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نبذة
لم َ
يرق التقدم نحو بلوغ الهدفين  2و 6من أهداف التنمية المستدامة إلى مستويات مرضية نظ ًرا إلى تدهور العديد من المؤشرات مع الوقت
بما فيها ارتفاع عدد ناقصي التغذية ومن يعانون زيادة الوزن والسمنة ،ناهيك عن االرتفاع السريع في عدد األشخاص المعرضين للنقص الحاد
في المياه .ويتفاقم التعثّر بسبب تغيّر المناخ وتنامي أوجه انعدام المساواة في األمن الغذائي والمائي على الصعيدين اإلقليمي والعالمي ،بما في
ذلك الوصول إلى نظم غذائية عالية الجودة ،ما يؤدي إلى زيادة انتهاك حق اإلنسان في المياه كما حقه في الغذاء.
وسيتطلب تغيير مسار تلك االتجاهات جهو ًدا إضافية أكبر من جانب األوساط المعنية بالمياه وباألمن الغذائي والتغذية ،بما في ذلك تعزيز
أداء عقد العمل من أجل التغذية ،والعقد الدولي للعمل من أجل الماء للتنمية المستدامة .فحتى تاريخه ،لم تحصل أي زيادة في التعاون
بين هاتين المبادرتين المحوريتين ،إذ لم يبادر أي من برنامجي العمل إلى البحث بشكل منهجي في الروابط بين هذين العقدين ،أو في
فرص إلقامة مبادرات مشتركة.
ويكتسي التعاون ضرورة ملحة بوجه خاص ،نظ ًرا إلى التحديات األساسية المرتبطة بتفضيل أولويات معينة على أخرى .فمن دون التنسيق بين
األوساط المعنية بالمياه وتلك المعنية باألمن الغذائي والتغذية ،قد تؤدي اإلجراءات الرامية إلى تحقيق الهدف  2والمتمثل في القضاء على
الجوع ،إلى تدهور الموارد المائية في العالم فتزيد بالتالي عرقلة إنفاذ العقد الدولي للعمل من أجل الماء والهدف  6المتعلق بالمياه والصرف
الصحي .وبالمقابل ،قد تتسبب اإلجراءات الرامية إلى تعزيز الهدف  6بالحد من التقدم في تحقيق عقد العمل من أجل التغذية والهدف .2
وتستعرض الوثيقة تلك التحديات في إطار تحليل أوسع للمسارات المعقدة التي تربط المياه باألمن الغذائي ونتائج التغذية .كما تتناول تغ ّير
المناخ والطلب المتزايد على الموارد المائية نظ ًرا إلى دورها المركزي في رسم مستقبل المياه واألمن الغذائي .وترد االستنتاجات الرئيسية
للتقرير على شكل ثالث توصيات تركّز على السبل الممكنة لتناول العالقة المعقدة بين المياه والتغذية ،وتعظّم النتائج كالتالي:
• تطبيق إدارة للمياه الزراعية مراعية للتغذية .يتع ّين على خبراء التغذية والصحة توحيد جهودهم مع القيمين على إدارة الموارد المائية
على مستوى األسر الزراعية والمجتمع المحلي والحكومي ،من أجل تعزيز مسارات إيجابية لالنتقال بين الزراعة البعلية والمروية على حد
سواء وبين األمن الغذائي والتغذوي.
• زيادة االستدامة البيئية لألنماط الغذائية .هناك حاجة ملحة إلى العمل بشكل أكبر على تأثير االتجاهات الغذائية الراهنة على الموارد
البيئية ،والعكس صحيح .ويجب أال يقتصر األمر على توثيق األضرار الحاصلة في ظل الوضع الراهن الحالي ،وإنما يجب تناول التوصيات
العملية الموجهة إلى أصحاب المصلحة اإلقليميين والوطنيين بشأن إصالح السياسات واالستثمارات الكفيلة بالتصدي للخسائر البيئية
والصحية الفادحة التي تسفر عنها االتجاهات الغذائية الحالية اليوم.
• المعالجة الصريحة لمواطن عدم المساواة االجتماعية في الروابط بين المياه والتغذية .يجب المبادرة إلى اإلدراج االستباقي للشرائح
السكانية المنكشفة في عملية تطوير الخدمات المائية ،بما في ذلك مراعاة احتياجاتها والقيود التي تعاني منها ،في التصميم األولي للبنية
التحية.
ويتوجه التحليل في هذا التقرير وتوصياته إلى الجهات الفاعلة في األمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة القادرين على الوصول إلى
نقاط الدخول ألجل تسريع التقدم .ولتوسيع نطاق التعاون وتوليد األدلة أهمية خاصة خارج مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
حيث سبقت أن أرسيت بعض الروابط .وسيكون ذلك أساسيًا من أجل الحد من المساومات وتعزيز الزخم.
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مقدمة
يرتبط الوصول المستق ّر إلى المياه ذات الجودة الكافية ارتباطًا وثيقًا باألمن الغذائي والتغذية الجيدة ،إال أن الموارد المائية عرضة
للخطر الشديد بسبب نضوبها وتدهورها وكذلك ج ّراء تدمير الموائل (تقييم النظم اإليكولوجية في األلفية2005 ،؛ المنبر الحكومي
الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي .)2019 ،وتكمن المفارقة في أن بعضً ا من تلك
التهديدات المحدقة بالمياه وما يتصل بها من نظم إيكولوجية ناجمة مباشر ًة عن الطلب على الغذاء ،بما فيه التغييرات في النمط
الغذائي .وبالمثل ،فإن مستوى انعدام األمن الغذائي والجوع يرتفع في األقاليم التي تفتقر إلى الوصول إلى المياه أو التي تعاني من
تدهور متزايد في مياهها .وهناك خمسة عوامل أو روابط أساسية تؤكد قوة العالقة بين المياه واألمن الغذائي والتغذية:
• إ ّن جودة المياه وتوفرها عامالن بالغا األهمية في ما خص استخدامها للشرب والطهو والصرف الصحي والنظافة الشخصية .وتجتمع
هذه االستخدامات عادة م ًعا تحت ثالثية «توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية».
• وتمثّل الزراعة المستخدم األكبر قاطب ًة للمياه العذبة المسحوبة بنسبة تق ّدر بحدود  70في المائة تستخدم بكاملها تقريبًا لغايات
الري.
• وللمياه دور ضروري في جميع «األنشطة والعمليات والنتائج» (أنظر  Ericksenوآخرين 2010 ،الصفحة  )26على صعيد النظام
الغذائي .وينطوي األمر على إنتاج األغذية (مصايد األسماك وتربية األحياء المائية والمحاصيل والمواشي) ،وتجهيز األغذية (على
المستوى الصناعي وصوالً إلى المستوى األسري) وإعداد األغذية.
• والمياه جزء ال يتجزأ من عمل النظم اإليكولوجية وإنتاجيتها.
• كما أن المياه ضرورية للتجارة وللصناعة.
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وتتسم هذه الروابط بتشعبها وتعقيدها ،وفي حين يذهب بعضها في اتجاهين ،تسير روابط أخرى في اتجاه واحد من المياه إلى
األمن الغذائي والتغذوي .وال يتعارض أي من تلك الروابط مع اآلخر كما تتصف جميعها بتجاذب أساسي بين أولويتين .فعلى سبيل
المثال ،من شأن الترويج الضيق لتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لغايات التغذية ،من دون مراعاة األثر الذي تمارسه
توصيات السياسات تلك على إتاحة المياه على صعيد اإلنتاج األولي واألمن الغذائي الناجم عنه ،أن يعرقل التقدم في تحقيق جملة
من النتائج المتعلقة بالتغذية والمياه.
وقد صدر عن خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ( 2030خطة عام  )2030اعتراف هو األكثر رسمية حتى اليوم بالتحديات
المتداخلة بين المياه وبين األمن الغذائي والتغذوي التي ينبغي تخطيها من أجل تحقيق عالم أفضل للجميع (األمم المتحدة.)2015 ،
وبموازاة أهداف التنمية المستدامة ،ع ّينت الجمعية العامة لألمم المتحدة الفترة بين  2016و 2025كعقد لألمم المتحدة للعمل من
أجل التغذية (األمم المتحدة )2016 ،فيما اعتبرت الفترة  2018-2028عق ًدا دول ًيا للعمل من أجل الماء (األمم المتحدة( )2017 ،أنظر
الملحق ألف لالطالع على األحكام الرئيسية لهذين العقدين الصادرين عن األمم المتحدة) .ويستند هذان العقدان ،كما أهداف التنمية
المستدامة التي يدعمانها 2إلى حق اإلنسان في الحصول على قدر كاف من الغذاء ومياه الشرب والصرف الصحي (الجمعية العامة
3
لألمم المتحدة2010 ،؛ لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية(2010 ،
 1ال تقل االستخدامات الثقافية والدينية والرتفيهية للمياه أهمية عن سواها من االستخدامات ولكنها مل تخضع لبحث معمق يف هذه الوثيقة.
املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة) والهدف  6من أهداف التنمية املستدامة (ضامن إتاحة املياه وخدمات الرصف الصحي
 2الهدف ( 2القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية ّ
للجميع).
 3بيد أن استخدام املياه إلنتاج األغذية وغري ذلك من أنشطة إنتاجية ال يعترب (حتى اآلن) حقًا من حقوق اإلنسان (أنظر مثالً  Van Koppenوآخرين Mehta, 2017 ،وآخرين.)2019 ،
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وعلى الرغم من هذين اإلعالنين العالميين وما أسفر عنهما من جهود ،ال يزال العديد من البلدان بعي ًدا عن تحقيق األهداف الرئيسية للتغذية والمياه
بحلول  2025أو  .2030وفي ما خص التغذية ،ينص التقرير المرحلي لعام  2019بشأن أهداف التنمية المستدامة الصادر عن المجلس االقتصادي
واالجتماعي على ما يلي:
«إن الجوع آخذ في االزدياد مرة أخرى على مستوى العالم وما زال سوء التغذية يؤثر على ماليين األطفال .واالستثمار العام في الزراعة على مستوى
العالم آخذ في االنخفاض ،حيث يحتاج صغار منتجي األغذية والمزارعون األسريون إلى دعم أكبر بكثير وهناك حاجة ماسة إلى زيادة االستثمارات
في البنى التحتية والتكنولوجيا من أجل الزراعة المستدامة» (المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ،2019 ،الصفحة [ 8النسخة العربية]).
وفي ما يتعلّق بالمياه ،يخلص التقرير إلى ما يلي« :رغم التق ّدم المحرز ال يزال الباليين من الناس يفتقرون إلى المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي
وغسل األيدي .وتشير البيانات إلى أن تحقيق الهدف المتمثل في حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي بحلول عام  2030سيتطلب مضاعفة
معدل التقدم السنوي الحالي .ومن األهمية بمكان زيادة الكفاءة في استخدام المياه وإدارتها لتلبية الطلب المتزايد على المياه والتصدي للتهديدات
التي تواجه األمن المائي ولتزايد وتيرة وحدة الجفاف والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ .وفي وقت إعداد هذا التقرير ،من غير المر ّجح أن تصل
معظم البلدان إلى مرحلة التنفيذ التام لإلدارة المتكاملة للموارد المائية بحلول عام» ( 2030المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة،2019 ،
الصفحة [ 15النسخة العربية]).
وتأتي الخطوط التوجيهية الطوعية من أجل اإلعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق األمن الغذائي الوطني» على ذكر المياه في البند :11-8
«أخذًا في الحسبان أن حصول الجميع على الماء بكميات وجودة وافية عنصر أساسي للحياة والصحة ،يتع ّين على الحكومات أن تبذل قصارى جهدها
لتحسين الوصول إلى الموارد المائية وتشجيع استخدامها على نحو كفء ومستدام ،وتوزيعها على مختلف المستخدمين على نحو كفؤ وبما يلبي
احتياجات اإلنسان األساسية على نحو عادل يوفّق بين عمل النظم األيكولوجية واالحتياجات المحلية والصناعية والزراعية ،بما في ذلك المحافظة
على جودة مياه الشرب» (منظمة األغذية والزراعة.)2005 ،
وعلى هذه الخلفية ،يضحى الوضع أكثر إلحا ًحا لكون العقد الخاص بالتغذية والعقد الخاص بالماء قد صيغا بمعزل عن أحدهما اآلخر ومن دون
مراعاة أحدهما اآلخر .فحتى تاريخه ،لم يعمد أي من برنامجي العمل إلى البحث بصورة كافية في إقامة روابط معيارية وتدخالت مشتركة (أمانة
عقد العمل من أجل التغذية 2019؛ األمم المتحدة 4(2017 ،ونتيجة لذلك فإن المبادرتين تف ّوتان فرصة حاسمة لتحديد إمكانيات للتآزر والحد من
المساومات بين أولويتيهما وتقريب البلدان من تحقيق مجموعتي األهداف (فضالً عن العديد من األهداف األخرى للتنمية المستدامة).

