغاثة الكاثوليكية يف بناء ال�ضالم والتنمية االن�ضانية

يتكبدها  التي  الهائلة  امل�شقة  ق�شية  »اأ�شبحت 
اأو  املياه  قلة  ب�شبب  الفقراء  املياه  م�شتخدمو 

تلوثها من ق�شايا احلق يف احلياة«.
املجل�ض البابوي للعدل وال�شالم-2003

ببناء  املتعلقة  الثالث  الرئي�شية  املو�شوعات 
ال�شالم الكاثوليكي:

- ال �شالم دون عدل.
- ال �شالم دون م�شاحلة.

- ال �شالم دون تنمية ب�شرية متكاملة.
خدمات االإغاثة الكاثوليكية-2000
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التنمية الب�ضرية املتكاملة
يعترب االإطار العام للتنمية الب�شرية املتكاملة التي تقدمها خدمات االإغاثة الكاثوليكية منوذجاً مفيداً لتوجيه عملية 

اإدارة النزاعات املتعلقة باملياه )هيرنيع وليغ وميلر-2009(.
يف  املركزية  املفاهيم  من  يعد  املتكاملة  الب�شرية  التنمية  مفهوم  اأن  اإىل  الكاثوليكية  االإغاثة  خدمات  وت�شري 
التعليم املجتمعي الكاثوليكي، حيث تعرفه على اأنه »التنمية التي تعزز كل ما هو جيد يف االإن�شان، �شواء كان 
ثقافياً اأم اقت�شادياً اأم �شيا�شياً اأم اجتماعياً اأم روحانياً«. اإن هذا التاأكيد على التمام والتكامل هو معنى عبارة 
»متكامل«، وتعمل التنمية الب�شرية املتكاملة على »متكني النا�ض من حماية وتو�شيع خياراتهم لتح�شني حياتهم 
الكاملة«  االإن�شانية  اإمكاناتهم  اأنف�شهم من اال�شطهاد وا�شتيعاب  االإن�شانية االأ�شا�شية وحترير  وتلبية احتياجاتهم 
)خدمات االإغاثة الكاثوليكية-2004-�ض 52(، اأما املجاالت اخلم�شة الرئي�شية للتنمية الب�شرية املتكاملة فهي:

النتائج )املرغوبة والفعلية(: وهي االأهداف والتطلعات التي تقود النا�ض يف القرارات التي يتخذونها 
فيما يتعلق بعائالتهم وم�شادر رزقهم وجمتمعاتهم.

اال�ضرتاتيجيات: وهي املبادرات املتنوعة التي يطبقها النا�ض من اأحل حتقيق نتائجهم املرغوبة.

التي  املالية  و/اأو  وال�شيا�شية  والطبيعية  واالجتماعية  واملادية  والروحية  الب�شرية  املوارد  وهي  االأ�ضول: 
ي�شتمدها النا�ض الإخراج اال�شرتاتيجيات اإىل حيز الوجود.

الهيكليات واالأنظمة: وهي القوى القانونية والت�شويقية وال�شيا�شية و/اأو االجتماعية-الثقافية التي تنظم 
وحتكم �شلوك االأ�شخا�ض واملجتمعات.

اخلارجية  والفر�ض  املخاطر  وهي  ال�شعف  ب�شياق  اأي�شاً  واملعروفة  واالجتاهات:  والدوائر  ال�ضدمات 
يوؤثر على جماالت  والذي  الوقت  مبرور  ببطء  يطراأ  الذي  التغري  اأو  )كالزالزل(  احلجم  الكبرية  لالأحداث 

اأخرى يف االإطار العام املت�شور.

ويبني ال�شكل 2.1 االإطار العام املت�شور للتنمية الب�شرية املتكاملة خلدمات االإغاثة الكاثوليكية.

اجلالل وال�شكر لك ايها الرب على املياه املفيدة 
مار   ، املخلوقات  "�شالة    . والنقيه  والثمينة 

فران�شي�ض ا�شي�شي".
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ال�ضكل 2.1: االإطار العام املت�ضور للتنمية الب�ضرية املتكاملة خلدمات االإغاثة الكاثوليكية

ومع متييز اأن االإطار العام املت�شور للتنمية الب�شرية املتكاملة ميكن اأن يبدو مربكاً يف البدء فاإن خدمات االإغاثة الكاثوليكية تركز منهجيتها يف ثالثة اأ�شئلة رئي�شية با�شتخدام 
لوحة من املفاهيم الرئي�شية املبينة اأدناه:

ما هي النتائج املرجوة والفعلية؟. 1
 ما هي اال�شرتاتيجيات التي ي�شتخدمونها للتو�شل اإىل تلك النتائج؟. 2
كيف ت�شاعد االأ�شول والهيكليات واالأنظمة يف جمتمعاتهم وال�شدمات والدوائر واالجتاهات يف بيئتهم على اإعاقة اال�شرتاتيجيات التي ي�شتخدموها لتحقيق . 3

نتائجهم املرجوة؟

ميكن رقابة وتقييم عمل القائمني على التنمية لتعزيز التغيري يف كل من جماالت التنمية الب�شرية املتكاملة اخلم�ض املذكورة اأعاله اإذا مت ا�شتخدام االإطار العام املت�شور 
للتنمية الب�شرية املتكاملة قبل وخالل وبعد امل�شروع، وال ميكن املبالغة يف اأهمية دائرة التعليقات )الرقابة والتقييم(.
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قام الكاردينال ريناتو مارتينو رئي�ض املجل�ض البابوي للعدل وال�شالم يف �شهر يوليو 2008 باإي�شال ر�شالة 
البابا بنيديكت ال�شاد�ض ع�شر اإىل املجتمع الدويل حول املياه والتنمية امل�شتدامة يف اإ�شبانيا:

توجيه  ويجب  اهلل،  من  عنها  غنى  وال  حيوية  وهبة  النا�ض  لكل  للت�شرف   قابل  غري  عاملي  حق  »املاء 
ا�شتخدامه باملنطق والت�شامن مع االأخذ يف االعتبار احتياجات النمو والدميومة للنا�ض الذين يعي�شون 

يف الفقر« )غالتز-2008(.
وت�شتند هذه الر�شالة اإىل خطاب األقي يف وقت �شابق يف منتدى املياه العاملي الثالث يف كيوتو عام 2003، 
وحتدث املجل�ض البابوي للعدل وال�شالم هناك حول تطبيق الفكر االجتماعي الكاثوليكي على ق�شية املياه 

احل�شا�شة:

• احلق يف املياه: الو�شول اإىل م�شادر مياه نظيفة وكافية حق من حقوق االإن�شان.	

• تباع 	 اأخرى  �شلعة  كاأي  املياه  باعتبار  مرتبطة  متاأ�شلة  هنالك خماطر  العام:  اخل�ضخ�ضة وال�ضالح 
يف االأ�شواق.

• املجتمعات 	 فائدة  اأجل  من  لي�ض  البيئة  وحماية  لتعزيز  مدعوون  امل�شيحيون  االإن�ضاء:  تكامل 
وح�شب بل من اأجل تكامل االإن�شاء ككل.

• م�شاندة 	 وا�شرتاتيجيات  البيئة  حلماية  املنهجيات  اأف�شل  االأذى  �شد  احلماية  تعترب  احلماية:  مبداأ 
الفقراء.

• مبداأ االحرتاز: ينبغي اتخاذ قرارات من اأجل جتنب اإمكانية وقوع اأ�شرار بيئية ج�شيمة اأو يتعذر 	
اإ�شالحها حتى حينما تكون املعرفة العلمية غري كافية اأو غري حا�شمة.

• مبداأ تغرمي املت�ضبب بالتلوث: على كل من يت�شبب باأ�شرار دفع تعوي�شات لل�شحايا واإ�شالح 	
االأ�شرار البيئية التي ت�شببوا بها.

• واملخاطر 	 للمياه  الو�شول  وا�شتبعاد  البيئي  بالتدهور  املعرفة  ت�شتحث  اأن  يجب  البّناء:  الغ�ضب 
املتاأ�شلة يف ت�شويقها مل�شلحة اأ�شحاب االمتيازات الغ�شب العادل �شمن اأتباع امل�شيح.

مبادئ التعليم الكاثوليكي وتطبيقاتها يف جمال املياه

م�شدر  نف�شه  اأع��ل��ن  ال��ذي  امل�شيح  »يدعونا 
اإىل  االأبدية  احلياة  من  ينبع  ال��ذي  احلياة  ماء 
اإرواء  اأجل  باملاء بعدل وم�شاواة من  الت�شرف 

عط�ض اجلميع«.
املوؤمتر االأ�شقفي البوليفي-2003-البند 110.
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طراأ حتول يف ال�شنوات االأخرية على هذا املنظور من بني الهيئات العاملية الرئي�شية املخت�شة باملياه، ويت�شمن 
فاعلة،  مياه  البحث عن منهجيات حوكمة  للم�شاهمة يف  االأ�شلية  االأ�شوات  اأمام  املجال  فتح  التحول  هذا 
ومييل منظور ال�شعوب االأ�شلية اإىل و�شع املياه وامل�شادر الطبيعية االأخرى �شمن االإطار العام الروحي الذي 
زعماء  من  العديد  اأن  اإال  الب�شرية.  الطبيعة  اخللق و�شمن  اخلالق وجميع  مع  اأكرب  ان�شجام  اأجل  من  يكافح 
ال�شعوب االأ�شليني ال يزالون يتطلعون اإىل �شمهم يف املداوالت اجلارية ب�شفة اأكرب من جمرد الت�شرف من 
باب املجاملة بداًل من االإقرار بحكمة النا�ض الذين يحكمون على نحو م�شتدام ا�شتخدام املياه الآالف ال�شنني.

وتبني مبادرة مياه ال�شعوب االأ�شلية )2003( هذا االإحباط:

• تهمله 	 اأو  للمياه  والروحي  الثقايف  االأ�شلية  ال�شعوب  ا�شتيعاب  فهم  الغربية  املجتمعات  ت�شيء 
بب�شاطة.

• اإن ال�شعوب االأ�شلية غري م�شمولة يف �شيا�شات املياه وعمليات التخطيط على نحو جمد.	
• نادراً ما تعرتف ال�شلطات احلكومية التي تدير مناطق ال�شعوب االأ�شلية بالو�شول املاألوف واحلق 	

يف املياه.
• تتعر�ض التكوينات املائية التي تعترب �شرورية للرفاه الثقايف واملادي لل�شعوب االأ�شلية للتلوث على 	

يد قوى خارجية خارجة عن اإرادتها.

يقدم املربع 2.1 خال�شة عن موقع املياه يف الروؤية الكونية ل�شعوب جبال االأنديز كمثال واحد فقط عن القيم 
التي تعتنقها ال�شعوب االأ�شلية والتي ميكن اأن ت�شاعدهم يف اإي�شال مزيد من ممار�شات حوكمة املياه احلديثة 

العادلة واملن�شفة، وبهذا تكون اأقل عر�شة للنزاعات.

منظور ال�ضعوب االأ�ضلية للمياه

�شوية  تتعاي�ض  حية  كائنات  والب�شر  امل��اء  »اإن 
والبد  املقد�ض،  الكون  يف  الباخا-اأماريا  يف 
من وجود عالقة مو�شوعية متكاملة بني الب�شر 

واملاء الإنعا�ض احلياة يف اخلري الوفري«.
كاليك�شتو كوي�شبي هونكا-2006
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تقدم  املياه ، وهي  التقنية واالجتماعية الإدارة  االأنظمة  به يف  لت�شاهم  الكثري  ال�شعوب االأ�شلية  يوجد لدى 
منهجيات خمتربة زمنياً لتحويل النزاعات التي تن�شاأ عن التناف�ض على امل�شالح املائية، ويبني املربع 2.2 ما 
تو�شل اإليه اآرون وولف –اأحد اأبرز خرباء العامل يف جمال النزاعات على املياه- عندما بحث يف منهجيات 

حل النزاعات على املياه بني ال�شعوب االأ�شلية التي ا�شتوطنت تاريخياً املناطق القاحلة.

املربع 2.1: املياه والروؤية الكونية ل�ضعوب جبال االأنديز
مقتطفات من تقرير كوندي�شان-روؤية �شعوب االأنديز للمياه )2003(-�ض 4-3

يعترب املاء بالن�شبة ل�شعوب االأنديز اأكرث من جمرد م�شدر للطاقة.

املاء ككائن حي
املاء  مع  يتحدث  فهذا  االأر�ض،  للحياة واحلركة على كوكب  احلية وم�شدر  الكائنات  من  املاء  يعترب 

وهذا يعامله مبودة وذاك ينميه....

املاء كاأ�ضا�س للتبادل والتكامل بداًل من التخا�ضم
ي�شمح املاء بالتكامل بني الكائنات احلية وتف�شيل الطبيعة واملجتمعات االإن�شانية، وهو دم الكرة االأر�شية 
وعامل �شعوب االأنديز.....وهو ينظم احلياة واالأ�شخا�ض ويقدم االختالفات كعامل تكامل ال تخا�شم 

وي�شهل حل النزاعات على اأ�شا�ض االتفاقات املجتمعية.

املاء كحق عاملي وجمتمعي
يعترب املاء "مملوكاً وغري مملوك الأحد"، فهو ينتمي لالأر�ض والكائنات احلية مبا فيها الب�شر، وهو يتوزع 

بعدل بناء على االحتياجات والعادات واالأمناط املجتمعية وتوفره ب�شورة دورية.

املاء كتعبري عن املرونة والتكيف
�شارمة....وي�شري  معايري  اتباع  ودون  والفر�ض  والظروف  البيئية  االأنظمة  على  بناء  املاء  يت�شرف 
اإن�شاء  ا�شتخدامه امل�شتدام اإىل جيل وتطبيق املعرفة واملهارات املكت�شبة على مدار قرون، اإ�شافة اإىل 

بنية حتتية هيدروليكية تتيح احل�شاد وتوزيع املياه على اأ�شا�ض اإدارة جمتمعية فاعلة.

العادل  اال�شتغالل  اآل��ي��ات  �شياغة  »ينبغي 
الطبيعة  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  ت��ت��ج��اوب  بحيث 
والتجمعات الب�شرية، وا�شعة حقوق املعي�شة 
وال�شيادة الغذائية والتنمية املحلية على راأ�ض 

االأولويات«.
تقرير كوندي�شان-2003-�ض 5
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ت�ضـكن     التي  االأ�ضليـة  ال�ضعـوب  من  النزاعـات  حتويل  عن  امل�ضتفادة  والدرو�س  والبدو  الرببر    :2.2 املربع 
املناطق القاحلة

مقتطفات من تقرير اآرون وولف: "منهجيات ال�شعوب االأ�شلية يف مفاو�شات النزاعات على املياه والتبعات على املياه الدولية" )2000(

واجهت ال�شعوب االأ�شلية التي ت�شكن املناطق القاحلة كالرببر يف جبال اأطل�ض ب�شمال اأفريقيا والبدو يف �شحراء النقب جنوبي اإ�شرائيل النزاعات الناجمة 
عن ندرة املياه وتقلبات املياه لقرون، وتت�شمن الدرو�ض امل�شتفادة من منهجيات ال�شعوب االأ�شلية لتحويل النزاعات على املياه والتي تنطبق على امل�شاكل 

املعا�شرة:

 تخ�شي�ض الوقت ولي�ض املاء، فاإدارة مياه الرببر حتدد املاء يف وحدات زمنية بداًل من وحدات كمية، وتتيح هذه املنهجية وجود تقلب يف التزويد . 1
بالن�شبة لالإدارات املحلية وتوفري و�شائل لت�شويق املياه دون بنية للتخزين.

تف�شيل قطاعات طلب خمتلفة، فالرببر والبدو يف�شلون الطلب ب�شورة خمتلفة اإال اأن كاًل منهم يقدم تدرجاً لالأهمية، وهذا يتيح اقتطاع ا�شتخدامات . 2
ذات اأهمية اأقل عرب الوادي خالل فرتات اجلريان املنخف�ض بداًل من قرى باأكملها عند امل�شبات ويحمي اال�شتثمارات يف البنى التحتية، وتعطى اأولوية 
اأعلى ملياه ال�شرب لال�شتهالك االآدمي متبوعة مبياه �شرب احليوانات، وكال اال�شتخدامني م�شان وال ميكن اإهمالهما الأي �شبب من االأ�شباب ويف اأي 

وقت، اأما االأف�شلية التالية فهي ملياه الري التي تتدفق عرب اأنظمة القنوات وتاأتي بعدها مياه الطواحني.
القنوات كال�شخ . 3 ملاآخذ  املواد احلديثة  ا�شتخدام  اأما  ال�شخور،  اأكوام  تقليدية عند  ببنى حتويل  اإال  الرببر  ي�شمح  االأقليات: ال  امل�شبات وحقوق  حماية 

ال�شناعي اأو االإ�شمنت فهو بب�شاطة ممنوع يف القوانني املحلية، وت�شمح هذه البنى التقليدية غري الكافية با�شتمرار التدفق نحو امل�شب، يف حني تخاطب 
مفاهيم امل�شاواة عند البدو م�شائل ال�شرف والكربياء واخلطاأ وال�شواب.

"الروؤية . 4 اأن ت�شتفيد منها االإدارات الدولية املعا�شرة، وتت�شمن التقنيات ممار�شة  اآليات معقدة حلل النزاعات ميكن  احللول البديلة للنزاعات: لكل فئة 
امل�شرتكة" واالعرتاف ب�شلطات املياه املحددة، ففي كل قرية للرببر مثاًل يوجد علم اأو نائب منتخب الإدارة خطط الري وحل النزاعات الداخلية، ويتم 

اختيار هذه ال�شلطة يف وادي بوغميز ومغون عموماً من خالل قدرتها على حل النزاعات باإن�شاف والتناوب من ن�شب عائلة اإىل اآخر.
كثرياً . 5 خا�شة  بني  ذات  اإ�شالح  مفاو�شات  من  يتاألف  والذي  بالت�شامح  الديني  لالحتفاء  االإ�شالمية  العادات  والبدو  الرببر  من  كاًل  يتبع  "ال�شلحة": 

فاإنه ال يتم  اإمتام ال�شلح  باإعالن ت�شامح عام وعادة ما يكون فيها وليمة احتفالية، ومبجرد  ما يتم التو�شط فيها بني االأطراف املت�شررة، وتكون متبوعة 
التطرق اإىل اخلالف كما لو اأنه مل يكن.
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»ال توجد ق�شية تنمية واحدة لي�شت من ق�شايا حقوق املراأة«، بهذه الكلمات تلخ�ض جي�شيكا وودروف من 
منظمة اآك�ض اآيد )بيكيث-2007(، وال ي�شكل حتويل النزاعات على املياه اأي ا�شتثناء، وتبني درا�شة بيكيث 
املعرفة  –ويجردنا جميعاً- من  انقطاع يجردها  بال  متنامياً  مركباً  تواجه عنفاً  املراأة على وجه اخل�شو�ض  اأن 

والطاقة القيمة:
»ت�شكل املراأة ن�شف �شكان العامل اإال اأنها ت�شكل 70% من مليار اإن�شان يعي�شون يف فقر مدقع، وتعمل 
الن�شاء ثلثي �شاعات العمل عاملياً لكنها ال جتني �شوى ع�شر دخل العامل. تنتج املراأة ن�شف غذاء العامل 
لكنها ال متلك اإال اأقل من 2 باملئة من االأر�ض، وعندما ال تزال 43 مليون فتاة يف العامل غري قادرات 
على الذهاب للمدر�شة الأنهن ال ي�شتحقن هذا اال�شتثمار اأو الأنهن م�شغوالت بجمع املاء اأو احلطب اأو 
اأن ثلثي البالغني االأميني يف العامل  اأنه لي�ض من امل�شتغرب  اأعمال منزلية روتينية اأخرى، فمن املحزن 

)800 مليون ن�شمة( من الن�شاء«.
ال�شالم، ويف حني تعاين  بناء  املائية لنموذج  التنمية  للفتيات والن�شاء يف جهود  العنف املوجه  يجب دمج 
املراأة حتت نري اال�شطهاد القائم على النوع االجتماعي فاإنها لي�شت جمرد �شحية، بل جندها اأي�شاً يف مقدمة 

تعزيز مزيد من البنيات االجتماعية واالقت�شادية التي تقود حتررهن ويف بنيات املجتمعات املهم�شة.

املياه والنوع االجتماعي

الذي  اجلديد  الهندورا�شي  القانون  »بف�شل 
العن�شر  من  االأقل  على   %30 م�شاركة  يتطلب 
فاإن جمل�ض  العامة  القيادية  املواقع  الن�شائي يف 
جميعه  ك��ان  ال��ذي  العامة  امل��ي��اه  هيئة  اإدارة 
من  ي��ت��األ��ف  االآن  ثلثاه  اأ���ش��ب��ح  ال��ذك��ور  م��ن 
ب�شيط  لتعديل  يعود  وذلك  الن�شائي،  العن�شر 
امل�شتخدمني  ل��زوج��ات  يتيح  مما  القوانني  يف 

امل�شجلني ر�شمياً اأحقية امل�شاركة يف االإدارة«.
ماريا لويزا فينتورا – رئي�شة موؤ�ش�شة جي�شو�ض 

دي اأوتورو للماء
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املراأة من  املمنهج �شذ  للعنف  االأ�شباب اجلذرية  اإىل  التطرق  ماهاراج واآخرون )1999( عند  نياال  تو�شي 
خالل برامج املياه ذات االإطالع بني اجلن�شني بتطبيق اال�شرتاتيجيات التالية على م�شتوى امل�شاريع/امل�شتوى 

املحلي/امل�شتوى املجتمعي:
• ا�شت�شارات معمقة تراعي الفوارق بني اجلن�شني تتيح م�شاركة كل من املراأة والرجل يف القرارات 	

املتعلقة مبوقع من�شاآت وتكنولوجيا واأ�شعار املياه.

»اإن للن�شاء دوراً هاماً يف تعزيز التوجه اجلديد 
يعتمد  املياه والذي ال  ا�شتخدام م�شادر  نحو 
القيم  على  بل  فح�شب  الفنية  املعرفة  على 
التوجه  ه��ذا  وي�شاهم  واالأخ��الق��ي��ة،  الثقافية 

اجلديد يف بناء عامل اأكرث عداًل و�شلماً....«.
اأوريل وبريليت – 2004 – �ض 32

املربع 3.2: اتخاذ القرارات املتعلقة باملياه: امل�ضاركة الن�ضائية املتزايدة 
وامل�ضاواة والفعالية االجتماعية املتزايدة

مقتطفات من تقرير )امل�شاواة بني اجلن�شني ونوعية املياه(-فيلق ال�شالم-هندورا�ض-2004
اأكرث  للمياه  كثيف  ا�شتخدام  ذات  االأرياف  يف  للن�شوة  بالن�شبة  النموذجية  املنزلية  امل�شوؤوليات  تعترب 
بكثري من الرجال الريفيني وت�شل حتى 70 مرة اأكرث، اإال اأن يتم ا�شتثناء الن�شاء با�شتمرار من عملية اتخاذ 
القرارات املتعلقة باملياه التي توؤثر على حياتهن وحياة اأطفالهن، ويفاقم هذا التهمي�ض ل�شوت الن�شاء 

يف االأمور املتعلقة باملياه العنف املمنهج.
اأية  –مع علمهم باحلاجة اإىل التقرب من  وي�شدد العديد من القائمني على التنمية املائية لبناء ال�شالم 
ثقافة باحرتام- على امل�شاواة بني اجلن�شني يف براجمهم، لكن ما ذا يعني مفهوم " امل�شاواة بني اجلن�شني 

اأواًل: يعنيه  ال  الذي  ما  " بال�شبط؟  
• لي�ض االأعداد املت�شاوية من الرجال والن�شاء واالأوالد والبنات يف االأعمال فقط.	
• لي�ض االهتمام باحتياجات الرجال والن�شاء بنف�ض الطريقة.	
• لي�ض اأن الرجال والن�شاء مت�شابهان.	

بل ما يعنيه هو:
• عدم اعتماد حقوق وم�شوؤوليات وفر�ض اأي �شخ�ض على كونه رجاًل اأو اإمراأة.	

اأما من حيث اتخاذ القرارات املتعلقة باملياه فاإن فوائد امل�شاركة املتزايدة للمراأة تت�شمن:
• االنتباه املتزايد اإىل احتياجات املراأة واالأوالد والبنات.	
• مزيد من الرقابة االجتماعية ال�شفافة على م�شادر املياه واملنافع العادلة املتاأتية عنها.	
•  ا�شتغالل معرفة وخربات وحكمة الن�شاء الكبرية.	
• جمتمع م�شامل اأكرث ي�شتند اإىل العدالة االجتماعية.	
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• العناية ب�شمان م�شاركة متوازنة من اجلن�شني يف االإدارة على امل�شتويات املجتمعية.	
• بناء القدرات بحيث ت�شبح املراأة قادرة على اأداء الوظائف االإدارية، وهذا ي�شمل تنمية مهارات 	

االإدارة املالية واتخاذ القرارات وامل�شاركة املجتمعية والقيادة وبناء الثقة واالت�شاالت.
• التدريب على النوع االجتماعي لكل من الرجل واملراأة على امل�شتويات املحلية بحيث ي�شتوعب 	

ويدعم الرجال التغريات التي تطراأ على التنظيم االجتماعي، وهذا اأي�شاً يتطلب تدريب مدربني 
من كال اجلن�شني.

• بناء القدرات من اأجل اإعداد الرجال والن�شاء لتويل الوظائف الفنية.	
• ا�شرتاتيجيات ل�شمان م�شاركة الرجل واملراأة يف فوائد التغريات على اإدارة تزويد املياه.	
• املطابقة بني اجلن�شني يف البحوث والتخطيط، حيث ف�شلت اأحدث التحقيقات حول امل�شتخدمني 	

واحتياجاتهم يف جمع املعطيات املميزة على طول م�شارات النوع االجتماعي، وهذا يوؤدي اإىل 
تقييم خاطئ مل�شتويات االحتياجات واأمناطها )�ض 33-31(.

النزاعات  اأو  الطبيعية  للكوارث  نتيجة  الالجئني  اأو  داخلياً  املهجرين  تت�شمن  التي  الطارئة  االأو�شاع  تطرح 
الق�شم  يف  وجند  واالأطفال،  الن�شاء  وخا�شة  املجتمع  يف  ال�شعيفة  االأجزاء  الأغلب  معينة  خماطر  امل�شلحة 
املياه  اأعمال  من  عينة  النزاع(  �شيناريوهات  على  ال�شالم  بناء  اأ�شاليب  )تطبيقات  التقرير  هذا  من  االأخري 
الهيئات  بني  امل�شرتكة  الدائمة  اللجنة  بها  اأو�شت  التي  االجتماعي  النوع  على  القائمة  ال�شحي  وال�شرف 

ا�شتجابة للكوارث الطبيعية وبفعل االإن�شان.
 

خميم  يف  امل��اء  ع��ن  يبحثن  وفتيات  ن�شوة 
يف  زالنجي  ق��رب  للمهجرين  احل�شاحي�شا 

ال�شودان-2005
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اأعلن اأن الو�شول للمياه حق اأ�شا�شي من حقوق االإن�شان يف �شهر نوفمرب 2002 مع تبني جلنة االأمم املتحدة املعنية باحلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية التعليق العام 
رقم 15، ونتيجة لذلك ت�شري منظمة االأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )اليون�شكو( اإىل:

»اإن )ما يقارب( 160 بلداً من البلدان التي �شادقت على العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية ملتزمة االآن بال�شمان التدريجي باأن ي�شل 
كل فرد اإىل مياه �شرب اآمنة ونظيفة على نحو من�شف وبدون متييز« )�ض 3(.

يجب اأن يقود الو�شول االأكرب اإىل هذا العن�شر ال�شروري للحياة اإىل احلد من النزاعات، لكن ما الذي يعنيه مفهوم »احلق يف املياه« بال�شبط؟ يعد اجلدول 2.1 مفيداً 
يف هذا ال�شدد ومهماً لتعزيز برامج التنمية املتعلقة باملياه.

اجلدول 2.1: املفاهيم اخلاطئة والتو�شيحات املتعلقة باحلق يف املياه وال�شرف ال�شحي:
مقتطفات من دليل مركز التهجري وحقوق االإ�شكان حول احلق يف املياه وال�شرف ال�شحي – مربع 2.1 – 2007

التو�شيحاملفهوم اخلاطئ

يتيح احلق ا�شتخدام املياه بال قيود
تقريباً  لرتاً  واملنزلية )150  ال�شخ�شية  لال�شتخدامات  كافية  مبياه  التمتع  للجميع حق  احلق  مينح 
للفرد كل يوم كحد اأدنى( ويجب اأن يتحقق بطريقة م�شتدامة لالأجيال احلالية والقادمة، ويجب 

اأن تكون خدمات املياه وال�شرف ال�شحي باأ�شعار معقولة للجميع 

اأن مينح احلق لكل فرد حق و�شول املاء للمنازل وميكن  مبا�شرة،  املنازل  قرب  اأو  �شمن  ال�شحي  وال�شرف  املياه  من�شاآت  تكون  اأن  يجب 
تت�شمن االآبار واحلفر االمت�شا�شية

مينح احلق النا�ض احلق يف الو�شول مل�شادر املياه يف دول اأخرى
ا�شتخدام  ب�شاأن  الدويل  العريف  قانون  اأن  اإال  اأخ��رى،  دول  من  باملياه  املطالبة  للنا�ض  ميكن  ال 
من�شفة  بطريقة  املجاري  تلك  م�شاطرة  وج��وب  على  ين�ض  للحدود  العابرة  املائية  املجاري 

ومعقولة مع اإعطاء االأولوية لالحتياجات االإن�شانية احليوية

اإذا مل يكن الو�شول اإىل املياه وال�شرف  تنتهك دولة ما هذا احلق 
ال�شحي متاحاً للجميع

يتطلب احلق من الدول اتخاذ خطوات الإحقاق هذا احلق بالتدريج بناء على احلد االأق�شى من 
املوارد املتاحة

اإعالن االأمم املتحدة حول املياه كحق اإن�ضاين
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باحلقوق  املعنية  املتحدة  االأمم  جلنة  ن�شت  فقد  االأع�شاء  الدول  على  املفرو�شة  بااللتزامات  يتعلق  فيما  اأما 
االقت�شادية واالجتماعية والثقافية على –بالن�شبة لكافة احلقوق االإن�شانية التي تعرتف االأمم املتحدة بها- اأن 
على الدول التزامات باحرتام وحماية وتلبية حق االإن�شان يف املياه، ويطبق مركز التهجري وحقوق االإ�شكان 

يف دليله حول احلق يف املياه وال�شرف ال�شحي )2007-�ض 15( هذه اال�شرتاطات على احلق يف املياه:

اأو غري مبا�شرة يف  »يتطلب االلتزام باحلماية من الدول االأع�شاء االمتناع عن التدخل ب�شورة مبا�شرة 
متتع االإن�شان باحلق يف املياه.

اأمثلة:
• االمتناع عن التدخل التع�شفي يف الرتتيبات العرفية اأو التقليدية لتخ�شي�ض املياه.	
• تقليل اأو تلويث م�شادر املياه ب�شورة غري قانونية.	

يتطلب االلتزام باحلماية من الدول االأع�شاء منع اأطراف ثالثة )مبن فيهم االأفراد واملجموعات وال�شركات 
وكيانات اأخرى تقع �شمن �شلطتها( من التدخل يف التمتع بهذا احلق اأمثلة:

•  تبني ت�شريعات وتدابري اأخرى فاعلة ملنع اأطراف ثالثة من اإنكار الو�شول العادل اإىل املياه اأو تلويث 	
اأو التنقيب عن م�شادر املياه ب�شورة غري عادلة

يتطلب االلتزام بالتلبية من الدول االأع�شاء ت�شهيل وتعزيز وتوفري هذا احلق االإن�شاين يف املياه وخا�شة 
عندما يكون االأفراد اأو املجموعات غري قادرين الأ�شباب خارجة عن اإرادتهم على حتقيق هذا احلق باأنف�شهم 

بالو�شائل املوجودة حتت ت�شرفهم. اأمثلة:

• يف 	 باحلق  التمتع  على  واملجتمعات  االأفراد  مل�شاعدة  االإيجابية  التدابري  اتخاذ  خالل  من  الت�شهيل 
احل�شول على املياه.

• التعزيز من خالل �شمان وجود تثقيف كاف فيما يتعلق باال�شتخدام النظيف للمياه.	
• احلماية من خالل تطبيق تدابري حرا�شة م�شادر املياه ودمج منهجيات تقلي�ض الفاقد«.	

يفر�ض العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية احلد االأدنى من االلتزامات االأ�شا�شية 
على الدول االأع�شاء ل�شمان حتقيق امل�شتويات االأ�شا�شية من حق االإن�شان يف احل�شول على املياه على االأقل 

مثلما يبني املربع 2.4.

ال  املياه  على  احل�شول  يف  االإن�شان  حق  »اإن 
بكرامة....ويجب  احلياة  لقيادة  عنه  غنى 
متناول  يف  وخدماته  ومن�شاآته  املاء  يكون  اأن 

اجلميع«.
باحلقوق  املعنية  املتحدة  االأمم  جلنة  ن�شت 

االقت�شادية واالجتماعية والثقافية-2002

 

مياه  نظام  من  ي�شرب  �شنة(   45( دوريامان 
وال��ذي  باك�شتان  يف  كوند  قرية  يف  جديد 
اأن�شاأ عام 2006 مب�شاعدة من خدمات االإغاثة 
مان�شيهرا  قرب  �شريان  الكاثوليكية يف وداي 
الباك�شتانية.  �شمايل غرب املقاطعة احلدودية 
واعتادت عائلته على احل�شول على املاء من 
منزله،  عن  دقيقة  اأربعني  م�شرية  يبعد  نبع 
واأ�شبح هذا النبع طينياً وغري �شالح لل�شرب 
يف  قريته  �شربت  التي  االأر�شية  الهزة  بعد 
االإغ��اث��ة  خ��دم��ات  وعملت   ،2005 اأكتوبر 
الكاثوليكية مع القرية من اأجل تخطيط وبناء 
نظام مائي يجلب االآن مياه �شرب نظيفة اإىل 

القرية مبا�شرة.
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املربع 2.4: احل�ضول على املاء كحق من حقوق االإن�ضان: احلد االأدنى من االلتزامات االأ�ضا�ضية للدول االأع�ضاء 
وفقًا لتعليق االأمم املتحدة العام رقم 15:

مقتطفات من التعليق العام رقم 15 للجنة االأمم املتحدة املعنية باحلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية-احلق يف املياه )البندان 11 و12 من العهد الدويل 
اخلا�ض باحلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية-فقرة 37( )2002(

�شمان الو�شول اإىل احلد االأدنى من كميات املياه االأ�شا�شية الكافية واالآمنة لال�شتخدام ال�شخ�شي واملنزيل للحيلولة دون االأمرا�ض.. 1
�شمان احلق يف الو�شول اإىل املياه ومن�شاآتها وخدماتها على اأ�شا�ض غري متييزي وخا�شة للفئات املهم�شة اأو املحرومة.. 2
�شمان الو�شول املادي اإىل من�شاآت وخدمات املياه التي توفر مياهاً كافية ونظيفة ومنتظمة ذات عدد كاف من املاآخذ لتجنب اأوقات االنتظار املكلفة وعلى . 3

م�شافة معقولة من املنازل.
�شمان عدم تهديد االأمن ال�شخ�شي عند الو�شول املادي اإىل م�شادر املياه.. 4
�شمان التوزيع العادل من كافة من�شاآت وخدمات املياه املتوفرة.. 5
ينبغي و�شعها ومراجعتها . 6 التي  العمل  ا�شرتاتيجية وخطة  ال�شكان ككل، ومنها  اإىل  تتطرق  التي  االأعمال  مياه وطنية وتخطيط  ا�شرتاتيجية  تبني وتطبيق 

ب�شورة دورية على اأ�شا�ض عملية ت�شاركية �شفافة، وينبغي اأن تت�شمن متهجيات كاحلق يف موؤ�شرات املياه والتي ميكن الرقابة على العمليات عن كثب من 
خاللها. يجب اأن تويل عملية �شياغة اال�شرتاتيجية وخطة العمل وكذلك حمتوياتهما انتباهاً اإىل جميع الفئات املحرومة واملهم�شة.