اإلطار :1
الثغرات المعرفية التي تعتري العالقة بين المياه والتغذية
• قلة المعرفة بتأثيرات استخدام مياه الزراعة في التغذية وتأثير التغذية في استخدام المياه.
• وقلة المعرفة بالتأثير التغذوي لزيادة التقلب في إمدادات المياه (التي تكون إما شحيحة وإما فائضة).
• وقلة المعرفة بالتأثير التغذوي لزيادة التنافس على المياه بين مختلف المستخدمين وعبر الحدود الجغرافية.
• وقلة المعرفة بأدوار النساء والرجال على صعيد تحقيق الغايات المتعلقة بالمياه وبالتغذية.
المصدر :مقتبس عن  Ringlerوآخرين2018 ،

 4مع أن برنامج عمل العقد بشأن التغذية يذكر الدور الحيوي الذي تؤديه ثالثية «توفري املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية» يف ضامن التغذية الجيدة ،فهو ال يعرتف بروابط أخرى توازيها أهمية .ومن املطلوب
زيادة التشاور مع األوساط املعنية باملياه ملعالجة هذا اإلغفال.
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وفي يوليو/تموز  2018قام فريق من الخبراء التابعين للجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية بعقد اجتماع حول التغذية وارتباطاتها باألهداف
األخرى للتنمية المستدامة 5فحدد ضرورة زيادة التعاون بين خبراء التغذية وخبراء المياه .وقد أدى نشر مذكرة معلومات أساسية وافية (Ringler
وآخرون )2018 ،بشأن الروابط بين الهدف  6ومك ّون األمن الغذائي والتغذية للهدف  ،2إلى زيادة الزخم والتوعية بضرورة مراعاة المجموعة
الكاملة للروابط القائمة بين المياه والتغذية ،مع اإلشارة إلى أن أيّا من العقدين لن يحقق كامل قدراته من دون تبيان واضح لتلك الروابط ومعالجة
المقايضات.
تستند وثيقة المناقشة هذه الصادرة عن اللجنة إلى النتائج التي حققتها تلك المبادرات السابقة .وإذ تسترشد بالثغرات المعرفية التي حددها   �Rin

 glerوآخرون (اإلطار  ،)1فهي تستطلع الروابط المعقدة القائمة بين المياه والتغذية ،وتوصي بثالث سبل ممكنة للتعامل مع هذا التعقيد وتعظيم
نتائج األولويتين.
وتحتوي الوثيقة على ( )1موجز باتجاهات انعدام األمن المائي وسوء التغذية )2( ،ونبذة عن المسارات المتعددة بين المياه والتغذية )3( ،وقسم
يعرض التحديات المتصلة بتنامي التنافس على المياه من منظور تغير المناخ واإلنصاف في الوصول إلى المياه )4( ،وقسم يقترح ثالث توصيات
لتسريع التعاون والعمل المشترك عبر األوساط المعنية بالمياه وبالتغذية .والجدير بالذكر أن تلك التوصيات قابلة إلدماجها في مراجعات منتصف
المدة لكال العقدين ،غير أنها تستوجب أيضً ا تنفيذ إجراءات من قبل جهات من خارج األمم المتحدة بغية تسريع التقدم بوجه كاف .ولهذا السبب،
تهدف هذه الوثيقة أيضً ا إلى تقديم أفكار جديدة بشأن العالقة بين المياه والتغذية بطريقة تستقطب مجموعة أوسع من المنظمات ومهامها ونقاط
الدخول المختلفة لغايات التعاون والتنسيق.