الرقابة على مدى حتقيق اأو عدم حتقيق احلق يف املياه.. 7
تبني برامج مياه موجهة منخف�شة الكلفة ن�شبياً حلماية الفئات ال�شعيفة واملهم�شة.. 8
اتخاذ تدابري ملنع ومعاجلة وال�شيطرة على االأمرا�ض املرتبطة باملياه، وخا�شة �شمان خدمات �شرف �شحي كافية.. 9
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ين�س تعليق االأمم املتحدة رقم 15 على توفري االإر�ضاد لتحديد االأولويات يف تخ�ضي�س املياه �ضمن التناف�س على اال�ضتخدامات:

»يعترب املاء �شرورياً ملجموعة من االأغرا�ض املختلفة بجانب اال�شتخدامات ال�شخ�شية واملنزلية من اأجل حتقيق العديد من احلقوق التي ن�ض عليها العهد، فعلى �شبيل 
املثال يعد املاء �شرورياً الإنتاج الغذاء )احلق يف احل�شول على غذاء كاف( و�شمان نظافة البيئة )احلق يف ال�شحة(، كما اأن املاء �شروري لتاأمني م�شادر الرزق 
)احلق يف احل�شول على عمل( والتمتع مبمار�شات ثقافية معنية )احلق يف امل�شاركة يف احلياة الثقافية(، ورغم ذلك يجب اإعطاء االأولوية يف تخ�شي�ض املياه اإىل 
احلق يف احل�شول على املياه لال�شتخدامات ال�شخ�شية واملنزلية، كما يجب منح االأولوية مل�شادر املياه ال�شروية ملنع املجاعات واالأمرا�ض اإ�شافة للمياه ال�شرورية 

لتلبية االلتزامات االأ�شا�شية لكل حق من احلقوق التي ن�ض عليها العهد« )جلنة االأمم املتحدة املعنية باحلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية-2002-فقرة 6(.

كما ي�ضري تعليق االأمم املتحدة رقم 15 اإىل خطة تطبيق القمة العاملية حول التنمية امل�ضتدامة حيث تلتزم الدول بـ:

»تنمية االإدارة املتكاملة ملوارد املياه وخطط كفاية املياه من اأجل حت�شني كفاءة ا�شتخدام م�شادر املياه وتعزيز تخ�شي�شها �شمن التناف�ض على اال�شتخدام بحيث متنح 
اأولوية لتلبية االحتياجات الب�شرية االأ�شا�شية وموازنة متطلبات احلفاظ على اأو اإحياء االأنظمة البيئية ووظائفها، وخا�شة يف البيئات اله�شة ذات االحتياجات املنزلية 

وال�شناعية والزراعية، وهذا ي�شمل حماية نوعية مياه ال�شرب«. )القمة العاملية حول التنمية امل�شتدامة-2002-فقرة 26(

اإال اأن اجلهود التي يبذلها املجتمع الدويل من اأجل امل�شي قدماً يف احلقوق االإن�شانية واملدنية من خالل معاهدات االأمم املتحدة ت�شطدم بامتناع الدول عن امل�شادقة على 
املعاهدات، فحينما كانت الواليات املتحدة تقود �شياغة االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان عام 1948 فاإنها ترددت يف امل�شادقة على عديد من معاهدات االأمم املتحدة يف 
ال�شنوات التي تلت ذلك، مبا فيها العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية والذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 يناير 1976 و�شادقت عليه 159 دولة، 

اإال اأن الواليات املتحدة لي�شت من بينها.
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اتفقت دول العامل وموؤ�ش�شات التنمية الرئي�شية يف �شبتمرب 2000 على االأهداف التنموية لالألفية، وتوؤ�ش�ض هذه االأهداف خطة عمل من اأجل تعبئة ال�شراكة العاملية للتلبية 
الفاعلة ملزيد من احتياجات الدول الفقرية من خالل �شل�شلة اأهداف حمددة زمنياً تنتهي يف 2015، اأما االأهداف التنموية الثمانية لالألفية:

الق�شاء على الفقر املدقع واملجاعات.. 1
حتقيق التعليم االأ�شا�شي عاملياً.. 2
تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة.. 3
احلد من معدل وفيات االأطفال.. 4
تطوير �شحة االأم.. 5
حماربة اأمرا�ض االإيدز واملالريا واأمرا�ض اأخرى.. 6
�شمان اال�شتدامة البيئية.. 7
تطوير �شراكة عاملية للتنمية.. 8

ميكن القول اأن الهدف الثالث الذي يندرج �شمن هدف »�شمان اال�شتدامة البيئية« هو االأكرث قرباً من بوؤرة هذا التقرير حيث اأنه ي�شعى اإىل تخفيف العنف املمنهج من 
خالل برامج املياه وال�شرف ال�شحي:

»بحلول )بني 1990 و( عام 2015 �شيكون ن�شف ال�شكان دون مياه �شرب نظيفة وم�شتمرة وخدمات �شرف �شحي اأ�شا�شية«.

تبني ان املعطيات االأخرية حول النمو العاملي باجتاه تلبية هذا الهدف التنموي لالألفية من اأجل مياه �شرب و�شرف �شحي اأن منوا حمدوداً قد حتقق يف كال القطاعني ولو 
اأن هذا اأقل فيما يتعلق بال�شرف ال�شحي )منظمة ال�شحة العاملية/اليون�شيف-2008(، وتت�شمن النتائج االأ�شا�شية للتقرير ما يلي:

• تزايد الو�شول اإىل خدمات ال�شرف ال�شحي يف العامل النامي من ن�شبة تغطية 41% يف عام 1990 اإىل 53% يف عام 2006 )�ض 6(، وعند هذا املعدل لن 	
يكون العامل على م�شار تلبية الهدف التنموي املتمثل يف ال�شرف ال�شحي عام 2015 حيث اأن 2.5 مليار ن�شمة ال تزال تفتقر اإىل الو�شول اإىل خدمات �شرف 
�شحي حم�شنة )متديدات اأنابيب وخزانات �شرف �شحي وحفر امت�شا�شية وغريها( مبن فيهم 1.2 ملياراً لي�ض لديهم مرافق �شرف �شحي باملرة )�ض 2(، ومت 

حتديد منطقتي جنوب ال�شحراء االإفريقية الكربى وجنوبي اآ�شيا على اأنها مناطق ذات اهتمام خا�ض.
• ت�شري االجتاهات احلالية فيما يتعلق بتزويد مياه ال�شرب اإىل اأن العامل على طريق تلبية الهدف التنموي لالألفية )�ض 24(، وتبني معطيات من عام 2006 اأن %87 	

من �شكان العامل ي�شتخدمون مياه �شرب من م�شادر حم�شنة، مما يعني زيادة 1.6 مليار ن�شمة منذ عام 1990، وانخف�ض عدد ال�شكان الذين يعي�شون بدون 
مياه �شرب حم�شنة للمرة االأوىل دون مليار ن�شمة اإىل 884 مليوناً )�ض 23(، ويف حني ا�شتمرت تغطية منطقة جنوب ال�شحراء االإفريقية الكربى مبياه ال�شرب 
املح�شنة يف االقت�شار على امل�شتوى الذي حتقق يف مناطق اأخرى من العامل فاإن الو�شول قد ازداد من 49% عام 1990 اإىل 58% عام 2006، وهذا يف�شر ال�207 

مليوناً االإ�شافية يف اأفريقيا والذين ي�شتخدمون مياه �شرب اآمنة خالل تلك الفرتة.

االأهداف التنموية لالألفية
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خالل النزاعات امل�ضلحة
الدول  بني  العنيفة  النزاعات  حاالت  يف  القتالية  االأعمال  واإدارة  لتنظيم  االإن�شاين  الدويل  القانون  و�شع 
متنوعة  قوانني  اإىل  ي�شتند  الذي  االإن�شاين  الدويل  القانون  هذا  ويهدف  احلرب،  �شحايا  حماية  ول�شمان 
الذين  اأو  امل�شاركني  غري  النا�ض  حماية  اإىل   1949 جنيف  واتفاقيات   1907 الهاي  حمكمة  اأحكام  تت�شمن 
الدويل  القانون  ويحرم  احلروب،  واأ�شاليب  منهجيات  وحل�شر  القتالية  االأعمال  يف  م�شاركني  يعودوا  مل 
االإن�شاين –من بني اأ�شيء اأخرى- اال�شتخدام املميت ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة للماء ك�شالح وهدف 

ع�شكري يف اأوقات احلروب )بوي�شون وتيغنينو وبوتروت�ض-2003(.

مت تبني اإ�شافة بروتوكولني اإ�شافيني اإىل معاهدات جنيف عام 1977 يف اأعقاب التاأثري البيئي املدمر لالأ�شلحة 
هناك  اأ�شحى  ومعهما  فيتنام،  حرب  يف  املتحدة  الواليات  ا�شتخدمتها  التي  االأ�شجار  ومبيدات  الكيميائية 

حماية قانونية اإ�شافية للمياه يف اأوقات النزاعات الدولية امل�شلحة )اليون�شكو-2003(«:

• الربوتوكول 1 )البند 54(: يحرم مهاجمة وتدمري واإزالة »العنا�شر التي ال غنى عنها من اأجل البقاء 	
لل�شكان املدنيني مثل »من�شاآت ومرافق مياه ال�شرب ومتديدات الري »مهما كانت الدوافع«.

• خطرية 	 قوى  على  حتتوي  التي  واملن�شاآت  »االأعمال  مهاجمة  يحرم   :)56 )البند   1 الربوتوكول 
وبالذات ال�شدود واخلنادق واملحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية«.

ال يزال االنتهاك امل�شتمر للربوتوكول 1 ملعاهدة جنيف يتمثل يف ا�شتهداف احلمالت الع�شكرية الأنظمة الطاقة 
الكهربائية مما يوؤدي اإىل انقطاع تزويد �شكان املدن باملياه، حيث ت�شبح م�شخات املياه ومرافق املعاجلة غري 
ا�شتخدام  تاأثري  يت�شمن  للجدل  مثرياً  اآخر  هناك مو�شوعاً  اأن  واآخرون  بوي�شون  وي�شري  العمل،  قادرة على 
اليورانيوم املن�شب على �شحة االإن�شان والبيئة يف اخرتاق الدروع وخا�شة تاأثري غبار اليورانيوم املن�شب 

على املياه، والذي ت�شت�شهد به منظمة ال�شحة العاملية كاأحد خماوفها )2001-�ض 8(.
وعلى الرغم من م�شادقة اأكرث من 159 على الربوتوكول 1 فقد عار�شت دول قوية �شيا�شياً كالواليات املتحدة 
امل�شادقة عليه مانعة التطبيق الوا�شع لتلك القوانني حتى االآن، وال يزال هذا الربوتوكول ذي وزن اأخالقي 
النزاعات  اأوقات  االإن�شاين يف  ال�شلوك  املطالبة مبزيد من  كبري خالل احلروب ويخدم كو�شيلة من و�شائل 

امل�شلحة بني الدول.
ب�شورة  االإن�شان  حقوق  معاهدات  بتطبيق  املبا�شرة  منذ  باأنه  واآخرون  بوي�شون  يجادل  ذلك  على  وعالوة 
م�شرتكة خالل النزاعات امل�شلحة فاإن التعليق العام رقم 15 ل�شنة 2002 حول احلق يف احل�شول على املياه 
الدويل  القانون  مع  يتقاطع  والثقافية  واالجتماعية  االقت�شادية  احلقوق  ب�شاأن  املتحدة  االأمم  تبنته جلنة  الذي 
االإن�شاين فيما يتعلق بتاأ�شي�ض منهجية كلية ل�شمان حماية املياه يف اأوقات احلرب، ويوؤكد التعليق العام رقم 

املياه واحلروب: اأحكام القانون الدويل االإن�ضاين التي حتمي املياه

اأوق���ات  يف  املقاتلة  غ��ري  التجمعات  »ت�شبه 
ا�شتنزاف  يتم  حيث  املثقوبة،  الدالء  احلروب 
ون�شيجها  الب�شرية-  –القدرات  م��وارده��ا 
تكون  ما  وكثرياً  الثقافية،  وقيمها  االجتماعي 
جانب  م��ن  املتعمد  اال���ش��ت��ه��داف  النتيجة 

املجموعات امل�شلحة«.
ويزيلز واآغر-2008
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15 على التزام الدول باالمتناع عن »حتديد الو�شول اإىل اأو تدمري خدمات املياه وبنيتها التحتية على �شبيل املثال كاإجراء عقابي خالل النزاعات امل�شلحة انتهاكاً للقانون 
الدويل االإن�شاين« )جلنة االأمم املتحدة ب�شاأن احلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية-2002-فقرة 21(.

خالل االحتالل الع�ضكري
تعترب قواعد حمكمة الهاي واتفاقية جنيف الرابعة م�شدران اأ�شا�شيان اإ�شافيان للقانون الدويل من امل�شادر املتعلقة باالحتالل الع�شكري، فالبند 55 من قواعد حمكمة 
الهاي ين�ض على اأنه لي�ض مبقدور قوة االحتالل االإدعاء مبلكية املمتلكات العامة، وميكنها ا�شتخدام هذه املمتلكات وفقاً ملبداأ »االنتفاع« لكن يجب عليها حماية »االأموال 
العامة«، ولهذا ي�شع اال�شتغالل املفرط مل�شادر املياه حيث تتحول امل�شادر املتجددة اإىل غري متجددة )كاال�شتخراج الزائد للمياه اجلوفية الذي يوؤدي اإىل تدهور دائم 

لالأحوا�ض املائية( حدوداً النتفاع قوة االحتالل الع�شكرية.

املياه لتعزيز اقت�شاد قوة  املياه الأغرا�ض االحتالل نف�شها، حيث مينع ا�شتغالل  البند يحد من ا�شتخدام املحتل مل�شادر  اأن هذا  اإىل  وي�شري بوي�شون واآخرون )2003( 
االحتالل اأو �شخها اإىل بلده، ويعد الو�شع يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة وا�شتخراج م�شادرها من املائية اإىل اإ�شرائيل على النحو املبني يف املربع 1.4 انتهاكاً وا�شحاً 

للبند 55.

ويلخ�ض بوي�شون واآخرون �شالحيات قواعد حمكمة الهاي على النحو التايل:

»ميكن اأن توفر قواعد حمكمة الهاي اإطاراً عاماً قانونياً مف�شاًل ودقيقاً ميكن بناء عليه درا�شة م�شوؤولية قوة االحتالل فيما يخ�ض م�شادر املياه العذبة يف االأرا�شي 
الواقعة حتت االحتالل« )�ض 4(

وميكن تف�شري البند 53 من اتفاقية جنيف الرابعة من خالل ربط املياه مبفهوم امللكية لتوفري دعم قانوين اإ�شايف ملواجهة االآثار ال�شلبية لالحتالل الع�شكري على م�شادر املياه 
املحلية، حيث ين�ض البند 53 على اأنه:

»يحظر تدمري املمتلكات العقارية اأو ال�شخ�شية التي تعود لالأفراد ب�شورة فردية اأو جماعية اأو اإىل الدولة اأو اإىل �شلطات عامة اأخرى اأو اإىل منظمات اجتماعية اأو 
تعاونية على يد قوة االحتالل، اإذا كان هذا التدمري �شرورة مطلقة للعمليات الع�شكرية«.



اجلزء الثاين
يف  ال�ضالم  بناء  مبادئ  تطبيق 

جمال املمار�ضات املتعلقة باملياه

بوكارا  قرية  من  اأف��راداً  ن�شاهد  وهنا  م�شرتكة،  منافع  امل�شرتكة  التنمية  جتلب 
االأنابيب  يحملون  وه��م  نبع  اإىل  الطويلة  رحلتهم  يف  بوليفيا  يف  بات�شاين 

البال�شتيكية التي �شتجلب عما قريب املاء النظيف اإىل منازلهم
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كان اهتمام القائمني على التنمية املائية ين�شب تقليدياً على البنية التحتية املادية )االأنابيب واخلزانات(، يف 
حني ال يزال هناك بالتاأكيد حاجة هائلة اإىل تطبيق التح�شينات املادية املتعلقة باملياه يف اأنحاء العامل، ون�شاأت 
احلاجة اإىل اإن�شاء »بنية حتتية اجتماعية« قادرة على التعامل مع النزاعات املتعلقة باملياه كاهتمام بالغ، ويزيد 
الت�شديد على تعزيز البنية التحتية املائية االجتماعية اإىل حد كبري ال�شتدامة طويلة االأمد الأية مبادرة متعلقة 

مب�شادر املياه، ويدون كني هاكيت رئي�ض خدمات االإغاثة الكاثوليكية )2000(:

الكميات  عرب  امل�شاعدات  لنقل  التقليدية  مناذجها  اأن  اخلا�شة  التطوعية  املنظمات  من  كبري  عدد  »يرى 
املت�شلة من االإغاثة اإىل اإعادة التاأهيل و�شواًل اإىل التنمية على اأنها غري كافية بو�شوح، فهي تدرك اأنها 
اإن مل ت�شارك على نحو مق�شود يف العملية التي تدمج اإعادة التاأهيل وتعزيز العدالة يف براجمها، وال 

�شئ باق ميكن اأن يتحقق« )�ض 273-272(

ومن املهم اأن ي�شتوعب القائمون على املنظمات غري احلكومية ديناميكات وخماطر النزاعات املتعلقة باملياه يف 
املجتمعات واالأقاليم التي ينوون العمل فيها، ويزيد و�شع اإطار جلهود التنمية املائية �شمن منوذج بناء ال�شالم 
ح�شا�شية النزاعات من جانب القائمني على التنمية وي�شهل حتويل النزاعات ومنع العنف عن االأطراف حمل 
النزاع، اإال اأن نظرة نحو الداخل قد تكون مفيدة للقائمني قبل الرتكيز الداخلي على املهمة االأكرث اإحلاحاً وهي 

دمج مبادئ بناء ال�شالم.

الف�ضل الثالث: و�ضع تنمية م�ضادر املياه �ضمن اإطار منوذج بناء ال�ضالم

والتخلف  للفقر  االأ�شا�شي  امل�شبب  كان  »اإذا 
�شتوؤدي  اإذن  النزاعات،  هو  منطقة  اأي  يف 
لتعزيز  كلية  ب�شورة  الهادفة  اال�شتثمارات 
حلول  اإىل  التحتية  البنية  وتنمية  الفقر  اإغاثة 
حتتاج  اإغاثية.  حلول  جم��رد  من  بقليل  اأك��رث 
املوؤ�ش�شات املانحة اإىل تبني ا�شرتاتيجية اأو�شع 
وامل�شاعدات  ال��ن��زاع��ات  ح��ل  وت��دم��ج  جتمع 

التنموية«.
لوبار-2005-�ض 13



امليــــاه والــــنزاع68 ادخال عملية �ضنع ال�ضالم �ضمن تنمية موارد املياه

امليــــاه والــــنزاع

االلتزامات االأخالقية
من املهم الت�شديد على االأخالقيات عند دمج بناء ال�شالم يف الربامج املتعلقة باملياه مثلما يكتب نيك �شميث 

:)2002(
»يعترب عدم معرفة ما يوؤ�ش�ض اأف�شل املمار�شات عجزاً يف حني تعترب معرفة اأف�شل املمار�شات مع عدم معرفة 
املرء كيفية  املمار�شات على نحو متعمد عندما يعرف  اأف�شل  اتباع  يعترب عدم  قلة خربة، كما  كيفية حتقيقها 

حتقيقها غري اأخالقي«.
ي�شري كل من �شايني ت�شري�ض ومارك روجرز )2006-�ض 190( اإىل اأن االلتزامات االأخالقية التي يحتاج اإليها 

القائمون على و�شع مراحل م�شاريع املياه املوجهة لبناء ال�شالم تت�شمن:

اإ�شراك اأطراف النزاعات يف حتديد التغريات التي تلبي اهتماماتهم اخلا�شة.. 1
درا�شة اأية نتائج �شلبية ممكنة قد تطراأ نتيجة للم�شروع والقيام بكل �شئ ممكن للتخل�ض منها.. 2
و�شع م�شاريع من �شاأنها زيادة فر�ض التغري االإيجابي اإىل اأق�شى حد.. 3
و�شع موؤ�شرات دقيقة للقيا�ض الالحق لنجاح امل�شروع الن�شبي.. 4

ويف حني ت�شعى مدونات �شلوك كل من اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر/االحتاد الدويل لل�شليب االأحمر/
مع  التجاوب  برامج  خالل  احلكومية  غري  املنظمات  �شلوك  معايري  حلماية   )1994( احلكومية  غري  املنظمات 
الكوارث فاإن نف�ض املعايري تنطبق على املنهجيات وال�شلوكيات االإر�شادية املدجمة يف اال�شتعداد للكوارث 
والتحول من اإغاثة الكوارث والتنمية امل�شتدامة طويلة االأمد بدرجة كبرية جداً، وتت�شمن املبادئ االأ�شا�شية 

املف�شلة يف مدونة ال�شلوك ما يلي:

 تاأتي ال�شرورات االإن�شانية يف املقدمة.. 1
اأي . 2 مقابل من  املتلقي ودون متييز  اأو جن�شية  اأو عقيدة  النظر عن عرق  ب�شرف  امل�شاعدات  تقدمي 

نوع، ويتم احت�شاب اأولويات امل�شاعدة على اأ�شا�ض االحتياجات وح�شب.
ال ت�شتخدم امل�شاعدات لتاأييد وجهة نظر �شيا�شي اأو ديني معني.. 3
ال�شعي لئال نعمل كاأدوات ل�شيا�شات احلكومات اخلارجية.. 4
احرتام الثقافات والعادات.. 5
حماولة �شياغة رد على الكوارث على م�شتوى القدرات املحلية.. 6

نقاط للتاأمل

فاإن  واخلدمات  الب�شائع  اإي�شال  اإىل  »اإ�شافة 
حمتوى  ويقوم  ر�شائل،  تقدم  امل�شاعدات 
واأ�شلوب و�شكل امل�شاعدات بنقل القيم والتي 
ميكن كذلك اأن تعزز وتطيل وتفاقم النزاعات 

اأو تعزز وتدعم قدرات ال�شالم«.
اأندر�شون-1999-�ض 55
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تطبيق ال�ضالم الذي ن�ضعى للرتويج له
االإغاثة  كاأع�شاء يف  م�شتمرة  ذاتية  اختبارات  اأن يجروا  املنظمات غري احلكومية  القائمني على  ينبغي على 
الدولية واحلقل التنموي، وهذا يعود اإىل التدخالت غري املالئمة على امل�شتويات املجتمعية والتي ميكن اأن 
تقود اإىل النزاعات بالرغم من اأف�شل االأهداف، ويجب على املنظمات غري احلكومية تبعاً لروح التوا�شع 
وكمنظمات »�شيوف« على دول اأجنبية اأن ت�شتمر يف اإيالء االنتباه اإىل احتمال وجود تاأثري �شلبي للجهود 
وحتويل  ال�شالم  بناء  لتعزيز  خطوات  يتخذ  اأن  للمرء  وميكن  خدمتها،  يف  ترغب  التي  املجتمعات  على 
النزاعات املتعلقة باملياه من خالل و�شع الربامج وااللتزام بتوا�شع اأواًل باملبداأ الذي توؤيده ماري اأندر�شون 

وهو »ال توؤذي« )1999-1996(.

ورزم  ال�شخ�شية  ل�«الرزمة«  اأواًل  االنتباه  اإيالء  ال�شروري  من  اأنه  الكاثوليكية  االإغاثة  خدمات  وجدت 
تت�شمن  التي  املعاك�شة  االأو�شاع  يف  والتنمية  باملياه  املرتبطة  العامة  اخلربة  اأ�شا�ض  على  االأخرى  املنظمات 
منازل  التنفيذ« يف  مو�شع  »و�شعها  قبل حماولة  مثايل  نحو  على  و«اإفراغها«  اأو حمتملة،  فعلية  نزاعات 

االآخرين، وت�شري الدرو�ض امل�شتفادة من هذه اخلربات اإىل قائمة التدقيق التالية:

• هل نتخذ مع �شركائنا خطوات لتجنب رفع اآمال وتوقعات غري �شرورية؟	
• هل �شمحنا الأنف�شنا باالنحياز اإىل ف�شيل واحد يف املجتمع؟	
• هل مت �شياغة منظورنا بال�شلوك جتاه الفالحني القرويني و�شبه املدنيني ال�شاكنني يف املدن والفئات 	

املهنية اأو بني فئة املهجرين التي تعي�ض يف مناطق االمتياز لهذه امل�شاألة؟
• مذهب 	 اأو  منطقة  اأو  فئة  تعزز  التي  ال�شيا�شية  االأجندات  بعيدة عن  نتلقاها  التي  امل�شاعدات  هل 

�شيا�شي على اآخر؟
• هل ن�شع مكا�شبنا التنظيمية اأو ال�شخ�شية فوق اأف�شل اهتمامات جمتمعنا؟	
• ما مدى ح�شن التعامل مع نزاعاتنا الداخلية؟ وما مدى تعاون وم�شاركة بنيتنا التنظيمية؟	
• التناف�ض الذي 	 كيف نرتبط مع املنظمات غري احلكومية االأخرى يف هذا املجال؟ وكيف نتجنب 

ي�شتثري النزاعات من اأجل تعزيز جدول اأعمال التنمية ال�شاملة مع عوامل متنوعة؟
• معرفة 	 لدينا  هل  اإليها؟  الدخول  قبل  املحيطة  واملنطقة  معني  مبجتمع  معرفتنا  ح�شن  مدى  ما 

لنا  توفر  التي  النزاعات  وتواريخ  والتوترات  املحليني  والزعماء  االأولوية  ذات  بااالحتياجات 
الب�شرية الالزمة للتخطيط والتطبيق الناجح للم�شاريع؟

نراه  اأن  نود  الذي  التغيري  نكون  اأن  »علينا 
يف العامل«

غاندي
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• �شركائنا 	 منظمتنا ومع  القرارات �شمن  املحلية التخاذ  للقيادات  املجال  الإتاحة  ا�شتعدادنا  ما مدى 
ومع املجتمعات امل�شتفيدة؟

للمياه  التحتية  البنية  تت�شمن  التي  تلك  وخا�شة  املجتمعية  التنمية  مل�شاريع  الرديء  التطبيق  يوؤدي  اأن  ميكن 
البناء  اأفراد املجتمع، واإذا كانت مواد  ا�شتياء �شديد ونزاع دائم بني  اإىل  لرفاه املجتمع  للغاية  وال�شرورية 
غري كافية اأو كان هناك �شيانة مفاجئة ومكلفة اأو اأعمال غري مالئمة تقنياً فاإن االإحباط العام ميكن اأن يت�شخم 
اأفراد  ا�شتعادة  اإىل  امل�شاريع  تطبيق  وتاأجيل  الكافية  غري  امليزانيات  توؤدي  اأن  ميكن  مفتوحاً.  نزاعاً  لي�شبح 

املجتمع الأعمال الع�شيان املدين العامة.
اأ�شا�شيني يف احلقوق وامل�شوؤوليات  بامل�شتفيدين ك�شركاء  اإن �شياغة االأدوار واالحرتام املتبادل واالعرتاف 
يف اأي م�شروع تنموي جمتمعي هي االأدوات الرئي�شية ملنع النزاعات اجلوهرية يف نظر القائمني على التنمية، 
وت�شري ماري اأندر�شون من خالل البناء على الدرو�ض امل�شتفادة من جتاربهم ال�شابقة اإىل اأن: »باإمكان عمال 
املحلية«  ال�شالم  قدرات  وتدعم  الروابط  تعزز  واأن  امل�شتقبلية  االإغاثة  تطول  اأو  تتفاقم  اأال  �شمان  االإغاثة 

)1999-�ض 67(.

»يجب علينا اعتناق العالقات مع املجتمعات 
امل�شتفيدة واملتميزة بروح امل�شاحبة واالإ�شغاء 

العميق والقدرة على نقد الذات«.
ويزيلز واآغر-2008
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م�شايقات  هناك  كانت  حيث  الرواندي  ال�شعب  بتفكك  علم  على  التنموية  امل�شاعدات  نظام  »كان 
احلكومية  غري  املنظمات  اأو  الغوث  وكاالت  مع  تعمل  التي  التوت�شي  قبائل  بحق  قتل  اأو  اأوتهديدات 
كانت  باأنها  �شعور  هناك  يبدو  فيما  لكن  بالتاأكيد،  عليها  وتاأ�شفت  امل�شائل  هذه  ناق�شت  كما  ال�شريكة، 
العمل  يف  اال�شتمرار  هو  فعله  من  متكنت  ما  كل  بحيث  التدخل  على  قدرتها  اأو  �شالحياتها  خارج 
كاملعتاد، ولهذا ا�شتمرت امل�شاعدات يف االإخفاق حماولة ت�شغيل م�شاريعها ب�شورة عادية مع حكومة 

متعرثة حتى يوم بداية االإبادة اجلماعية« )اأوفني-1998-�ض 65(
كيف �شيبدو تطبيق برامج بناء ال�شالم وحتويل النزاعات على برامج تنمية خدمات املياه وال�شرف ال�شحي 
النموذجية؟ ما الذي يعنيه هذا بالن�شبة للقائمني على املنظمات غري احلكومية املعتادين على تنفيذ التخطيط 

والت�شميم »االأ�شا�شي« وتطبيق مراحل م�شروع تنمية م�شادر املياه املعينة على نحو مهني؟
االإجابة على هذه االأ�شئلة ب�شيطة ن�شبياً: فهي ال تت�شمن يف البداية اأكرث من تو�شيع املنظور.

وي�شري كل من �شايني ت�شري�ض ومارك روجرز )2006( اإىل:
»اإن بناء ال�شالم على و�شك اأن يتغري، ونحن كبناة �شالم بحاجة الأن نكون متنبهني كفاية لرنى التغيري 
�شاعة ح�شوله واأن نويل انتباهاً كافياً ال�شتيعاب كيفية ح�شول التغيري، واأن نكون مبدعني كفاية الإحداث 

التغيري وا�شرتاتيجيني كفاية الإحداث التغريي حني ميكن اأن يحدث فرقاً.....« )�ض 23(
ويجمل املوؤلفان من اأجل اإحداث تاأثري حقيقي على النزاعات اأنه:

فاإن  احلني  ذلك  وحتى  اجتماعي/�شيا�شي،  م�شتوى  اإىل  الفردي/ال�شخ�شي  التغيري  ترجمة  »يجب 
العمل مع  اأن  الرئي�شيني، يف حني  ال�شكان  اإىل  اإن مل ي�شل  العمل مع مزيد من االأ�شخا�ض غري كاف 

ال�شكان الرئي�شيني غري كاف اإن مل ي�شل اإىل مزيد من ال�شكان« )�ض 40-39(
يجب اأن يطرح القائمون على التنمية �شوؤااًل رئي�شياً با�شتمرار واأن تتم االإجابة عليه يف ال�شعي اإىل متابعة مبادئ 
بناء ال�شالم: كيف تعزز �شلوكياتنا وحمفزاتنا واأعمالنا اليومية عمليات التغيري �شمن ال�شكان املنتفعني بحيث 

ميكن اأن تتطور لتواجه حتدي نزاعات فعلية اأو حمتملة على املياه؟
امل�شتفيدين  مع  للحوار  ال�شحي  املياه وال�شرف  م�شاريع  م�شتهل  التنمية وقتهم يف  القائمون على  اأخذ  اإذا 
بناء  فاإن توجهات  النزاعات  ب�شاأن احتماالت كل خطوة من خطوات امل�شروع للحيلولة دون و/اأو حتويل 
ال�شالم �شوف ترت�شخ، وميكن للم�شاركني رفع ا�شرتاتيجيات تعزز التغيري اأخالقياً وتدعم اأهداف بناء ال�شالم 
اأو فنية رئي�شية مرتبطة مب�شاريع املياه/ال�شرف ال�شحي، وجتهل نتائج هذه العملية يف  لكل مهمة اجتماعية 
اأكرث جدوى وذلك من خالل و�شع جمموعة من  ال�شالم  بناء  اأهداف  بقاء الرتكيز على  بداية امل�شروع من 

املوؤ�شرات ميكن للقائمني على التنمية يف مقابلها »التحقق« دورياً للم�شاعدة يف البقاء على امل�شار.
االأخالقية لكل خطوة  االلتزامات  التغيري« و/اأو  لتف�شيل »عمليات  املتاحة  الفر�ض  املثال  �شبيل  لناأخذ على 

رئي�شية من خطوات تخطيط وتنفيذ وتقييم م�شروع منوذجي لتزويد املياه كما يبني اجلدول 3.1.

بناء ال�ضالم: تو�ضيع املدارك واحت�ضان التغيري

منهم،  تعلم  معهم،  ع�ض  النا�ض،  مع  »اإذه��ب 
مبا هو موجود  اإب��داأ  يعرفون،  مبا  اإب��داأ  اأحبهم، 
لديهم، ولكن من بني اأف�شل الزعماء، وعندما 
املهمة قد متت و�شيقول  العمل تكون  ي�شتكمل 

النا�ض: لقد قمنا بهذا باأنف�شنا«.
الو ت�شو
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اجلدول 3.1: تخطيط وتنفيذ م�ضروع تزويد مياه موجه لبناء ال�ضالم
»عملية التغيري« لبناء ال�شالم و/اأو االلتزام االأخالقياملهمة

مرحلة »مفهوم املالحظة« قبل امل�شروع

التمويل والتنفيذ للم�شاركة يف م�شروع  1- توجيه املجتمع دعوة ملوؤ�ش�شات 
تزويد املياه

الفقر  بفعل  املمنهج«  »العنف  يقا�شون  الذين  االأ�شخا�ض  اإ�شراك  ينبغي   -1
والتهمي�ض يف حتديد التغيري الذي �شيلبي اهتماماتهم اخلا�شة

جدوى  لتحديد  املحلية  احلكومة  وخماطبة  املجتمع  اإىل  اأولية  زي��ارة   -2
امل�شروع الفنية واملالية واالجتماعية مع اإبقاء تطلعات املجتمع يف حدها االأدنى

2- يعد حتليل معمق وت�شاركي يف ال�شياق االجتماعي خطوة اأوىل �شرورية 
والنزاعات  التوترات  من  كل  يف  بحثاً  تت�شمن  اأن  ويجب  ال�شالم،  بناء  نحو 

داخل املجتمع وبني املجتمعات

3- مقابالت مع اأفراد املجتمع وخا�شة الن�شاء واالأطفال لتقييم الو�شع احلايل 
وحتديد النتائج املرغوبة من اأي م�شروع حمتمل

3- يعزز اإيجاد جمال يف اتخاذ القرارات الأولئك ال�شامتني تاريخياً مزيداً من 
الربامج ال�شاملة والفاعلة

مراحل ت�شميم وتقدمي مقرتح امل�شروع

4- اتفاقية خطية وموقعة بني كل امل�شتفيدين ت�شمن املوافقة على اال�شتفادة من 
م�شادر املياه مل�شروع تزويد املياه

اأ�شا�شية  خطوة  اإليها  التو�شل  مت  التي  لالتفاقيات  ال�شليم  التوثيق  يعد   -4
للحيلولة دون وقوع نزاعات يف امل�شتقبل

5- يجب درا�شة الت�شعبات ال�شلبية املحتملة للم�شروع واتخاذ التدابري الوقائية 5- اإجراء حتليل جلودة املياه على م�شدر املياه املقرتح
املالئمة

6- التزامات خطية موقعة تف�شل م�شاهمات املجتمع وكل عائلة م�شتفيدة يف 
امل�شروع

اأكرب عدد ممكن  بناء ال�شالم وتت�شمن  6- تقود االحتياجات املحددة جمتمعياً 
من امل�شتفيدين

7- تو�شيح التوقعات من مهند�ض الت�شميم لدمج م�شاركة املجتمع يف ت�شميم 
خالل  املياه  خطوط  وتوجيه  املياه  م�شدر/م�شادر  اختيار  )مثل  املياه  نظام 

عملية امل�شح وحتديد االأ�شر باال�شم على املخططات(

واال�شتقطاب  العزلة  حتطيم  عملية  من  امل�شاواة  وتعزيز  ال�شالم  ين�شاأ   -7
والف�شل واالإجحاف واالأمناط بني/�شمن الفئات

متطلبات  لتلبية  الت�شميم  وميزانية  وكميات  حل�شابات  �شارمة  مراجعة   -8
املياه وبالتايل  املتوقع ممار�شتها من خرباء متمر�شني يف قطاع  الرعاية«  »معيار 

زيادة احتمال اإجناح م�شروع املياه

العالقات  يف  االإيجابي  التغري  فر�ض  تعظم  التي  امل�شاريع  تطوير  يجب   -8
االجتماعية
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»عملية التغيري« لبناء ال�شالم و/اأو االلتزام االأخالقياملهمة

والعينية  النقدية  م�شاهمات  يف�شل  وموقع  خطي  حملية  حكومة  التزام   -9
لعمال ومعدات و/اأو مواد امل�شروع

9- يجب الت�شديد على دعم املوؤ�ش�شات املدنية واالجتماعية امل�شتقرة واجلديرة 
والتخ�شي�ض  والعدالة  االجتماعية  وامل�شاواة  الدميقراطية  تعزز  التي  بالثقة 

العادل للموارد

فيهم  مبن  حملي  �شريك  لكل  امل�شروع  ت�شميم  مقرتح  من  ن�شخة  توفري   -10
م�شلحة مياه ال�شرب واحلكومة املحلية وموؤ�ش�شة/موؤ�ش�شات التنفيذ، والقيام 

بنف�ض ال�شئ مع تقرير امل�شروع النهائي لدى االنتهاء من امل�شروع

10- يخفف الو�شول اإىل املعلومات قابلية التالعب ويعزز مزيداً من امل�شائلة 
ويحد من احتمال وقوع نزاعات يف امل�شتقبل

مرحلة تنفيذ امل�شروع والرقابة عليه

بني  والتخطيط  امل�شوؤوليات  تن�شيق  مع  امل�شروع  اأ�شغال  اإطالق  اجتماع   -11
قادة كافة االأطراف امل�شاركة

فاإن االآخرين  بينهم  التعاون ويدعمون ال�شالم فيما  11- عندما ي�شوغ القادة 
يف العادة ي�شغون ويحذون حذوهم

12- اال�شتخدام اال�شرتاتيجي للتمويل اخلارجي كقوة تاأثري من اأجل:
• املحليني 	 ال�شركاء  بني  التوتر  على  التغلب  على  ك�«مكافاأة«  العمل 

وكباعث على التو�شل اإىل اتفاقيات ا�شتخدام مياه م�شممة حملياً وقابلة 
للتطبيق وال�شرورية عند بدء امل�شروع.

• �شمان حتقيق م�شاهمات امل�شروع املحلية املوعودة من احلكومة ب�شفافية.	
• �شمان تاأدية االأ�شر امل�شتفيدة اللتزاماتها	

12- ميكن اأن ت�شهل اأطراف ثالثة حمايدة احلوار وجهود التعاون التي ت�شجع 
على الفئات املعر�شة للنزاعات على ا�شتبعاد انعدام الثقة باالإجنازات امل�شرتكة

13- حتديد واأداء اليمني لالأع�شاء اجلدد يف م�شلحة مياه ال�شرب يف املجال�ض 
التي يقودها املجتمع

على  وي�شاعد  ال�شالم  ن�شط  مدين  جمتمع  يف  وامل�شاهمة  تعزيز  يدعم   -13
التو�شل اإىل عالقات جيدة

مياه  م�شلحة  الأع�شاء  العمل  مكان  يف  وتدريب  عمل  ور�شات  عقد   -14
ال�شرب وت�شمل:

• ت�شغيل واإدارة املهارات من خالل م�شاعدة البنائني وال�شباكني.	
• اإىل 	 اليدوي  العمل  م�شاهمات  توجيه  خ��الل  من  االإداري���ة  امل��ه��ارات 

امل�شروع )كتنظيم االأ�شر ملهمة حفر اخلنادق(.
• اإىل 	 االأ�شر  من  مالية  م�شاهمات  اأية  تدوين  خالل  من  احل�شابية  املهارات 

امل�شروع.

املجتمع  قدرة  ويزيد  اال�شتدامة  املحلية  القيادات  قدرات  تعزيز  يدعم   -14
على حل منازعات املياه امل�شتقبلية التي تن�شاأ يف بيئة متقلبة
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»عملية التغيري« لبناء ال�شالم و/اأو االلتزام االأخالقياملهمة

مرحلة تنفيذ امل�شروع والرقابة عليه

15- عقد ور�شات عمل على م�شتوى قاعدة جماهريية عري�شة حول ال�شحة/
النظافة وتنظيف/�شيانة نظام املياه وتعريف م�شلحة مياه ال�شرب اإىل النظام 
وعمليات  وال�شيانة  االأ�شغال  عن  �شهرياً  التعرفة  جمع  واأهمية  االأ�شا�شي 

اال�شتبدال امل�شتمرة ونفقات حماية م�شادر املياه

15- ميكن اأن يعد التدريب املالئم الذي يبني على حكمة املجتمع ال�شعوب 
املهم�شة داخلياً مبا يف ذلك ال�شباب والن�شاء ملنع اأو حتويل النزاعات االآن ويف 

امل�شتقبل

املمار�شات  على  والبناء  املجتمع  وتنظيم  امل�شروع  وج��دول��ة  تنفيذ   -16
واملعتقدات التقليدية املحلية والهياكل التنظيمية

العالقات  اإىل  الطريق  وامل�شاحلة  العنيفة  غري  االأ�شلية  املنهجيات  تعترب   -16
اجليدة

تعده  الذي  ال�شهري  التقرير  على  التعديالت  الأخر  املنا�شبة  املراجعات   -17
جانب  من  دورية  ميدانية  زيارات  جانب  اإىل  املنفذة،  احلكومية  غري  املنظمة 

ممثلي املنظمات غري احلكومية امل�شوؤولة عن التمويل

الوقائية  التدابري  املحتملة  امل�شتقبلية  للنزاعات  الدوري  التخطيط  ي�شهل   -17
يف الوقت املنا�شب

مرحلة تقييم واإمتام امل�شروع

التحليل  فيها  مبن  ال�شركاء  جميع  مب�شاركة  االأخ��رية  امل�شروع  مرحلة   -18
اإجناز  بنجاح  يقر  من  كل  ويوقع  خمتلفة،  توزيع  نقاط  من  للمياه  اجلرثومي 

امل�شروع على الوثيقة الر�شمية مبجرد التطرق اإىل جميع املوا�شيع

18- يجب دمج املبداأ الوقائي الذي ين�ض على جتنب احتمال وقوع االأذى يف 
كافة مراحل التنمية املائية املوجهة نحو ال�شالم

م�شروع  تد�شني  عند  والتمويل حا�شرين  التنفيذ  موؤ�ش�شات  ممثلو  يكون   -19
تزويد املياه املنظم واملوجه من املجتمع

19- يوفر االحتفال باملعامل ال�شعبية التي مت اإجنازها فر�ض التفكري يف التغلب 
على النزاعات وحتديد اأهداف جديدة

20- عملية املتابعة والتدريب امل�شتمرين مل�شلحة مياه ال�شرب من اأجل ت�شهيل 
االإدارة والت�شغيل وال�شيانة الفاعلة الأنظمة املياه يف امل�شتقبل

20- يزداد م�شتوى الثقة والتعاي�ض ال�شلمي الناجم عنها بني و�شمن املجتمعات 
من خالل مبادرات التعاون التي تزيد مقدار التفاعل البناء واالآمن بينها

)وارنر  اإفريقيا«  �شمال  منطقة  يف  احلجم  �شغرية  الريفية  ال�شحي  وال�شرف  املياه  م�شاريع  تنمية  »اأدلة  بعنوان  الكاثوليكية  االإغاثة  خدمات  تقرير  اإىل  الرجوع  يرجى 
واأبات-2005( لقائمة خطوات اأكرث �شمواًل للنظر يف تنمية وتنفيذ م�شاريع املياه وال�شرف ال�شحي.
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قد يفكر القارئ عند هذه النقطة: »اأنا اأتفق مع مفهوم تعزيز بناء ال�شالم، وتعترب خلفية امل�شببات واإي�شاحات 
نحو  على  تعزز  التي  العاملية  املوؤ�ش�شات  روؤ�شاء  ت�شريحات  وتعترب  مفيدة،  املياه  على  النزاع  وا�شقاطات 
متزايد حق االإن�شان يف املياه م�شجعة، لكن كيف نحقق اأفكار حتويل النزاعات النبيلة اإىل واقع م�شاريع املياه 

وال�شرف ال�شحي امللمو�ض على االأر�ض؟«

يهدف هذا الف�شل اإىل الرد على هذه الت�شاوؤالت، ويت�شمن ثالثة اأجزاء مل�شاعدة القائمني على هذا امل�شعى:

باأمثلة . 1 املتمم  ال�شالم  بناء  على  الرتكيز  مع  املياه  قطاع  يف  للتنمية  �شامل  اأعمال  جدول  تنظيم  كيفية 
ملمو�شة على االأعمال التي يطالب بها قادة املدافعني عن حقوق املياه يف يومنا هذا.

املرتبطة . 2 النزاعات  املنازعات وحتويل  اأجل حل  من  امل�شتخدمة  املحددة  واملنهجيات  االأدوات  هي  ما 
باملياه، وميكن للعديد من تلك التقنيات املت�شابهة اأن تعزز احليلولة دون وقوع هذه النزاعات.

ما هي اخلطوات املو�شى بها لتحويل النزاعات ال�شتخدامها يف التعامل مع جمموعة من �شيناريوهات . 3
نزاعات املياه النموذجية، والتي توفر قائمة »ماذا ينبغي فعله« بحيث ي�شتفيد منها القائمون على التنمية 

من اأجل تاأ�شي�ض ردودهم اخلا�شة واملحددة لكل و�شع منفرد مع امل�شاركة الكاملة للقيادات املحلية.

الف�ضل الرابع: تطبيق اأ�ضاليب بناء ال�ضالم وحتويل النزاعات على برامج املياه وال�ضرف ال�ضحي

اخليارات  مراجعة  الغوث  جهة  على  »يجب 
تبني  مبجرد  منظورها  خالل  من  ال��دوام  على 
وال��ق��درات/ الفوا�شل/التوترات  فكرة 
الثانية  الطبيعة  �شت�شبح  وه��ي  امل��و���ش��الت، 
املتعمدة  غري  اجلانبية  التاأثريات  يف  تفكر  التي 
النزاعات..... �شياق  يف  الربامج  لقرارات 
واإ�شافة لذلك فاإنه �شي�شبح من الطبيعي حتقيق 
ال  بحيث  براجمها  واأغرا�ض  الهيئة  �شالحيات 
واإمنا  املجموعات  بني  التوترات  لتفاقم  توؤدي 
دعم وتعزيز الروابط بني النا�ض مع بناء جمتمع 

عادل وم�شامل«
اأندر�شون-1999-�ض 74
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يعترب »النهو�ض ببناء ال�شالم املحتمل من خالل الثقة بال�شراكات املحلية وامل�شاريع التعاونية اأولوية ق�شوى 
)لوبار- فيها«  فعلية  نزاعات  وقوع  يحتمل  التي  املناطق  يف  ال�شحي  وال�شرف  املياه  برامج  اإر�شاد  يف 

2005-�ض 6( وميكن تعزيز بناء ال�شالم بالرتكيز على:

• ال�شبب االأ�شا�شي/العدالة.	
• بناء العالقات.	
• التطوير املوؤ�ش�شي.	
• التكنولوجيا املنا�شبة/املنطلق التنموي.	

يبني املربعات من 4.1 اإىل 4.4 اأمثلة على جهود بناء ال�شالم الناجحة يف جمال املياه والتي تقع �شمن منظور 
كل من تلك املحتويات.

ال�ضبب االأ�ضا�ضي/العدالة
وتهديد  واال�شطهاد/اال�شتغالل  الظلم  يف  املتمثلة  االأ�شا�شية  املوا�شيع  اإىل  بالتطرق  ال�شالم  حتقيق  »ميكن 

الهوية واالأمن و�شعور النا�ض باملهانة/االإيذاء« )وودرو-2002(

• تطبيق مفاهيم »حق االإن�شان يف احل�شول على املياه« و«املاء كو�شيلة اإنهاء الفقر« بتمكني الو�شول 	
اإىل وتوفري مرافق مياه و�شرف �شحي متنقلة )رايت ووارنر-2008(.

• الب�شرية 	 االحتياجات  وتلبية  الفقر  من  للحد  و�شائل  اأنها  على  التنموية  املياه  م�شاريع  مع  التعامل 
االأ�شا�شية وزيادة االأمن االإن�شاين ولي�ض على اأنها نهاية يف حد ذاتها )كونكا-2002-�ض 2(.

• و�شع امل�شاواة االجتماعية واهتمامات الفقراء يف مركز االإدارة املتكاملة ملوارد املياه )برنامج االأمم 	
املتحدة االإمنائي-2006-�ض 2(.

• دعم املوؤ�ش�شات ال�شعبية و�شبكات املجتمع املدين يف جهودها الدفاعية لتعزيز االإدراك والتطبيق 	
العملي حلقوق االإن�شان يف املياه �شواء على امل�شتويني املحلي اأو العاملي.

• تثقيف الطلبة وقطاعات اأو�شع من املجتمع حول احلق يف املياه وال�شرف ال�شحي )مركز حقوق 	
االإ�شكان واملهجرين واآخرون-2007-�ض 48(.

منظور بناء ال�ضالم الإر�ضاد اأجندة تنمية موارد املياه

»يجب اأن يكون لدينا ميثاق اأزرق عاملي واأن 
يت�شمن:

املحافظة على املياه:
يف  االأخ��رى  واالأجنا�ض  االأر�شية  الكرة  حق 

املياه.
العدالة يف املياه:

ال�شمايل  االأر�شية  الكرة  ن�شفي  بني  الت�شامن 
وال�شيطرة  للجميع  امل��اء  وت��روي��ج  واجلنوبي 

املحلية على املياه
دميقراطية املياه:

االعرتاف باملياه كحق اإن�شاين اأ�شا�شي للجميع«
بارلو-2007
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• ال�شغط على 	 اأجل  من  الزائد  الع�شكري  االإنفاق  بفعل  ال�شائعة  الفر�ض  العام حول  الراأي  تثقيف 
�شناع ال�شيا�شات لتعديل اأولويات االإنفاق من امليزانية باجتاه بناء ال�شالم، مبا يف ذلك تنمية البنية 

التحتية للمياه وال�شرف ال�شحي.
• م�شاعدة الزعماء الدينيني مثل جتمع االأ�شاقفة وجتمعات املوؤ�ش�شات الدينية وهيئات العدل وال�شالم 	

االأبر�شية يف �شياغة وثائق تفكري/اإر�شاد تتعلق بال�شيا�شات احلكومية العادلة لتوزيع املياه.
• تعزيز ا�شتيعاب املطالبات العاملية التي تقود حمالت ال�شغط املحلية ونزاعات املياه الناجمة –من 	

طريق  عن  العمالقة-  الكهرومائية  الطاقة  م�شاريع  اإىل  ال�شلمون  �شمك  وتربية  التجاري  القريد�ض 
دعم هذه االإجرائات مثل اإعطاء �شهادات املنتج وحمالت توعية امل�شتهلك وامل�شائلة »من املهد اإىل 

اللحد« )كونكا-2006-�ض 3(.
• حمالت الدفاع لو�شع نهاية ملمار�شات موؤ�ش�شات االإقرا�ض املتعددة االأطراف التي تت�شمن فر�ض 	

خ�شخ�شة املياه على الدول النامية اأو »ا�شرتداد كامل التكاليف« ك�شرط لقرو�ض جديدة وجتديد 
القرو�ض، وباملثل فاإن الدفاع من اأجل ا�شتثناء خ�شخ�شة املياه وبنود التحرير من اأية اتفاقيات جتارية 
ثنائية اأو متعددة االأطراف )اإعالن كيوتو حول مياه ال�شعوب االأ�شلية-2003-فقرة 25-�ض 26(.

كرامته  واح��رتام  االإن�شان  حياة  اح��رتام  »ميتد 
لي�شمل بقية اخللق«.

البابا يوحنا بول�ض الثاين-1990-فقرة 16
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املربع 4.1: "ال�ضبب االأ�ضا�ضي/العدالة"

اأمثلة من امليدان:

• توفر منظمة اأوك�شفام اأمريكا اآخر التحديثات التي تخدم كرابط حيوي بني املدافعني البريوفيني على االأر�ض والعدل العاملي ومقومات ال�شالم يف قرية 	
كاهاماركا يف البريو حيث يوجد منجم ل�شركة نيومونت ياناكوت�شا االأمريكية والذي يلوث م�شادر مياه امل�شبات ويت�شبب يف نزاعات و�شحايا، وهذا 
اأفراد املجتمع املتاأثرين مب�شاريع ال�شناعات اال�شتخراجية،  "ل�شمان احرتام �شناعات النفط والغاز و�شناعات التعدين حلقوق  جزء من هدفها املعلن 

وت�شاهم تلك امل�شاريع يف احلد من الفقر على املدى الطويل" )اأوك�شفام اأمريكا-2007(.
• يف اأعقاب تدمري القوات االإ�شرائيلية بئرين يف قطاع غزة يزودان مدينة رفح الفل�شطينية مبا يقارب من ن�شف احتياجاتها من مياه ال�شرب، قامت منظمة 	

اإنقاذ الطفل-القد�ض بالعمل مع ال�شلطات البلدية املحلية بتطوير درا�شة حالة �شملت عام 2003 تقرير "متعط�شون للعدالة" الذي و�شعه مركز احلقوق 
االقت�شادية واالجتماعية، وقدم التقرير لينظر يف االجتماع ال�30 للجنة االأمم املتحدة ب�شاأن احلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية.

• ت�شطلع منظمة كاريتا�ض ال�شلفادور �شريكة خدمات االإغاثة الكاثوليكية بدور قيادي يف "منتدى املياه" يف ال�شلفادور، وهو منتدى مياه دائم يتاألف من 	
اأكرث من 100 منظمة وموؤ�ش�شة، ويتمثل هدف املنتدى املعلن يف التاأثري على ال�شيا�شات العامة لتحقيق حوكمة م�شوؤولة وعادلة وكافية وت�شاركية مل�شادر 
املياه، وقد اتخذ املوؤمتر موقفاً علنياً من خ�شخ�شة خدمات املياه واملمار�شات التي ال ميكن حتملها –من التمدد العمراين الع�شوائي اإىل ت�شييد ال�شدود 

العمالقة والتنقيب عن املعادن- وقدم يف عام 2007 م�شروع قانون املياه العامة اإىل ال�شلطة الت�شريعية يف ال�شلفادور.
• يتم ف�شل االأطفال يف املدر�شة على يد طائفة الداليت املحظورة يف والية تاميل نادو حيث تعترب طائفة الداليت و�شعوب القبائل اأفقر فقراء الهند، ولي�ض 	

مبقدور ن�شاء الداليت ا�شتخراج املياه من نف�ض البئر كاالآخرين ويتعني على الرجال ا�شتخدام حاويات �شرب منف�شلة بناء على الطائفة، وتدعم هيئة 
تروكاير للتنمية يف اخلارج والتابعة للكني�شة الكاثوليكية جمموعة امل�شاعدة الذاتية يف قبيلة الداليت وهي جمعية تنمية تعليمية واقت�شادية �شعبية، فهم 
يعلمون وي�شتفيدون من القانون الذي يواجه هذا التمييز ويدير االحتادات االئتمانية والربامج املدرة الدخل )خدمات االإغاثة الكاثوليكية-1998-�ض 

.)16



79 امليــــاه والــــنزاع ادخال عملية �ضنع ال�ضالم �ضمن تنمية موارد املياه

»بناء العالقات«
بني/�شمن  واالأمن���اط  واالإج��ح��اف  واالنق�شام  واخل�شخ�شة  العزلة  اخ��رتاق  خ��الل  من  ال�شالم  »ين�شاأ 
املجموعات، وتبنى العالقات القوية يف البداية على القوا�شم امل�شرتكة التي متكن النا�ض الحقاً من ا�شتك�شاف 

الفوراق ب�شئ من االحرتام« )وودرو-2002(.

• زيادة و�شمان م�شتوى الثقة بني املجتمعات عرب م�شاريع التنمية املائية التعاونية متعددة االأطراف 	
والتي  حديثاً  املتحققة  »املو�شالت«  وحتل  بينها،  واالآمن  البناء  التوا�شل  فر�ض  ت�شهيل  طريق  عن 
تربط النا�ض بال�شالم عرب خطوط النزاع حمل م�شادر النزاع ال�شابقة )كاريتا�ض الدولية-2002(.

• توفري دوافع مالئمة لالأطراف املنخرطة تاريخياً يف نزاعات لاللتقاء وحل خالفاتهم ك�شرط م�شبق 	
لفر�شة امل�شاركة يف م�شاريع التنمية املائية ذات املنفعة املتبادلة.

• 	 -1998 ديلو-    ( املختلفة  االأطراف  بني  ر�شمية  غري  اأو  ر�شمية  ب�شورة  للتو�شط  املبادرة  اتخاذ 
�ض73(.

• اإطالق امل�شاريع التي تتطلب من القادة مواجهة الف�شائل للعمل معاً )ديلو-1998-�ض 73(.	
• امتداد 	 على  املحلية  واحلكومات  املدين  املجتمع  ومنظمات  )كاملجتمعات  امل�شتفيدين  م�شاعدة 

حو�ض مائي معني يقع بني بلدين( على توحيد القوى واإي�شال امل�شاكل وحتديد احللول امل�شرتكة 
)مركز البحوث الزراعية اال�شتوائية والتعليم العايل-2007(.

• اإيجاد �شوت م�شكوين جماعي اأو بني االأديان يف اجلدال املحلي والعاملي والعام حول ق�شايا املياه 	
ي�شوغ  عندما  ال�شالم  اأي�شاً  االآخرون  ويدعم  ي�شتمع  ما  غالباً  اأنه  اإدراك  مع  ال�شحي،  وال�شرف 

زعماء االأديان التعاون ويدعمون ال�شالم )خدمات االإغاثة الكاثوليكية-2008-�ض 124(.

»من الوا�شح اأن الطبيعة ال تعرف اأي حدود، 
اإدارة عابرة  الطبيعية  املوارد  ترابط  ويتطلب 
حل  اأجل  من  االأقاليم  �شعيد  على  للحدود 
امل�شائل الطارئة مثل �شح املياه وتلوث م�شادر 
املياه، وهنا يوجد احتمال بناء ال�شالم البيئي 
منطقة  يف  ال�شالم  بناء  عملية  يف  للم�شاهمة 

نزاع طويل«.
هاراري-2008-�ض23
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املربع 4.2: "بناء العالقات "

م�شروع جريان املياه الطيبني يف منطقة ال�شرق االأو�شط
مقتطفات من تقرير هاراري وروزمان بعنوان "بناء ال�شالم البيئي بني النظرية واملمار�شة"

قامت منظمة اأ�شدقاء من اأجل االأر�ض-ال�شرق االأو�شط بتاأ�شي�ض م�شروع جريان املياه الطيبني عام 2001 لزيادة الوعي حول م�شاكل املياه امل�شرتكة بني الفل�شطينيني 
واالأردنيني واالإ�شرائيليني، وت�شتند منهجية م�شروع جريان املياه الطيبني اإىل حتديد املجتمعات العابرة للحدود واال�شتفادة من اعتمادها املتبادل على م�شادر املياه 
امل�شرتكة كاأ�شا�ض الإجراء حوار وتعاون حول االإدارة امل�شتدامة للمياه، ويوجد موؤ�شرات وا�شحة توؤكد اأن م�شروع جريان املياه الطيبني اأحدث تطوراً حقيقياً �شمن 

قطاع املياه من خالل بناء الثقة واال�شتيعاب الذي قاد اإىل حل م�شرتك للم�شاكل وبناء ال�شالم بني املجتمعات يف و�شط النزاعات.

ي�شارك �شبعون جتمعاً اإ�شرائيلياً وفل�شطينياً واأردنياً يف امل�شروع، وكل منها يف �شراكة مع التجمع املجاور يف اجلهة االأخرى من احلدود/التق�شيم ال�شيا�شي حلل 
ق�شايا املياه امل�شرتكة، ويعمل م�شروع جريان املياه الطيبني على امل�شتوى املحلي مع اأفراد املجتمعات لتح�شني و�شعها املائي من خالل اأن�شطة التثقيف وزيادة الوعي 
اأما على امل�شتوى االإقليمي فاإن امل�شروع يعمل على ت�شجيع االإدارة امل�شتدامة للمياه من خالل تبادل املعلومات وم�شاريع التعاون،  وم�شاريع التنمية احل�شرية، 

ويت�شمن امل�شاركون يف الربنامج ال�شباب والبالغني واالخت�شا�شيني البيئيني وروؤ�شاء البلديات؟

وت�شمل النتائج امللمو�شة لهذه املبادرة يف �شياق العنف الذي يبدو م�شتع�شياً فيما يلي:

• تبادل املعلومات وجمع االأفراد من التجمعات املتجاورة.	
• ت�شكيل جمل�ض اأمناء للمتطوعني ال�شباب.	
• حتويل االأبنية العامة كاملدار�ض يف كل جتمع اإىل مرفق مائي مثايل.	
• رفع عرائ�ض عامة تتعلق مب�شاكل املياه امل�شرتكة عرب احلدود والتي بحاجة للحل من جانب كل زوج من التجمعات املتجاورة.	
• اإن�شاء حدائق بيئية يف كل جتمع.	
• تنظيم ور�شات عمل حول ق�شايا اال�شتخدام االأمثل للمياه.	
• تكوين �شل�شلة من "مذكرات التفاهم" من جانب روؤ�شاء البلديات	
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»التطوير املوؤ�ض�ضي«

وامل�شاواة  الدميقراطية  من  مزيداً  توؤدي  بالثقة  ثابتة/جديرة  اجتماعية  موؤ�ش�شات  باإن�شاء  ال�شالم  تاأمني  يتم 
والعدل والتخ�شي�ض العادل للموارد، ويوؤدي و�شع اآليات اأف�شل للرقابة االجتماعية على حوكمة املياه اإىل 

م�شائلة و�شفافية اأكرب واحلد من النزاعات واإدارة موارد مائية اأكرث فعالية )وودرو-2002(.

• و�شع ا�شرتاتيجيات متكاملة الإدارة املوارد املائية حتدد امل�شتويات الوطنية ال�شتخدام املياه �شمن 	
املتحدة  االأمم  )برنامج  امل�شادر  كافة  لتخطيط  مرتابطاً  عاماً  اإطاراً  وتوفر  البيئية  اال�شتدامة  حدود 

االإمنائي-2006-�ض 28(.
• دعم عمل احلكومات واملجتمعات من خالل توفري املعلومات التي ت�شهل التنظيم املجتمعي وتقيم 	

املجتمعات مع جهودها للدفاع والرقابة االجتماعية )مركز حقوق االإ�شكان واملهجرين واآخرون-
2007-�ض 47(.

• حقوق 	 )مركز  املجتمعية  واملنظمات  والوطنية  املحلية  املدين  املجتمع  منظمات  ومنو  تطوير  دعم 
االإ�شكان واملهجرين واآخرون-2007-�ض 49(.

• ذلك 	 يف  مبا  ال�شحي  وال�شرف  املياه  ق�شايا  حول  واحلكومية  املجتمعية  واملعرفة  القدرات  بناء 
احلقوق وامل�شوؤوليات واالإدارة واملعلومات الفنية )مركز حقوق االإ�شكان واملهجرين واآخرون-

2007-�ض 48(.
• حقوق 	 )مركز  ثالثة  واأطراف  احلكومات  جانب  من  ال�شحي  وال�شرف  املياه  اأعمال  على  الرقابة 

االإ�شكان واملهجرين واآخرون-2007-�ض 48(.
• )ديلو-	 النجاح«  يولد  »النجاح  قاعدة  على  التنمية  من  مزيد  اإلهام  وبالتايل  بالوعود  الوفاء 

1998-�ض 73(.
• تاأ�شي�ض وتطوير املعطيات امل�شرتكة واأنظمة املعلومات وموؤ�ش�شات اإدارة م�شادر املياه واالأطر العامة 	

التعاون  )منظمة  النزاعات  خماطر  من  احلد  جهود  دعم  على  ت�شاعد  والتي  الدول  بني  القانونية 
والتنمية االقت�شادية-2005-�ض 1(.

التطوير  يف  اخلربة  من  �شنوات  عن  النا�شئة  التنظيمية  البنية  على  الأمثلة   4.3 املربع  اإىل  الرجوع  يرجى 
املوؤ�ش�شي الناجح.

تعزز  ال��ت��ي  املحلية  املنظمات  دع��م  »يعترب 
�شمان  عملية  من  جزء  والتعددية  امل�شاركة 
الفعال  التعزيز  خ��الل  دائ��م.....م��ن  �شالم 
املجتمع  يف  املحلية  احلكومية  غري  للمنظمات 
حتمل  جماهريية  دائ��رة  تكوين  وميكن  امل��دين، 
احلكومة م�شوؤولية تبني �شيا�شات تقلل من �شاأن 

النزاعات«.
هاكيت-2000-�ض 278
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املربع 4.3: "التطوير املوؤ�ض�ضي"
احلوكمة املجتمعية الناجحة للمياه ت�شاوي اإيقافاً ناجحاً للنزاعات

ت�شكل الهيكليات التنظيمية التي توؤ�ش�ض امل�شاركة الدميقراطية وقيادة املجتمع املدين بيئة حيث تتقل�ض فيها احتمالية وقوع نزاع متعلق باملياه و"تتحول" النزاعات 
التي تقع بفعالية، لناأخذ م�شلحة خدمات مياه جابو التي تخدم اأكرث من 10000 �شخ�ض يف جي�شو�ض دي اأوتورو يف ال�شلفادور )فيالو�ض-2008( حيث مت 

و�شع هيكلية اإدارية بناءاً على عملية اتخاذ القرارات امل�شرتكة املوؤ�ش�شية على النحو التايل:

كل املنا�شب القيادية املجتمعية اأعاله غري مدفوعة االجر وتنتخب دميقراطياً ولفرتة مدتها ثالث �شنوات مع حدود لهذه الفرتة، ويعمل طاقم اإداري/فني �شغري 
مدفوع االأجر بدوام كامل ويرفع تقاريره اإىل جمل�ض االإدارة العام، وقد وقع نحو 30 من مالك االأرا�شي –اأكرث من 80% من منطقة تغذية م�شدر املياه- على 
عقود مزودي "خدمات بيئية"، ويتلقى كل مالك اأر�ض دفعة "حتفيزية" قيمتها 100 دوالر تقريباً كل عام وممولة من امل�شتخدمني من خالل فواتريهم مياههم 

ال�شهرية وعند التحقق ال�شنوي من متدربي اجلامعة من تطبيق تدابري احلفاظ على الرتبة واإعادة الت�شجري وحماية املياه كما هو متفق عليه اأعاله.

جمال�ض القطاع
)تنق�شم املدينة اإىل 10 قطاعات جغرافية يبلغ �شكان كل منها نحو 1000 ن�شمة(

يلتقي كافة م�شتخدمي كل قطاع يف نف�ض اليوم مرة كل �شهرين، ويوؤدي االمتناع عن 
احل�شور اإىل غرامة يحددها املجتمع ت�شاف اإىل فاتورة مياه ال�شهر التايل

الهيكلية "البنية" االأ�ضا�ضية

جمل�ض الرقابة واالن�شباط
)10 اأع�شاء وممثل واحدعن كل قطاع(

يقدم الرقابة االجتماعية من جمل�ض االإدارة العام
امل�ضتوى الت�ضغيلي

جمل�ض االإدارة العام
)11 ع�شواً – ع�شو على االأقل من كل قطاع اإ�شافة 

ملمثلني اثنني من احلكومة املحلية(
تعقد االجتماعات ب�شفة �شهرية

امل�ضتوى الت�ضتغيلي

جتمع جمل�ض مدراء القطاعات
)50 ع�شواً ينتخب 5 منهم من كل قطاع ويلتقون ب�شفة ن�شف �شنوية(

ينتخبون جمل�ض االإدارة من جملة م�شوؤوليات اأخرى
امل�ضتوى التنفيذي
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»التكنولوجيا املنا�ضبة/املنطلق التنموي«
 

ميكن اأن تطور التقنيات امل�شتدامة ومنهجيات التنمية املالئمة يف ال�شياق الذي تطبق فيه م�شادر الرزق تقود 
اإىل احلد من النزاعات.

• انتاجية خمرجات ا�شتخدام املياه لكل 	 يتفاقم نزع فتيل التوترات مع �شح املياه من خالل ازدياد 
وحدة من املياه عرب الري بالتنقيط واأ�شاليب زراعية اأخرى تزيد من ن�شبة »املحا�شيل لكل قطرة« 

)بو�شتل وولف-2001-�ض 8-7(.
• الرمادية 	 املياه  كاأنظمة  ا�شتخداماته  مع  املياه  نوعية  ملطابقة  اللني«  »امل�شار  منهجيات  من  اال�شتفادة 

للري وملطابقة م�شتوى البنية التحتية مع م�شتوى االحتياجات كالتخزين الالمركزي ملياه االأمطار 
مرافق  يكون  ما  كثرياً  الكبري احلجم والذي  بعك�ض  الري �شغري احلجم  اأو  املنزلية  لال�شتخدامات 

مركزية عانت من النزاعات )غاليك وولف-2002-�ض 1(.
• اإعادة تقومي التجاوب مع االحرتار العاملي مع الت�شديد ب�شورة اأكرب على ا�شرتاتيجيات التكيف يف 	

�شيا�شات اإدارة املياه وجهود امل�شاعدة من اأجل م�شاعدة ال�شعوب املهم�شة على مواجهة التبعات 
ال�شلبية للتغريات املناخية )برنامج االأمم املتحدة االإمنائي-2006-�ض 28(.

• االعرتاف باالأنظمة التقليدية واالأ�شلية الإدارة املياه والتي مت تطويرها والتاأكد منها على مدار مئات 	
ال�شنني، ولهذا ال�شبب يجب ا�شتيعابها وتثمينها و�شيانتها والرتويج لها ب�شورة اأف�شل كبدائل مثبتة 

للمنهجيات امل�شتدامة يف جمال حوكمة املياه.
• مبا 	 ال�شحي  وال�شرف  املياه  احلق يف  تطبيق  االأبحاث حول طرق  مع  وا�شع  نطاق  التوا�شل على 

النتائج  الهدف يف م�شاركة  االأر�ض، ويتمثل هذا  القائمون على  منها  ي�شتفيد  التي  الدرو�ض  فيها 
واآخرون- واملهجرين  االإ�شكان  حقوق  )مركز  النظرية  املوؤ�ش�شات  مع  وكذلك  امل�شتفيدين  مع 

2007-�ض 48(.
ويبني املربع 4.4 مثااًل على تطبيق التكنولوجيا املنا�شبة/املنطلق التنموي.

اإمنا  مزارعة من لي�شوتو تروي حديقة �شغرية 
الطعام  وتنتج  للغاية  ومثمرة  باملغذيات  غنية 

الالزم الإطعام اأ�شرتها
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املربع 4.4: " التكنولوجيا املنا�ضبة/املنطلق التنموي "

اال�شتقالل املحلي الذي يحل حمل النزاعات املحلية املدفوعة بالف�شاد

تقل�ض منهجية التنمية املجتمعية التي تطبقها املنظمة البوليفية غري احلكومية "�شوما جاميا" من احتمال حدوث نزاع من خالل اإقامة عالقات م�شتمرة ولو لفرتات 
متقطعة مع املجتمعات ال�شغرية وخماطبة امل�شوؤولني احلكوميني املحليني يف مناطق اخت�شا�ض خم�ض بلديات يف �شهول جبال االأنديز، وحتدد منظمة "�شوما 
جاميا" قوتها يف قدرتها على اأن تكون م�شتقلة يف حتديد فيما اإذا كانت �شت�شتمر يف تطبيق امل�شاريع املجتمعية امل�شتقبلية اأم ال �شمن منطقة اخت�شا�ض بلدية معينة 
بناء على اأداء م�شوؤويل احلكومة املحلية، وهذا مكر�ض لتطبيق م�شاريع املياه املالئمة تقنياً )كاأنظمة تزويد املياه عن طريق اجلاذبية االأر�شية وخم�شات املياه املحلية 

امل�شنوعة يدوياً(.

اإن منظمة "�شوما جاميا" قادرة على حتديد فيما اإذا �شت�شتمر يف العمل يف منطقة اخت�شا�ض بلدية معينة اأو تعليق بدء م�شاريع مياه جديدة موؤقتاً من خالل اكت�شاب 
الثقة يف �شركاء التمويل االأجانب، وقد تكون هناك حاجة اإىل تاأجيل غري حمدد املدة حتى ت�شتاأنف البلدية اأف�شل ممار�شات ال�شفافية وامل�شائلة، واإذا كان م�شوؤولو 
احلكومة املحلية "غري قادرين" كاأن يكونوا غري راغبني يف اال�شتمرار يف تطبيق اأف�شل املمار�شات، كما اأن منظمة "�شوما جاميا" تقدم لهم "وقتاً للن�شوج"، ويف 
هذه االأثناء يكون �شكان القرى املحيطة والذين ينكرون تطبيق م�شاريع املياه التي تقودها منظمة "�شوما جاميا" عادة راغبني متاماً يف م�شاعدة اأولئك امل�شوؤولني 
املنتخبني يف عملية "االإن�شاج"، وتكون حكومة حملية اأكرث فعالية و�شفافية اإىل جانب م�شاركة املواطنني املتزايدة يف العمليات الدميقراطية املحلية هي النتيجة، 

كما تتقل�ض النزاعات الناجمة عن ممار�شات تنمية الف�شاد.