 5تحديدًا األهداف  1و 6و 7و 9و 11و 12من أهداف التنمية املستدامة.
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انعدام األمن المائي وسوء التغذية :الحالة الراهنة واالتجاهات
 2-1انعدام األمن المائي

مــع تنامــي عــدد ســكان العالــم وتســارع وتيــرة التوســع الحضــري ومســتويات المعيشــة ،يتنامــى بموازاتهــا الطلــب علــى الميــاه
فــي مجــال الزراعــة والصناعــة ولالســتخدامات المنزليــة (مثــل الشــرب واالســتحمام والطبــخ) .ويتفاقــم هــذا النمــو فــي الطلــب جـ ّراء
اإلجهــاد المائــي القائــم أصـاً فــي العديــد مــن األقاليــم ،والــذي يعــزى جزئيًــا إلــى عــدم كفايــة التقـ ّدم فــي تحســين كفــاءة اســتخدام
الميــاه ،والتدنــي المزمــن لالســتثمارات فــي جملــة مــن النظــم .فعلــى ســبيل المثــال ،غال ًبــا مــا تعجــز نظم الــري الواســعة النطــاق عن
تأميــن الميــاه للمزارعيــن حيــن يحتاجــون إليهــا ،كمــا قــد تعانــي نظــم تخزيــن الميــاه مــن التســرب ،فيمــا أن العديــد مــن شــبكات
اإلمــداد المائــي ومعالجــة الصــرف الصحــي التابعــة للبلديــات ال تحظــى بصيانــة جيــدة وال يمكــن االعتمــاد عليهــا ،ناهيــك عن انتشــار
األنشــطة الريعيــة (مثـاً .)1986 Repetto ،وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن حوالــى  80فــي المائــة مــن الميــاه العادمــة تنســاب مــن دون
خضوعهــا ألي معالجــة إلــى البيئــة فيمــا أن مصــادر التلــوث المنتشــرة تتزايــد هــي األخــرى مهــدد َة الصحــة العامــة والبيئــة علــى حــد
ســواء ،ممارسـ ًة تأثيـرات مكلفــة فــي ما خــص التلــوث ،ومخفض ًة مــن إتاحــة المــوارد المائيــة لالســتخدامات األخــرى (Mateo-Sagasta
وآخــرون2018 ،؛ البرنامــج العالمــي لتقييــم الميــاه2017 ،؛  Rosegrantوآخــرون.)2009 ،
ونتيجــة لذلــك ،يعانــي أكثــر مــن مليــاري شــخص اليــوم انعدا ًمــا مســتدا ًما وحــا ًدا لألمــن المائــي .وعلــى ســبيل المثــال ،يفيــد تقريــر
مرحلــي صــدر مؤخ ـ ًرا بشــأن الهــدف  6أن التقــدم فــي تنفيــذ المقاصــد المتعلقــة بالميــاه وبالصــرف الصحــي (أنظــر الملحــق بــاء،
الجــدول بــاء 2-لالطــاع علــى القائمــة الكاملــة بالمقاصــد) قــد كان غيــر مـ ٍ
ـرض وغيــر متســق (األمــم المتحــدة )2018 ،مــع عجــز 2.2
مليــار نســمة عــن الحصــول علــى ميــاه شــرب مأمونــة فــي عــام  ،2015فيمــا يفتقــر 4.2مليــار شــخص إلــى القدرة علــى الحصــول على
خدمــات الصــرف الصحــي الخاضعــة إلدارة مأمونــة (األمــم المتحــدة.)2018 ،

وكان التقــدم فــي حمايــة النظــم اإليكولوجيــة المتصلــة بالميــاه واســترجاعها – ألهميتهــا الحيويــة بالنســبة إلــى رفــاه المجتمعــات
والنمــو االقتصــادي  -غيــر كاف هــو أيضً ــا مــع فقــدان مــا يقـ ّدر بحــدود  70فــي المائــة مــن أراضــي المســتنقعات الطبيعيــة خــال
القــرن المنصــرم (األمــم المتحــدة.)2018 ،
وتــؤدي التحديــات األساســية علــى مســتوى إمــدادات الميــاه إلــى مفاقمــة الطلــب المتزايــد عليهــا .وتتمثــل تلــك التحديــات فــي
ما يلــي )1( :إن أكثــر مــن نصــف األمطــار التــي تهطــل ســنويًا غيــر متــاح لالســتخدامات البشــرية الممكنــة )2( ،وإن مــوارد الميــاه
العذبــة موزّعــة بطريقــة غيــر متســاوية عبــر األقاليــم ،ناهيــك عــن تزايــد انعــدام اليقيــن فــي توزيعهــا بســبب تغيــر المنــاخ؛ ( )3وإن
األقاليــم الناميــة الرئيســية تعانــي تقلبــات كثيــرة فــي اإلمــدادات المائيــة مــن ســنة إلــى أخــرى وضمــن الســنة الواحــدة كذلــك (أي
التغ ّيـرات الموســمية فــي اإلمــدادات) .وتفــرض هــذه التحديــات قيـ ًدا أساسـ ًيا علــى األمــن المائــي فــي العديــد مــن األقاليــم .فعلــى
ســبيل المثــال ،تتســم حصــة الفــرد الســنوية مــن مــوارد الميــاه العذبــة بشـ ّحها بوجــه خــاص فــي كل مــن الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا وجنــوب آســيا ،وإن تقلّــب إمــدادات الميــاه ضمــن الســنة الواحــدة مرتفــع فــي أفريقيــا جنــوب الصحـراء الكبــرى ،فــي مقابل
وجــود وفــرة أو وفــرة زائــدة بمعــدالت مرتفعــة فــي األقاليــم التــي تهــب فيهــا الريــاح الموســمية بصــورة منتظمــة (المونســون) كمــا
هــي الحــال فــي جنــوب وجنــوب شــرق آســيا (الشــكل .)1
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وتشــير التوقعــات إلــى تفاقــم تداعيــات انعــدام األمــن المائــي وتوســعها مــع ازديــاد آثــار تغيــر المنــاخ حــد ًة (األمــم المتحــدة2018 ،؛  Ringlerوآخــرون،
)2016؛ وهــي لــن تقتصــر علــى «األقاليــم التــي تنــدر فيهــا الميــاه تقليديًــا» .فمثـاً ،خــال موجــة الحــر التــي ضربــت أوروبــا عــام  ،2018بلغــت الحرارة
فــي أوروبــا الشــمالية بمــا فيهــا الســويد مســتويات قياســية أثرت ســلبًا علــى اإلنســان وعلــى اإلنتــاج الغذائــي والبيئة .ونتيجـ ًة لذلــك ،أدرجــت الحكومة
الســويدية مبل ًغــا يقــارب  130مليــون دوالر أمريكــي فــي ميزانيتهــا لصالــح المزارعيــن المتضرريــن مــن الجفاف ،ال ســيما للتعويــض عن الذبــح الجماعي
للثــروة الحيوانيــة وارتفــاع أســعار أعــاف الحيوانــات بســبب تض ـ ّرر المــوارد المحليــة بفعــل الح ـرارة؛ واعتبــا ًرا مــن أكتوبر/تشــرين األول  ،2019لــم
يتمكــن احتياطــي الميــاه الجوفيــة فــي الســويد فــي معظــم الطبقــات الحاملــة للمياه مــن العودة إلــى مســتوياته مــا قبــل عــام ،Jan Lundqvist(( 2018
رسالة شخصية).

الشكل:1
نصيب الفرد من المياه المتاحة2015 ،

املوارد املائية الداخلية املتجددة
مرت مك ّعب يف السنة للفرد

مالحظة :احتُسب عبر قسمة عدد السكان على الموارد المائية الداخلية المتجددة.