يرى فرد من االإميارا )براوليو روخا�ض( مثله مثل القرويني الذين ي�شاعدهم يف دوره كمدير منظمة "�شوما جاميا" جهود املنظمات غري احلكومية على اأنها تخدم 
الر�شيد على م�شتوى م�شلحة مياه  اإىل منازلهم، وتعزيز احلكم  النظيفة  املياه  الريفية لو�شول  تلبية االحتياجات احليوية لالأ�شر االأ�شلية  اأ�شا�شيني وهما  هدفني 
ال�شرب املحلية واحلكم املحلي. وهو يبت�شم عندما يو�شح فوائد هذه املنهجية يف تقلي�ض النزاعات يف التنمية املائية كونه قد واجه ح�شته العادلة من امل�شوؤولني 

�شعبي املرا�ض:

• القيام 	 يف  رغبة  واالأكرث  مالئم،  باأ�شلوب  عليها  املتفق  التزماتهم  ال�شتكمال  االأرجح  وعلى  للعمل  ا�شتعداداً  االأكرث  املحلية  احلكومات  اختيار  ميكننا 
باالأمرين دون التورط يف ممار�شات الف�شاد.

• لي�ض علينا اإيقاف كل �شئ مع �شركاء احلكومة املحلية املتعددين اإذا اأ�شبحت عملية اأحدهم م�شلولة ب�شبب املحاربة ال�شيا�شية اأو جتميد اأر�شدة البلديات 	
ب�شبب وجود خمالفات، وميكننا منح مزيد من الوقت واجلهد الأولئك املهتمني بالعمل ومكافاأة االإدارات العامة املحلية الفاعلة ذات الكفاءة.

• ميكننا اإيقاف االإجرائات الناجحة التي تتخذها بلدية معينة بالعمل مع البلديات املتعددة كاأمثلة اإيجابية ملا ميكن لالآخرين حتقيقه "التطلع اإىل ما تقوم 	
به بلدية كاالماركا يف جتنيد االأموال من م�شادر خمتلفة �شمن ميزانيتها.....وال توفر بلدية كومان�شي املعدات الثقيلة لنقل مواد البناء وح�شب بل 

الوقود اأي�شاً!"
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يقدم مارك م. روجرز يف هذا اجلزء قائمة بادوات وتقنيات ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم ذات ال�شلة التي 
ميكن اأن ت�شاعد يف حتويل النزاع حول املياه. ومن املهم ان يجهز القائمون على تنمية املياه بهذه االدوات 
والتقنيات وذلك الن الظروف غري املتوقعة ميكن اأن توؤدي اإىل نزاع حول املياه على الرغم من و�شع خطط 

اأف�شل ، واال�شتثمار يف منع ن�شوب النزاعات .

على عك�ض العديد من اأنواع اأخرى من النزاع ، فان النزاع حول املياه تتيح فر�شا قليلة الإن�شاء اأكرب فطرية 
، ويف هذه احلالة فان اإ�شافة جديدة للمياه يف معادلة النزاع فان ال�شيناريوهات ال�شائعة �شتكون �شفرا ، 
اأن يكون هناك خيار يف توفري املزيد  وعلى حد �شواء فان اال�شرتاتيجيات قد ال تكون قابلة للحياة. ودون 
من املياه ، فان احللول متيل اإىل الرتكيز اأكرث على ا�شتخدام املياه ، مثل التقا�شم العادل للمزيد من املوارد 
املتاحة، وحت�شني كفاءة العر�ض والطلب ، احلفاظ  و / اأو حتويل مياه ق�شرية االأجل من مناطق اأخرى. وعلى 
الرغم من هذا القيد وعلى رغم القائمة الكاملة من قائمة حتويل النزاع اال ان االدوات والتقنيات ذات ال�شلة 

بت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم ميكن اأن ت�شاعد يف معاجلة النزاع على املياه .

االأوجه  من  النزاع  وحتويل  ال�شيا�شات  ب�شاأن  احلوار  تخطيط  املعنيني  امل�شلحة  اأ�شحاب  من  العديد  ويعد 
املتعددة للعمليات التي تعتمد على اأدوات وتقنيات م�شابهة. وي�شفر عدد قليل من هذه التقنيات امل�شتخدمة 
لوحدها عن التغيريات املطلوبة. وبدال من ذلك فانه غالبا ما تكون احلاجة ما�شة  ل�شل�شلة من املبادرات وفقا 
الحتياجات ال�شعب والوقائع يف هذا ال�شياق . وتعترب العديد من التقنيات التي غطت هنا تقنيات اأي�شا ملنع 
ن�شوب النزاعات ، وميكن اأن تكون لها قيمة يف اأي مرحلة من مراحل النزاع. وب�شفة عامة هناك ثالثة مراحل 
، واإن كان نادرا ما ميكن ان تنف�شل عن بع�شها يف اأي من مراحل التخطيط الأ�شحاب امل�شلحة املتعددين ، 

بناء ال�شالم ، اأو مبادرة قرار النزاع ، وهذه املراحل هي :

اإالعداد واالأ�شا�ض . 1

التخطيط والتفاو�ض. 2

التنفيذ والر�شد. 3

وللمنا�شرة دور تلعبه يف كثري من احلاالت ، وميكن اأن توؤثر يف خمتلف املراحل اأو اللحظات .

اأدوات وتقنيات حتويل النزاعات املتعلقة باملياه

�شبط  بالتحديد  تعني  املياه  اإدارة  ح�شن  اإن 
ال�شراع.
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وللمزيد من التفا�شيل عن هذه املراحل :

االعداد واال�شا�ض2 :. 1
• حتليل النزاعات	
• حتديد واإ�شراك جميع اأ�شحاب امل�شلحة املعنيني	
• حت�شني االت�شاالت وبناء الثقة	
• تلبية االحتياجات التاريخية للم�شاحلة 	
• ت�شميم للعملية	

التخطيط والتفاو�ض :. 2
• حتديد خطة العمل للق�شايا  	
• حتديد امل�شالح 	
• جمع املعلومات 	
• تطوير وا�شتك�شاف اخليارات 	
• اإ�شراك واإعالم الدوائر 	
• االتفاق التفاو�شي	

التنفيذ والر�شد :. 3
• املنا�شرة لك�شب التاأييد اخلارجي	
• و�شع التفا�شيل 	
• ر�شد االتفاقات	
• اإعادة التفاو�ض ح�شب احلاجة	

ويعترب مربع )4.5( مثال على كيفية تاأدية هذا النهج ال�شامل الإعادة بناء التما�شك االجتماعي بني املجموعات املتقا�شمة ب�شبب النزاع وكيف ميكن اأن يوؤدي كذلك اإىل 
ا�شتعادة املجتمع املحلي للموارد املائية امل�شرتكة.

2 مقتب�ض من في�شر و�شاول )2001(.



87 امليــــاه والــــنزاع ادخال عملية �ضنع ال�ضالم �ضمن تنمية موارد املياه

مربع )4.5(: مدر�ضة بناء ال�ضالم : ا�ضتعادة التما�ضك االجتماعي حلماية املياه

اأدارت موؤ�ش�شة خدمات االغاثة الكاثوليكية يف ال�شلفادور ومنذ عام 2003 مدر�شة بناء ال�شالم �شنويا ، والتي تهدف اإىل تعزيز قدرة منظمي املجتمع من ذوي 
اخلربة ليكونوا مبثابة حافز على تعزيز وبلورة مبادرات التحول االجتماعي يف جمتمعاتهم اخلا�شة. ومع ما يقرب من ثالثني م�شاركا يف كل عام ، فان امل�شاركة 
يف ور�شات العمل لثالث ايام والتي تعطى خالل فرتة ت�شعة اأ�شهر ، تعالج جمموعة متنوعة من موا�شيع بناء ال�شالم ، بدءا من عدم العنف اىل حقوق االإن�شان 

، ومن  الو�شاطة بني النزاع اىل املنا�شرة ال�شيا�شية.

ولعل اأكرب دليل على فعالية هذا الربنامج هو اإجنازات الطالب اأنف�شهم. خذ على �شبيل املثال ، دمييرتيا بورتيو :

ت�شعر بالقلق اإزاء التلوث ال�شديد لنهر جاالبا والذي مير بحيها واحياء االآخرين ، ولقد نظمت يف البداية حملة جلمع القمامة على طول النهر. وبعد اأقل من اأ�شبوعني 
بقي االمر كما كان �شابقا ال�شتمرار كب النفايات يف هذا املكان ، اال انها ادركت احلاجة لنهج �شامل ودائم ، فقادت اجلهود للتغلب على املوؤ�ش�شية،واالنق�شامات 
ال�شيا�شية واجلغرافية لبناء التما�شك االجتماعي الالزم للحفاظ على �شيطرة فعالة على نوعية املوارد املائية. وكجزء من برنامج مدر�شة بناء ال�شالم ، و�شعت خطة 
ملرافقة ، وتدريب ، وتن�شيط هيئات املجتمع املدين والهيئات احلكومية القائمة لتنحية االنق�شامات ال�شخ�شية والعقائدية جانبا يف مرحلة اال�شتقطاب للمجتمع 

املدين يف فرتة ما بعد احلرب من اأجل اتخاذ موقف موحد يف الدفاع عن املياه.   وباحلد االأدنى من التمويل اخلارجي فقد �شملت جهودهم ما يلي: 

• 	 ، ال�شحيني  املهنيني   ، املحليني  املجتمعات  قادة  ذلك  يف  مبا   ، الرئي�شيني  امل�شلحة  الأ�شحاب  احلديثة  املوؤ�ش�شات  بني  �شبكة  الإن�شاء  اللقاءات  ت�شهيل 
وامل�شوؤولني احلكوميني وتكون خم�ش�شة لتنظيف مياه نهر جاالبا . 

• التن�شيق مع 14 من املدار�ض لت�شجيع الطالب لقيادة دعوة ومنا�شرة اجلهود واخلدمة املبا�شرة والتي تهدف اإىل تعزيز �شحة النظام االإيكولوجي للنهر. 	
• اال�شتفادة من و�شائل االإعالم لتعزيز الوعي البيئي بني عامة ال�شكان.	

وا�شتمرت دمييرتيا وعلى مدار عدة �شنوات يف م�شاعدة جمتمعها على حتقيق تغيري كبري يف مواقفهم لي�ض فقط فيما يتعلق بق�شايا حماية م�شتجمعات املياه ، ولكن 
اأي�شا من حيث ما ميكن حتقيقه عندما يعمل النا�ض معا من اأجل ق�شية م�شرتكة. وهذه ب�شعة اأمثلة ملمو�شة لهذا التغيري وتت�شمن : 

• مل تعد امل�شت�شفى تكب نفاياتها الطبية يف النهر. 	
• وان�شات البلديات نقاط جلمع النفايات ال�شلبة. 	

لي�شت العملية خطية كما اقرتح اآنفا ، بل ان اأن�شطة متعددة وحتى مراحل يف كثري من االأحيان قد يتم ت�شغيلها يف نف�ض الوقت. هناك فن جلدولة وت�شل�شل ، ودمج، 
وتكرار، زيادة ، وخلق التاآزر بني هذه املهام واالأدوات والتقنيات املختلفة. دائما ، ومع ذلك ، هناك نقطة انطالق م�شرتكة - تقييم النزاع-. وفيما يلي و�شف لتفا�شيل 

املراحل.
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االعداد واال�ضا�س
حتليل النزاعات

من ثروة من املوؤلفات حول تقييم النزاع ، هناك عامالن بالتحديد يف تكرار وتعزيز ميزة خا�شة.3  اأوال : 
التقييمات املت�شلة بالنزاع حول املياه حتتاج اإىل اأن تاأخذ يف عني االعتبار جمموعة كاملة من اجلذور املحتملة 
واالأ�شباب املبا�شرة. وكما هو احلال مع العديد من اأنواع النزاع ، فان النزاعات ذات ال�شلة املرتبطة باملياه 
نادرا ما توجد يف معزل عن النزاعات االأخرى. وميكن ا�شتخدام املياه الأغرا�ض �شيا�شية وذلك تعبريا عن 
للنزاعات يجب ان يك�شف عن  ا�شتغاللها بدافع اجل�شع. ان اي حتليل �شامل  يتم  اأن  ال�شلطة ، كما وميكن 

ات�شاالت بني النزاعات املتعلقة باملياه وغريها من النزاعات املتزامنة.

ثانيا : على الرغم من عر�ض الق�شية والتي قد يبدو اأنها تقت�شر على بعد واحد ، مثل العدالة االجتماعية ، اال 
انه يجب ان يتم التحقيق يف م�شائل اخرى غريها مثل الكفاءة البيئية واالقت�شادية كجزء من عملية التقييم. 
قد تظهر قلة قليلة من النزاعات والتي يتم ت�شنيفها بدقة يف هذا الن�ض. نتوقع اأن يكون هناك عنا�شر من هذه 
املخاوف الثالثة : العدالة االجتماعية ، والبيئية / االهتمامات البيئية ، والكفاءة االقت�شادية. وينبغي على 
تقييم النزاع ان يزن اأهمية كل عامل من العوامل املعنية. وحيثما توفرت الدرا�شات لالأثر البيئي ، امل�شوحات 

الهيدرولوجية ، التقييمات والبيانات فانه ينبغي لها اأي�شا اأن توؤخذ بعني االعتبار يف تقييم النزاع.

امللحق )اأ( ، »موجز خطوط التحقيق لتقييم املخاطر ذات ال�شلة من النزاع حول املياه« ، يحتوي على قائمة 
من االأ�شئلة االإ�شافية يف االعتبار عند تقييم النزاعات املتعلقة باملياه .

حتديد واإ�ضراك جميع اأ�ضحاب امل�ضلحة

نظرا للحاجة العاملية للمياه ، فان حتليل �شامل وكامل الأ�شحاب امل�شلحة املعنيني هو اأمر �شروري. ان اطار 
والريفية  احل�شرية  املناطق  مثل   ، الرئي�شية  االأطراف  يتاأثر ح�شب  االأحيان  من  كثري  املياه يف  النزاعات على 
الفئات  من  فقط  اثنني  يتاثر  ما  ونادرا  الزراعية.  وال�شناعات  ال�شغرية  واملزارع  الزراعة   / وال�شناعة   ،
املت�شررة من النزاعات على املياه اأو حلول لهذه النزاعات. قد تثري احللول نزاعات جديدة بني اأ�شحاب 
م�شالح اآخرين. وينبغي على املحللني يف النزاعات املتعلقة باملياه النظر يف جميع اجلهات املعنية باملياه،ولي�ض 

فقط اأ�شحاب امل�شلحة الذين يف متناول اليد.

مربع )4.6( يتناق�ض مع مبادرتني من مبادرات برجمة املياه. االوىل ، ا�شتنادا اإىل تقييم �شامل للنزاع ، ادى 
اإىل انخفا�ض اال�شتباك وزيادة التعاون. واالخرى خالية من هذه االأ�ش�ض ، اأدت اإىل زيادة التوتر الذي يجد 

له ار�شية معدة م�شبقا .

3 جرد �شامل وو�شف للم�شادر املن�شورة الأطر وا�شاليب تقييم النزاع متوفر يف منتدى اأفريقيا لل�شالم . 

.)2007( Reychlerو Paffenholzو )2004(

بني  احلروب  واندالع  املناخ  تغري  ي�شكل  مثلما 
 ، املجتمعات  بناء  يف  ه��دم  عامل  ال�شعوب 
عامل  ي�شكالن  االمم  بني  وال�شالم  التفاهم  فاإن 

ا�شتقرار وتقدم يف حياة االمم.

بيئية  ظروف  يواجهون  اأفغان�شتان  يف  اطفال 
�شعبة و�شنوات طويلة من ال�شراع املرير.
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مربع )4.6(: م�ضاريع املياه فيما بعد حرب اأنغوال
 .)2007(  L. Reychler و T Paffenholz  مقتطفات من 

عند تقييم فعالية بناء ال�شالم لربامج اإعادة تاأهيل املياه فيما بعد احلرب يف انغوال جند نتيجتني  خمتلفتني 
متاما : الوكالة االوىل خططت لربناجمها با�شتخدام معايري التنمية فقط وان�شاء مراكز توزيع املياه يف 
تلك املناطق امل�شار اإليها بوا�شطة درا�شة جدوى املياه. واأدى ذلك اإىل توترات خطرية بني قريتني تقعا 
يف املنطقة. قرية واحدة كاملة من الالجئني العائدين الذين ينتمون اإىل احد اطالاف النزاع ال�شابق 
تابعة للحزب  احلاكم - حركة  القرية االأخرى  اأن معظم �شكان  الوطني ، يف حني  - حزب االحتاد 
حترير اأنغوال.  ويف حني ان النقطة اجلديدة للمياه كانت اأقرب اإىل قرية حركة حترير اأنغوال ، فقد راى 
القرويون التابعون حلزب االحتاد الوطني يف ذلك دليال على اأن احلكومة وحركة حترير اأنغوال حتتكر 

موارد املعونة ملوؤيديهم وان وكاالت االغاثة  كانت تعمل جنبا اإىل جنب معها. 
حتليل  اإىل  باالإ�شافة  للمياه  جدوى  درا�شة  الثاين   املياه  لربنامج  امل�شاعدات  وكالة  اجرت   حني  يف 
امل�شاركة يف النزاع  وال�شالم . لقد وجهوا دعوة الأ�شحاب امل�شالح املتعار�شة التخاذ قرار م�شرتك 
التطوير و حتليل  املياه  )مع االأخذ يف االعتبار كال من درا�شة جدوى  ينبغي و�شع نقاط  حول اين 
النزاع / ال�شالم( ، واأن�شئت اأي�شا جلان م�شرتكة الإدارة املياه. وهكذا ، فاإن هذا الربنامج مل يت�شبب 

ب�شرر حلالة النزاع ،كما �شاهم اأي�شا يف بناء ال�شالم املحلي من خالل اللجان امل�شرتكة.

 ، واجلهل   ، واخل��وف   ، لال�شتقطاب  عامل   ، كبرية  توحيد  قوة  يكون  اأن  ميكن  املياه  اأن  من  الرغم  على 
من  ت�شتفيد  ال  االأ�شا�شيني  امل�شلحة  اأ�شحاب  فان  معينة  ظروف  ويف  النا�ض.  بني  والتباعد  والتحيزوالتاآمر 
الفر�ض للحوار والتفاو�ض حتى يجلبوا معا عن طريق عقد االجتماعات اأو عن طريق ال�شخ�شيات العامة 
التي يحرتمها جميع االأطراف ، مثل الزعماء الدينيني ، وزراء �شابقني ، الق�شاة ، ال�شفراء ، اأو حتى امل�شاهري. 
وميكن ت�شهيل اجتماعات مبا�شرة يف هذه العملية ؛ جمع االأطراف معا من اأجل عملية تي�شري من املهنيني ، اأو 

اأن تكون جزءا من فريق خمتلط.
اأن اأكرب عملية لي�شت يف حاجة لتخطيط يف  اأولية يف عملية اأكرب . وعلى الرغم من  عقد اللقاءهو خطوة 
وقت مبكر ليتم تعيينها يف جمملها ، واملنظمون لي�شوا بحاجة ال�شتباق اخلطوات التالية املحتملة. ويف حال 

اجتمع النا�ض فانه من ال�شروري ان يكونوا قادرين على التعبري عن اخليارات املتاحة للحوار والتفاو�ض.

حت�ضني االت�ضاالت وبناء الثقة

حت�ضني احلوار

اإجراء  اإىل  ي�شري  »حوار«  لكلمة  التقليدي  واملعنى    . النا�ض  من  لكثري  بالن�شبة  الكثري  ال�شيء  احلوار  يعني 
مناق�شة مع الغر�ض احل�شري لتعزيز التفاهم املتبادل. لي�ض هناك خطوة م�شبقة الحقة. ولكن احلوار يف كثري 
من االأحيان ي�شري اىل التخطيط ، التفاو�ض وعمليات تعاون اخرى . وبالرجوع اىل ار�شية احلوار فان احلاجة 

يف اأع��ق��اب احل���رب االه��ل��ي��ة يف اأن��غ��وال ، 
حل  دورة  يف  التقليديون  ال��ق��ادة  ي�شرتك 
 CRS ال��ن��زاع��ات ك��ج��زء م��ن م�����ش��روع

.  PARTICIPAR
 

متعلقة  بانها  العامة  امل�شلحة  تعرف  عندما 
بالنا�ض الذين يواجهون امل�شاكل ومن ثم يتم 
فاالعمال  الدولية   املنظمات  قبل  من  دعمهم 
الهيكلية  التوترات  �شتحاكي  ذلك  تلي  التي 

والثقافية يف املجتمع. 

�ض.280"  ،2000 "هاكيت، 
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تكون الرتباط م�شتمر ولكن بطريقة تبقي التوقعات باحلد االدنى كي يكون هناك جمال للمرونة . 
ان املربع)4.7(  يعر�ض الدرو�ض امل�شتفادة من اجلهد املبذول يف تعزيز احلوار حول جدل م�شاألة املياه.

اأ�شبح املعنى الدقيق ل»احلوار« خمففا من خالل اال�شتخدام املفرط . وكما ذكرنا للتو ، فان املعنى التقليدي لكلمة »حوار« ي�شري اإىل املناق�شة مع الغر�ض احل�شري لتعزيز 
التفاهم املتبادل. تو�شع توجيهات من قبل CDA ملنظمة التعاون والتنمية )2007( وتقرتح املبادئ التوجيهية التالية :

وبينما ال يوجد توافق يف االآراء ب�شاأن و�شع تعريف دقيق للحوار ، هناك اتفاق وا�شع على العنا�شر التي يتاألف منها احلوار يف �شياق منع النزاعات وبناء ال�شالم :

• انها عملية متعمدة.  	
• انها ت�شجع )وتوفر فر�شا ل( اختالف الفرقاء الجراء حمادثات مع بع�شهم البع�ض ، يتفاعلوا وجها لوجه اأو حمادثات غري مبا�شرة. وي�شمل فريق 	

الفرقاء اأطراف النزاع اأو النزاع املحتمل ، اأو الف�شائل داخل احلزب. 
• وهو منط منظم من االت�شاالت عندما يكون بناء اخلطاب �شعب اأو طريقه م�شدود . 	
• والغر�ض منه هو اأن يكون لها تاأثري اإيجابي على النزاع.	

وفيما يلي اجلوانب الرئي�شية للحوار :

• وهناك جمموعة من االأهداف ، ترتاوح بب�شاطة من حت�شني االت�شال والعالقات القرتاح احللول ال�شيا�شية يف املفاو�شات . 	
• معاجلة جمموعة من الق�شايا املحددة .	
• اختالف درجات عملية احلوار وامل�شممة واملطورة بعناية واملبنية على اأ�شا�ض احتياجات وم�شالح املجموعة. 	
• وهناك جمموعة من امل�شاركني ، من القاعدة ال�شعبية الأفراد املجتمع اىل امل�شتوى املتو�شط من النافذين اىل امل�شتوى ال�شيا�شي الرفيع الذين لديهم 	

ات�شاالت مع �شناع القرار. 
• وهناك جمموعة من وظائف واأدوار طرف ثالث.	

مربع )4.7(:  هو مربع يعر�س نتائج احلوار حول  اهمية مياه حو�س يف تنزانيا
مقتطفات من  J Sarmett »اإدارة النزاع حول املياه من خالل احلوار يف حو�ض بانغاين يف تنزانيا« )2005(.

لدى حو�ض بانغاين ]تنزانيا[ للماء  الكثري من النزاعات الكامنة والنا�شئة )على نطاق حيازته ، امتالكه  واملوقع ( فيما بني اجلماعات امل�شتخدمة ملياهه . وللت�شدي 
لهذه النزاعات اأن�شئت ار�شيات للحوار يف كل موقع اللتقاء اجلهات الفاعلة ملناق�شة الق�شايا اخلالفية والعمل على حتقيق توافق يف االآراء يف حلها. . . . ويف حالة 
واحدة ا�شرك االعرتاف بفعالية واإىل حد ما اإعادة العمل بالنظم التقليدية حينما كان املاء يدار بوا�شطة القيود الهيدرولوجية ولي�ض االإدارية. ويف حالة واحدة من 

النزاع حول اإمدادات املياه بني املناطق احل�شرية يف )اأرو�شا( وبني حجم �شغري من م�شتخدمي امل�شب توقفت عملية احلوار ب�شبب امل�شالح ال�شيا�شية والوطنية.

وجدنا اأن عمليات احلوار تتطلب الوقت واملوارد وزيادة تكاليف املعامالت التجارية الإدارة املياه. ويف الوقت نف�شه ، ميكن للحواران يقوي احتادات م�شتخدمي 
املياه ، ويعزز العالقات بني احلكومة واملجتمعات املحلية ، وي�شجع ت�شكيل جمعيات جديدة الحتاد م�شتخدمي املياه . ولدى عمليات احلوار  فر�شة اأف�شل للنجاح 
اإذا بداأت قبل حدوث حالة االأزمة. وينبغي اأن ت�شمل عملية احلوار : حتليل للنزاع ، والعالقة وبناء الثقة ، والتفاو�ض على احللول وخطط العمل ، والتنفيذ امل�شرتك 

خلطط العمل. وكلما كانت العملية اأكرث �شمولية �شتكون النتيجة املحتملة اأكرث ا�شتدامة واإن�شافا . 
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 Herzig and Chasin ( وتدعو منابر احلوار للم�شاركة والتوا�شل الفعال . ويتم اليوم ا�شتخدام العديد من منابر احلوار للم�شاركة يف التخطيط و / اأو التفاو�ض
.)2006

رفع التوعية

النزاع ذو ال�شلة باملياه ينطوي على جمموعة معقدة من الق�شايا ، والتي ميكن فهمها  اأف�شل عندما ينظر اإليها من خالل عد�شة التي تقدم خمتلف املجاالت املهنية . ان 
تكون �شاحب امل�شلحة ال يعني بال�شرورة اأن تكون متمكنا متاما من جميع التعقيدات املرتبطة املت�شلة بالنزاع حول املياه. ان بع�ض املبادرات لرفع الوعي هي اأن�شب �شيء 
حمتمل الي وجلميع الق�شايا التي اأثريت يف املقاطع االأوىل من هذا الن�ض. وميكن لهذه املبادرات ان ترتاوح ما بني  احلمالت االإعالمية الوطنية اىل بناء املجتمع اىل معرفة 
احلكومة باحلقوق على املياه اىل حتمل امل�شوؤوليات واإدارة املو�شوع جلمع ون�شر املعلومات العلمية املف�شلة ب�شاأن موا�شيع حمددة . وكمثال واحد لزيادة الوعي ي�شمل 
اجلهود املبذولة لتوعية جميع اأ�شحاب امل�شلحة )ال�شيا�شيني والعاملني يف جمال التنمية  وامل�شاركني املبا�شرين( ، ف�شال عن عامة النا�ض ، على النقلة النوعية من تقا�شم 

املوارد املائية اىل تقا�شم منافع ادارة املوارد املائية وا�شتخدامها ، اخذين بعني االعتبارحاجات االإن�شان والبيئة على حد �شواء  )رايت وارنر 2008(.

مبادرات بناء الثقة

ميكن ملبادرات بناء الثقة ت�شهيل العالقات بني خمتلف اجلهات املعنية ، مثل املجتمعات داخل حدا فا�شال ما ، وتوؤدي اإىل حت�شني االت�شاالت والتعاون. ان تقا�شم وجبة 
واحدة هو من التقنيات امل�شرتكة والقوية لبناء الثقة . يطلب من امل�شاركني االمتناع عن احلديث عن الق�شايا والنزاعات ، وبدال من ذلك يجب اأن يت�شاركوا مع بع�شهم 
البع�ض كب�شر . وميكن للتبادل اي�شا بناء الثقة ، وقد ينطوي على ذلك زيارة الوفود اأو تبادل لبالغات الفيديو اأو ا�شرطة ال�شوت الر�شمية . وميكن اي�شا حل�شن النوايا من 

جانب واحد اأو املتبادلة والتي تكون غري م�شروطة من  اأن ت�شاعد اأي�شا على بناء الثقة.

تلبية االحتياجات التاريخية للم�ضاحلة

مربع)4.8(:ال�ضومال واثيوبيا : عدم حل النزاعات التاريخية اعاق التعاون على ا�ضتخدام املياه
مقتطفات من ا. حممد ، »احلاجة اإىل التعاون عرب النهر« )2002(.

تقع ال�شومال يف نهاية منطقة امل�شب امل�شتخدمة ال�شعيفة ،  وهو املوقف االقل اإيجابيا التخاذ �شروطا مائية . وتعتمد ال�شومال ب�شورة دائمة كثريا على االإجرائات 
التي تتخذها اإثيوبيا. وعلى الرغم من اأن م�شاألة نهري جوبا و�شبيلي هي ق�شية خفية وقوية ومن املمكن  اأن تنفجر يف اأي وقت يف امل�شتقبل اال اأنه ال ميكن البدء 
مبفاو�شات قبل ال�شروع يف معاجلة  االأ�شباب االأ�شا�شية للنزاعات التاريخية والتوترات احلالية. ويف �شوء روؤية املنطقة حاليا والظروف ال�شيا�شية ، ف�شال عن 

احلقائق التاريخية ، فانه من غري املرجح ان تدرك املنطقة احلاجة املا�شة للتعاون ، ويبدو ان النزاع حول املياه يف امل�شتقبل ال مفر منه .

يف حاالت مثل التي و�شفت يف مربع )4.8( اأعاله ، ميكن ان يحدث تقدما قليال يف الوقت احلا�شر حتى اإغالق �شفحة اأحداث املا�شي ليتحقق ر�شي اجلميع . قد ال 
يكون للم�شائل التي مل حتل عالقة باملياه ، وقد يكون هناك اهتمام الأ�شحاب امل�شلحة  حتى الذين لقوا حتفهم منذ عقود ، حتى اأن النا�ض مل تعد تذكر جذور امل�شكلة.
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ان امل�شاحلة هي الرابطة بني »احلقيقة ، العدالة ،ال�شالم والرحمة« )  J.PLederach ، 1997(. ان خيارات برجمة امل�شاحلة عادة ما تكون ثقافة حمددة . وهناك عدد 
من املقاربات امل�شرتكة لتحقيق امل�شاحلة ، وقد حتتاج الربامج  توظيف اأو اختيار مقاربات متعددة.

• اإنتاج �شجالت تاريخية متبادلة ومقبولة : يتم ت�شجيل التاريخ ويعك�ض هذا الت�شجيل حتيز موؤلفيه. وميكن لتح�شري تاريخ النزاع اإدخال لغة جديدة ومفاهيم 	
جديدة لطي �شفحة ق�شايا حمددة ذات �شاأن. وهذا قد يتطلب اجراء بحوث تعاونية من قبل املوؤرخني الذين ميثلون جميع اأ�شحاب امل�شلحة.

• من 	 اإغالق وطي حقبة  تخدم يف  اأن  مما ميكن  امل�شرتكة  بامل�شالح  لالحتفال  املعنية  اجلهات  بني جميع  قد جتمع  االحتفالية  التجمعات  ان   : الت�شامن  اجراءات 
النزاع وفتح عهد جديد ، حقبة من التعاون. وكثريا ما حتتاج هذه االأحداث ل�شهورا من التح�شري ، مبا يف ذلك ، يف بع�ض االأحيان ، التح�شريلعمل واحد 

)الكني�شة،في�شر ، وجون�شون ، 2002(.
• التوفيق بني 	 تعمل على  العائدة  الطقو�ض  فان   ، �شابقا  املحكومني   ، بع�ض احلاالت  الفرديون ، ويف  يتم حتديد اجلناة  : عندما  الطقو�ض  قبول  واإعادة  التطهري 

اجلاين/ة و جمتمعه/ا.
• تقدمي اعتذار علني : قد يقود االعتذار العلني اىل خدمة وطي �شفحة املا�شي وحتويل الرتكيز على ما يجب اأن يحدث يف امل�شتقبل. هذا النهج ميكن اأن يتم باأثر 	

رجعي ، كما هو احلال بالن�شبة لالإدارات احلالية التي تعتذر عن اأخطاء االإدارات ال�شابقة.
• التعوي�شات : كلما كان املو�شوع اكرث واقعية كلما ا�شبحت التعوي�شات اأكرث قابلية للتحقيق. وميكن ان تكون التعوي�شات جاهزة لالأ�شياء املادية التي تقدر 	

قيمتها ب�شهولة . ولكن كيف ميكن للمرء التعوي�ض عن الكرامة املفقودة ؟ قد تكون التعوي�شات الرمزية مقبولة . قد حتتاج التعوي�شات اإىل اأن تكون م�شحوبة 
باالعتذارات العلنية ، ال�شجالت التاريخية املنقحة ، اأو فعاليات الت�شامن .

• العمل االإيجابي : وهذا راجع اإىل االإعداد االإ�شايف اأو اال�شتثمار الالزم ل�شمان اأن كال من االأفراد والفئات املميزة واملحرومة من النا�ض القادمني من نقاط 	
وخلفيات خمتلفة قادرين على   حتقيق النتائج نف�شها. على �شبيل املثال ، على الرغم من تلقي جمموعتني حل�شة مت�شاوية من املياه ، اإال ان جمموعة واحدة لديها 
القدرة على تخزين املياه غري امل�شتخدمة واال�شتفادة من ذلك خالل ذروة الطلب ، واالآخرى ال تفعل ال�شيء ذاته ، فبالتايل ان الو�شول اىل املياه لي�ض عادال 
يف هذه احلالة ، فاملجموعة التي تخزن املياه لها قدرة اأكرب للو�شول للمياه ، على الرغم من ح�شولهم على نف�ض احلجم من املياه . يف هذه احلالة ، قد ي�شمل 

العمل االإيجابي البناء مماثلة �شعة التخزين للمجموعة املحرومة .

ت�ضميم عملية

اأن ت�شتجيب الحتياجات  على الرغم من اأن هذا الن�ض ي�شف عملية عامة و�شاملة ، اال ان هناك العديد من القرارات التي تدخل يف تطوير عملية حمددة من �شاأنها 
امل�شاركني والتحديات التي تواجههم . وترتبط هذه العملية وم�شاركة اأ�شحاب امل�شلحة ارتباطا وثيقا.

تتفوق ال�شلطة ال�شيا�شية يف كثري من االأحيان على املخاوف ال�شعبية ، ولكن نادرا ما متحوها . وميكن اأن ين�شج النزاع اإىل االأبد عندما تقمع ال�شلطة ال�شيا�شية امل�شالح 
ال�شعبية . وغالبا ما تت�شم م�شتويات امل�شاركات ال�شعبية يف ظل هكذا ظروف بالتالعب ، اجلمالية ، الرمزية ، اأو التنازلية )هارت 1992(.

انه من املرجح ان توؤدي عملية حقيقية للمزيد من العطاء واالأخذ اإىل حلول اأكرث دائمية . وتت�شم م�شتويات امل�شاركة يف ظل هذه الظروف بالت�شاورية ، �شلطة �شنع القرار 
من جانب واحد ، وتعاونية �شنع القرار.
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وهناك عدد من االأدوات املعروفة جيدا لبناء ال�شعبية وال�شيا�شية وامل�شرودة يف مقطع اإ�شراك واإعالم املقومات يف مرحلة التخطيط والتفاو�ض. وت�شتمل اخليارات العملية 
ولكنها ال تقت�شر على : رفع التوعية ؛ بناء الثقة ، وحتليل النزاع ، احلوار ، البحث ؛ ت�شور م�شتقبل م�شرتك ، التخطيط ، التفاو�ض ، ا�شتخدام طرف ثالث -مي�شرين 
حمايدين- ؛ واملنا�شرة بني االخرين. حتول النزاع لي�ض خطيا ، وكثريا ما ينطوي على عمليات متعددة اأو �شل�شلة من العمليات. ويتحرك امل�شاركون يف جيئة وذهابا يف 

ت�شل�شل فريد م�شمم خ�شي�شا الحتياجاتهم اخلا�شة. وهناك العدد القليل من اخليارات والتي ذكرت هنا لي�شت معاجلة يف مكان اآخر.

البناء على العمليات املعروفة واملثبتة

ان االأ�شاليب التقليدية لت�شوية املنازعات عادة ما تكون معروفة ومقبولة من جانب املجتمعات :
على امل�شتوى املحلي ، ان اآليات املجتمع التقليدية  هي بالفعل منا�شبة متاما لظروف حملية حمددة ، وبالتايل فهي اأكرث �شهولة كي يعتمدها املجتمع . ومن االأمثلة 
على ذلك جلنة Chaffa ، وهي موؤ�ش�شة اإدارية تقليدية للمياه ل�شعب بوران يف منطقة القرن االأفريقي ، اأو برملان اآرفاري ، وهو هيئة غري ر�شمية التخاذ القرار وهيئة 

حل للنزاع على اأ�شا�ض العادات والتقاليد لنهر اآرفاري ال�شغري يف والية راج�شتان ، الهند. )وولف واآخرون 2005(.

التحقق  ان  البدائل. ويف كثري من االحيان  النظر يف  للبدء يف  اأماكن جيدة  االأمد  التقليدية والطويلة  املمار�شات  تكون  ما  ، وغالبا  م�شاألة جديدة  املاء  يكون  ما  نادرا 
التقديري ملا فعل باملا�شي  يولد اخليارات املمكنة لالخذ بها بعني االعتبار. يجب ان نويل االهتمام  ل�شمان عدم تهمي�ض الفئات التي هم�شت يف املا�شي عند التطبيق 

احلايل للخيارات التي عملت يف ال�شابق.

ت�ضور م�ضتقبل م�ضرتك

ان ت�شور ممار�شات ي�شاعد يف تو�شيع عدد من اخليارات وحتديد اجتاه وا�شع للم�شتقبل. ميكن اأن تكون هذه العمليات من االأ�شفل اىل االعلى والتي تبداأ على م�شتوى 
القاعدة ال�شعبية ، اأو العمليات املتتالية التي تن�شاأ من االأعلى يف الت�شل�شل الهرمي للدولة ، الأن الق�شد من ذلك هو التو�شع يف عدد من اخليارات وتوليد فر�ض خالقة ، 
ميكن الت�شور اأن يكون مفيدا جدا يف العمل مع اأعداد كبرية من امل�شاركني يف جمموعات �شغرية كثرية موزعة على مواقع خمتلفة حمررة من قيود املا�شي واحلا�شر ، 

ميكن الت�شور اأن يك�شف عن التطلعات امل�شرتكة من قبل اال�شخا�ض املتنازعني  )دوغان 2003( .

ا�ضتخدام بحوث لتوليد خيارات

ان وظيفة باين ال�شالم هي لتو�شيع عدد من اخليارات . وخطوة هامة يف هذا املجال هي الف�شل بني عملية حتديد اخليارات من عملية تقييم جدوى هذه اخليارات. والأن 
االأحزاب يف كثري من االأحيان ما تدخل املفاو�شات والعمليات التعاونية بعد اأن قررت بالفعل النتائج املرجوة منها ، فانهم �شيعلقوا التقييم حتى يتم حتديد جميع اخليارات 
لديهم . هذا ميكن اأن يكون �شعبا للغاية للفنيني امل�شاركني يف املفاو�شات الذين مت تدريبهم على الرتكيز على »اأف�شل خيار« و / اأو املامورين الذين »يقولون لنا ما يجب 

القيام به هنا«.
اإذا كان الباحث لي�ض من اأ�شحاب امل�شلحة االأ�شا�شية ، فانه من االرجح ان ال يكون له او لها  اأي دور يف �شنع القرار. وبدال من ذلك ، ميكن للباحثني تقدمي م�شاهمات 
هامة ، من خالل و�شع خمتلف االحتماالت ، مع و�شف وا�شح ملزايا وم�شوؤوليات كل خيار. كما وميكن للباحثني لفت االنتباه اإىل االأفكار واخليارات اجلديدة الأ�شحاب 
امل�شلحة االأ�شا�شيني . وميكن لهم اأن يوفروا معلومات عن كفاءة الطرق التقليدية. كما وميكن للباحثني اأي�شا تبادل املعلومات واخلربات والنتائج من اأماكن اأخرى ، حيث 

ا�شتخدام اخليارات املختلفة .
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�ضد الثغرات يف االإبداع الفني واالجتماعي

»التقنيات  مقابل  »املعا�شرة« يف  يعرف ب  ما  اإطار  �شمن  تكون  احيانا  . وهذه  اإ�شايف  نزاع  تولد  وبالتايل   ، مقبولة  اجتماعية غري  عواقب  التقنية  للحلول  يكون  قد 
التقليدية«. ويف بع�ض احلاالت ، قد ال يكون من املمكن الف�شل بني املكونات االجتماعية والتقنية. ان حتديد امل�شالح االجتماعية وراء بدائل تقنية حمددة ي�شاعد يف 
حتديد معايري هامة لتقييم اخليارات التقنية. على �شبيل املثال ، القرب من موقع مهم دينيا قد يتطلب اختيار موقع بديل اأقل مرغوب فيه من الناحية التقنية .ان مربع )4.9( 

هو مثال على هذا النداء من اأجل مزيد من االحرتام املتبادل بني املروجني للميزة التقنية واأن�شار الرباعة االجتماعية .

)4.9(: هو مربع عن ت�شهيل املياه الدولية امل�شرتكة يف جنوب اأفريقيا ، دعوة لتحقيق لتوازن التقنية واالجتماعية
 مقتطفات من Turton . A. »وجهة نظر جنوب اأفريقيا ب�شاأن ادارة موارد املياه العابرة للحدود » )2003(.

تزيد اختالالت البيانات فوارق الطاقة يف اأحوا�ض االأنهار يف جنوب اأفريقيا ، بو�شفها عوامل اأ�شا�شية للنزاع . ان هيئة ت�شهيل املياه الدولية امل�شرتكة تعمل يف 
ظل خطر هيمنة البلدان املتقدمة التكنوقراطية يف ال�شمال عليها مع انحياز نحو احللول التقنية ، التي من �شاأنها التقليل من اأهمية النماذج االأ�شلية للمعرفة القابلة 
للحياة واجليدة يف بع�ض االأو�شاط االجتماعية يف البلدان النامية يف اجلنوب . وكمثال واحد من معارف ال�شكان االأ�شليني ملثل هذه القدرة الطبيعية هي ان 
للمياه عن�شر من عنا�شر التعاون يف املناطق �شبه القاحلة يف اأفريقيا اجلنوبية. يف بوت�شوانا ، على �شبيل املثال ، تدعى العملة املحلية –بوال- والتي تعني حرفيا 

»املطر« ولكنها تعني ثقافيا »قد يكون لديك وفرة مرتبطة باملطر.«

 ويجب اأن تكون هيئة ت�شهيل املياه الدولية امل�شرتكة قادرة على اتخاذ هذه الفروق املحلية باحل�شبان اإذا اأريد لها اأن تظل �شراكة حقيقية بني االأنداد. واإذا تطورت 
هذه الهيئة اإىل اخرى �شمالية مهيمن عليها فقط ، فان ذلك ينطوي على خطر بالغ من اأن ت�شبح �شرعيته يف اجلنوب النامية ملغية .  

وميكن للفنيني ان يكونوا م�شدرا الأفكار وخيارات جديدة الأ�شحاب امل�شلحة االأ�شا�شيني. وميكن اأن ي�شاعدوا اأي�شا يف و�شع معايري اإ�شافية يتم من خاللها تقييم اخليارات 
وتثقيف �شناع القرار حول املعايري يف جمال خربة الفنيني .

وينبغي على العاملني يف جمال تنمية املياه ان يكونوا حذرين من احلاالت التي يكون فيها كل طرف يريد ا�شتخدام الفنيني »اخلا�شة به« . قد ي�شاء تف�شري �شرعية االختالف 
يف وجهات النظر التقنية ك�شوء النية اأو التالعب ، واجبار العملية برمتها على التوقف. وعالوة على ذلك ، ينبغي اأن نعرتف باأن هناك خالفات داخل املجاالت التقنية 
التي قد ال يكون لها عالقة مع الو�شع الراهن . ان وجود فريق تقني م�شرتك ميكن ان ي�شاعد على احلفاظ على اقت�شاراختالف الراي يف الفوارق التقنية على فريق 

م�شرتك، حيث ميكن اأن يكونوا موجهني على اأ�شا�ض اجلدارة الفنية بدال من التف�شيل ال�شيا�شي.
قد تنبع مقاومة االأ�شاليب اجلديدة اأو التكنولوجيات اجلديدة من جهل ولي�ض معار�شة م�شتنرية. قد ت�شاعد و�شائل االإعالم ، التعليم ، التوعية ، ر�شائل االت�شاالت وغريها 

من اأ�شكال تقا�شم املعلومات واإذكاء الوعي يف اأن تكون مفيدة يف الت�شدي لل�شائعات ، ومعاجلة املخاوف ، واإبالغ اجلهات املعنية عن فر�ض للم�شاركة.

التي�ضري وت�ضوية املنازعات

ميكن لطرف خارجي حمايد ت�شهيل طائفة وا�شعة من عمليات ت�شوية املنازعات. وان وكاالت دولية كبرية يف بع�ض االأحيان ت�شتخدم خدمات اأمني املظامل. على �شبيل 
املثال ، يف بع�ض النزاعات التي ترتبط بالبنك الدويل ، فان مكتب م�شت�شار اأمني املظامل يخدم مبثابة اآلية م�شتقلة ملوؤ�ش�شة التمويل الدولية ولوكالة اال�شتثمار املتعددة 
االأطراف . ولدى مكتب مكتب م�شت�شار اأمني املظامل امكانية الو�شول اىل اي جماعة او حزب لديهم  �شكاوى او مظامل عن موؤ�ش�شة التمويل الدولية اأو وكالة اال�شتثمار 

املتعددة االأطراف .
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ويقدم العديد من اأمناء املظامل خدماتهم حول ممار�شة الو�شاطة. ومع االختالف اإىل حد ما يف النماذج ، فانه غالبا ما يتوقع اأمني املظامل كالو�شيط اأن تي�شري التو�شل اإىل 
حل مقبول ب�شكل متبادل ، بدال من فر�ض احلكم. ويكمن الفرق االأ�شا�شي بني اأمناء املظامل والو�شطاء يف عالقتهم باالطراف . ويكون اأمني املظامل يف كثري من االأحيان 
اإما موظف مع اأحد الطرفني اأو موظف يف اخلدمة مبوجب عقد مع احد الطرفني ، يف حني ما مييل الو�شطاء للعمل كمتطوعني اأو على اأ�شا�ض االأجر العادل من جميع 

االأطراف .
وتقيد االحكام بتحميل احلكم . وقد يكون احلكم اإما ملزما اأو غري ملزم اعتمادا على ال�شروط التي و�شعت قبل انعقاد اجلل�شة . وي�شبه دور املحكم يف القانون الو�شعي 

العديد من االآليات التقليدية لت�شوية املنازعات ، مثل تلك املذكورة اأعاله ، واحلكماء من بوروندي ، وهم جلنة من �شيوخ القرية املعروفني حاليا.

دعوى

يف كثري من االحيان تف�شل املحاكم يف املنازعات ذات ال�شلة باملياه يف نطاق واليتها. وعادة ما يكون هناك جماال للتفاو�ض متى ما انعقدت جل�شات احلكم . ت�شاغ 
االأحكام اىل اأوامر حمكمة والتي قد تكون قابلة للتنفيذ من خالل تطبيق القانون ووكاالت الهيئات التنظيمية.

التخطيط والتفاو�س
حتديد اجندة - ق�ضايا للعمل عليها

امل�شاركني واأ�شحاب امل�شلحة يف حاجة اىل معرفة اأهداف هذه املبادرة وما هي الق�شايا التي �شيتم معاجلتها من خالل عملية الدمج )في�شر ويوري 1981( . وت�شمل 
االأهداف املحتملة بناء العالقة ، حتقيق وظائف ا�شت�شارية وت�شاورية ، جمع ون�شر املعلومات ، �شنع القرار ، التاأثري على ال�شيا�شة العامة ، ت�شوية املنازعات وبناء التحالفات 

وكل ذلك على �شبيل املثال ال احل�شر.

ان الق�شايا ملمو�شة وقابلة للتداول ، فعلى �شبيل املثال ق�شايا مثل  »احل�شول على املياه الأغرا�ض ال�شرب والزراعة.« ال ينبغي اأن تو�شع يف اطار واحد من حيث ال�شروط 
املف�شلة للحلول الحد امل�شاركني ، مثل : »ا�شتخدام املاء الأغرا�ض الزراعة يف املناطق احل�شرية يجب اأن تكون حمفوظة ملياه ال�شرب. »ومن املهم و�شع الق�شايا يف اأطر 
اللغة املقبولة لدى جميع اأ�شحاب امل�شلحة . فعلى �شبيل املثال يف عملية حيث ينخرط املجتمع و�شركة تعدين املناجم قد حتجم ال�شركة عن الدخول يف مناق�شة حول 

»التلوث« ولكنها نف�شها قد تكون اأكرث انفتاحا للبحث يف »نوعية املياه«.

ان تقدمي قائمة وا�شعة من الق�شايا يف وقت مبكر ي�شاعد النا�ض على التوقع والتح�شري. ورمبا ت�شمح اأي�شا للنا�ض ا�شتيعاب ق�شايا معينة يف تبادل للنظر يف الق�شايا االأخرى 
التي هي اأكرث اأهمية بالن�شبة لهم  وحتديد اأي الق�شايا التي تعالج اأوال والتي قد تكون �شعبة وت�شكل حتدي لهم. يحلو للبع�ض قطف الثمار املعلقة الإثبات امكانية التو�شل 

التفاق . ويف�شل اآخرون البدء مع �شلب املو�شوع ، اخذين بالعلم انه اذا مت حل �شلب املو�شوع فان العديد من الق�شايا االأخرى �شيتم اإ�شقاطها .
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حتديد امل�ضالح

امل�شالح هي التي تدفع النا�ض اإىل تف�شيل حلول معينة على االآخرى . فعلى �شبيل املثال ، ان املقيمني العاطلني عن العمل من منطقة مقرتح بناء ملحطة الطاقة الكهرومائية 
ال�شغرية فيها قد يف�شلوا ل�شالح بناء املحطة لرغبتهم العمل ل�شركة البناء يف نهاية املطاف . موقفهم هو اأن يتم بناء املحطة وم�شلحتهم هي فر�ض العمل يف امل�شتقبل . 

معرفة م�شالح اأ�شحاب امل�شلحة ي�شاعد على الرتكيز على ا�شتك�شاف احللول ويخدم يف اختيار واقع لتقدمي مقرتحات الحقة )غاري وكارل 2003(.

جمع املعلومات

وكما ذكر اأعاله يف اإطار ت�شميم العملية ، فان وظيفة باين ال�شالم ميكن اأن ت�شاعد على تو�شيع عدد من اخليارات ، وميكن ان يقدم الباحثون م�شاهمات هامة من خالل 
و�شع خمتلف االحتماالت ، مع و�شف وا�شح لالأ�شول وم�شوؤوليات كل خيار. وميكن توجيه االنتباه اإىل االأفكار واخليارات اجلديدة اأو تقدمي معلومات عن كفاءة 

الطرق التقليدية.
كما ميكن للباحثني جمع البيانات اجلديدة ذات ال�شلة اإىل االأطراف يف نزاع اأو تبادل املعلومات والنتائج من التجارب االأخرى ، مثل الدرو�ض امل�شتفادة من مبادرات 

احلوار بني اأ�شحاب امل�شالح العابرة للحدود الوطنية )على �شبيل املثال : اللجنة العاملية لل�شدود(.
كما وميكن اأن ت�شاعد االبحاث اأي�شا امل�شاركني يف التعرف على املطالب العاملية التي تدفع باجتاه ال�شغوط على املوارد املحلية والتي تنتج النزاعات التجارية والزراعية 

ذات ال�شلة باملياه من مزارع الروبيان و�شمك ال�شلمون اإىل امل�شاريع الكهرمائية ال�شخمة )كونكا 2006 ، �ض 3 ؛ كامبل 2008(.

تطوير وا�ضتك�ضاف اخليارات

حلقات درا�ضية 

تقدم احللقة الدرا�شية ملجموعات �شغرية ومتنوعة جماالت ملناق�شات متعمقة ، عادية  وطويلة  ومداوالت حول مو�شوع معني اأو ق�شية معينة . ان احللقات الدرا�شية 
ت�شاعد يف اإعالم املواطنني ، الذين هم بعد ذلك يف و�شع اأف�شل للم�شاهمة يف تخطيط واإدارة املوارد الطبيعية املحلية. فعلى �شبيل املثال قد تكون �شكلت احللقة الدرا�شية 

الكت�شاف املزيد عن م�شلحة معينة مثل م�شاركة املجتمع املحلي يف ر�شد نوعية املياه.

حلقة درا�شية ت�شم جمموعة متنوعة من 10-15 من النا�ض الذين يجتمعون بانتظام على مدى فرتة ا�شابيع او ا�شهر ملعاجلة ق�شية عامة حا�شمة بطريقة دميقراطية و تعاونية . 
واملي�شر يخدم املجموعة عن طريق احلفاظ على مناق�شة مركزة ، وم�شاعدة املجموعة يف  وجهات النظر املختلفة ، ومعاجلة امل�شائل ال�شعبة ولي�ض ب�شفته خبريا يف هذه 
الق�شية. وغالبا ما تقدم احللقة الدرا�شية دورات حول التجربة ال�شخ�شية ، وتوفر دورات هذه امل�شاألة منظور اأو�شع ، ويف نهاية املطاف ، اإىل منحى جل�شات العمل . 
ان حللقات الدرا�شة اأعظم الو�شول والتاأثري عندما ت�شرك املنظمات امل�شاركة يف الوقت نف�شه اأعداد كبرية من املواطنني -ويف بع�ض احلاالت االآالف- يف الع�شرات من 

احللقات الدرا�شية عن ق�شية عامة وهامة )والية فيكتوريا ، اأ�شرتاليا 2007(.

اإ�ضراك واإعالم الدوائر

تنطوي النزاعات املرتبطة باملياه دائما على اأعداد كبرية من اأ�شحاب امل�شالح والهيئات . اإن جناح اأي مبادرة لبناء ال�شالم يعتمد دائما على ر�شا اأ�شحاب امل�شلحة.  لذلك 
فان العمليات ينبغي اأن ت�شمل �شبل الإ�شراك دوري واإبالغ اجلهات املعنية والهيئات املكونة الذين ال ي�شاركون مبا�شرة يف هذه العملية. ان قيا�ض ردود فعل الهيئات واخذ
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من  وا�شع  نطاق  على  التحديات  ملعاجلة  ال�شائعة  الطرق  من  عدد  وهناك  اأي�شا.  مهم  العادية  التعليقات   
املبادرات. فمن املمكن ان:

• اإن�شاء عمليات االأكورديون التي تتجاوز احلدود االإدارية الراأ�شية. 	
• اإن�شاء جمموعات ا�شت�شارية مو�شوعية. 	
• تنظيم اجتماعات عادية على نطاق وا�شع للمجتمع . 	
• امل�شح وا�شتطالعات راي اأ�شحاب امل�شلحة والهيئات ون�شر النتائج. 	
• تنظيم جل�شات ا�شتماع عامة.	

االتفاق التفاو�ضي

على  دائما  املنازعات   وت�شوية   ، ال�شيا�شات  ، و�شع  التخطيط  امل�شاركة يف  على  القائمة  العمليات  تنطوي 
التفاو�ض. ويت�شمن نهجني �شائعني يف اأو�شاط التنمية ما يلي :

ت�شتند ممار�شات التفاو�ض يف املجتمع : ت�شعى الكثري من املنظمات غري احلكومية اإىل خلق م�شاحة مادية 
للتفاو�ض بني املجتمعات والدولة ، اأو على االأقل ، ال�شلطات املحلية. وت�شتثمر قلة من املنظمات غري 
احلكومية يف تدريب املفاو�شات الالزمة لفئات املجتمع على امل�شاركة بفعالية اأكرب يف املفاو�شات مع 

ال�شلطات املحلية.
التي�شري املهني : يجب على ال�شلطات املحلية واملجتمعات ايجاد �شبل للعمل معا واحلفاظ على العالقات 
الرئي�شية. ان املي�شرين املهنيني الذين لديهم تعمق يف معرفة ديناميكيات املجموعة ، التعددية احلزبية يف 
التفاو�شات ، والتفاعل بني الثقافات ميكن ان ي�شاعدوا يف احلفاظ على تقدم املبادرات التعاونية قدما. 
وبا�شتخدام جمموعة من االأدوات املتخ�ش�شة ميكن للمي�شرين اأن ي�شاعدوا امل�شاركني يف دمج الفكر 

والعمل كي يحققوا حتقيق املزيد من النتائج احلكيمة والعادلة . 
وتختلف املفاو�شات املتعددة االطراف عن املفاو�شات الكال�شيكية بني طرفني. عندما ينخرط اأعداد كبرية 
من اأ�شحاب امل�شلحة ف�شيكون هناك  الكثري من العمل املحول واملزيد من املعلومات للعمل معها . وهذا 
ما قد يتطلب ا�شتخدام و�شطاء متعددين . وباالإ�شافة اإىل ذلك ، قد تتطور التحالفات اأو التحول يف نقاط 
خمتلفة يف هذه العملية ، اأو حول �شكل حلول حمددة ، مما يجعل من التحالفات وبناء توافق االآراء حتديا .

ي�شمل  فهذا  عادلة  التفاو�ض  عملية  . وجلعل  وتفاو�ض خمتلفة  ات�شال  قدرات  املختلفة  امل�شالح  الأ�شحاب 
�شمانات معينة اأو االحتياطات ، مثل القواعد االأ�شا�شية ، ا�شتخدام الو�شطاء املحايدين ، ما يكفي من الوقت 
للت�شاور التاأ�شي�شي ، امل�شاواة يف احل�شول على املعلومات ، احلد من ا�شتخدام امل�شطلحات التقنية ، وغريها 
من التقنيات التي ت�شاعد على �شد الفجوات بني امل�شاركني ، وجعل هذه العملية تبدو �شهلة الفهم ونزيهة، 

وممكنة للجميع.
والتي  ثالثة  اأطراف  قبل  من  للحوافز  املنا�شب  اال�شتخدام  من حيث  حالة  ميثل  الذي  املربع  وهو   )4.10(

�شاعدت جميع اأطراف النزاع من اأجل التفاو�ض ب�شاأن التو�شل اإىل اتفاق حول تقا�شم موارد املياه. 

وفد  مع  يجتمعون  اثيوبيا  يف  القبائل  وجهاء 
املنظمة الدولية CRS للتح�شري ليوم افتتاح 

م�شروع املياه يف مدينة "كوبي جيجيبا."

اثيوبيا  اأع�شاء من املجتمع املحلي يف  يجتمع 
حت�شرياتهم  �شياق  يف    CRS من  وف��د  مع 

لتد�شني م�شروع مياه يف :ايه جيجيبا.
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مربع)4.10(: معاهدة مياه نهر ال�ضند : حوافز للتفاو�س على اتفاقات
االإقناع واالإكراه ، اجلزرة والع�شا ، وهما تقنيات الختبار الوقت تطبق الإقناع اخل�شوم معار�شيهم 
للتحرك يف �شاحلهم. ويف بع�ض االأحيان ، ميكن لطرف ثالث اأن يوؤدي دورا هاما يف جلب اخل�شوم 
معا من اأجل التعاون يف اإدارة املوارد املائية امل�شرتكة . واملثال الكال�شيكي لهذا املو�شوع هو ت�شارك 
عدة دول غربية ، والبنك الدويل يف اإتاحة »اجلزرة« االأموال الكبرية لل�شدود الباك�شتانية وقنوات 
الري الهندية ح�شب نتائج معاهدة مياه نهر ال�شند يف عام 1960 ، والتي تق�شم املوارد املائية املتاحة 

لنهر ال�شند بني هذين البلدين ، على الرغم من العداء التاريخي بينهما )كلري 2001(.

التنفيذ والر�ضد
املنا�ضرة لك�ضب الدعم اخلارجي

املنا�شرة هي العملية التي ت�شتخدم التعليم ، التنظيم ، البحوث ، وال�شلطة يف التاثري على تغيري ال�شيا�شه. قد 
يعني تغيري ال�شيا�شة خلق �شيا�شات جديدة ، اإ�شالح ال�شيا�شات القائمة للح�شول على قدر اأكرب من امل�شاواة، 
اأو ل�شمان اأن يتم تنفيذ وانفاذ ال�شيا�شات القائمة . كما ت�شتخدم املنا�شرة لتحمل وا�شعي ال�شيا�شات امل�شاءلة 

عن الوفاء مب�شوؤولياتهم .

قد يكون من املفيد توظيف املنا�شرة يف النزاعات املرتبطة باملياه يف حلظات او مراحل خمتلفة من مراحل 
العملية. قد يكون جزءا من التح�شري واالأ�شا�شات ، اأو التخطيط لعملية النزاع ، بدال من التنفيذ. ومع ذلك 
ان ال�شمانات هنا على اأ�شا�ض اأن املنا�شرة تاأتي يف بع�ض االأحيان اإىل لعب دور خا�ض للعدالة ومبادرة بناء 

ال�شالم -مثل الن�شال من اأجل حقوق املياه – حيث يبداأ تنفيذه .

والهيئات   ، املحلية  القيادة  هياكل  داخل  تتخذ  التي  القرارات  عن  باملياه  املتعلقة  النزاعات  تنجم  ان  ميكن 
جهود  بذل  ال�شرورة  من   فانه   ، احلاالت  هذه  ويف  االأخ��رى.  القوية  املوؤ�ش�شات  اأو   ، الوطنية  الت�شريعية 
الإ�شالح ال�شيا�شات ال�شارة اأو غري الفعالة. واحللول التي قد تتحقق من خالل عمليات غري ر�شمية قد يكون 
لها اآثار �شمنية . وقد يتطلب و�شع احللول املتبادلة واملتفق عليها �شمن ال�شيا�شة العامة من اأجل اأن ينظر اإليها 

على اأنها م�شروعة وقابلة للتنفيذ.

لقد ا�شافت العوملة طبقة جديدة من اأ�شحاب امل�شلحة ، كما يت�شح يف كو�شابامبا التي �شبق ذكرها »ثورة 
يكون  قد   . اأدناه   )4.11( املربع  يف  واملعرو�شة  بالتعدين  املت�شلة  امل�شائل  ويف   )21. )مربع  مثال  املياه« 
لل�شيا�شة العامة يف بلد واحد عواقب وخيمة على بلد اآخر. ولدى ال�شركات جهودها اخلا�شة بها واملعقدة، 
مما يدفع يف كثري من االأحيان جداول االأعمال التي هي يف نزاع مبا�شر مع االحتياجات واالأولويات املحلية. 
فعلى �شبيل املثال ، �شن حمالت من قبل التحالفات العابرة للحدود الوطنية ملنظمات املجتمع املدين كان 
فعاال للغاية يف احيان كثرية يف حتدي للمواقف التي اتخذتها ال�شركات التي متثل ال�شناعات اال�شتخراجية.

طلب  دون  �شيء  عن  بالقوة  تتنازل  "ال 
ولن  قط  ذل��ك  تفعل  مل  املقابل،  يف  �شيء 

تفعل ذلك ابدا."
فريديريك دوغل�ض ، 1857
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اأما بالن�شبة لتزايد هذه العوملة للت�شامن ، فان كني كونكا يحدد »اثنني من الثورات العاملية يف وقت واحد 
من االت�شاالت والدميقراطية« والتي جتعل منه ممكنا  )2006 ، �ض 1(. ان التو�شع يف جميع اأنحاء العامل يف 
الو�شول اإىل تكنولوجيات االت�شاالت غري املكلفة اأدى اىل  التو�شع يف زيادة فر�ض احل�شول على املعلومات 
وانفجار يف �شبكات وطنية وعاملية . ان الرتابط بني املجتمعات املت�شررة وبني  جماعات املنا�شرة املتعاطفة 
معها يف جميع اأنحاء العامل من املمكن ح�شوله . ويف غ�شون ذلك فقد ازداد عدد  البلدان الدميقراطية من 
ما يقرب من 30 يف عام 1975 )برنامج االأمم املتحدة االإمنائي ، 2002( اإىل اأكرث من 140 بلدا يف عام 2006 
والتي جتري انتخابات متعددة االأحزاب ، على الرغم من االإ�شارة اإىل اأنه يف اأكرث من مائة من تلك البلدان 

.)2006a ، ما زالت احلريات املدنية وال�شيا�شية حمدودة )برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

مربع )4.11( التعدين : جت�ضري الفجوة بني اأولئك الذين يحققون 
االأرباح واأولئك الذين يعانون

ت�شيب  التي  االأ�شرار  الدراك  للتعدين  العاملية  ال�شركات  يف  املال  راأ�ض  م�شالح  اأ�شحاب  يحتاج 
على ال�شعد املحلية من قبل ال�شركات التي ا�شتثمروا فيها . فعلى �شبيل املثال يف وادي �شرييا  يف 
هندورا�ض ، حيث للواليات املتحدة وكندا �شركة عاملية )�شان مارتن( للتنجيم عن الذهب والتي 
ظلت تعمل ملدة �شت �شنوات ، ان ت�شعة ع�شر من االأنهار الرئي�شية يف املنطقة والبالغة ثالث وع�شرين 
الثقيلة وال�شيانيد مب�شتويات  املعادن  املياه االأخرى وجود  قد جفت متاما . وقد اظهر ر�شد م�شادر 
اأعلى بكثري من امل�شتويات الق�شوى امل�شموح بها ، كما حددتها منظمة ال�شحة العاملية. هناك ارتفاع 
املنطقة  الأطفال   بالن�شبة  ال�شعر  فقدان  مع  العيون   اأمرا�ض   ، اجللد   ، التنف�شي  اجلهاز  ملر�ض  ن�شبي 
ان  اأجنزت يف عام 2006  واثبتت درا�شة  الثقيلة.  باملعادن  املياه  تلوث  االأطباء اىل  ين�شبها  والتي   ،
م�شتويات وفيات الر�شع يف وادي �شرييا يكون 12 مرة اأعلى من املتو�شط الوطني )ماكينلي 2007(.

وخل�شت الدعوة للتغيري يف �شياق مماثل من العنف الذي حلق بالبيئة املحلية واملجتمعات من خالل 
امل�شيخية يف  للكني�شة   UMAVIDA ل�شبكة  بوب دون�شمور  ، درا�شة  بوليفيا  التعدين يف  عمليات 

الواليات املتحدة االأمريكية .

املاء  مثل  متاما   . �شيا�شي  نفوذ  باأي  عمليا  والتعدين  التلوث  من  املت�شررين  ال�شكان  يتمتع  ال 
واالأر�ض، فهم جزء من الرتاث املت�شرر نتيجة احلاجة اإىل زيادة راأ�ض املال . ويجب ان يكون  
امل�شاهمني يف �شركات التعدين على بينة من البيانات ال�شعبة القادمة من املجتمعات ، لقد اريقت 
الدماء وامتد تاأثري التلوث من التعدين على املياه واالأر�ض.. . . ويجب علينا و�شع ال�شركات 

يف موقف العبودية لالإن�شانية واخللق. )ات�شال �شخ�شي الثاين من متوز / يوليو 2008(

يف وادي "فاللي دي �شرييا" يف هوندورا�ض 
منجم  "غولدكورب"  �شركة  لدى  ؛يث   ،
ذهب ، وجدت احدى الدرا�شات اأن ن�شبة 
باثنى  اأعلى  هي  االطفال  بني  ما  الوفيات 

ع�شرة مرة من املعدل القومي. 
ماكينلي ، 2007



امليــــاه والــــنزاع100 ادخال عملية �ضنع ال�ضالم �ضمن تنمية موارد املياه

امليــــاه والــــنزاع

اأمثلة على مبادرات املنا�شرة املختلفة ت�شمل ما يلي :
 

• االإمنائي 	 املتحدة  االأمم  الفي�شانات )برنامج  التخزين ومراقبة  ، مبا يف ذلك  للمياه  التحتية  البنية  الدولية لال�شتثمار يف  الوطنية واملعونات  اال�شتثمارات  زيادة 
.)2006b

• دعم بناء القاعدة ال�شعبية للقرارات الت�شريعية والقوانني التي تدعم االعرتاف والتنفيذ العملي للحق االإن�شاين يف املياه )اخلدمات الكن�شية العاملية 2007(.	
• 	.)2006b جعل اإدارة املياه جزءا ال يتجزاأ من اال�شرتاتيجيات الوطنية للحد من الفقر )برنامج االأمم املتحدة االإمنائي
• تو�شيع نطاق م�شاركة املجتمع املدين يف االتفاقات الدولية حول االنهار. )كونكا 2006(.	
• تعزيز ال�شيا�شات لتنظيم ا�شتخدام املياه اجلوفية ، وحماية االأنهار والبحريات من التدهور ، وا�شعار الري واملياه يف املناطق احل�شرية  بطرق ت�شجع التوزيع 	

العادل واال�شتخدام الكفء )بو�شتيل وولف عام 2001(.
• 	.)2006b شحب االإعانات التي ت�شجع على االإفراط يف اال�شتخدام الكثريللمياه من قبل امل�شتخدمني  )برنامج االأمم املتحدة االإمنائي�
• تنظيم الدعم لتدابري مثل اإ�شدار �شهادات للمنتجات ، واحلمالت االإعالمية اال�شتهالكية ،  »وامل�شائلة من املهد اإىل اللحد «  )كونكا 2006(.	

ان مربع)4.12( يقدم قوائم اال�شرتاتيجيات املحتملة التي كر�شت للمنظمات غري احلكومية  لتعزيز العدالة االجتماعية والبيئية والتي ميكن اأن ت�شتخدم لدعم ومنا�شرة 
القاعدة ال�شعبية  .
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مربع)4.12( ا�ضرتاتيجيات لدعم الدعوة ال�ضعبية املياه
عادة ما تنتج النزاعات ذات ال�شلة باملياه يف كثري من االأحيان عندما ترف�ض القطاعات ذات النفوذ ال�شيا�شي اأو االقت�شادي االعرتاف باالآثار ال�شلبية املرتتبة على 
افعال املوارد املائية امل�شرة على ال�شكان االأقل تاأثريا وعلى النظام البيئي ب�شكل عام . وعلى الرغم من اأن و�شائل تكنولوجية موجودة يف كثري من االأحيان لتخفيف 
هذه االآثار ال�شلبية ، اال انها ال ت�شتخدم  ب�شفة عامة ، اإما ب�شبب رف�ض الطرف املخالف النفاق املوارد اأو ب�شبب اإحجام امل�شوؤولني احلكوميني اإىل اإنفاق راأ�ض 

املال ال�شيا�شي املطلوب ل�شن حماية البيئية .

لبناء ال�شالم والعاملني يف جمال تنمية املياه ، فان امل�شوؤولية لدعم مطالب املجتمع املدين وموؤ�ش�شات املجتمع لتحقيق العدالة ال ينبغي اأن تتهرب خوفا من ان 
يعتربوا »�شيا�شيون للغاية«. وبدال من ذلك ، فان جهود املجتمع املدين هذه تنعك�ض اكرث  على امل�شاركة الدميقراطية  امل�شممة للتاأثري على ال�شيا�شة العامة على 
اأ�ش�ض تف�شيلية حتت�شن اخليار للفقراء وال�شعفاء ، »حياة وكرامة ال�شخ�ض الب�شري« ، »الت�شامن« ، و »رعاية خلق اهلل« ، مبادئ التعاليم االجتماعية الكاثوليكية 

الرئي�شية للجميع.

وحتى االآن ، كيف هي املطالب اإىل الدعم بطريقة منا�شبة وفعالة؟ وقد جمعت خدمات االغاثة الكاثوليكية يف ال�شلفادور )2007( و�شركاوؤها املحليون القائمة 
التالية من اال�شرتاتيجيات الناجحة التي ن�شاأت عن قواعد خربتهم اخلا�شة :      

                                                                                                                        
• احل�شول على تقارير التقنية / العلمية لتوثيق االآثار ال�شلبية على املوارد املائية وذلك من اأجل اإعطاء م�شداقية للمطالب املطلوبة .	
• اإبرام اتفاقات مع املوؤ�ش�شات العامة للدولة والطلب لفعل �شيء ما ، وخا�شة تلك التي تقع عليها امل�شوؤولية يف حماية املوارد املائية ، مثل وكاالت وطنية 	

للمياه، ووزارات البيئة ، و ال�شلطات املنظمة .
• اإن�شاء حتالفات مع اأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني املحليني والوطنيني و�شانعي القرار.	
• امل�شاركة يف االحتجاج ال�شلمي والع�شيان املدين غري العنيف / املقاومة.	
• دعوة و�شائل االإعالم الوطنية والدولية لت�شليط ال�شوء على امل�شكلة ، مما يجعل التخفيف من حدة هذه امل�شكلة �شببا مهما .	
• حتديد ا�شرتاتيجية قانونية لتعزيز الق�شية ، مع حتديد وانتهاك العامة للقوانني واالأنظمة القائمة التي تنتج عن املمار�شات امل�شرة للمياه .	
• الرتحيب بال�شغوط والدعم الدوليني ، على �شكل منظمات ، ت�شامن ، خرباء تنظيميون ، وال�شغوط / االإجرائات يف البلدان االأ�شلية لل�شركات العاملية 	

املعنية .
• دعم التدابري التي تبني الثقة بالنف�ض لالأ�شخا�ض املحليني املتورطني اأو املت�شررين من النزاعات ذات ال�شلة باملياه .	
• تنظيم املمار�شة املجتمعية ومتكني التدابري. 	
• التاأكيد على التعليم ورفع التوعية . 	
• بناء القدرات املحلية واحلكم الر�شيد . 	
• جتنب تدخل االأحزاب ال�شيا�شية مع جداول اأعمالها اخلا�شة بها. 	
• تو�شيع جهود التعبئة الإ�شراك قطاعات اأخرى يقودها مثل هذه االأهداف .	
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و�ضع التفا�ضيل

تتطلب اأهداف امل�شروع الوا�شع والنوايا احل�شنة دائما قرارات اإ�شافية واأكرث دقة اأثناء تنفيذ امل�شروع . خمتلف الت�شورات ال�شطحية والتي ميكن اأن تكون م�شدرا ا�شايف 
للنزاع اإذا مل يكن هناك اإجراء متفق عليه الإدارة هذا النوع من القرارات. من املهم اإعداد الوقت لعقد اجتماعات منتظمة ، وو�شع حدود وا�شحة لل�شلطة من جانب 

واحد يف عملية �شنع القرار ، ف�شال عن احلاالت التي تتطلب م�شاركة عدد اأكرب من اأ�شحاب امل�شالح.