المصدر :النموذج الدولي لتحليل السياسات المتعلقة بالسلع األساسية الزراعية التابع للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (.)2019

 2-2سوء التغذية

فــي عــام  ،2018عانــى  22فــي المائــة مــن األطفــال ( 149مليونًــا) دون ســن الخامســة مــن التقـ ّزم فيمــا أصيــب مــا يقــارب  50مليــون طفــل بالهـزال
(اليونيســيف ومنظمــة الصحــة العالميــة والبنــك الدولــي .)2018 ،وفــي عــام  ،2016عانــى  131مليــون طفــل تتـراوح أعمارهــم بيــن ســن الخامســة
والتاســعة ،باإلضافــة إلــى  207مالييــن مراهــق ،مــن الــوزن الزائــد (منظمــة األغذيــة والزراعــة والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة واليونيســيف
وبرنامــج األغذيــة العالمــي ومنظمــة الصحــة العالميــة.)2019 ،

وبالنســبة إلــى الســكان البالغيــن ،فــإن معــدالت الــوزن الزائــد والســمنة لديهــم تتزايــد ســنة بعــد ســنة منــذ عــام  2000مــع تســجيل أســرع معــدل
لهــذا التزايــد فــي المناطــق الريفيــة (التعــاون بشــأن مخاطــر اإلصابــة باألمـراض غيــر المعديــة .)2019 ،وفــي عــام  ،2016عانــى حوالــي  13فــي المائة
مــن الســكان البالغيــن حــول العالــم مــن الســمنة مــع انتشــارها بنســبة أكبــر لــدى النســاء ( 15فــي المائــة للنســاء و 11فــي المائــة للرجــال) (منظمة
الصحة العالميــة.)2018a ،
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وقــد ات ّســم التقــدم المحــرز فــي التصــدي لنقــص الــوزن والنواقــص فــي المغذيــات الدقيقــة  -ال ســيما فقــر الــدم لــدى النســاء  -بالبــطء الشــديد
(منظمــة األغذيــة والزراعــة والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة واليونيســيف وبرنامــج األغذيــة العالمــي ومنظمــة الصحــة العالميــة2019 ،؛ تقريــر
التغذيــة العالمــي .)2018 ،وفــي الوقــت الراهــن ،يواجــه حوالــي مليــاري شــخص نواقــص فــي المغذيــات الدقيقــة (تقريــر التغذيــة العالمــي.)2018 ،
ولــدى كل مــن األطفــال والبالغيــن ،ما زالت األشــكال المختلفة لســوء األغذية تفاقم أحدهــا اآلخر .فمن بين البلــدان الـ 141التي تتوفر بيانات متســقة
6
عنها بشــأن تقزم األطفال وفقر الدم لدى النســاء في ســن اإلنجاب والوزن الزائد ،يعاني ما نســبته  88في المائة (أي  124بل ًدا) مســتويات «مرتفعة»
مــن اثنيــن علــى األقــل مــن أشــكال ســوء التغذيــة هــذه ،فيمــا يعانــي  29فــي المائــة ( 41بل ـ ًدا) مســتويات مرتفعــة مــن األشــكال الثالثــة كلهــا
(تقريــر التغذيــة العالمــي.)2018 ،
وعلــى المســتوى العالمــي ،تعنــي تلــك اإلحصــاءات أنــه ســيتعذر تحقيــق الغايــات الغذائيــة التــي حددتهــا جمعيــة الصحــة العالميــة لعــام
كمــا ســيتعذر تحقيــق المقاصــد التغذويــة ألهــداف التنميــة المســتدامة لعــام  2030فــي حــال اســتمرت االتجاهــات الحاليــة .ومــن الجديــر بالذكــر
أيضً ــا أن تلــك البيانــات القطريــة تحجــب أوج ًهــا رئيســية النعــدام المســاواة بيــن الجنســين عبــر البلــدان واألقاليــم وحتــى علــى المســتوى دون
الوطنــي .وفــي مــا خــص المســتوى دون الوطنــي ،يميــل نقــص التغذيــة إلــى االنتشــار فــي المناطــق الريفيــة أكثــر مــن ســواها  -وبحســب مــا
هــو مذكــور أعــاه – تشــهد تلــك المناطــق حاليًــا أيضً ــا أســرع ارتفــاع فــي انتشــار الــوزن الزائــد والســمنة.
2025

وتعنــي هــذه اإلحصــاءات بالنســبة إلــى األف ـراد زيــادة احتمــال تدهــور الوظائــف اإلدراكيــة وتقويــض النمــو الســليم لألطفــال وتراجــع اإلنجــازات
الدراســية فــي ســن المراهقــة وتراجــع األداء المهنــي فــي ســن الرشــد وزيــادة التعــرض لألمـراض المعديــة وغيــر المعديــة علــى حــد ســواء خــال
فتــرة الحيــاة .وتســهم هــذه النتائــج الســيئة والعث ـرات علــى صعيــد الصحــة واإلنتاجيــة فــي اســتمرار دورة الفقــر وســوء التغذيــة مــن جيــل إلــى
جيــل ،األمــر الــذي يحــد مــن األمــن االقتصــادي البعيــد األجــل علــى مســتوى األســرة فيتناهــى أثــره إلــى االقتصــادات الوطنيــة ،مؤديًــا إلــى خســائر
اقتصاديــة فادحــة للبلــدان واألقاليــم .فعلــى ســبيل المثــال ،قـ ّدرت كلفــة نقــص التغذيــة بمبلــغ تـراوح بيــن  1و 2تريليــون دوالر أمريكــي في الســنة،
أي حوالــي  3-2فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي االجمالــي العالمــي فــي ســنة ( 2013منظمــة األغذيــة والزراعــة)2013 ،؛ وفــي عــام  ،2016ق ـ ّدرت
التكاليــف االقتصاديــة العالميــة للــوزن الزائــد والســمنة بـــحدود  500مليــار دوالر أمريكــي فــي الســنة (.)2016a ،GLOPAN
ويشــكل انعــدام األمــن الغذائــي ســب ًبا أساسـ ًيا لجميــع أشــكال ســوء التغذيــة والتكاليــف المرتبطــة بهــا .وهــو ال ينفــك يرتفــع .ففــي عــام  ،2018عانى
حوالــي  822مليــون شــخص مــن نقــص التغذيــة ،مقابــل  797مليــون شــخص فــي عــام  2016ويعــزى ذلــك بصــورة رئيســية إلــى الحــروب األهليــة
والنزاعــات وتباطــؤ النمــو االقتصــادي وتقلــب المنــاخ وتغيــره (منظمة األغذيــة والزراعــة ،والصنــدوق الدولي للتنميــة الزراعيــة واليونيســيف وبرنامج
األغذيــة العالمــي ومنظمــة الصحــة العالميــة .)2019 ،أ ّمــا األنمــاط الغذائيــة المتدنيــة الجــودة ،التــي قــد تكــون كافيــة مــن حيــث الطاقــة اإلجماليــة
التــي توفرهــا ولكــن التــي تفتقــر إلــى المغذيــات وتتســم بارتفــاع مفــرط فــي مســتويات الدهــون والســكريات والصوديــوم والمضافــات الغذائيــة،
فتنتشــر هــي أيضً ــا .ويشـكّل النمــط الغذائــي الســيء اليــوم عامــل المخاطــرة األول عالم ًيــا بالنســبة إلــى الوفيــات وســنوات العمــر المعدلــة مراعــا ًة
لعامــل العجــز ،وقاسـ ًما مشــتركًا أساسـيًا بيــن أشــكال ســوء التغذيــة كافــة (الدراســة العالميــة لعــبء المــرض.)2013 ،
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بناء عىل تصنيف منظمة الصحة العاملية ملعدالت االنتشار .أنظرhttps://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html :

المياه والتغذية :المواءمة بين إجراءات عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذي وإجراءات العقد الدولي للعمل من أجل الماء

3

-1

املاء من أجل األمن الغذائي والتغذية :التحديات من العاملية إىل اجمللية

الروابط بين المياه والتغذية

يستكشف هذا القسم العالقات بني املياه واألمن الغذائي والتغذية ،من املستوى األسري إىل املستوى العاملي.
ويبحث االرتباطات املتعددة عن طريق حبث املياه على امتداد أربعة أبعاد :التوافر ،االستقرار ،النوعية ،وسبل
احلصول عليها ،وذلك يف سياق الطلبات املتنافسة ،وحاالت الندرة املتزايدة والتغري املناخي.