مراقبة االتفاقيات:

لقد الحظ جيم روجرز وC.Church( (2006 ، اأن »املراقبة هي عملية م�شتمرة تولد املعلومات الإبالغ قرارات حمتملة يف حني تعهد تنفيذها حاليا. ان القرارات التي 
يبلغ ر�شدها هي عملية ومف�شلة ، ويف كثري من االحيان تعالج حاجة ما�شة او م�شالة فورية . « واأو�شوا باأن مبادرات ر�شد  بناء ال�شالم تر�شد اأربعة متغريات :

• بالن�شبة لل�شياق : كثريا ما جتري عملية بناء ال�شالم يف ظروف �شديدة التقلب ، حيث ميكن اأن تتح�شن الظروف اأو تتدهور ب�شرعة. ر�شد ال�شياق ي�شاعد بناة 	
ال�شالم على توقع التغريات ، وا�شتباق حتوالت الربجمة ، و�شمان �شالمة امل�شاركني وال�شركاء واملوظفني. وينطوي ر�شد ال�شياق على  حتديث م�شتمر وتنقيح 

حتليل النزاعات .
• تنفيذ االأن�شطة : مراقبة تنفيذ م�شارات املبادرة وكيفية عملها ، ويقدم معلومات اأ�شا�شية التخاذ قرار من قبل القادة وامل�شاركني واأ�شحاب امل�شلحة االآخرين. 	

وهي ت�شاهم يف احلفاظ على املبادرة والتحرك قدما اإىل االأمام.
• التقدم نحو النتائج : ان ر�شد التقدم املحرز نحو حتقيق نتائج ينطوي على ر�شد التغري. وهذا يتجاوز االإبالغ عن ما هو خمطط له مقابل االأن�شطة الفعلية 	

والغايات املن�شودة ، ويركز على النتائج على م�شتوى الهدف .
• االفرتا�شات املربجمة حول كيفية حدوث التغيري : دوريا فان االفرتا�شات الكامنة يف منطق الربجمة حتتاج اإىل فح�ض لتحديد ما اإذا كانت ال تزال �شاحلة . بع�ض 	

االفرتا�شات والتي ت�شتند اإىل احلالة قد تكون �شطحية من خالل ر�شد ال�شياق . ويف بع�ض االأحيان قد ينطوي ذلك على جمع مزيد من البيانات اإىل اأبعد مما 
كان متوقعا يف املوؤ�شرات واالأهداف.

اإعادة التفاو�س ح�ضب احلاجة

تتطلب احتياجات جديدة ، تفا�شيل وظروف غري متوقعة يف كثري من االأحيان م�شائل اعادة التفاو�ض ب�شاأنها. وينبغي اأن يتوقع املنفذون هذا ويخططوا وفقا لذلك . 
وغالبا ما ميكن اأن يكون التفاو�ض ب�شاأن امل�شائل �شهال . وقد تتطور م�شائل اأخرى اإىل النزاعات التي حتتاج اإىل امل�شاعدة اخلارجية . وتن�ض االتفاقات امل�شممة ت�شميما 

جيدا على اآلية ال�شتخدامها لت�شوية املنازعات .
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نعر�ض ادناه اأمثلة منوذجية ل�شيناريوهات النزاع ذات ال�شلة على املياه ، جنبا اإىل جنب مع اقرتاح اخلطوات امللمو�شة التي ميكن اتخاذها لت�شجيع حتول النزاع . اعتمادا 
اإما ملنع ن�شوب  تنمية املياه �شي�شكلوا ا�شرتاتيجية حتويل النزاع املقرتح  بناء ال�شالم العاملني يف جمال  باملياه وتوقيته ، فان ممار�شي  على ال�شياق املحدد للنزاع املتعلق 

النزاعات اأو التخفيف من حدة احتياجات النزاع . وتتناول موا�شيع النزاع ال�شاملة حول املياه هنا ما يلي :

التنقيب واالنتاج ، التكرير والت�شويق اجلهات  . 1
التدخالت اخلارجية. 2
ال�شناعات اال�شتخراجية . 3
الو�شول اإىل اإمدادات املياه . 4
الهجرة اال�شطرارية التي ت�شببها الكوارث الطبيعية اأو النزاعات امل�شلحة. 5

ولكل من هذه املوا�شيع اخلم�ض املت�شلة بالنزاع على املياه اأو ال�شيناريوهات وو�شف خمت�شر للم�شكلة ، النتيجة املرجوة ، اعتبارات رئي�شية ، واالإجرائات املو�شى بها 
واملقدمة للح�شول على كل منها. ثم �شرد خطوات اإ�شافية لعملية مف�شلة اأكرث مالئمة للمثال املحدد والتي وردت يف ال�شيناريو. والق�شد من هذا هو م�شاعدة العاملني 
يف جمال تنمية املياه لل�شعى للمزيد من املداخالت والتوجيهات التخاذ اخلطوات الالزمة يف �شياغة ا�شرتاتيجيتها اخلا�شة بها ، خا�شة يف ظروف النزاع حول املياه التي 

تواجهها يف هذا املجال.

تطبيقات طرق بناء ال�ضالم ل�ضيناريوهات النزاع
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ال�ضيناريو االول : التنقيب واالإنتاج ، التكرير والت�ضويق
، مع  التنقيب واالإنتاج والتكرير والت�ضويق اجلماعة  ال�ضغرية والكبرية يف  القرى  النزاع بني 
املطالبة ال�ضابقة يف الو�ضول لنظام املياه على الرغم من مواجهتهم لتناق�س الكمية االأخرية 

وجودة التموين.

التي  ال�شنوات  ب�شكل كبري خالل  النظام  املياه  لنظام  املتلقني   الينبوع وتزويد  تدفق  ت�شائل  لقد   : امل�ضكلة 
انق�شت منذ ان �شيدت ، وذلك ب�شبب اإزالة الغابات والرعي اجلائر للمياه اجلوفية يف منطقة التزويد فوق 
ا�شتخدام  عن  اخلرب  ينت�شر  عندما  املجتمع  اأفراد  بني  املياه  نوعية  ب�شاأن  اي�شا  املخاوف  وتتزايد    . الينبوع 
الكيماويات الزراعية على نطاق وا�شع ورعي املا�شية فوق الينبوع . ويف الوقت نف�شه تطالب قريتان �شغريتان 
حتت منطقة الينبوع واللتان مل تكونا مت�شلتان ا�شال ب�شبكة اإمدادات املياه رغم مرور اخلطوط الرئي�شية عرب 
اأرا�شيهم  منطقة التغذية للينبوع والتي  اأن تكونا مت�شلتني ، حيث ت�شمل  ممتلكاتهم تطالبان االآن باحلق يف 
تخدم املجتمع يف املناطق اأدناهم . ينمو التوتر والياأ�ض على اجلانبني ويكرب العداء بني جمموعات من املجتمع 
وبني القريتني . ويف بع�ض االأحيان يقوم اأفراد متذمرين وجمهولني من القرية بتخريب االإمدادات الرئي�شية 
للمياه. وحتدث هذه املواجهات ال�شاخبة يف املجتمع بانتظام يف ايام ال�شوق عندما ينزل اأفراد القرية اإىل 

التجارة .

النتيجة املرجوة : حتقيق اأداء نظام املياه بكمية ونوعية كافية ، باالإ�شافة اإىل تدابري حفظ املياه القادرة على 
تلبية احتياجات املياه املح�شنة من املنبع والقرى واملجتمع وامل�شب على حد �شواء

اعتبارات رئي�ضية : 
تدابري خلف�ض الطلب على املياه 

• ا�شتخدام ح�ش�ض للمياه . 	
• تثبيت عدادات املياه يف املناطق ال�شكنية للحد من ممار�شات اال�شراف غري املجدية .	
• التحتية للمياه 	 البنية  املياه والتي تعك�ض قيمة  للتعرفة اجلمركية ال�شتخدام  مراجعة �شهرية ودقيقة 

واإدارتها ، وذلك على اأ�شا�ض مبدا  »ا�شتخدم اأكرث ادفع اكرث« . ي�شمن هذا التوازن وعرب دعم 
هياكل التعريفات اجلمركية ح�شول اال�شر الفقرية على املياه .

• تثبيت اجهزة قيا�ض املياه ونظام ح�شاب اخل�شائر عن طريق التدقيق يف  لوازم االمدادات ب�شكل 	
�شحيح ومقارنة جمموع الطلب على املياه . اتخاذ التدابري للحفاظ على اخل�شائر يف املياه - والتي 
يف كثري من االأحيان تكون ب�شبب الت�شرب اأو االمدادات غري القانونية - اإىل احلد االأدنى املعقول.

• وري 	 لزراعة  والغ�شيل(   ، واال�شتحمام   ، امل�شارف  )من  امل�شتخدمة  املياه  ا�شتخدام  اإع��ادة 
امل�شاحات اخل�شراء العامة .

• تقليل الطلب على م�شتجمعات املياه العليا على املوارد املائية املتاحة من خالل املزيد من تقنيات 	
الري الفعالة ، على �شبيل املثال ، تكنولوجيات الري بالتنقيط .

كونه  من  اهمية  اأك��رث  هو  املياه  وج��ود  اإن   
اأحد م�شاريع البنية التحتية ، واذا ما ولدت 
هذه  ا�شتغالل   يف  ال�شعوب  لدى  الرغبة 
املياه خلدمتهم فاإن وجود املياه من عدمة هو 

نف�ض ال�شيء.
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تدابري لزيادة كمية ونوعية املياه املتاحة :
• البحث عن م�شادر جديدة للمياه لزيادة االمدادات من امل�شدر احلايل . 	
• تثبيت نظم م�شتجمعات املياه املنزلية للمطر ال�شتكمال توريد نظام املياه . 	
• حت�شني كمية و نوعية م�شدر االإمدادات احلالية ، من خالل تدابري حماية م�شتجمعات املياه. وقد 	

ت�شمل هذه :
حماية الغابات - اإعادة التحريج ، مبا يف ذلك الفاكهة والقهوة ؛ �شجر امل�شاتل ؛ كفائة يف ا�شتهالك 
الوقود ملواقد الطبخ / االأفران واأفران الطاقة ال�شم�شية ، وقود الورق امل�شغوط ، وما اإىل ذلك . 
وينبغي اأن يكون اأولوية لالأنواع االأ�شلية ، ويف الواقع اأن بع�ض اأنواع االأ�شجار مثل االأوكالبتو�ض، 

ميكن اأن يقلل من تدفق املياه .
تدابري حفظ الرتبة ، مثل احلواجز االأفقية للخ�شار ، اجلدر احلجرية ، اخلنادق ، وامل�شاطب .

 تاأهيل / ا�شتبدال مرافق ا�شتجماع م�شادر املياه املوجودة .
البنية التحتية لل�شرف ال�شحي احلفر اجلافة و�شماد املراحي�ض ، اإعادة التدوير ، ال�شماد ، والتخل�ض 

من النفايات ال�شلبة للمرافق ، وخ�شو�شا بالقرب من م�شادر املياه . 
تقييد رعي املا�شية يف املناطق العليا من م�شتجمعات املياه فوق م�شادر املياه.

على  والت�شديق   ، الع�شوية  الب�شتنة  ت�شجيع  مثل  الزراعية  الكيماويات  ا�شتخدام  من  التقليل 
املزروعة يف الظل ، والنب الع�شوي .

التخفيف من م�شادر التلوث االخرى ، فعلى �شبيل املثال ، يف مناطق زراعة النب تركيب مرافق 
معاجلة ب�شيطة اللتقاط وتقدمي املعاجلة االأولية للمياه امل�شتعملة من غ�شيل لب  وحبوب النب .

االإجرائات املو�ضى بها )ملخ�س( :

• تقييم الو�شع : حتليل امل�شاركة التقنية واالجتماعية .	
• احل�شول على التزامات من جميع اأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني .	
• ا�شتك�شاف احللول االجتماعية والتقنية امل�شتدامة . 	
• تعزيز حمادثات التعددية احلزبية واملفاو�شات . 	
• ك�شب توافق جمتمعات املنبع وامل�شب . 	
• اإ�شدار اتفاقية ر�شمية وملزمة من الناحية القانونية .	
• ن�شر االتفاق على نطاق وا�شع.	
• تنفيذ ور�شد	

مالحظة : ميكن ا�شتخدام احللول »التقنية«املحتملة ولكن بعد حتقيق ا�شتخدام احللول »االجتماعية« اوال .

من  ميكيل  دون  علق  املياه"  ن��زرع  "نحن 
  CRSم�شروع فب�شبب  ال�����ش��ال��ف��ادور، 
اأعلى  يف  اجلوفية  واملياه  الرتبة  على  للحفاظ 
ومت  املزارعني  معي�شة  حت�شنت  اجلبال  مناطق 
اعادة تدفق املياه اىل املجتمعات التي تقع يف 

اأ�شفل جمرى اجلداول.
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 اإجرائات تف�ضيلية مو�ضى بها / عملية التحول 4

فهم امل�شكلة

• تاريخ 	 امل�شائل. جمع معلومات عن اخللفية ، مبا يف ذلك   اأجل فهم هذه  حتديد االحتياجات من 
امل�شروع مثل ملاذا يف البداية مل تكن القريتني مو�شولتني بنظام االمداد ، وماذا كانت جميع اأنواع 
ممار�شات ا�شتخدام االأرا�شي قبل امل�شروع ، وما التي بدات بعد ذلك ، وال�شواغل واالحتياجات 
الأطراف النزاع ، واحللول املحتملة التي قد يجريها اأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني ، ولكن مل يتفقوا 

بعد على �شنها .
• هذه 	 توؤدي   . العر�ض(  وتقييم  املتاحة  املياه  من  )االحتياجات  والطلب  العر�ض  متطلبات  حتديد 

العملية جلمع البيانات اإىل فهم اأف�شل للم�شكلة . انه لي�ض قرارا يف حد ذاته ، بل يخدم يف ت�شليط 
ال�شوء على ان�شاء معايري قابلة للتطبيق ل�شنع القرار.

• اختيار عدد 	 ينبغي  لفهم وجهة نظرهم . ويف هذا االجتماع  لقاء منف�شل مع كل جمتمع وقريته 
�شغري كممثلني النا�شهم للم�شاركة يف املحادثات املتعددة االأطراف التي �شتتم يف وقت الحق .

• ا�شتعرا�ض الوثائق املتاحة والقوانني والقواعد واملعايري.	
• التحقيق يف كيفية تعامل املجتمعات االأخرى مع حاالت مماثلة ونزاعاتها ذات ال�شلة باالمر	

تدخالت بناء ال�شالم 

• اتخاذ الرتتيبات الجراء حمادثات متعددة االأحزاب. ويجب على املي�شر لهذه املحادثات ان ميتلك 	
احللول  فهم   ، احلياد  على  البقاء  على  القدرة   ، اخلدمة  تقدمي  التفاين يف  ، روح  فردية  مهارات 
املمكنة . ان احلفاظ على الوعود التي قطعت من قبل املي�شر التي تهدف اىل حتريك عملية احلوار 
اإىل االأمام وذلك من خالل اجتماعات منتظمة . وبخالف ذلك ف�شوف تتعرث املفاو�شات ويتعمق 

النزاع .
• تغلبت 	 التي  االأخرى  املجتمعات  قادة  مع  املتعددة  االطراف  جلنة  بني  ات�شاالت  اجراء  يف  النظر 

بالفعل على اأنواع م�شابهة من النزاع يف املا�شي ، حتى يتمكنوا من اال�شتماع مبا�شرة لهم وملعرفة 
كيف مت تو�شلهم اإىل حل م�شكلتهم .

• وبناء على جمع املعلومات امل�شبقة والفهم التقني لهذه امل�شكلة ، يتم حتديد احللول املمكنة جنبا 	
اإىل جنب مع اأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني يف اللجنة املتعددة االأحزاب .

4 ا�شرتاتيجية لتحويل النزاع وي�شتند هذا يف املقام االأول على  خربة يف امليدان ،

والتي يبلغها رامرييزماريانيلال ورودولفو هرييرا من موؤ�ش�شة خدمات االغاثة الكاثوليكية يف ال�شلفادور.

املتعلقة  احلقائق  يتعلموا  اأن  اأطفالنا  على   "
على  حت��اف��ظ  ال��ت��ي  واال���ش��ت��ع��م��االت  بالبيئة 
مو�شوع  اأي  ي��در���ش��ون  ك��م��ا  م���وارده���ا، 
القواعد  اأو  الريا�شيات  مثل  اخ��ر  مدر�شي 
تعلم  من  اأطفالنا  �شي�شتفيد  فماذا  اللغوية. 
اأو  االجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  م��ن  الكلمات  بع�ض 
�شتوفر  التي  الغابات  تتبقى  مل  ان  الفرن�شية 
عندما  امل�شتقبل  يف  لعائالتهم  املعي�شة 

ي�شبحون كبارا."
رنني رودريغي�ض من ال�ض مانا�ض هوندورا�ض

ملعاجلة  احلقيقية  نقدرالتكلفة  اأن  علينا   "
الكهرباء  اأخذنا  فاذا  املياه.  وتوزيع  وتوفري 
اطفاء  دون  النوم  اىل  اأحد  يخلد  ال  كمثال 

االنوار يف املنزل."

بيدرو اأزياليا ، هوندورا�ض.
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• النظر يف جمموعات من التدابري التي تتطلب الت�شحية امل�شرتكة واملنافع امل�شرتكة جلميع االأطراف يف النزاع من اأجل تلبية االحتياجات من املياه للجميع. على 	
�شبيل املثال ميكن ان مينح اأع�شاء املنبع ال�شغرية ال�شلطة لو�شلهم باالمدادات الرئي�شية املوجودة وذلك بتثبيت اجهزة القيا�ض يف املناطق ال�شكنية وربطهم بنظام 
مل�شتجمعات مياه االأمطار. يتم منح هذا االإذن من قبل املجتمع يف مقابل التزامات ميكن التحقق منها �شنويا على جزء من �شكان القرية لتقدمي »اخلدمات البيئية« 
من اأجل احلفاظ على الينبوع . تو�شيح مربرات الدفع مقابل اخلدمات البيئية من قبل �شكان املنطقة ال�شفلى لتلك املوجودة يف املنطقة العلوية على �شوء اإعادة 
توزيع اأكرث عدال لتوليد املوارد املائية ، حيث يتم ان�شاء املوارد املائية يف كثري من االأحيان يف املناطق العليا من م�شتجمعات املياه وبالتايل ت�شتفيد االرا�شي 

املنخف�شة من ذلك .
• تنظيم �شروط عقد »اخلدمات البيئية » لتوفري احلوافز ملالك االأرا�شي لدفع �شريبة اقل �شهريا اذا توقفوا عن املمار�شات التي ت�شيء ا�شتخدام االأرا�شي لنوعية 	

املياه وا�شتخدام وحفظ الرتبة باخذ تدابري زراعية ت�شجع ذلك . ت�شجيع متويل كيان خارجي على االلتزام  بهبة مالية واحدة لبدء برنامج تعاقد اخلدمات البيئية 
بني مقدمي اخلدمات )للمزارعني عند م�شتجمعات املياه العليا( واملجتمع يف جلنة املياه ال�شاحلة لل�شرب. اما بالن�شبة لل�شنني الالحقة ف�شيتم تغطية التكاليف من 

قبل امل�شتخدمني اأنف�شهم من خالل دفعهم ن�شبة مئوية من معدل �شريبي �شهري للمياه ، وغالبا ما ترتاوح 10-5 %.
• النظر يف خيارات اأخرى حلماية م�شادر املياه ، مبا يف ذلك ال�شراء املبا�شر لالأر�ض فوق م�شدر املياه من اأجل �شمان املمار�شات امل�شتدامة مل�شتجمعات املياه .	
• ومبجرد اأن ت�شل جلنة االطراف املتعددة اإىل اتفاق مبدئي ، يجب مرافقة املمثلني واجتماعهم مع كل جمتمعاتهم لطلب الت�شديق على االتفاق . الحظ اأن هذه 	

العملية »من  �شراء موافقة املجتمع « هي اأمر �شروري . فمن دون هذا التوافق يف االآراء ، والتدابري املتفق عليها يف البداية ، مثل تركيب العدادات اأو تقنني 
املياه ، ميكن اأن تولد املزيد من النزاعات.
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متابعة امل�شروع

• مبجرد التو�شل اإىل اتفاق على حل ، يجب توزيع وثيقة االتفاقية على نطاق وا�شع ، و�شمان اأن 	
تكون جميعها مكتوبة ب�شكل �شحيح ووقع عليها بحيث تكون ملزمة قانونياً.

• اإدراك اأنه رمبا كان من اأكرث اجلوانب الهامة يف هذا التوجه يف عملية بناء ال�شالم هو التغيري يف 	
املوقف ، والتحرك نحو قدر اأكرب من امل�شوؤولية ال�شخ�شية واجلماعية الإدارة املوارد املائية.

• اأن 	 النزاع يجب  اأطراف  اخلارجي جلمع  التمويل  كيانات  تقدمها  التي  احلوافز  اأن  يكن على علم 
ت�شتخدم بحذر. ومن الناحية املثالية ، ينبغي اأن تكون دوافع التغيريات يف املوقف هو االعرتاف 
باأن املجتمع املحلي وحت�شني التعاون فيما بينهم �شيعود بالفائدة على اجلميع ، ولي�ض الن »جزرة 
كبرية« تنتظرهم يف نهاية هذه العملية. خالف ذلك ، يف امل�شتقبل ، عندما يكون هناك نزاع اآخر 
اأقل ا�شتعدادا لتحمل  مت�شل باملياه و ال يوجد مثل هذا احلافزاخلارجي ، فان االأحزاب قد تكون 

م�شوؤولية التو�شل اإىل حلول توفيقية مبتكرة من تلقاء نف�شها .

امل�شاريع  النا�ض يف كافة  عندما ي�شارك كافة 
اخلا�شة باملياه ، ينجم لديهم احلر�ض ال�شديد 

على املحافظة وحماية م�شادر هذه املياه. 

امل�شاركون  "ت�شباتوال"  بلدة  يف  املزارعون 
يف نظام املياه يف منطقة ماالوي ي�شتخدمون 

م�شخات مياه يدوية لدى مزارعهم.
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ال�ضيناريو الثاين : التدخالت اخلارجية
املمار�ضات غري املالئمة لتنمية املياه والتكنولوجيا كم�ضادر من نزاع املجتمعات

اأو   / و  املائية  امل��وارد  لتنمية  املالئمة  غري  واملمار�شات   ، الظروف  على  االعتماد  ي��وؤدي  قد   : م�ضكلة 
التكنولوجيات اىل فتنة »اال�شتفادة« يف املجتمع . كما اأنها تخلق احتماالت ن�شوب نزاعات مع املجتمعات 
املجاورة التي كر�شت عاملني يف جمال تنمية اأكرث ا�شتدامة ، وجمتمع منظم على اأ�شا�ض برجمة املياه وال�شرف 

ال�شحي . وميكن للممار�شات غري املنا�شبة ان ت�شمل ما يلي :

• عدم وجود اتفاقات موثقة للمجتمع تنظم ا�شتخدام م�شدر املياه ، ويف عدد متزايد من البلدان 	
عدم وجود ت�شهيالت احل�شول على االأرا�شي للبنية االأ�شا�شية واالأنابيب .

• اإعداد م�شاريع تنمية املوارد املائية على نحو ينطوي على القليل من التزام املجتمع اأو الت�شحية، 	
واالأ�شواأ من ذلك هو دفع اأفراد املجتمع للعمل اليدوي من اأجل بناء نظام للمياه خا�ض بهم .

• ال دور وال م�شاهمة يف امل�شروع من ال�شلطات احلكومية املحلية. 	
• بناء رديء للبنية التحتية للمياه والذي يف�شل يف العمل و / اأو يدوم . 	
• م�شاريع بنية حتتية دون اأي تنظيم للمجتمع ، تعزيز النظافة ، ت�شكيل جلنة ل�شرب املياه ال�شاحلة و / 	

اأو ا�شتخدام ر�شوم جمركية �شهرية للمياه .
• ا�شتخدام التكنولوجيات  و / اأو التقنيات فيما وراء قدرات املجتمع للعمل اأو احلفاظ عليه. 	
• اأ�شحاب 	 خمتلف  جللب  متما�شكة  خطة  ومتابعة  لو�شع  املنفذة  احلكومية  غري  املنظمات  ف�شل 

امل�شلحة لتنفيذ م�شروع املياه بنجاح  و / اأو ال�شرف ال�شحي .

النتيجة املرجوة : تعزيز التنظيم املجتمعي ، وزيادة االأمن املائي من خالل ت�شجيع م�شاريع املياه وال�شرف 
ال�شحي وفقا مل�شوؤولية اجتماعية وفنية بطريقة تت�شم باالحرتام املتبادل .

املحلية(  واحلكومات  املحلية  املجتمعات  )اإىل  ن�شيحة  االأ�شا�شية  العملية  تت�شمن   : رئي�ضية  اعتبارات 
وموافقة )من قبل جميع اأ�شحاب امل�شلحة( من خالل الطرق القائمة على امل�شاركة.

االإجرائات املو�ضى بها )ملخ�س( :

• التاأكد من اأن املجتمع والتزامات احلكومة املحلية ت�شبق التمويل اخلارجي. 	
• وجود اتفاقات موقعة قبل البدء يف البحث عن الدعم اخلارجي. 	
• ت�شجيع وا�شع النطاق ملنظمات حملية من اجلن�شني . 	
• )ب( 	  ، املحلي  واملجتمع  امل�شتفيدة  االأ�شر  )اأ(   : املعنية  اجلهات  جميع  من  منا�شبة  التزامات  تاأمني 

ال�شلطات املحلية ، )ج( كيان التمويل ، و )د( ال�شريك املنفذ .

تتجلى  اأن  مبكان  ال�شرورة  من  اأ�شبح  االأن 
مظاهر االبداع واالن�شانية لي�ض فقط من خالل 
خالل  من  اأي�شا  ولكن  املت�شررين  م�شاعدة 
بالقرب منهم ، حتى تظهر االأيدي  اإ�شعارهم 
اأمنا ا�شبحت  ما  اليهم يوما  ت�شيء  التي كانت 

االأيدي املمدودة مل�شاعدتهم كاأ�شقاء.

جون بول الثاين عام 2000  مقال 50
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اإجرائات تف�ضيلية مو�ضى بها / عملية التحول 5

تقدمي امل�شورة للمجتمع وال�شلطات احلكومية املحلية اأن ياخذ التمويل اخلارجي مل�شروع نظام املياه مكانه بعد 
الوفاء بكل مرحلة من مراحل تادية واجباتهم . وان الف�شل يف جعل هذا وا�شحا ميكن اأن يوؤدي عن غري ق�شد 

اإىل زيادة احتمال ن�شوب النزاعات.  هذا اأمر بالغ االأهمية وذلك لالأ�شباب التالية :

• وهي تخدم مبثابة حافز لالأطراف املحلية املتعار�شة مع م�شالح املياه للتغلب على خالفاتهم من اأجل 	
حتقيق مكا�شب فردية وللمجتمع .

• املتعلقة 	 واملحتملة  احلالية  امل�شادر  على  للق�شاء  الالزم  االجتماعي  بالتنظيم  القيام  عن  التخلف 
بالنزاع حول املياه قبل ال�شروع يف البناء يوؤدي اإىل زيادة احتمال ف�شل امل�شروع ، تقل�ض قدرة 

املجتمع على التنظيم ، وزيادة النزاعات يف امل�شتقبل .
• واإذا كانت هذه الق�شايا احلرجة )على �شبيل املثال ، �شلطة املجتمع على م�شدر امداد املياه( مل 	

تنق�ض قبل ا�شتخدام اأموال الدعم اخلارجي لبدء البناء ، فانه ميكن وب�شهولة  لالأحزاب التي  ال 
�شمري لها طلب اموال كثرية من منظمة التنمية الدولية يف املفاو�شات. وهذا يعطي »االإحجام عن 

البيع« تعزيز القدرة التفاو�شية لالإ�شاءة لالو�شاع غالبا عن طريق املطالبة مببالغ باهظة من املال .

احل�شول على موافقة يف �شكل اتفاقات مكتوبة من جميع اأ�شحاب امل�شلحة . ويجب احل�شول على هذه 
التوا�شل  الوثائق  لهذه  وينبغي  امل�شروع.  لدعم  اخلارجي  التمويل  لكيان  الوا�شح  االلتزام  قبل  االتفاقات 
مب�شوؤوليات اأربع جمموعات من اأ�شحاب امل�شلحة املعنيني يف م�شروع املاء / ال�شرف ال�شحي على النحو 

املبني اأدناه :

املجتمع امل�شتفيد يلزم نف�شه مبا يلي :

• ال�شروع يف م�شروع توفري املياه من خالل تقدمي طلب كتابي ر�شمي يدعو كيانات التمويل واملنفذة 	
املحتملة ان ت�شاركهم يف امل�شروع .

• حتقيق توافق يف االآراء مدعومة باتفاقات مكتوبة وموقعة بني جميع اأ�شحاب امل�شلحة  ومنح االإذن 	
مرافق  اإىل  الو�شول  يف  دائمة  حقوق  و   ، ال�شرب  مياه  توفري  مل�شروع  املياه  م�شادر  ال�شتخدام 

املياه/ االأنابيب .

5 وتقوم هذه اال�شرتاتيجية لتحويل النزاع يف املقام االأول على خربة يف املجال املقدمة من ميغيل فلوري�ض ، دارينيل النيز ، 
مارلون مدينا  ، وخوليو زونيجا يف موؤ�ش�شة خدمات االغاثة الكاثوليكية يف هندورا�ض ، ف�شال عن بروليو روخا�ض من �شوما 

جاياما يف بوليفيا. لوحظ انه مثل هذا ااملقرتح الر�شمي واملوثق قد ال يكون ممكنا يف بع�ض البلدان.

م�شاريع  اجناح  يف  ومهم  رئي�شي  جزء  نحن 
بل   ، ال�شماء  من  هبة  لنا  ت��اأت  مل  فهي  املياه 
وم�شاهمتنا  ال�شاق  عملنا  من  ثمنها  دفعنا 
على  تقع  امل�شوؤولية  كاهل  ف��اإن  لذا  املالية. 

عاتقنا يف احلفاظ عليها.
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• الهياكل 	 ا�شا�ض   مبنية على  اللجنة  ، وتكون هذه  ال�شاحلة  املياه  ل�شرب  ت�شكيل جلنة من اجلن�شني 
املجتمعية التقليدية ، وتكون مكلفة بتنظيم املهام املجتمعية وم�شوؤولة عن جميع م�شاهمات االأ�شرة 
)النقدية والعينية / العمل( . وعندما يكون ذلك ممكنا ، ينبغي للجنة احل�شول على مكانة قانونية 

وتعطى االذن الإدارة احل�شابات املالية .
• حتديد خدمات ات�شاالت املياه ملرافق املجتمع )مثل املراكز املجتمعية واملراكز ال�شحية واملدار�ض(، 	

وحتمل امل�شوؤولية عن تركيبهم و�شيانتهم .
• توفري مواد البناء املحلية )مثل الرمل واحل�شى وال�شخور ، واخل�شب( ونقلها اإىل مواقع امل�شاريع 	

املطلوبة ، واالأدوات ذات ال�شلة لهذا العمل )مثل معاول ، جمارف ،عربات يد(.
• توفري ال�شكن والوجبات للتقنيني ومدربي ور�ض العمل خالل فرتة تنفيذ م�شروع توفري املياه .	
•  اإمدادات املياه. 	
• اإتاحة مكان اآمن لتخزين جميع لوازم البناء الالزمة لتنفيذ امل�شروع. 	
• الدخول يف حوار عن جدوى اجهزة قيا�ض املياه التجارية / ال�شكنية من اأجل ت�شهيل املزيد من 	

العدل وامل�شائلة ، وحفظ املياه ، والتعريفات اجلمركية ال�شتخدام املياه.

االأ�شر امل�شتفيدة تلزم نف�شها مبا يلي :

• توفري جميع العمل اليدوي الالزم لتنفيذ امل�شروع )حفر اخلنادق ، حمل االأنابيب ، وخلط اال�شمنت، 	
الخ(.

• توفري الدعم املايل املتفق عليها ل�شراء ن�شبة مئوية �شغرية من مواد البناء غرياملحلية، وتقدرقيمتها يف 	
اإىل ما يقرب من تعيني ن�شف �شهر واحد من الدخل الأ�شرة منوذجية يف املنطقة .  كثري من االأحيان 
ال�شماح لال�شتثناءات ، وال �شيما بالن�شبة لالأ�شر الفقرية والتي مت حتديدها من قبل املجتمع نف�شه ، فعلى 
اأو االفراد ذوو االعاقات البدنية / العقلية  �شبيل املثال االأرامل ، كبار ال�شن ، االأمهات العازبات ، 
والذين يعي�شون يف فقر مدقع . وينبغي اأن نالحظ ان هذا التوقع من امل�شاهمة املالية للم�شروع من 

قبل االأ�شر امل�شتفيدة من غري املمكن يف جميع البلدان .
• اإليها جلنة 	 امل�شاركة بن�شاط يف عمليات تنظيم املجتمع ، مبا يف ذلك ح�شور االجتماعات التي دعت 

املياه ال�شاحلة لل�شرب .
• ح�شور جميع ور�ض العمل التدريبية )وت�شمل املو�شوعات التي يتم تناولها ب�شكل متكرر عنا�شر من 	

�شبكة اإمدادات املياه ، امل�شاركة املجتمعية والتنظيمية، نظافة ال�شرف ال�شحي يف املنزل ، الت�شغيل 
وال�شيانة وحماية م�شادر نظام املياه .

يجب عدم اال�شتهانة بقدرات ال�شعوب التي 
قادرة  فهي  طويلة  ل�شنوات  كرامتها  انتهكت 
ذلك.  اأرادت  ما  اذا  ا�شتعادتها  على  دوم��ا 
وذلك من خالل ممار�شة ال�شغط القوي على 
امل�شاعدات  لتوفري  تنتجها  التي  اال�شخا�ض 

املالية لتمويل امل�شاريع املائية. 

عملية  منذ  بوليفيا  يف  �شلمية  م��ظ��اه��رات 
الفتة  وت�شاهد  امل��ي��اه.  م�شاريع  خ�شخ�شة 
اهلل  لعنكم  اخلطوة  هذه  اوقفوا  عليها  كتب 

انها مياهنا.
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• م�شاعدة جلنة �شرب املياه مهما كانت املهام املطلوبة لبناء و�شيانة �شبكة املياه .	
• املوافقة على دفع الر�شوم اجلمركية ال�شهرية ال�شتخدام املياه عند افتتاح امل�شروع ، على اأن تدار 	

من قبل جلنة املياه ال�شاحلة لل�شرب ، اآخذين يف االعتبار احلالة االجتماعية واالقت�شادية للمجتمع، 
وينبغي اأن ت�شتند التعرفة اجلمركية ال�شهرية على حتليل ما يلي :

االإدارة والت�شغيل )مبا يف ذلك الكهرباء اإن وجدت( ، وتكاليف ال�شيانة .

اإ�شافة اىل ذلك :

• 5-10 % )اقرتح( من الر�شوم اجلمركية ال�شهرية املفرو�شة يكون  للخدمات البيئية ، على 	
�شبيل املثال، وتوفري حماية م�شادر املياه وتدابري لتغذية املياه اجلوفية .

• توفريات يف 	 لتحقيق  املفرو�شة يكون   ال�شهرية  الر�شوم اجلمركية  10-30 % )اقرتاح( من 
امل�شتقبل ال�شتبدال النظام ، اأي اال�شتهالك .

وعند االقت�شاء تلزم احلكومة املحلية ، �شلطة املياه احلكومية مبا يلي :

• دعم مقرتح م�شروع ح�شن اجلودة ، مبا يف ذلك ت�شميم طوبوغرايف ، و�شع امليزانيات ، وخطط البناء 	
التي تلبي معايري احلكومة يف ت�شميم املناظر واملن�شاآت .  يجب اأن ت�شمن النتائج املخربية الختبار جودة 
م�شادر املياه يف الت�شميم. ومن اجلدير مالحظته انه يف كثري من االأحيان اأن هذه اخلطوة من م�شروع 

الت�شميم املقرتح يقع حتت م�شوؤولية كيان التمويل و / اأوال�شريك املحلي املنفذ لها.
• اإعداد والتوقيع على ر�شالة التزام مكتوبة تف�شل امل�شاهمات النقدية والعينية نحو تنفيذ امل�شروع .	
• االعرتاف باأن التمويل اخلارجي لكل مرحلة من مراحل امل�شروع يتوقف على ح�شة احلكومة املحلية 	

املوافق عليها اأوال والتي �شاهمت بها بطريقة �شفافة .
• م�شاعدة املجتمع يف احل�شول على املعدات الثقيلة للح�شول على و / اأو نقل مواد البناء املحلية ، 	

واإذا كان ذلك ممكنا.
• توفري الرقابة التقنية والدعم اأثناء وبعد تنفيذ امل�شروع .	

اال�شعار  وارتفاع  امل�شاريع  متويل  ق�شية  اإن 
�شبب  تكون  ما  دائما  تنفيذها  اأثناء  املفاجئ 
املنفذ  ب�شبب  خ��ا���ش��ة  واخل����الف  ال��ن��زاع 
وامل��م��ول��ني. ومي��ك��ن ت���اليف ح���دوث ه��ذا 
مع  حمكمة  خطة  تقدمي  خ��الل  من  اخل��الف 
يف  ال��زي��ادة  بع�ض  االع��ت��ب��ار  بعني  االخ���ذ 
البنود  بع�ض  ا�شافة  خ��الل  من  او  التكلفة 
اذا  املعقولة  الزيادة  يف  باملرونة  ت�شمح  التي 

ما اقت�شر االمر.
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يلزم كيان التمويل اخلارجي و�شريكها يف التنفيذ انف�شهم مبا يلي :

• �شمان جودة ت�شميم واقرتاح امل�شروع لتوجيه تنفيذ امل�شروع ، اإما من خالل ا�شتعرا�ض كبري للت�شميم 	
املوجود اأو من خالل تنفيذهم للت�شميم باأنف�شهم.

• ت�شجيع فتح خطوط االت�شال بني جميع االأطراف يف جميع اأرجاء امل�شروع ، واال�شتخدام اال�شرتاتيجي 	
للتمويل اخلارجي التي ت�شتخدم كقوة ، اإذا لزم االأمر ، لت�شجيع ال�شركاء على الوفاء بالتزاماتهم .

• الالزمة 	 املاهرة  والعمالة   ، احلديد(   ، واال�شمنت   ، االأنابيب  )مثل  املحلية  غري  البناء  مواد  ت�شجيع 
للم�شروع والتي مل يدفع لها اأو املقدمة من قبل اأطراف اأخرى )مثل احلكومات املحلية ، واالأ�شر( ، 

على النحو املحدد يف امل�شروع املقرتح.
• ادراك اأن امليزانيات بحاجة اإىل وجود م�شتوى معني من املرونة نظرا للمجهول ، مبا يف ذلك تقلبات 	

اأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية واأ�شعار ال�شلع االأ�شا�شية ، وطبيعة ال�شيولة للطبقة ال�شعبية التنموية.
• توفريطاقم قادر من الفنيني واملهند�شني لال�شراف على البناء ويوؤدي جميع االأعمال التي تتطلب االأيدي 	

العاملة املاهرة )اعمال ا�شتجماع الينبوع و�شهاريج التخزين وحفر االآبار وتثبيت امل�شخات ( .
• توفري مدربني حمرتفني لقيادة ور�ض عمل للمجتمع . 	
• التوافق مع جدولة مواعيد امل�شروع ، على اأال يتجاوز احلد االأق�شى مدة �شتة اأ�شهر يف حالة منوذجية 	

واملعتقدات  املمار�شات  من  حمرتمة  تكون  حتى  املرونة  على  احلفاظ   . للمياه  املجتمع  م�شاريع  من 
الثقافية املحلية التي قد توؤثر على تنفيذ امل�شروع واجلدول الزمني له .

• ادارة وحتديث قائمة جرد جميع مواد البناء غري املحلية امل�شتخدمة يف امل�شروع . 	
• العمل 	 مبا يف ذلك ور�ض   ، �شكلت حديثا  لل�شرب والتي  ال�شاحلة  املياه  للجنة  الدعم  مرافقة وتقدمي 

والتواجد على راأ�ض العمل يف عمليات التدريب وال�شيانة مبا يف ذلك مهارات االإدارة املالية.
• اإعدادها 	 وبالتايل   ، عامة  طبيعة  ذات  وانها  املياه  م�شروع  بتكاليف  املتعلقة  املعلومات  اإىل  وبالنظر 

للمنظمات غري احلكومية  امل�شروع  لتنفيذ  ال�شهرية  املحلية والتحديثات  واإتاحتها يف مكاتب احلكومة 
والتقارير النهائية للم�شروع ، مبا يف ذلك البيانات املالية ، وال�شرد ، وال�شور والفيديو.

اذا ما ا�شتطاعت جمموعة من ال�شكان حتقيق 
حلمهم يف توفري م�شادر امنة للمياه ، فاإن من 
زراعية  جمعيات  تاأ�شي�ض  يف  التفكري  حقها 
ا�شافة  كال�شوف  منتوجاتها  حلماية  تعاونية 
�شاأنها  م��ن  التي  الطاقات  كافة  ح�شد  اىل 
حت�شني ظروف معي�شتهم وا�شتعادة كرامتهم 

االإن�شانية املحدودة.

االندنو�شية  ا�شي  مدينة  يف  ال�شحة  موظفو 
 2007 ع��ام  خ��الل  التطعيم  خطة  يناق�شون 

خالل دورة تدريبية.
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ال�ضيناريو الثالث : ال�ضناعات اال�ضتخراجية
املياه  كمية ونوعية  والتعدين على  املعادن  ، وبخا�ضة  اال�ضتخراجية  ال�ضناعات  �ضلبا  توؤثر 

املحلية والنظم االإيكولوجية و�ضحة االإن�ضان و�ضبل العي�س .

التعدين ب�شكل كبري ا�شتجابة  العاملية يف عام 2008 ، مت تو�شيع نطاق عمليات  املالية  : قبل االأزمة  امل�ضكلة 
الرتفاع اأ�شعار ال�شلع االأ�شا�شية للمعادن مثل الذهب والزنك والنحا�ض. ويف حني اأن �شناعة التعدين يف 
ان  اال   ، للدولة  االإي��رادات  وزيادة  املحلية  العمل  فر�ض  زيادة  مثل   ، املنافع  لتحقيق  تعد  االأحيان  من  كثري 
التحقق من هذا الوعد يختلف اختالفا كبريا ، الأنه يعتمد على نوع من عمليات التعدين والتي تعتمد على 
)ذوي املهارات املتدنية ، كثافة اليد العاملة مقابل التقنية وكثافة راأ�ض املال( وفعالية وتطبيق قوانني الدولة 
املعمول بها والرقابة التنظيمية. وعالوة على ذلك فان اأي من مثل هذه الفوائد ال بد من موازنتها يف مقابل 

العواقب الكثرية واالآثار البيئية ال�شلبية على �شحة االإن�شان ، والتي تنجم عن :

• �شفط امل�شادر واملوارد املائية املحلية املتاحة لعمليات التعدين . 	
• التلوث املحتمل ملوارد املياه �شواء اأثناء عملية التعدين او بعدها ول�شنوات عديدة .	

وهكذا فان النزاعات املت�شلة باملياه وعمليات التعدين كثريا ما ت�شري جنبا اإىل جنب .

النتيجة املرجوة : حت�شني نوعية احلياة للجميع من خالل دعم تدابري العدالة االجتماعية لتوفري فر�ض العمل 
املحلية وزيادة االإيرادات العامة ، واملطالبة باإنفاذ اأنظمة ملنع اأو تخفيف االآثار ال�شلبية على ال�شحة والبيئية 
الناجمة عن ا�شتخراج املعادن . بدال من ذلك ، وعندما يكون ذلك غري جمد ، ندعم التدابري التي تقاد حمليا 

وت�شعى حلظر فتح حفرة للتعدين واملعادن وا�شتخدام املواد الكيميائية اخلطرة ، مثل ال�شيانيد اأو الزئبق.

اعتبارات رئي�ضية : عند التعامل مع النزاعات القائمة املتعلقة باملياه والنا�شئة من العمليات اال�شتخراجية 
وال�شناعات يجب الرتكيز اأوال على جمع وحتليل املعلومات ، وثانيا على تطوير حمالت املنا�شرة الإحداث 
تغيريات يف قوانني التعدين والعمليات على حد �شواء. معظم اخلطوات التي ينبغي اتخاذها تنطوي على 
اجراءات املنا�شرة التي حتتاج اإىل فهم اجلوانب القانونية واالجتماعية و التقنية لعملية تعدين معينة. ومن 
بدائل  اإيجاد  ت�شمل  اأن  ميكن  املحليني  ال�شكان  حلماية  اجلهود  تخفيف  فان  الق�شري  املدى  على  انه  الوا�شح 
لوحدها   تتخذ  التي  االأجل  ق�شرية  التدابري  مثل هذه  ولكن  واحليواين.  الب�شري  لال�شتهالك  املياه  وحت�شني 
الواقع يف  ت�شتخدم يف  اأن  اإذ ميكن  اأخالقية.  الظاملة �شتكون غري  الق�شايا  ودون وجود نهج ملعاجلة هيكلية 
وتخفيف  ملنع  تدابري  باتخاذ  مطالبني  املحلية  املجتمعات  تهدئة  خالل  من   ، ال�شيقة  امل�شالح  التعدين  عملية 

تلوث املياه واالأر�ض .

االإجرائات املو�ضى بها )ملخ�س( :

. املحلية  واالهتمامات  وامل�شالح  االحتياجات  	•درا�شة 
ال�شلة. ذات  والقوانني  ال�شركات  و�شجل  اال�شتخراجية  اخلطط  يف  	•البحث 

ي��ج��ب احل��ك��م ع��ل��ى ال���ق���رارات ال��ت��ي يتم 
اإتخاذها  ويجب  مت  ما  خ��الل  من  اإتخاذها 
مبا  القيام  على  وم�شاعدتهم  الفقراء  خلدمة 

يخدم م�شاحلهم.
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• ت�شجيع التعليم للمجتمعات املحلية.	
• تعزيز القدرات املحلية للتنظيم ، الدعوة ، والتوثيق ، والتفاو�ض ، جمع االأموال والدفاع عن 	

حقوقهم. 
• ت�شجيع الوحدة ، التحالفات الرئي�شية واالئتالفات .	
• احل�شول على دعم الزعماء الدينيني . 	
• ر�شد واإدانة انتهاكات البيئية ، ال�شحة ، وغريها من االنتهاكات. 	
• الدعوة اإىل حت�شني القوانني وتنفيذها على ال�شعيدين الوطني ويف بلدان ال�شركات.	

مالحظة : امل�شاكل واالعتبارات ، واالإجرائات قد تختلف يف حاالت ال�شناعات االإ�شتخراجية عن تعدين 
املعادن .

اإجرائات تف�ضيلية مو�ضى بها / عملية التحول 6

تدخالت بناء ال�شالم املحلية

•  اال�شتماع للمخاوف التي عرب عنها اأع�شاء املجتمعات املحلية املحيطة بها م�شانع التعدين. وجنبا 	
اإىل جنب مع املجتمعات املحلية حتديد املوارد املتاحة من حيث القدرات الب�شرية ، وال�شبكات 
االجتماعية ، والقيم الثقافية. وباملثل ، ما تاأكد وما يراه اأفراد املجتمع من االحتياجات الرئي�شية التي 

ميكن للمتخ�ش�شني اخلارجيني م�شاعدتهم على الوفاء بها .
• احل�شول على الوثائق وا�شتعرا�شها ذات ال�شلة بعملية تعدين حمددة . اأي نوع من املياه واملوارد 	

تتطلب عملية التعدين؟ ما هي التدابري املقرتحة ملنع التلوث ؟ كم واي نوع من الوظائف املحلية 
ميكن حقا اإن�شاوؤها ؟ يف كثري من احلاالت ا�شبحت  عمليات التعدين متقدمة من الناحية التكنولوجية 

وروؤو�ض اأموال �شخمة ، وقد ي�شل اإىل الن�شف عدد املتخ�ش�شني الفنيني االأجانب يف املناجم .
• التقنية للتعدين. وجتهيز 	 ت�شهيل وتعزيز قدرة املجتمع املحلي للتنظم والدعوة ، وفهم اجلوانب 

قادة املجتمعات املحلية بكامريات وكامريات الفيديو لت�شجيل انتهاكات التعدين. وتعليمهم كيفية 
التنقل يف النظام القانوين للتنفيذ يف الوقت املنا�شب وا�شتنكارات ر�شمية مدعومة باالأدلة .

• م�شاعدة قادة املجتمع عندما ينتخبوا للحوار مع �شركات التعدين و / اأو احلكومة. والبناء على 	
اإىل  جنبا  القرار  �شنع  من جانب  على �شوت  للح�شول  �شعيهم  القائمة يف  مفاو�شاتهم  مهارات 

جنب مع ممثلي التعدين واحلكومة .

6-ا�شرتاتيجية ملعاجلة النزاعات التي ولدها فتح منجم تعدين الذهب يف هندورا�ض وبوليفيا وي�شتند هذا يف املقام االأول على 
اخلربة يف امليدان ، والتي يبلغها باتينيو كارلو�ض وخوان بابلو دورون هندورا�ض كاريتا�ض وايفان كوثربت معهد بعثة مارينول 

يف كوت�شابامبا ، بوليفيا .

الذي  الغمو�ض  هو  الرئي�شة  الق�شية  ميثل  ما 
املعادن  عن  التنقيب  �شركات  وجود  كيف 
لو  �شيحدث  ال���ذي  فما  النقية  اجل��دي��دة 
�شركات  تغري  التي  الثمينة  املعادن  ن�شبت 
التنجيم؟يف منطقة "ياناكو�شا" قامت �شركة 
"ثيومونت" بنقل وحتريك جبال من الرتاب 
من اجل احل�شول على الذهب حيث كانت 
ال�شخور  م��ن  طنا  ث��الث��ني  م��ن  اك��رث  حت��رك 
واح��دة  اون�����ش��ة  على  ح�شولهم  بغر�ض 
الزمن  مرور  ومع   . الثمني  املعدن  هذا  من 
تكون ال�شركة قد حركت ماليني االأطنان من 
هذه  مواقعها،غالبية  من  اجلبلية  ال�شخور 
ال�شخور تكون قد عوجلت باملواد الكيماوية 
البيئة  تلوث  ي�شبب  ال��ذي  االأم��ر  واالأ�شيد 

واملياه اجلوفية يف باطن االأر�ض.
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• وحتديد 	 املتحدة  املنا�شرة  وحملة  جلنة  ت�شكيل  يف  املحلي  املجتمع  من  امل�شلحة  اأ�شحاب  دعم 
احللفاء الرئي�شيني يف جميع قطاعات وم�شتويات احلكومة.

املياه  ق�شايا  على  وثيق  ب�شكل  ملزمة  الأنها   ، وخا�شا  هاما  دورا  تلعب  اأن  ميكن  امل��راأة  اأن  وتذكر 
وال�شحة ، وخا�شة الأطفالها .

• اأن متار�شها ، على �شبيل 	 للمنظمات واملجتمعات املحلية والتي يجب  التاأكيد على يقظة م�شتمرة 
القائمة  التعدين  �شركات  من  املطلوبة  البيئية  املراجعة  لعمليات  احلكومة  طلب  ل�شمان   ، املثال 

واجلديدة واأن ت�شطلع بها �شركات م�شتقلة عن �شركة التعدين.
• موا�شلة الر�شد خالل عمليات اإغالق املناجم ، ل�شمان التنفيذ الكامل للعمليات ال�شحيحة لتحقيق 	

اإ�شالح البيئة ، مبا يف ذلك تدابري للحد من املخاطر اجلارية مل�شاكل ال�شرف احلم�شية .

التدخالت الوطنية والدولية لبناء ال�شالم

• بناة 	 يحتاج  ،فعندئذ  وا�شحة  انتهاكات  عن  والتعلم  املت�شررة  املحلية  املجتمعات  تتبع  عند 
على  وينبغي  التعدين.  وقوانني  بالبالد  ال�شلة  ذات  املياه  درا�شة  اإىل  باملياه  ال�شلة  ذو  ال�شالم 
بناة ال�شالم  ف�شال عن اأ�شحاب امل�شلحة تثقيف اأنف�شهم يف جميع جوانب  تعدين املعادن. ماذا 
ما  املو�شوع؟  هذا  يف  والبيئة  العامة  وال�شحة  واملياه  التعدين  تنظم  التي  الوطنية  القوانني  تقول 
اخلربات التي تتمتع بها البلدان املجاورة ؟ لقد مت ا�شالح قوانني التعدين يف العديد من البلدان  
يف الثمانينات والت�شعينيات من القرن املا�شي مل�شالح �شركات التعدين نتيجة ل�شغوط من البنك 
الدويل و�شندوق النقد الدويل على اعتماد �شيا�شات التكيف الهيكلي. وهذه االإ�شالحات غالبا 

ما ت�شمنت :

• يراها �شرورية من 	 التي  املياه  اأي كمية من  ا�شتخدام  التعدين احلق يف  امتياز  منح �شاحب 
م�شادر داخل وخارج منطقة امتياز التعدين.

• ال�شماح ل�شاحب امتياز التعدين واعطائه احلق يف اتخاذ الرتتيبات الالزمة لنقل جمتمعات 	
باأكملها ، اإذا لزم االأمر.

•  تخفي�ض كبري لالتاوات وال�شرائب والتي على �شاحب االمتياز دفعها للدولة .	

• ال�شغط على الوكاالت ذات ال�شلة باحلكومة من اأجل تنفيذ املهام التنظيمية واإنفاذها ، على �شبيل 	
املثال ، وكاالت وطنية لقيا�ض التاأثري على املياه اجلوفية واملياه ال�شطحية املحلية ؛ الوكاالت الوطنية 
حلماية البيئة لر�شد التاأثري على معايري نوعية املياه واالأنظمة االإيكولوجية ، واملكاتب الوطنية لل�شحة 

لتحديد التاأثري على �شحة االإن�شان .

موجودة  الت�شامن  ب�شرورة  ال�شعور  ان 
ال�شكانية  الكتل  ممثل  لقاء  واأن  اجلميع  لدى 
اأن  كما  ذل��ك  على  دل��ي��ل  خ��ري  اال  ه��و  م��ا 
االأخطار التي ت�شببها مناجم التعدين جعلت 
لهذا  ه��وؤالء  ح�شور  مبكان  ال�شرورة  من 
االأ�شتماع  اج��ل  من  فقط  لي�ض  االأجتماع 
الأراء بع�شهم البع�ض ولكن من اجل اتخاذ 
ال�شركات  ل�شاأن وجود هذه  احلازم  القرار 
ان البع�ض منهم جاء من املناطق التي كانوا 
ن�شالهم  يف  وحدهم  باأنهم  فيها  ي�شعرون 
املت�شمنة  واث��اره��ا  التنجيم  �شركات  �شد 
االأمر  فيها،  املتواجدة  املناطق  حياة  على 
الذي يتطلب من االآخرين على تقدمي الدعم 

الروحي واملعنوي لهم.
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• الدرا�شات القانونية الرائدة التي توفر الدعم لالإجرائات التنظيمية والق�شائية احلكومية .	
• البحث عن متويل للموارد املحلية والوكاالت التنظيمية احلكومية والتي ، خالفا ل�شركات التعدين 	

والر�شد  للمراقبة  الالزمة  الفنية  اخلربة  مع  عقد  اجراء  على  قادرة  غري  تكون  ما  غالبا   ، العاملية 
الفعالني. مثال على اخلربة التقنية ذات ال�شلة يف هذه احلالة انه من �شاأن علماء اجليولوجيا املائية 

اإجراء حتليل م�شتقل لتحديد تاأثري التعدين على موارد املياه املحلية.
• التن�شيق مع املجتمع املحلي العلمي لتنفيذ درا�شات م�شتقلة عن نوعية املياه وكميتها والتاثري على 	

ال�شحة وعلى اأ�شا�ض م�شتمر. 
• وتن�شيق 	 ات�شاالت  واجراء  االأخرى.  البلدان  العاملية يف  التعدين  �شركة  �شجل  اأبحاث عن  اجراء 

اال�شرتاتيجيات مع املنظمات املحلية يف البلدان التي تعاملت بالفعل مع �شركة التعدين.
• درا�شات 	 اأو  م�شداقية  ذات  حكومية  بدرا�شات  ودعمها  الب�شرية  وال�شحة  البيئة  انتهاكات  اإدانة 

م�شتقلة ، وذلك با�شتخدام و�شائل االت�شال املحلية والوطنية والدولية .
• ت�شكيل حتالفات وطنية وتعزيز م�شاركة املواطنني يف �شنع القرارات ذات ال�شلة يف جمال التعدين.	
• امل�شاركة يف املوؤمترات االإقليمية والعاملية ومنا�شرة عدالة التعدين وال�شبكات 7. التعرف على قيمة 	

مثل هذه املحافل الدولية يف جمال حلول ال�شبكات للت�شامن ، من حيث املعلومات وكذلك الدعم 
املعنوي. وعالوة على ذلك ، فان مثل هذه االجتماعات ت�شاعد يف تو�شيح ما هي ال�شيا�شات التي 
ينبغي اأن توؤ�ش�ض للتعدين من اأجل تعظيم الفائدة لالقت�شادات املحلية واحلد من اال�شرار البيئية. 
العاملية  لل�شركات  املال  ت�شد« وامل�شتخدمة من قبل راأ�ض  القيام بذلك ،فان تكتيكات »فرق  وعند 
دون قيود قد تكون عن طريق التغلب جزئيا على االأقل ، والتحديات / بدائل ل�شباق »ال ميكن 

حتملها اإىل القاع« يف جمال حماية البيئة ، حقوق العمال ، وو�شع عائدات الدولة يف املكان .
• مراقبة االإجرائات احلكومية التنظيمية ، اأو عدم وجودها.	
• وتنظيمية من 	 بقيادة وطنية  امل�شتمر  التعليم  لفر�ض  الراعية  اجلهات  العمل وغريها من  دعم ور�ض 

 ، املحليني  امل�شلحة  الأ�شحاب  القدرات  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي   ، للتعدين  الدوليني  اخل��رباء 
ومهنيي املجتمع املدين ، وامل�شوؤولني التنظيميني العامني .

7-للح�شول على مثال على اأ�شا�ض نهج اإقليمي ليدافع عن عدالة التعدين ، وانظر جريدة 
El  Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina )Latin American Observatory of Minig Conflicts(

www.conflictosmineros.net ،)مر�شد اأمريكا الالتينية لنزاعات التعدين(     

القاء  عن  عبارة  هو  منجم  اي  افتتاح  ان 
قنبلة ينتهي مفعولها بعد انفجارها، لكن بعد 
االأنتهاء من العمل يف هذا املنجم وان�شحاب 
حتمل  للعيان  يبقى  املنطقة   م��ن  ال�شركة 
ال�شلبية التي خلفها املنجم  اال�شرار و االأثار 

على االأر�ض واملياه.
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• رعاية العمليات الت�شاركية مع اأ�شحاب امل�شلحة املحليني والوطنيني ل�شياغة الت�شريعات اجلديدة املقرتحة التي حتكم التعدين. وحاملا يتم االتفاق على م�شروع 	
القانون املقرتح يجب اتخاذ تدابري عامة لل�شغط على احلكومة لتمرير القانون.

• باملوؤ�ش�شات 	 يوؤخذ بعني االعتبار االت�شال  ان  النا�ض ، يجب  لي�شت مواتية الهتمامات  املحاكم  القانونية واالأخالقية. واإذا كانت  لتحقيق االنت�شارات  ال�شعى 
االإقليمية والعاملية لتعزيز التنمية البيئية العادلة امل�شتدامة 8.

• دعوة خرباء التعدين الدوليني لتقييم عمليات التعدين وخطط اإغالق املنجم. فلي�ض من النادر ان خطط عمليات الت�شغيل واالغالق التي يجري تنفيذها من قبل 	
�شركات التعدين العاملية يف اخلارج تعترب غري مقبولة وفقا لل�شروط التنظيمية يف بلدانهم االأ�شلية.

• التن�شيق مع �شركاء املنا�شرة الدوليني لتثقيف امل�شاهمني يف �شركات التعدين العاملية  فيما يتعلق بالتعدين وانتهاكاتها. الرتحيب بزيارات الوفود الدولية ، مبا يف 	
ذلك الربملانيني ، من اأجل تعزيز التعليم والت�شامن مع اجلهات الفاعلة من بلدان املن�شاأ مل�شالح التعدين العاملية . والدفع باجتاه قوانني وطنية يف البلدان االأ�شلية 

ل�شركات التعدين ليكونوا م�شوؤولني عن اإهمال ال�شلوك يف اخلارج.
• الق�شايا ، ودعم 	 امل�شكونية( على  الدينية  املنظمات  الوطنية واالإقليمية للمطارنة وكذلك بني  املوؤمترات  املثال ،  الدينيني )على �شبيل  الزعماء  توعية جمعيات 

التبادالت الدولية بني اأقرانه الدينيني من اأجل اإعداد ر�شائل رعوية وبيانات ، واملنا�شرة با�شم  تعزيز القوانني واحرتام حقوق االن�شان والبيئية.
• ن�شاطات يف تثقيف املجتمعات ب�شاأن اخليارات واملخاطر التي تنطوي عليها عمليات التعدين والتي قد حتدث يف امل�شتقبل. وربطها مع املجتمعات االأخرى والتي 	

�شبق اأن تاأثرت بالتعدين للمعرفة املبا�شرة ملا هي االإيجابيات وال�شلبيات وما املرجح اأن تكون.

8- يف جل�شة ا�شتماعها الرابعة من العام 2007 ، فان حمكمة امريكا الالتينية - دي اأغوا )حمكمة اأمريكا الالتينية للمياه( ، وهي منظمة دولية م�شتقلة ت�شعى لعدالة البيئية للم�شاهمة يف حل النزاعات ذات 
ال�شلة باملياه يف دول اأمريكا الالتينية والتي حكمت ل�شالح جماعة البيئة وهي معار�شة للتلوث و�شوء ا�شتخدام موارد املياه املحلية من خالل منجم الذهب �شان مارتن يف وادي �شرييا يف هندورا�ض.
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ال�ضيناريو الرابع : الو�ضول اإىل اإمدادات املياه
النزاع بني العائالت املت�ضلة ب�ضبكة اإمدادات املياه واالأ�ضر االأخرى غري املت�ضلة

امل�ضكلة : تختار بع�ض العائالت اال ت�شارك عند بدء العمل بتثبيت نظام امدادات للمياه جديد يف املجتمع ، ورمبا يرجع ذلك اإىل عدم الثقة يف نظام توزيع املياه بانه 
�شيعمل ب�شكل �شحيح على االإطالق )اأي ان املياه �شت�شل اإىل ديارهم( ، اأو عدم الثقة يف انه �شيتم تركيبه . وقد تعوق الهجرة املو�شمية اأي�شا بع�ض العائالت من امل�شاركة. 

ولكن متى ما اقرت ميزانية امل�شروع ويبداأ العمل ، قد يكون من ال�شعب تخ�شي�ض ما يكفي من املياه مل�شاركني اإ�شافيني .
وتبدي تلك االأ�شر التي اتخذت قرارها امل�شوؤوم بعدم امل�شاركة يف هذا امل�شروع منذ البداية ، وروؤية جريانهم يحققوا احل�شول على مياه حم�شنة يف منازلهم اأ�شباب 
االأ�شف ، وتبدا بذور النزاع بالربوز. وكق�شية عدالة فانه ال ينبغي الي احد اأن مينع من  احل�شول على املياه . ولكن يقت�شي االإن�شاف اأي�شا اأن الذين �شاهموا يف العمل 

)يف كثري من االأحيان عدة اأ�شهر( ، وكذلك �شاهموا نقدا فانه ينبغي مكافاأة ت�شحياتهم .
وميكن للياأ�ض ان يدب يف االأ�شر امل�شتبعدة من احل�شول على املياه ، في�شبح التوتر  �شديدا بحيث ميكن جر اطراف اخرى يف النزاع. وحتى حتقيق حل و�شط من�شف 

ميكن اأن يكون عادال ، فان املجتمع قد يعاين من خالل تق�شيم عدائي اكرث من ذلك بكثري.

املح�ضلة املطلوبة : حت�شني احل�شول على املياه املح�شنة جلميع املنازل ، مع توزيع عادل للت�شحية التي يتحملها جميع اأفراد املجتمع .

اعتبارات رئي�ضية : ويو�شى باتخاذ �شل�شلة من اخلطوات حلل مثل هذه النزاعات . ففي املراحل االوىل يجب ان يكون الرتكيز على منع ن�شوب النزاعات ، ويف املقام 
االأول من خالل ت�شجيع اأكرب عدد ممكن من العائالت للم�شاركة يف م�شروع املياه عن طريق التغلب على انعدام الثقة ، اأو غري ذلك من العقبات . ويف املراحل االأخرية 
من امل�شروع  وكذلك يف �شيناريوهات ما بعد االنتهاء منه فان احلاجة تكون للتخفيف من حدة النزاع ، وذلك بال�شعى اإىل م�شاعدة اجلانبني يف النزاع – امل�شمولون 

وامل�شتبعدون – لالعرناف بعدالة االدعائات التي يطالب بها الطرف االخر .

االإجرائات املو�ضى بها )موجز( : 

 . ممكن  عدد  اأكرب  م�شاركة  	•ت�شجيع 
  . ممكن  حد  اأق�شى  لتغطية  وتنفيذ  	•ت�شميم 

 . املجتمع  يف  والوحدة  التوافق  	•ت�شجيع 
واللجان.  واجلمعيات  املحلية  ال�شلطات  مع  	•العمل 

 . قبل  من  م�شتبعدة  كانت  التي  او  ا�شافية  الأ�شر  والتزامات  عادلة  اتفاقات  حول  مفاو�شات  	•اجراء 
االتفاقات. كافة  وحتديث  	•توثيق 

 اإجرائات تف�ضيلية مو�ضى بها / عملية التحول 9

الزيارة االأويل املجتمعية
• التوا�شل مع ن�شبة احلد االأدنى من االأ�شر يف املجتمع التي تود امل�شاركة يف امل�شروع قبل ان ي�شبح التمويل اخلارجي متاحا . اجراء حوار مع قادة املجتمع 	  

املحلي لالتفاق  على احلد االأدنى من العدد  الذي ال باأ�ض به – ولي�ض من غري املاألوف ان ال يقل عن 80 % من امل�شاركني .

9- هذه اال�شرتاتيجية ملعاجلة النزاع على الو�شول اإىل اإمدادات املياه ، وحتديدا بني امل�شاركني االأ�شليني يف امل�شروع واالأ�شر اجلديدة التي تطالب بتي�شري الو�شول للمياه ، مبنية ا�شا�شا ويف املقام االأول 
على خربة يف هذا املجال . املقدمة من قبل فيليبي غونزالي�ض  لبالومار - هندورا�ض ، وعلى العديد من م�شروعات املياه مع �شوما جاميا - بوليفيا.
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• ال�شنابري 	 كانت  )اإذا  املجتمع  اأفراد  من  اأي  اىل  املح�شنة  املياه  املياه جللب  امدادات  نظام  ت�شميم 
املنزلية و / اأو امل�شخات اليدوية( اأو مناطق )اإذا كانت ال�شنابري العمومية اأو اآبار املجتمع( �شعيا 
اإىل امل�شاركة يف امل�شروع. واإذا مل يكن متديد االنابيب ممكنا من الناحية الفنية اأو من الناحية املالية 
)على �شبيل املثال ، االأ�شر فوق خط ال�شف الهيدروليكي لنظام اجلاذبية ، اأو على م�شافات بعيدة 
من املدقع( فيجب التحدث مع منطقة العائلة لتحديد بدائل ، مثل امل�شخات اليدوية. اإذا كان هناك 
قيود يف التمويل جتعل �شخ املياه اىل املجتمع باأكمله يف �شنة مالية واحدة م�شتحيال ، فيجب اإن�شاء 
م�شروع خطة مراحل متتالية لعدة �شنوات حتى يتم الو�شول اإىل جميع املناطق . بذل كل جهد 

ممكن لعدم خلق التوتر يف املجتمع يف حال الف�شل يف توفري البنية التحتية للمياه لكافة املناطق.
• ت�شجيع اأكرب عدد ممكن من العائالت للم�شاركة يف التخطيط االأويل للم�شروع وتنفيذه. التوا�شل 	

افكارهم  ما غريوا  اإذا  �شيواجهونها  التي  املالية  ال�شائقة  وبيان   ، الراف�شني  �شيما  ، وال  اجلميع  مع 
وارادوا االن�شمام اإىل �شبكة املياه بعد ان �شيد امل�شروع بالفعل. ال�شرح لنطاق جمعيات املجتمع 
املحلي الوا�شع كيف ميكن تقدمي ميزانية امل�شروع املقرتح والذي يتطلب متويله ت�شميم �شامل ، مبا 

يف ذلك عدد واأماكن حمددة من االأ�شر للح�شول على املياه املح�شنة .
• اأن 	 لي�ض لديهم ثقة . ويجب ان ن�شع يف اعتبارنا  بال�شرب والتفهم الأفراد املجتمع الذين  التحلي 

كثريا ما تنخدع املجتمعات الريفية املهم�شة ، �شواء من جانب امل�شوؤولني املنتخبني واملنظمات غري 
احلكومية الذين ف�شلوا يف االرتقاء اإىل م�شتوى التوقعات التي اأثريت . امل�شاعدة يف التغلب على 
انعدام الثقة هذه من خالل دعوة ممثلني من جمتمع اآخر قد انتهوا من نوع مماثل للم�شروع للتحدث 

لالأ�شر حول جتربتهم اخلا�شة.

املوافقة على متويل امل�شروع

• لقبول 	 املرونة  تتيح  والتي  »كافية«  اإ�شافات  مع  امل�شروع  ميزانية  ، و�شع  التمويلي  اجلانب  وعلى 
اأن  مبكان  االأهمية  ومن   . املياه  اإم��داد  م�شروع  يف  الدخول  االآن  يرغبون  الذين  اجلديدة  االأ�شر 
هذه االأ�شر اجلديدة تكون م�شتعدة وقادرة على تلبية متطلبات نف�ض م�شاركة بقية العائالت التي 

ا�شرتكت قبل بدء البناء .

تنفيذ امل�شروع

• يجب على جمعية م�شتخدمي املياه وقبل البدء بتد�شني نظام املياه املوافقة على النظام االأ�شا�شي 	
للجنة �شرب املياه ، والتي ينبغي اأن يت�شمن حتديد ر�شوم التو�شيل مل�شتخدمي املياه يف امل�شتقبل 
الذين مل ي�شاركوا يف البناء االأ�شلي للنظام. عادة ، ويف املقابل فانه من الطبيعي وبعد اأن كر�شوا 
الكثري من وقتهم لهذا امل�شروع ، فان امل�شاركني يريدون القيمة الكاملة لعملهم مبا يف ذلك اية مبالغ 

املناطق  لتطوير  املبذولة  اجلهود  جمال  "يف 
اىل  ال�شالم  بناء  يحتاج  للمياه  امللتقطة 
على  االجتماعية  العالقات  المناط  االنتباه 

نف�ض م�شتوى االهتمام باجلوانب التقنية."
ريك جونز 2008
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مالية قد دفعوها . وعالوة على ذلك فان اأي اأنابيب اأو مواد البناء االأخرى املطلوبة لتمديد النظام اإىل منزل جديد بعد افتتاح امل�شروع هي اي�شا ويف كثري من 
االأحيان م�شوؤولية امل�شتخدم اجلديد ، اأو كيان التمويل اخلارجي ، مثل احلكومة املحلية.

اإجناز امل�شروع

• تعلن عن احتياجاتها. ويف كثري من االأحيان 	 بالنظام �شوف  الربط  التي ترغب يف  االأ�شر اجلديدة  فان  املياه ،  اإمدادات  افتتاح �شبكة  اآجال ، وبعد  اأم  عاجال 
�شت�شاب بال�شدمة لقيمة ر�شوم التو�شيل التي اقرتها جمعية امل�شتخدمني للمياه القائمة للعائالت اجلديدة التي تن�شم اإليها .