 3-1لمحة عامة

ترتبــط األبعــاد األربعــة لألمــن المائــي  -أي توفــر الميــاه والوصــول إليهــا واســتقرارها وجودتهــا  -ارتباطًــا وثي ًقــا بأبعــاد األمــن الغذائــي
 1-1رسم الصالت املتعددة
والتغــذوي المكافئــة لهــا وذلــك عبــر مســارات تشــمل قطاعــات ونقــاط دخــول متعــددة .وتتصــف تلــك المســارات بتعقيدهــا،
احلياة لل
فهو
(الشكلمـ1
اجليدة
والتغذية
املاء األمن
مباـارض
اإليكولوجية،يتعـ
ُظموالتغــذوي .وال
الغذائـنـي
شرياناألمــن
ـاه إلــى
ـن).الميـ
عدةـاه واحــد
بطرق اتجـ
اآلخــر فــي
بعضهــا
الغذائي يســير
اتجاهيــن فيمــا
حيدد فــي
ويذهــب بعضهــا
الغابات،ات مــع غيـ
فيهاــن المســار
أي م
ـره ،.واألراضي الرطبة ،اليت يعتمد عليها األمن الغذائي والتغذية ،لألجيال احلالية واملستقبلية.
والبحريات

األغذية
ضروري
املناسبتني
والكمية
فاملاء
ـن الشــكل
األساس،ــية ضمـ
الروابــط
بالنوعيةـن تلــك
ـرد،موجــز عـ
ويـ
واجملاصيل،فــي
األمساك،ــن المســارات
(مصايدبشــأن كل م
التفاصيــل
وإلنتاج ًدا مــن
والتصحاح،ـرض مزي ـ
للشرب  2الــذي يعـ
احليوانية) ،ولتجهيز األغذية ،والتحويل واإلعداد .وتُحَدِد نوعية مياه الشرب االمتصاص الفعال للمغذيات يف
والثروة
ـام التاليــة.
األقسـ

جسم اإلنسان .واملاء مهم أيضاً للطاقة ،والصناعة ،والقطاعات االقتصادية األخرى .وتعد اجلداول املائية واألجسام
املائية يف الغالب طرقا رئيسية للنقل (مبا يف ذلك املدخالت واألغذية واألعالف) .وبصفة كلية ،يدعم املاء النمو
االقتصادي ،وتوليد الدخول ومن ثم الوصول إىل األغذية من الناحية االقتصادية.
الشكل :2

والتغذية
الغذائي
الروابط بين المياه واألمن
املتعددة املتبادلة مني املاء واألمن الغذائي والتغذية
العالقات
الشكل -1
استخدامات اصطناعية

الشرب
الغَسْل

إعداد األغذية
االستخدام /النوعية

موارد املياه

جتهيز األغذية

االستقرار
سبل احلصول عليها

النوعية

التوافر

مصائد األمساك
وترمية األحياء
املائية
اجملاصيل

األمن الغذائي والتغذية

للمياه

التوافر

االستقرار سبلاحلصول
إنتاج األغذية

الدورة الطبيعية

النُظم اإليكولوجية

الماشية

الطاقة

التنمية االقتصادية

تُسهم يف

سلسلة األغذية

استخدامات أخرى:
الصناعة ،إخل

التأثريات على النظم
اإليكولوجية

وظائف النظم اإليكولوجية

مياه الصرف الزراعي

التدفقات االصطناعية مياه
للماء

التدفقات الطبيعية مياه
للماء

المصدر :فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية2015 ،
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3-2

توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

يعتبــر التوفيــر الكافــي للميــاه الجيــدة النوعيــة عام ـاً ال غنــى عنــه بالنســبة إلــى ميــاه الشــرب والطهــو والصــرف الصحــي والنظافــة الشــخصية.
وتجتمــع هــذه االســتخدامات عــادة م ًعــا ضمــن ثالثيــة «توفيــر الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة» وهــي تؤثّــر فــي الصحــة البشــرية
عبــر مســارات متعــددة ،بمــا فيهــا التغييـرات فــي توفــر الوقــت لألمهــات كــي يقدمــن الرعايــة ألطفالهــن ،وتحســين توفــر ميــاه الشــرب المأمونــة،
وتحســين اســتخدام األغذيــة مــن خــال تغييـرات فــي قــدرة األفـراد علــى اســتقالب المغذيــات ومكافحــة أشــكال العــدوى .وباإلضافــة إلــى التمييــه
الــذي يع ـ ّد ضروريًــا للحيــاة نفســها ،تق ـ ّدم ميــاه الشــرب مغذيــات ومعــادن مثــل الفلــور والكلســيوم والمغنيزيــوم .وتلــك المــواد مهمــة لســامة
الص ّحــة شــرط توافرهــا بالكميــات الصحيحــة .ففــي األقاليــم التــي تحتــوي فيهــا ميــاه الشــرب علــى كميــات مفرطــة أو دون المســتوى مــن هــذه
المــواد ،قــد تفــوق اآلثــار الجانبيــة فوائدهــا .وإن زيــادة الفلــور مث ـاً تــؤدي إلــى التســمم بالفلــور الــذي قــد يتســبب بــدوره بأض ـرار دائمــة فــي
العظــام وفــي المفاصــل ( Wenholdو .)2009 ،Faberكمــا أن الميــاه الملوثــة بالممرضــات مثــل اإلشــريكية القولونيــة ( )E. coliأو الكوليـرا تــؤ ّدي إلــى
اإلســهال والخلــل المعــوي البيئــي .ويمثّــل اإلســهال ثالــث أهــم ســبب للوفيــات عبــر كل الش ـرائح العمريــة إذ يلــي االلتهابــات التنفســية الحــادة
والمالريــا لــدى األطفــال ،والتهابــات الجــزء األســفل للجهــاز التنفســي وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/اإليدز لدى الكبــار (منظمــة الصحــة العالمية،
2018ب) .وفضـاً عــن ذلــك ،يرتبــط شــرب الميــاه الملوثــة بالتكســينات كالزرنيــخ والرصــاص بجملــة مــن اآلثــار الســلبية علــى الصحــة مثــل ســرطان
الجلــد والرئتيــن والكليتيــن والمثانــة والكبــد ،وكذلــك ارتفــاع ضغــط الــدم واإلجهــاض التلقائــي والخلــل فــي الوظائــف اإلدراكيــة والحركيــة (منظمــة
الصحــة العالميــة.)2019 ،
وفيمــا أن ميــاه الشــرب الملوثــة تســجل أعلــى انتشــار لهــا فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل تــزداد هــذه المشــكلة فــي البلــدان األعلــى
دخـاً كالواليــات المتحــدة ،لــدى الســكان الذيــن يعانــون مــن النقــص فــي الخدمــات بالدرجــة األولــى حيــث نظــم ميــاه الشــرب مهملــة منــذ عقــود،
ولــدى المناطــق التــي يهيمــن فيهــا التــز ّود الذاتــي بالميــاه (الفريــق العامــل المعنــي بالبيئــة2019 ،؛  Pierceو.)2015 ،Jimenez
وحتــى عندمــا ال يتــم شــرب الميــاه مباشــرة ،فــإن قلــة الوصــول إلــى ميــاه مأمونــة ونظيفــة فــي منــزل األســرة أو فــي محيطــه ،ترتبــط ارتباطًــا وثي ًقــا
بازديــاد األمـراض ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن تداعيــات ســلبية علــى التغذيــة والصحــة .وتشــمل األمثلــة اســتخدام الميــاه الملوثــة لغايــات التنظيــف،
والتعــرض لألم ـراض المنقولــة بواســطة الميــاه كــداء البلهارســيا مــن خــال االتصــال بالبشــرة .وأخي ـ ًرا ،هنــاك أم ـراض كالمالريــا ،تنتقــل بواســطة
البعــوض الــذي يســتخدم بــدوره الميــاه كموئــل (فريــق الخبـراء الرفيــع المســتوى المعنــي باألمــن الغذائــي والتغذيــة.)2015 ،
كمــا أن النقــص فــي كميــات الميــاه وفــي جودتهــا يؤثــر ســل ًبا فــي إعــداد الطعــام داخــل المنــزل أو فــي المطاعــم أو مطابــخ المصانــع وكذلــك فــي
معامــل تجهيــز األغذيــة التــي تنتفــي فيهــا معاييــر ســامة األغذيــة أو ال تُحتــرم .وتؤثــر المعالجــة غيــر الكافيــة للميــاه العادمــة للمنــازل والمصانــع
هــي أيضً ــا فــي توفيــر الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة وغيــر ذلــك مــن اســتخدامات للميــاه عنــد نهايــة المســتجمع المائــي نفســه،
فضـاً عــن البيئــة.
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تعـ ّد الزراعــة المســتخدم األكبــر قاط ًبــة للميــاه العذبــة المســحوبة حيــث أن نســبة تقـ ّدر بحــدود  70فــي المائــة مــن الكميات المســحوبة تســتخدم
بكاملهــا تقريبًــا لغايــات الــري (منظمــة األغذيــة والزراعــة2011 ،ج) .ولكــن الزراعــة المرويــة تســتهلك أقــل مــن ربــع كميــة الميــاه اإلجماليــة
المســتخدمة إلنتــاج المحاصيــل عالم ًيــا (أقــل مــن  1 500كلــم مكعــب مــن أصــل االســتهالك اإلجمالــي المقــدر للميــاه المخصصــة للمحاصيــل والذي
بلــغ  6 400كلــم مكعــب فــي عــام  .)2000أمــا بقيــة المحاصيــل فبعليــة وتتــكل مباشــرة علــى رطوبــة التربــة التــي يتيحهــا هطــول األمطــار (منظمــة
األغذيــة والزراعــة2011a ،؛  Sulserوآخــرون 2009؛ أنظــر أيضً ــا الشــكل  .)3وبالتالــي ،تش ـكّل الزراعــة البعليــة المصــدر األول إلنتــاج األغذيــة حــول
العالــم .وإن جميــع األراضــي تقريبًــا فــي أفريقيــا جنــوب الصحـراء الكبــرى ( 93فــي المائــة) وثالثــة أربــاع األراضــي الزراعيــة فــي أمريــكا الالتينيــة،
وثلثــي األراضــي الزراعيــة فــي إقليــم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وأكثــر مــن نصــف األراضــي الزراعيــة فــي آســيا هــي أراض زراعيــة بعل ّيــة
(فريــق الخبـراء الرفيــع المســتوى المعنــي باألمــن الغذائــي والتغذيــة .)2015 ،وال غنــى عــن الزراعــة البعليــة بوجــه خــاص بالنســبة إلــى أصحــاب
الحيــازات الصغيــرة فــي النصــف الجنوبــي مــن الكــرة األرضيــة .ويســتعمل المزارعــون الميــاه للمحاصيــل مــن أجــل اســتقرار كميــات الغــال وزيادتها
وكذلــك رفــع عــدد المحاصيــل المزروعــة فــي الســنة .وعلــى الصعيــد العالمــي ،تفــوق الغــال المرويــة نظيرتهــا البعليــة بنســبة مرتيــن حتــى 3
م ـرات .ومــع أن عشــرين فــي المائــة تقري ًبــا فقــط مــن األراضــي الصالحــة للزراعــة حــول العالــم مرويــة ،يصــدر عنهــا  40فــي المائــة تقري ًبــا مــن
اإلنتــاج اإلجمالــي للمحاصيــل .وفــي حيــن أ ّن الثــورة الخض ـراء قــد اعتمــدت بقــوة علــى الــري ،فقــد ســاعدت فــي الحــؤول دون وقــوع مجاعــات
كبــرى وتضـ ّور المالييــن مــن البشــر ،كمــا خففــت مــن االعتمــاد علــى الــواردات الصافيــة مــن األغذيــة فــي النصــف الجنوبــي مــن الكــرة األرضيــة.
إال أن إنتاجيــة الميــاه فــي مجــال الــري تختلــف بدرجــة كبيــرة باختــاف النظــم ونــوع الحوكمــة ،وتحتــاج نظــم الــري إلــى تعزيزهــا فــي العديــد
مــن المواقــع .ونتيجـ ًة لذلــك ،ال تســتطيع نظــم كثيــرة توفيــر الميــاه خــال موجــات الجفــاف الطويلــة ،وهــي غيــر قــادرة علــى مقاومــة الفيضانــات،
كمــا تنبعــث منهــا كميــات مرتفعــة مــن غــازات الدفيئــة وهــي مصــادر رئيســية للتلــوث الزراعــي الكيميائــي للميــاه .وبالتالــي تمثّــل نظــم الــري
فــي بعــض البلــدان أحــد األســباب الرئيســية لتدهــور النظــم اإليكولوجيــة للميــاه العذبــة ولمصايــد األســماك (منظمــة األغذيــة والزراعــة2011 ،ج).
الشكل :3
نظم اإلنتاج الزراعي الرئيسية
مراع طبيعية:
مناطق معتدلة

مراع طبيعية:
مناطق دون مدارية
أرض tأخرى

زراعة بعلية:
مناطق معتدلة
صحراء

زراعة بعلية:
مناطق مرتفعةt
غابات

زراعة بعلية:
مناطق دون مدارية
محاصيل مروية:
محاصيل غري األرز املقشورة

زراعة بعلية:
مناطق مدارية جافة
محاصيل مروية:
أرز مقشور

زراعة بعلية:
مناطق مدارية رطبة
مراع طبيعية:
شاملية

املصدر :منظمة األغذية والزراعة2011a ،
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وثيقة للمناقشة