• ولناأخذ ، على �شبيل املثال )جمتمع ما( ، حيث كل عائلة من العوائل االأ�شلية امل�شاركة يف م�شروع نظام املياه �شاهمت مببلغ 15 دوالر نقدا جتاه مواد البناء ، 	
ف�شال عن خم�شني يوما من العمل اليدوي. ر�شوم الربط مل�شتخدمني جدد من املرجح اأن تعك�ض قيمة هذه امل�شاعدات  العينية والتربعات النقدية :

م�شاهمة نقدية من قبل االأ�شرة خالل تنفيذ امل�شروع : 15 دوالرا 
قيمة العمل اليدوي لالأ�شرة الواحدة )50 يوما ×4دوالرات يف اليوم الواحد( : 200دوالر 

اإجمايل م�ضاهمة اال�ضرة اجلديدة يف امل�ضروع : 235 دوالرا

يف مثل هذه احلالة ، فان ر�شوم الربط لال�شر اجلديدة �شوف يكون مئتان وخم�ض وثالثون دوالرا ، وهو مبلغ بعيدا عن متناول جميع االأ�شر يف املناطق الريفية 
تقريبا الذين يعي�شون على زراعة الكفاف. وعالوة على ذلك ، هذا ال ي�شمل حتى تكلفة االأنابيب ومواد البناء االأخرى التي ، اإذا مل تدفع من قبل م�شادر 

خارجية ، فانه غالبا ما يقع االآن على عاتق االأ�شر اجلديدة كذلك.

• ويجب ادراك اأنه ولن�شف العام االول اأو نحو ذلك من افتتاح امل�شروع فان ر�شوم اال�شرتاك هذه من املحتمل اأن تكون غري قابلة للتفاو�ض . ويف الوقت نف�شه 	
فان اال�شتياء من جانب االأ�شر اجلديدة والتي ترغب باأ�شعار معقولة �شيكون يف ازدياد ، وال�شعور بالعجز يف جمموعات ، باالإ�شافة اإىل اخلوف من ان يجري 

ا�شتغاللهم من قبل اأع�شاء جلنة املياه ال�شاحلة لل�شرب .
• جتنب جتاوز احلدود ، مثل جتاوز �شرعية �شلطة جلنة املياه ال�شاحلة لل�شرب والتي تعمل  بناء على تفوي�ض من جمعية م�شتخدمي املياه . عندما تواجه با�شتئنافات 	

من عائالت جديدة للتدخل ومن اجلهات املانحة اخلارجية /  واملنظمات غري احلكومية املنفذة ، فانه رمبا من   االأف�شل احالتهم اإىل جلنة مياه ال�شرب ، م�شريا اإىل 
اأن هذه امل�شاألة هي م�شاألة داخلية للمجتمع. ومع الوقت ، وان كانت امل�شكلة مل حتل بعد ، فان دعم خفي حلل و�شط قد يكون يف النظام ، كما هو مقرتح اأدناه.

م�شروع متابعة

• عادة وبعد مرور بع�ض الوقت واأ�شر اإ�شافية ت�شتمر ودون جناح يف طلب الو�شول غري املكلف للنظام ، تناول م�شاألة ر�شوم االت�شال مرة اأخرى مع جمعية 	
م�شتخدمي املياه وجلنة �شرب املياه . ومع االعرتاف بق�شايا العدالة التي اأثريت من قبل اجلانبني ، وت�شجيع جلنة مياه ال�شرب لتكون مرنة يف و�شع احللول املمكنة 

التي ميكنها من ج�شر الهوة املتزايدة داخل املجتمع بني اولئك الذين ت�شلهم املياه واولئك الذي ال ت�شلهم .
• ناق�ض التنازالت املمكنة التي تظهر عادلة لكال اجلانبني. على �شبيل املثال ، تقرتح مبلغ نقدي خمف�ض لر�شوم الربط التي يجب اأن يدفعها امل�شتخدمني اجلدد ، 	

جنبا اإىل جنب مع  خطة دفع بدون فائدة. ويف املقابل ، فاإن االأ�شر اجلديدة �شتوافق على تقدمي اخلدمات العينية من خالل العمل اليدوي يف �شيانة / التو�شع 
يف �شبكة املياه.
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• وكاأطراف خارجية يف النزاع )مثل احلكومات املحلية واملنظمات غري احلكومية( ، خذ بعني االعتبار توفري احلوافز للتو�شل اإىل حل و�شط ، على �شبيل املثال ، 	
من خالل عر�ض توفري مواد البناء الالزمة لتو�شيع النظام يف حال ح�شل اأطراف النزاع على حتقيق توافق يف االآراء.

• وللمزيد من التقدم يف هذا النهج التوفيقي القيام بتذكري م�شتخدمي �شبكة املياه االأ�شليني اأنه يف يوم من االيام ، ويكاد يقرتب من اأي وقت م�شى ، ان اأطفالهم 	
قد يرغبوا يف ربط ا�شرهم  اجلديدة بنظام توزيع املياه ، على افرتا�ض اأنهم ي�شتطيعوا اأن يفعلوا ذلك .

• واأخريا ، توثيق اأي اتفاقات مت التو�شل اإليها ، مبا يف ذلك حتديث القوانني واالأنظمة التي حتكم نظام �شبكة مياه ال�شرب يف املجتمع . 	
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ال�ضيناريو اخلام�س: الهجرة الق�ضرية ب�ضبب الكوارث الطبيعية 
اأو النزاعات امل�ضلحة

اإن�ضاء  اأو  النا�س  لتهجري  ــوؤدي  ت التي  امل�ضلحة  للكوارث/ال�ضراعات  الطارئة  اال�ضتجابة 
مع�ضكرات الالجئني

امل�ضكلة: كثرياً ما تكون خميمات الالجئني )االأ�شخا�ض الذين يعربون احلدود الدولية( و/اأو االأ�شخا�ض 
ب�شبب  التهجري  كان  �شواء  �شحيح  وهذا  لل�شراعات،  عر�شة  االأ�شلية(  الدولة  )�شمن  داخلياً  املهجرين 
الكوارث الطبيعية اأو احلروب اأو االإرهاب، وعادة ما يح�ض النا�ض الذين يجدون اأنف�شهم يف هذه االأو�شاع 
املختلفة  ال�شحايا  فئات  بني  املحتملة  العداوات  تتاأرجح  وقد  وال�شعف،  وال�شياع  بالعنف  عميق  ب�شعور 
وال�شرف  املياه  خدمات  وتفاقم  اجلدد،  والقادمني  امل�شت�شيفة  املجتمعات  بني  وحتى  واملجرمني  وال�شحايا 
ال�شحي القائمة التوترات يف تلك االأو�شاع املتقلبة وميكن اأن يوؤدي اإىل مزيد من ال�شراعات. بالرغم بقاء 
رفاهية اأولئك الذين اأجربوا على التهجري �شمن امل�شوؤولية القانونية للدولة التي يكونوا مواطنني فيها، فاإن 
الدول االأجنبية واملنظمات غري احلكومية مدعوة لتوفري االإغاثة لتخفيف االآثار ال�شلبية الناجمة عن التهجري.

النتائج املرجوة: الت�شغيل املالئم ملخيمات الالجئني/االأ�شخا�ض املهجرين داخلياً والذي يلبي االحتياجات 
ويجب  النزوح،  على  اأجربوا  الذين  الأولئك  ال�شحي  وال�شرف  املياه  خدمات  فيها  مبا  الداخلية  االإن�شانية 
ال�شكان  ا�شتيعاب حقوق واحتياجات  النتيجة من خالل  �شاأنها تعزيز هذه  التي من  االطالع على االأعمال 
حالة  اخل�شو�ض  وجه  على  االعتبار  بعني  االأخذ  مع  النف�شية،  وال�شحة  والنف�شية-االجتماعية  االإن�شانية 

االأ�شخا�ض االأكرث �شعفاً كالن�شاء واالأطفال والعجزة.

االعتبارات الرئي�ضية: مت �شياغة املعايري الفنية واالجتماعية الأو�شاع خميمات الالجئني الطارئة يف اأدلة 
اأدناه  املبينة  الوكاالت، وتعترب اخلطوات  امل�شرتكة بني  الدائمة  املتحدة  االأمم  و�شعها م�شروع »�شفري« وجلنة 
مقدمة موجزة اإىل اأنواع املنهجيات وال�شلوكيات واملمار�شات الثابتة ال�شرورية ملعاجلة االحتياجات املتعلقة 
اأخذ اخلطوات  بيوتهم، ومت  اأجربوا على النزوح من  باملياه وال�شرف ال�شحي لالأ�شخا�ض املهجرين الذين 

املبينة هنا من مراجع رئي�شية.

االإجرائات املو�ضى بها )موجز(:
- تلبية معايري الرعاية االإن�شانية املو�شوعة.

- االلتقاء باالأ�شخا�ض االأكرث �شعفاً )الن�شاء-االأطفال-العجزة(.
- تلبية املعايري املو�شوعة لتوفري خدمات املياه وال�شرف ال�شحي والنظافة.

- �شمان اإدارة واأمن وحماية اجتماعية منا�شبة.
- االلتقاء باملجتمعات امل�شيفة وكذلك االأ�شخا�ض املهجرين.

- دعم الرتتيبات املحددة بالنوع االجتماعي والثقافة.
- طلب امل�شاعدة من هيئات املياه وجمموعات جمتمعية اأخرى ملنع واإدارة ال�شراعات.

- الرقابة على واال�شتجابة للتوترات بني املجموعات ب�شفة عاجلة.

»ت�شبح حفر املراحي�ض املقفلة ذات التهوية 
مواقع  الطارئة  احل��االت  بع�ض  يف  ال�شيئة 
للعنف اجلن�شي مبا يف ذلك االغت�شاب يف 
املياه  م�شادر  على  ال�شراعات  ت�شبح  حني 

م�شدراً كبرياً للمحن يف مناطق اأخرى«.
الوكاالت- بني  امل�شرتكة  الدائمة  اللجنة 

2007-�ض 179



امليــــاه والــــنزاع124 ادخال عملية �ضنع ال�ضالم �ضمن تنمية موارد املياه

امليــــاه والــــنزاع

االإجرائات املف�شلة املو�شى بها/عملية التحويل:

• هذه 	 و�شعت  وتلبيتها،  التالية  الرئي�شية  املراجع  يف  املف�شلة  الرعاية  مبعايري  جيدة  بدراية  التمتع 
الطارئة  االأو�شاع  يف  اخل��ربة  من  �شنني  م��دار  على  الدولية  االإن�شانية  الغوث  منظمات  املعايري 

واال�شتجابة للكوارث الطبيعية والعنف واال�شطهاد املوؤدي للهجرة الق�شرية:

• االأحمر 	 والهالل  ال�شليب  جلمعيات  ال��دويل  واالحت��اد  االأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة 
واآخرون )1994(، ومدونة �شلوك احلركة الدولية لل�شليب والهالل االأحمر واملنظمات غري 

احلكومية املخت�شة باإغاثة الكوارث.
وفعالية  اال�شتقالل  على  واحلفاظ  لل�شلوك  املعايري  اأعلى  حلماية  »املدونة«  هذه  وت�شعى 

االإغاثة بعد الكوارث.

• م�شروع »�شفري« )2004(: امليثاق االإن�شاين واملعايري الدنيا يف التجاوب مع الكوارث.	
يحدد دليل امل�شروع احلد االأدنى من املعايري الواجب حتقيقها يف اإعانة الكوارث يف كل 
والتغذية  ال�شحي  وال�شرف  املياه  خدمات  وهي  الرئي�شية  اخلم�ض  القطاعات  من  قطاع 
احلق  على  االإن�شاين  امليثاق  ويوؤكد  ال�شحية،  واخلدمات  واالإيواء  الغذائية  وامل�شاعدات 
يف احلياة بكرامة والتمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني ومبداأ عدم االإعادة الق�شرية كحماية 
حرياتهم  تكون  اأن  ميكن  حيث  اأو  فيها  يعي�شون  التي  االأماكن  اإىل  اإعادتهم  من  الالجئني 

عر�شة للتهديد )16(.

•  يت�شمن دليل اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت:	

حماية  اإىل  ميداين  ودليل  ت�شغيلية  اأدلة  الطبيعية:  والكوارث  االإن�شان  حقوق   )2008(
حقوق االإن�شان يف الكوارث الطبيعية.

)2007( اأدلة اإىل ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي-االجتماعي يف االأو�شاع الطارئة.

)2005( اأدلة اإىل تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي يف االأو�شاع االإن�شانية: 
الرتكيز على منع التجاوب مع العنف اجلن�شي يف االأو�شاع الطارئة.

)2003( اأدلة اإىل تدخالت مر�ض االإيدز يف االأو�شاع الطارئة.

الكوارث  مع  التجاوب  عند  علينا  »يجب 
و�شع اأفكارنا اخلا�شة جانباً ومعرفة احتياجات 
املوارد  نحرتم  اأن  كذلك  النا�ض.....وعلينا 
الب�شرية  )القدرات  فعاًل  املوجودة  املحلية 
والقيم  واملمار�شات  االجتماعية  وال�شبكات 

الثقافية(«
ويزلز واآغر-2008

ال�شكان هائلة يف املخيمات  كانت احتياجات 
على طول ال�شاحل الهندي يف اأعقاب اأمواج 

املد العايل )ت�شونامي( عام 2004
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تهدف مراجع اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت اإىل تقدمي االإر�شاد حول االعتبارات 
االجتماعية املتعلقة بالعمل جتاه تلبية احلد االأدنى من املعايري التي و�شعها م�شروع »�شفري«، 
اأو  ميكنها حت�شني  الدعم-  توفري هذا  كيفية  –اعتماداً على  الأنها  مهمة  االعتبارات  وهذه 
-179( املتاأثرة  لل�شعوب  النف�شي-االجتماعي  والرفاه  النف�شية  بال�شحة  االأذى  اإحلاق 

.)182
• تلبية احلد االأنى من املعايري التي حددها م�شروع »�شفري« لتعزيز خدمات املياه وال�شرف ال�شحي 	

والنظافة وخا�شة يف جماالت التالية: تعزيز النظافة وتزويد املياه والتخل�ض من الف�شالت ومكافحة 
اإىل م�شروع »�شفري« للموؤ�شرات  النفايات ال�شلبة واملجاري، ويرجى الرجوع  االأمرا�ض واإدارة 

الرئي�شية حتت كل من تلك املعايري الدنيا للمياه/ال�شرف ال�شحي )102-51(.
• ال�شحي 	 وال�شرف  املياه  توفري  »تخطيط  على  الوكاالت  بني  امل�شرتكة  الدائمة  اللجنة  اأدلة  تن�ض 

جلميع ال�شكان )مع ا�شتهداف ال�شكان يف دائرة اخلطر على وجه اخل�شو�ض( بطريقة تدعم االأمن 
والكرامة واخل�شو�شية واحلل غري العنيف للم�شاكل، وتت�شمن اعتبارات اجتماعية معينة يف توفري 

املياه واالأمن ومرافق النظافة وال�شرف ال�شحي املالئمة ثقافياً )2007-�ض 29-28(«.
• يتعلق 	 فيما  الوكاالت  بني  امل�شرتكة  الدائمة  اللجنة  بها  تو�شي  التي  الرئي�شية  االإج��رائ��ات  �شن 

باالعتبارات االجتماعية عند العمل من اأجل املعايري الدنيا للمياه وال�شرف ال�شحي التي و�شعها 
م�شروع »�شفري« )اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت-2007-«ورقة عمل 2.1«-�ض 179-

182(، وفيما يلي مثال على هذه االإجرائات الرئي�شية واإدارة ال�شراعات على املياه �شمن املخيمات 
مع االأخذ باالعتبار ق�شايا االأمن واحلماية:

تعزيز ال�شالمة واحلماية الأعمال املياه وال�شرف ال�شحي:

• اإليها مبن فيهم االأ�شخا�ض االأكرث 	 �شمان قرب نقاط مياه كافية من املنازل و�شهولة الو�شول 
�شعفاً كالعجزة.

• االأطفال 	 ك��دوام  ال�شرورية  االأن�شطة  مع  تتداخل  ال  بحيث  ق�شرية  االنتظار  اأوق��ات  جعل 
املدر�شي.

• اأمكن، ويعد توفري حرا�ض ذكور 	 اإن  اأمن دورات املياه واأماكن اال�شتحمام وتهويتها  �شمان 
واإناث واأ�شواء اأب�شط طرق حت�شني االأمن.

• االآبار 	 وتغطية  ثقافياً  مقبولة  تكون  واأن  اال�شتحمام  واأماكن  املياه  دورات  خ�شو�شية  �شمان 
واإبعاد خطرها عن االأطفال.

على  اأفغان�شتان  يف  والن�شاء  االأطفال  »يقول 
املنف�شلة  املياه  دورات  نق�ض  اأن  املثال  �شبيل 
من  الأنه  الرئي�شية  القلق  م�شادر  اأحد  للن�شاء 
اأج�شادهن  م��ن  ج��زء  اأي  ك�شف  املحظور 

وميكن اأن يلطخ �شرف عائالتهن«.
ال��وك��االت-  ب��ني  امل�شرتكة  الدائمة  اللجنة 
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منع واإدارة ال�شراعات باأ�شلوب بناء:

• عندما يوجد تدفق للمهجرين فاإنه يجب اتخاذ خطوات للحيلولة دون نق�ض تزويد املياه يف 	
التجمعات امل�شت�شيفة وال�شغط الناجم على امل�شادر.

• االأخرى 	 املجتمعية  الفئات  اأو  املياه  م�شلحة  من  بالطلب  املياه  مواقع  على  ال�شراعات  منع 
تطوير نظام ملنع واإدارة ال�شراعات من خالل تدوير اأوقات الو�شول بني العائالت مثاًل.

• النظر يف حماولة احلد من ال�شراعات بني الفئات املهجرة املتجاورة اأو بني ال�شكان الدائمني 	
عن طريق ت�شجيع الفئات املتنازعة على التعاون يف اإن�شاء بئر م�شرتك.

• يجب االإ�شارة اإىل اأنه اإذا عانت الدولة امل�شت�شيفة والتي مل تتاأثر ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة 	
ال�شحية  واخلدمات  وامللب�ض  واملاأوى  ال�شحي  وال�شرف  املياه  يف  مماثل  نق�ض  من  الكارثة  بفعل 
توفري  يجب  فاإنه  قريبة  الجئني  خميمات  يف  الكارثة  من  املتاأثرون  اأولئك  يعي�ض  حيث  االأ�شا�شية 
جهود االإغاثة )للدولة امل�شت�شيفة( على اأ�شا�ض من�شف )اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت-

2008-�ض 32(.
• تنفيذ اإجرائات قائمة على النوع االجتماعي لقطاع املياه وال�شرف ال�شحي يف احلاالت الطارئة، 	

وتت�شمن عينة تو�شيات اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت يف هذا ال�شدد )2005-�ض 46-
:)48

• حتديد املخاطر االأمنية على الن�شاء والفتيات ودجمهن يف ت�شميم وبناء مرافق املياه وال�شرف 	
ال�شحي مع االنتباه اإىل اأن مرافق املياه وال�شرف ال�شحي العمومية غري املركزية اأو �شعبة 
الو�شول اأو �شيئة التهوية اأو �شيئة احلماية ميكن اأن تزيد �شعف الن�شاء والفتيات اأمام العنف 

اجلن�شي.
• لالأمرا�ض 	 احل�شا�شية  �شديدي  النا�ض  يكون  الطارئة حيث  �شياق احلاالت  ال�شروري يف  من 

الن�شاء والفتيات  امل�شتخدمني وخا�شة  اأن يكون جلميع  املياه  تنقلها  التي  واملوت من االأوبئة 
من  للحد  امل�شرتكة  امل�شوؤولية  تعزيز  اأجل  من  النظافة  و�شروط  ممار�شات  حتديد  يف  راأي 

املخاطر.
• االأمان 	 لزيادة  الن�شاء  مدخالت  على  بناء  ال�شحي  وال�شرف  املياه  مرافق  تخطيط  يجب 

ال�شكان  بني  الدائم  احل�شور  مع  باملياه  متعلقة  مب�شوؤوليات  املكلفني  اأولئك  عبء  وتقلي�ض 
املهجرين من عائالت �شغرية تقودها الن�شاء واملراهقني واالطفال بال مرافقني.

»ت�شري الن�شاء واالأطفال اأميااًل على االأقدام يف 
يزيد  مما  املياه،  على  للح�شول  املناطق  بع�ض 

خطر تعر�شهم لالعتداء ».
جوزيف جيزا ناكامينا

اليون�شيف-كندا
2006

 

ماء  حاملة  للمنزل  طريقها  يف  �شغرية  فتاة 
املياه  عن  البحث  وي�شغل  ت�شاد،  يف  لعائلتها 
يحد  ما  وكثرياً  الفتيات  وقت  من  كبرياً  جزءاً 

من تعليمهن
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• وباملثل فاإنه يجب الت�شديد على القطاعات ال�شعيفة االأخرى من ال�شكان املهجرين، وفيما يلي عينة من االإجرائات الرئي�شية التي حددتها اللجنة الدائمة امل�شرتكة 	
بني الوكاالت لالإدراج يف برامج املياه وال�شرف ال�شحي لتلبية احتياجات العائالت املت�شررة من االأو�شاع الطارئة التي يفر�شها مر�ض االإيدز )2003-�ض 

:)43-42
• امل�شاعدة على نبذ اخلرافات واالأوهام حول تلوث املياه مبر�ض االإيدز وبالتايل احلد من التمييز �شد ال�شكان الذين يعي�شون مع اأو امل�شابني مبر�ض االإيدز، 	

وتت�شمن االأوهام ال�شائعة ما يلي:

توؤدي امل�شاركة يف بئر مع اأ�شخا�ض يحملون مر�ض االإيدز اإىل تلوث مياهه.. 1
ميكن اأن ي�شاب النا�ض مبر�ض االإيدز ب�شبب تلوث املياه اجلوفية قرب مواقع دفن من اأ�شيبوا بهذا املر�ض.. 2

• يف 	 �شعوبة  باالإيدز  امل�شابون  يعاين  اأن  وميكن  ال�شحي،  وال�شرف  املياه  خدمات  اإىل  مزمنة  اأمرا�ض  من  اأفرادها  يعاين  التي  العائالت  و�شول  ت�شهيل 
احل�شول على املاء ب�شبب الت�شهري والتمييز والقدرة املحدودة على االنتظار يف الطوابري اأو القدرة غري الكافية على نقل حاويات املياه الكبرية احلجم.

• ت�شميم اأنظمة مياه تاأخذ بعني االعتبار االأعداد املتزايدة من االأطفال وامل�شنني الباحثني عن املاء، وهذا يعود جزئياً ملر�ض االإيدز، والتاأكد من اأن اأذرع 	
امل�شخات لي�شت عالية اأكرث من الالزم بحيث ال يكون ال�شخ �شعباً للغاية واأال تكون جدران البئر عالية جداً.

• ت�شهيل و�شول مقدمي الرعاية اإىل مياه اإ�شافية من اأجل االأ�شخا�ض امل�شابني باالإيدز، وقد يكونوا بحاجة اإىل كميات مياه اأكرب من املعتاد لغ�شل املالئات 	
واالأغطية الأفراد االأ�شر امل�شابني باأمرا�ض مزمنة واال�شتحمام مرات اأكرث من املعتاد.

• بذل مزيد من اجلهود ل�شمان �شماع اأ�شوات االأ�شخا�ض امل�شابني باالإيدز ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة )التمثيل( وميكن ا�شتثناء االأ�شخا�ض امل�شابني 	
واأ�شرهم على نحو مق�شود اأو غري مق�شود من عملية اتخاذ القرارات املجتعمية املتعلقة باملياه.
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يهدف هذا التقرير اإىل اإطالع واإر�شاد القائمني على التنمية املائية وحقوق االإن�شان وبناء ال�شالم اإىل مزيد من التعزيز الفاعل للماء باعتباره قوة وحدة وحياة بداًل من 
قوة تق�شيم وعنف، ويقدم الق�شم االأول معطيات حول اأمن وعدم امل�شاواة يف قطاع املياه على النطاق العاملي، كما ي�شف ال�شراعات الثابتة وم�شبباتها ويقدم املبادئ 
والنماذج والربوتوكوالت املتعلقة بالتعاون املائي، يف حني يقولب الق�شم الثاين التنمية املائية �شمن منوذج بناء ال�شالم ويقدم االأدوات والتقنيات واالإجرائات املنا�شبة 
املقرتحة يف عدة �شيناريوهات �شراع منوذجية. تلخ�ض املالحق يف نهاية هذا التقرير املنهجيات املتنوعة لتقييم املخاطر وحتديد املوارد القيمة على �شبكة االإنرتنت وتوفري 
املراجع الرئي�شية امل�شتخدمة يف اإعداد هذا التقرير. قد يبدو هذا التقرير بالن�شبة للبع�ض ملخ�شاً ب�شورة زائدة وبالن�شبة الآخرين مليئاً بالتفا�شيل العملية، وال تزال امليزانية 
تبدو بالن�شبة الآخرين بعيدة عن ال�شواب، وناأمل على اأية حال اأن يفتح هذا التقرير نافذة عري�شة على عامل املياه امل�شطرب وتوفري اإطار عام مركز للقائمني الذين ي�شعون 

ملنع وتخفيف املجابهات العنيفة حول املياه التي تعترب اأكرث املوارد الطبيعية حيوية.

يعد هذا التقرير عماًل م�شتمراً وناأمل اأن يحفز مزيداً من التحقيقات، ويقوم مقام دعوة للخو�ض على نحو اأكرث عمقاً يف الق�شايا الرئي�شية املحددة كال�شراعات احلدودية 
بالكامل، كتلك التي حتوم حول موا�شيع النوع االجتماعي واملياه، كما تقدم نف�شها  التيارات التي مل يتم ا�شتك�شافها  اأو الدعوة الإتباع عدد من  اأو حقوق االإن�شان، 
كاأ�شا�ض للدورات التدريبية التنظيمية، فاالحتماالت املوجودة عديدة. توؤمن خدمات االإغاثة الكاثوليكية باالإجمال اأن هذه اجلهود متثل م�شاهمة فريدة لالأدبيات املنت�شرة 
والتي تركز على املياه وال�شراعات، ويكمل هذا التقرير وثائق �شدرت حديثاً ك�ّحل ال�شراعات واملهارات التفاو�شية لالإدارة املتكاملة مل�شادر املياه« )برنامج االأمم املتحدة 
االإمنائي-2008(، و�شتكون اخلطوة القادمة خلدمات االإغاثة الكاثوليكية هي اختبار الفائدة من هذا التقرير يف هذا املجال وحتديد فيما اإذا مبقدوره توفري اإر�شاد فاعل 

للقائمني، ونحن نرحب باأي تعليقات اأو اقرتاحات.

اخلــــــــامتــــــة



ــــــــــالحــــــــــق امل
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ملخ�س خطوط اال�ضتجواب لتقييم خماطر النزاع املتعلق باملياه

ان التحديات التقنية واالجتماعية املعقدة املرتبطة مبوارد املياه يف انتظار ممار�شي تنمية بناء ال�شالم. تهدف 
خطوط اال�شتجواب الواردة اأدناه اإىل دعم اجلهود املبذولة من قبل ممار�شي تنمية املياه للمنع/التخفيف من 
النزاعات، مع اأن كل هذه اخلطوط غري �شاملة وغري متعلقة جلميع احلاالت اإال اأنها قد ت�شهل من دمج كل من 
اإدارة موارد املياه واملنع/التخفيف من النزاع يف مراحل مبكرة من التخطيط. ان هذه العملية �شرورية ل 

»ر�شم خريطة النزاع« – وتعد عن�شر اأ�شا�شي يف تقييم نزاع املياه ومتطلبة الأية برنامج ذات ال�شلة باملياه.

االعتبارات االجتماعية واالقت�ضادية 

من ميلك املياه واالأر�ض؟ ومن ال ميلكها؟. 1
هل تف�شل �شيا�شة املياه جمموعة على اأخرى؟ اإذا كانت االإجابة نعم، فكيف؟. 2
ما هي �شكاوي النا�ض الذين تو�شلهم املياه ب�شعوبة؟. 3
هل ت�شبب الفي�شانات ونق�ض املياه وبناء �شدود جديدة حرمان النا�ض من اأرزاقهم و جتربهم على . 4

الهجرة؟
كيف يرتبط النزاع املتعلق باملياه بالنزاعات احلالية االأخرى؟ . 5
كيف تقوم االختالفات التاريخية والنزاعات غري املحلولة باإظهار نف�شها يف نزاع املياه احلايل؟. 6
يف اأية حالة من حاالت النزاع املائي التي عليها العني، هل و�شلت املحاوالت ال�شابقة اإىل حلول؟ . 7

اإذا كانت االإجابة نعم، ماذا ح�شل؟
كيف ي�شاهم الف�شاد املتعلق باملياه وغياب ال�شفافية يف عدم امل�شاواة االجتماعية اجلارية؟. 8
النا�ض �شعفا من ال�شكان؟ )على �شبيل . 9 املياه ال�شاحلة لل�شرب الأكرث  ما هي تكاليف تو�شيل نظام 

املثال ر�شوم التو�شيل و �شرائب اال�شتهالك ال�شهري(

امللحق اأ

ل��ق��د ت���زام���ن ال�����ش��راع م���ع ال��ت��ل��وث يف 
ا�شتعماالت هذا النبع يف هوندورا�ض الذي 
كان غري حم�شن يف ال�شابق، وكان ي�شتعمل 
ول�شرب  املالب�ض  ولغ�شل  ال�شرب  مل��ي��اه 
متطورة  هند�شية  طرق  عرب  ولكن  االغنام. 
الثالثة  اال�شتعماالت  هذه  على  احلفاظ  مت 
حتى اليوم ولكن عرب بنية حتتية مطورة التي 
ق�شت على تلوث املياه وبذلك مت فك النزاع 

ال�شابق حول هذا املورد.
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اأو حتت �شغط من موؤ�ش�شات . 10 ب�شكل م�شتقل،  القرار  اتخاذ هذا  العملية؟ وهل كان  تلك  تاريخ  اإدارة خدمات مياه احلكومة املحلية، فما هو  اإذا خ�شخ�شت 
االإقرا�ض املتعددة االأطراف اخلارجية؟ ما هي �شروط عقود اخل�شخ�شة املثرية للجدل؟ االإيجابيات وال�شلبيات؟ ما هي املواقف الثقافية لل�شعب املحلي نحو 

�شلعة من املياه؟ هل دولة قادرة/على ا�شتعداد ملراقبة وتنظيم هذه الرتتيبات بفعالية؟
كيف ميكن ان ت�شاهم الوثائق املتعلقة باملياه املنتجة على م�شتوى حملي، بلدي و دويل من قبل القادة املتدينني او غريهم من قادة املجتمع املدين يف حتويل . 11

النزاعات؟

االعتبارات املوؤ�ض�ضية وال�ضيا�ضية

كيف ت�شرع ملكية وا�شتخدام املياه؟ ومن قبل من؟. 1
من يحكم احل�شول على املياه؟ وكيف يتم منحه؟ . 2
ما هي اآليات امل�شائلة للموؤ�ش�شات التي حتكم ا�شتخدام وتوزيع املياه؟. 3
ما هي العنا�شر التي مت توزيعها من اإدارة املياه؟ وما هي العنا�شر التي بقيت متمركزة؟. 4
اإن كانت االإدارة عامة اأو خا�شة، هل ت�شمح هيكل اإدارة خدمات بلدية املياه الرقابة الفعالة من خالل م�شاركة امل�شتخدمني يف �شنع القرار؟. 5
كيف ميكن اأن تختلف القوانني الت�شريعية والعرفية املتعلقة مبلكية املياه واالأرا�شي عن بع�شهم؟. 6
هل اآليات اإدارة املياه )العريف والر�شمي( فعالة ومنفذة وهل ينظر اإليها على اأنها عادلة؟. 7
ما هي املوؤ�ش�شات والقواعد والقوانني التي حتكم املوارد املائية؟ وعلى ماذا ت�شتند هذه ال�شيا�شات )القانون يف مرحلة اال�شتعمار، القانون يف مرحلة ما بعد . 8

اال�شتعمار، القانون احلديث اأم القانون التقليدي/العريف(؟ هل تتداخل اأو تتعار�ض مع بع�شها البع�ض؟
كيف يتم اإدارة التناف�ض بني خمتلف م�شتخدمي املياه )مثل التعدين ،الزراعة ، الطاقة الكهرومائية ، واإمدادات املياه ال�شاحلة لل�شرب وال�شلطات احلكومية . 9

املتداخلة(؟

االعتبارات البيئية

ما هي املخاطر البيئية احلالية اأو امل�شتقبلية التي قد تهدد تزويد منطقة معينة مبوارد املياه؟ . 1
كيف ميكن اأن ي�شاهم الف�شل يف تنفيذ ممار�شات اإدارة متكاملة للمياه على اأ�شا�ض م�شتجمعات املياه يف التدهور البيئي وبالتايل يوؤثر �شلبا على معي�شة النا�ض؟. 2
كيف ميكن اأن ت�شبب �شلوكيات املنبع يف تلوث م�شب املياه؟ . 3
 كيف توؤثر ممار�شات �شحة االإن�شان على نوعية املياه؟. 4
هل هناك بدائل للم�شاريع املتعلقة باملياه الوا�شعة يف النطاق املنفذة من قبل املزودين باملياه )مثل ال�شدود( من اإدارة طالبي املياه )مثل مقايي�ض احلفظ(؟. 5



133 امليــــاه والــــنزاع ادخال عملية �ضنع ال�ضالم �ضمن تنمية موارد املياه

موارد اإ�ضافية متوفرة على االإنرتنت
قاعدة بيانات منازعات املياه العذبة العابرة.

 تقدمي ملحة عامة عن منع وحل نزاع املياه، يحتوي هذا املوقع على �شجل االأحوا�ض االأنهار الدولية وقواعد بيانات قابلة للبحث مغطية اأحداث املياه الدولية منذ عام 
1984 ومعاهدات املياه العذبة الدولية منذ عام 1820. برعاية وزارة العلوم اجليولوجية، جامعة والية اأوريغون، الدكتور اآرون وولف.

/http://www.transboundarywaters.orst.edu

.UN-Water برنامج االمم املتحدة لتقييم املياه
اأن�شئت يف عام 2003 ، وهو اآلية االأمم املتحدة الرئي�شي لتعقب متابعة القرارات ذات ال�شلة باملياه الذي مت التو�شل اإليه يف موؤمتر القمة العاملي لعام 2002 عن التنمية 
   .2015 عام  بحلول  الن�شف  حوايل  اىل  ال�شرب  ملياه  يفتقرون  الذين  اال�شخا�ض  عدد  خف�ض  يف  املتمثل  الهدف  �شيما  وال  لالألفية،  االإمنائية  واالأه��داف  امل�شتدامة 

..http://www.unwater.org

املجل�س العاملي للمياه 
املنهج الدويل للموؤ�ش�شات اخلا�شة والعامة املقرر يف عام 1996 ردا على القلق املتزايد حول ق�شايا املياه من جانب املجتمع العاملي. كل ثالث �شنوات، ينظم املجل�ض 

املنتدى العاملي للمياه.
 ..http://www.worldwatercouncil.org

املياه للجميع ـــــ مراقبة املياه والغذاء 
تعمل مع �شركاء التحالف يف جمتمعات حول العامل لتحدي خ�شخ�شة املياه. هدفها الدفاع عن املياه باعتبارها من املوارد العامة، و�شمان احل�شول على املياه ال�شاحلة 

لل�شرب وباأ�شعار معقولة، وتعزيز االعرتاف باحلق يف املاء دوليا.
..http://foodandwaterwatch.org/water/world-water

اآليات اإدارة متكاملة للموارد املائية 
جمموعة من املمار�شات اجليدة الإدارة موارد املياه على جميع امل�شتويات. برعاية ال�شراكة العاملية للمياه.

..http://www.gwptoolbox.org 

منتدى ال�ضيا�ضة العاملي: املياه يف نزاع 
تدر�ض املقاالت والتحليالت املوجودة يف هذا املوقع نزاعات املياه الدولية، واال�شطرابات املدنية الناجمة عن نق�ض املياه، واحللول التنظيمية املحتملة حلل م�شكلة النزاع 

..http://www.globalpolicy.org/security/natres/waterindex.htm.حول املياه

�ضبكة جلنة امل�ضاعدة على التنمية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقت�ضادية يف النزاع وال�ضالم والتعاون االمنائي.
ان �شبكة جلنة امل�شاعدة على التنمية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقت�شادية يف النزاع وال�شالم والتعاون االمنائي عبارة عن املنتدى الدويل الذي يجمع خرباء منع 
ن�شوب النزاعات وبناء ال�شالم من وكاالت تنمية ثنائية او ثالثية االطراف، مبا يف ذلك نظام االمم املتحدة،  املحفل الدويل الذي يجمع على منع ن�شوب النزاعات وبناء 
ال�شالم خرباء من وكاالت التنمية الثنائية واملتعددة االأطراف ، مبا يف ذلك من منظومة االأمم املتحدة، واملفو�شية االأوروبية و�شندوق النقد الدويل والبنك الدويل. 

 ..www.oecd.org/dac

امللحق ب
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