وبغــض النظــر عمــا إذا كانــت نظــم اإلنتــاج الزراعــي مرويــة أم بعليــة فهــي تؤثــر فــي األمــن الغذائــي والتغذيــة بثــاث طــرق أساســية هــي)1(:
اإلنتــاج لغايــات االســتهالك الذاتــي )2( ،وتوليــد الدخــل والتأثيــر فــي األســعار )3( ،وكنقطــة دخــول إلــى تعزيــز تمكيــن النســاء وتحســين المعــارف
التغذويــة ومعاييرهــا (أنظــر مثـاً البنــك الدولــي2007 ،؛  Herforthوأخــرون2012،؛  Meekerو2013 ،Haddad؛ 2013 ،Webb؛  Ruelو2013،Alderman؛
 Herforthو2014 ،Harris؛  Carlettoوآخــرون2015 ،؛ منظمــة األغذيــة والزراعــة.)2016 ،
وفيمــا ينطبــق مســار اإلنتــاج لغايــات االســتهالك الذاتــي علــى المحاصيــل الغذائيــة حص ـ ًرا ،ينطبــق مســار الدخــل وتمكيــن النســاء أيضً ــا علــى
المحاصيــل غيــر الغذائيــة .ولهــذا الســبب ،ال تقتصــر الروابــط القائمــة بيــن الميــاه والتغذيــة علــى المحاصيــل المرويــة والبعليــة وحســب وإنمــا
تشــمل أيضً ــا المحاصيــل الغذائيــة (التــي تشــكل أيضً ــا جــز ًءا مــن النظــم الغذائيــة ،أنظــر  )2-2والمحاصيــل غيــر الغذائيــة علــى غ ـرار محاصيــل
األنســجة والطاقــة البيولوجيــة.
ويب ّيــن الشــكل  4أهـ ّم عشــرة محاصيــل غذائيــة ومجموعــات محاصيــل تتلقــى الميــاه الزراعيــة .أمــا المحاصيــل البعليــة األبــرز فهــي القمــح والــذرة
وفــول الصويــا فــي حيــن أن المحاصيــل المرويــة األولــى هــي األر ّز والقمــح وقصــب الســكر ( Ringlerو .)2015 ،Zhuويســتخدم مــا نســبته  70إلــى
 75فــي المائــة مــن ثالــث أهــم محصــول بعلــي  -أي فــول الصويــا  -كعلــف للمواشــي والدواجــن وتربيــة األحيــاء المائيــة ،بينمــا يســتخدم  19فــي
المائــة منــه لصنــع الزيــت النباتــي ،وتخصــص النســبة المتبقيــة ( 6فــي المائــة) مباشــرة للمنتجــات الغذائيــة لالســتهالك البشــري ( .)2015 ،UCSوفــي
حيــن أن االســتخدامين األوليــن هذيــن للصويــا ليســا ســلبيين ضم ًنــا ،إال أن اســتهالك األغذيــة والدهــون ذات المصــدر الحيوانــي مفــرط فــي عــدد
متزايــد مــن البلــدان.
وفــي مــا خــص الميــاه ،فقــد أدى الــزرع المكثــف لتلــك المحاصيــل فــي مناطــق عــدة مــن العالــم إلــى تدهــور التربــة وإزالــة أشــجار الغابــات
والصــرف الســطحي الســام وغيــر ذلــك مــن تأثيـرات مضــرة تحــد مــن الوصــول إلــى الميــاه بكميــات كافيــة وجــودة مقبولــة.
وفــي مــا خــص التغذيــة ،فــإن اســتخدام ميــاه األمطــار وميــاه الــري ألجــل المحاصيــل الرئيســية يبــرز االتجاهــات الســائدة في نقــص التغذيــة والنقص
فــي المغذيــات الدقيقــة وزيــادة الوزن/الســمنة الموصوفــة فــي الفصــل  ،1ويسـلّط الضــوء علــى المســببات الــي تجعــل النظــام الغذائــي عاجـ ًزا عــن
توفيــر أنمــاط غذائيــة صحيــة إلــى غالبيــة ســكان العالــم (أنظــر الفقــرة  6-3أدناه).
الشكل :4
استخدام الري ومياه األمطار إلنتاج المحاصيل عالم ًيا في ما يتعلق بعشرة محاصيل رئيسية2010 ،

الذرة الرفيعة

ز حبوب زيتية أخرى

ح حبوب

القطن

الخضار

قصب السكر

الفاكهة شبه االستوائية

فول الصويا

الذرة
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القمح

المصدر Ringler :و2015 ،Zhu

األمطار عىل الزراعات
البعلية

األر ّز

ملحوظة:
ري = استخدام مياه الري؛
مطر = هطول األمطار؛
مساحة ر = .مساحات مروية؛
مساحة ب = .مساحات بعلية؛
محاصيل:
حبوب أخرى :شعير وشوفان وجاودار؛
مجموع البذور الزيتية األخرى :مجموع
البذور الزيتية األخرى

األمطار عىل املساحات
املروية

الري
ّ

المياه والتغذية :المواءمة بين إجراءات عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذي وإجراءات العقد الدولي للعمل من أجل الماء
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النظم اإليكولوجية

تش ـكّل الميــاه والنظــم اإليكولوجيــة المتصلــة بهــا أســاس اإلنتــاج الزراعــي بأســره (اتحــاد المراكــز الدوليــة للبحــوث الزراعيــة  -برنامــج الميــاه
واألراضــي والنظــم اإليكولوجيــة ،)2014 ،فتوفــر جملــة مــن خدمــات التمويــن والتنظيــم والدعــم والخدمــات الثقافيــة للنظــام اإليكولوجــي ،يدعــم
الكثيــر منهــا بــدوره تحقيــق النتائــج التغذويــة والصحيــة عبــر توفيــر الميــاه إلنتــاج األغذيــة والثــروة الحيوانيــة وللمصايــد .وتواجــه تلــك النظــم
اإليكولوجيــة تهدي ـ ًدا خطي ـ ًرا ج ـراء اســتنزاف التنــوع البيولوجــي والموائــل وتدهورهــا وتدميرهــا (تقييــم النظــم اإليكولوجيــة فــي األلفيــة2005 ،؛
المنبــر الحكومــي الدولــي للعلــوم والسياســات فــي مجــال التنــوع البيولوجــي وخدمــات النظــام اإليكولوجــي ،)2019 ،مــا يمــس فــي نهايــة المطــاف
باألمــن الغذائــي والتغــذوي لســكان العالــم المتزايديــن عــد ًدا.
وهــذا المســار مهــم ،ولــو أن ذلــك ليــس بديه ًيــا بصــورة مباشــرة ،أوالً فــي مــا خــص الحمايــة مــن مخاطــر الصحــة والصــرف الصحــي الناجمــة عــن
اإلنتــاج الزراعــي وتجهيــز األغذيــة  -واألم ـراض الحيوانيــة المصــدر والميــاه الراكــدة والمــواد الكيميائيــة الزراعيــة  -وثان ًيــا الممارســات الكفيلــة
بحماية/تهديــد المــوارد الطبيعيــة  -ال ســيما الميــاه ( Herforthو.)2016 ،Ballard
فعلــى ســبيل المثــال ،تســبب الصــرف الســطحي للتلــوث الزراعــي وممارســات تجهيــز األغذيــة المضـ ّرة بالبيئــة بمشــاكل خطيــرة فــي جــودة الميــاه
عبــر مناطــق كثيــرة مــن العالــم ،مــا أســهم فــي التدهــور التدريجــي لألحــواض المائيــة .وفــي الوقــت الراهــن ،يحتــوي ثلــث األنهــار فــي أفريقيــا
وآســيا وأمريــكا الالتينيــة علــى أعبــاء ثقيلــة مــن ال ُممرضــات التــي يعــزى جــزء منهــا إلــى الممارســات الزراعيــة الرديئــة (برنامــج األمــم المتحــدة
للبيئــة .)2016 ،ويتصــل تدهــور تلــك األحــواض بوجــه مباشــر وغيــر مباشــر باألمــن الغذائــي والتغذيــة ،ألن الســكان الذيــن يعيشــون علــى اتصــال
ـري المحاصيــل المزروعــة علــى ضفــاف النهــر وســقي
وثيــق بتلــك األنهــر يســتخدمونها للتــزود بالميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الشــخصية ،ولـ ّ
الحيوانــات وجمــع األغذيــة البريــة والنباتــات الطبيــة ( O’Brienوآخــرون.)2018 ،
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اإلنتاجية الصناعية

تشــكل الميــاه كذلــك جــز ًءا ال يتجــزأ مــن النشــاط الصناعــي وإنتاجيتــه ومــن المجتمــع العريــض .والصناعــة عنصــر حيــوي للبعــد المتعلــق بالوصول
إلــى الغــذاء فــي ســياق األمــن الغذائــي والتغذيــة ألنهــا تزيــد مــن القــدرة الشـرائية .وحيــن تخضــع إلــى تنظيمــات مالئمــة ،تكــون كذلــك مــن أهــم
العوامــل المســاهمة فــي النمــو االقتصــادي للبلــدان وتنميتهــا.
ولعــل المثــل األهــم عــن الرابــط الصناعــي بيــن األمــن المائــي واألمــن الغذائــي والتغذيــة هــو التيــار الكهربائــي وال ســيما الطاقــة المائيــة ،وال ننســى
أيضً ــا التبريــد الحـراري والتنقيــب عــن الفحــم (البرنامــج العالمــي لتقييــم الميــاه .)2014 ،وتــدل مجموعــة موثوقــة مــن الدراســات علــى أن الكهربــاء
توفــر منافــع ملحوظــة علــى صعيــد التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،والقــدرة علــى الصمــود والتغذيــة كذلــك ،إذ أنهــا توســع خيــارات الفــرد فــي
وتحســن قــدرة المؤسســات بمــا فيهــا المستشــفيات والمتاجــر الكبــرى إذ تتيــح التخزيــن البــارد للمــواد الغنيــة بالمغذيــات والقابلــة
إدارة وقتــه
ّ
للتلــف كالحليــب الطــازج أو الخضــار .وفــي مــا خــص األمــن الغذائــي والتغذيــة ،يتســم الوصــول إلــى التيــار الكهربائــي بفرادتــه (مقارنــة بالصناعــات
األخــرى) بمــا أن فوائــده تشــمل أيضً ــا تحســين المعــارف التغذويــة والصحيــة (أي االســتخدام) ،ألنــه يتيــح فــي المقــام األول ،المرونة فــي إدارة وقت
األطفــال إذ يتمكنــون مــن الدراســة بعــد غــروب الشــمس حيــن تتوفــر لهــم الكهربــاء وكذلــك للنســاء اللواتــي يســتطعن االهتمــام أكثــر بأنفســهن
وبأوالدهــن إن تمكـ ّن مــن ممارســة النشــاط بعــد المغيــب وقبــل بــزوغ الفجــر .وعلــى ســبيل المثــال ،وجــد  Amareوآخــرون )2018( ،فــي نيجيريــا
تحســن
أن ش ـ ّدة تألــق الضــوء لي ـاً تش ـكّل عام ـاً مه ًمــا للتنبــؤ بالنتائــج التغذويــة لألطفــال ،حيــث أن زيــادة توفيــر التيــار الكهربائــي تشــير إلــى ّ
النتائــج التغذويــة حتــى بعــد التأكــد مــن العوامــل المتغايــرة الظاهــرة التــي مــن المعــروف أنهــا تؤثّــر فــي تغذيــة األطفــال.
وقــد ازداد التركيــز علــى الطاقــة المتجــددة بنســبة كبيــرة فــي ظــل اتفــاق باريــس للمنــاخ ،وقــد أصبحــت الطاقــة الكهرمائيــة أكبــر مصــدر للطاقــة
المتجــددة فــي العالــم حيــث تمثــل أكثــر مــن ثالثــة أربــاع مجمــل إنتــاج الطاقــة المتجــددة .وبالتالــي فهــي تعــد بالكثيــر بوصفهــا مســار انتقــال
إيجابــي للرابــط الصناعــي بيــن األمــن المائــي وبيــن األمــن الغذائــي والتغذيــة .ولكــن جديــر بالذكــر أن إنتــاج الطاقــة الكهرمائيــة  -الــذي يســتخدم
الخزانــات أو الســدود  -قــد يحــد مــن توافــر الميــاه لغايــات الــري ( Zengوآخــرون ،)2017 ،فضـاً عــن تقويضــه المصايــد والنظــم اإليكولوجيــة.
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ويب ّيــن هــذا المثــال كيــف يمكــن للتنافــس علــى المــوارد أن يفضــي إلــى توتـرات بيــن األمــن الغذائــي والتغذيــة وبيــن األمــن المائــي ،وما يليهــا
مــن ضــرورة إليجــاد أوجــه تــآزر بيــن هاتيــن األولويتيــن .ويشــكل الوقــود األحيائــي ،وهــو مــن التكنولوجيــات األخــرى المنخفضــة الكربــون التــي
احتلــت موق ًعــا بــارزًا فــي التقييمــات المتعلقــة بتخفيــف وطــأة المنــاخ (مث ـاً  Rogeljوآخــرون )2018 ،مثــاالً ثان ًيــا .وتتطلــب زراعــة المحاصيــل
إلنتــاج الوقــود األحيائــي كميــات كبيــرة مــن األراضــي والميــاه ،وهــي بالتالــي تتنافــس مباشــرة مــع األمــن الغذائــي والتغذيــة فــي مناطق عديــدة من
العالــم ،ال ســيما إذا مــا ن ّفــذت علــى النطــاق الــذي تصــوره بعــض مــن تلــك التقييمــات .وســيناقش الفصــل  4أدنــاه المقايضــات بمزيد مــن التفصيل.
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إ ّن الميــاه ضروريــة لجميــع «األنشــطة والعمليــات والنتائــج» (انظــر  Ericksenوآخريــن ،2010 ،ص  )26المتصلــة بالنظــام الغذائــي ،أي:
( )1إنتــاج األغذيــة (المصايــد وتربيــة األحيــاء المائيــة والمحاصيــل والثــروة الحيوانيــة) )2( ،وتجهيــز األغذيــة (مــن المســتوى الصناعــي إلى األســري)،
( )3وإعــداد األغذيــة (علــى المســتوى األســري وكذلــك مــن قبــل بائعــي األغذيــة الرســميين وغيــر الرســميين) (فريق الخبـراء رفيــع المســتوى المعني
باألمــن الغذائــي والتغذيــة .)2017 ،وتؤثّــر مكونــات النظــام الغذائــي هــذه فــي الصحــة البشــرية عبــر المســارات األربعــة لألمــن الغذائــي والتغذيــة:
أال وهــي توفّــر الغــذاء والوصــول إليــه واســتقرار إمداداتــه واســتخدامه .وتتصــل نتائــج النظــام الغذائــي علــى صعيــد التغذيــة والصحــة الســليمة
بإعمــال الحــق فــي الحصــول علــى الغــذاء الكافــي .وبغيــة الحــد مــن التأثيــر الســلبي لعــدة جوانــب مــن النظــام الغذائــي ،يجــب وضــع نظــم عالمية
مســتدامة لالســتهالك واإلنتــاج تعمــل مــن خــال نهــج قائــم علــى حقــوق اإلنســان مــن أجــل تنــاول هــذه القضايــا.
وبالنســبة إلــى االســتخدام ،فــإن اتجاهــات النظــام الغذائــي علــى المــدى البعيــد والمتوســط ،كالتح ـ ّوالت فــي طلــب المســتهلكين ج ـراء التحضــر
وارتفــاع الدخــل المتــاح وتغيــر أنمــاط العيــش والتســويق ،بنــاء علــى االتجاهــات البعيــدة األجــل فــي البحــوث الزراعيــة واالســتثمار ،وتحريــر التجارة
والتكامــل العمــودي إلنتــاج األغذيــة وسالســل التوريــد ،واالبتــكارات ذات الصلــة فــي التكنولوجيــا والتجهيــز ،قــد أدت إلــى زيــادة اســتهالك األغذيــة
الفائقــة التجهيــز ،واألغذيــة ذات المصــدر الحيوانــي واألطعمــة والمشــروبات الغنيــة بالســكر والمنتجــات الزراعيــة مــن قبــل الســكان األكثــر ث ـراء
( Larteyوآخــرون)2018 ،؛ وهــي كلهــا تعتمــد علــى محاصيــل تســتهلك الميــاه أكثــر ممــا تســتهلكها األنمــاط الغذائيــة التقليديــة ،أو تســتفيد مــن
الــري أو تعتمــد عليــه ( Ringlerو) 2015،Zhu؛ وفــي حيــن أن بعضً ــا مــن تلــك األغذيــة غنــي بالمغذيــات الكبيــرة والدقيقــة ،يرتبــط العديــد مــن
األغذيــة األخــرى ال ســيما المنتجــات الفائقــة التجهيــز بتدنــي محتواهــا مــن األليــاف والبروتينــات وبارتفــاع الدهــون المشــبعة والســكريات الحــرة
والصوديــوم وبكثافتهــا مــن الطاقــة ( Monteiroوآخــرون .)2013 ،ويتبــع حوالــي  3مليــارات شــخص حــول العالــم  -أي مــا يقــارب نصــف ســكان
العالــم  -فــي الوقــت الراهــن أنماطًــا غذائيــة متدنيــة الجــودة ( )2016b ،GLOPANتفتقــر إلــى أغذيــة غنيــة بالمغذيــات .فعلــى ســبيل المثــال ،وجــد
 Mason D’Crozوآخــرون ( )2019أنــه فــي عــام  - 2015تمكــن  40بلـ ًدا فقــط  -أي  36فــي المائــة مــن ســكان العالــم  -مــن الوصــول إلــى المتنــاول
اليومــي مــن الفاكهــة والخضــار الموصــى بــه مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة ( 600-330غـرام).
وفــي مــا يتعلــق بالتفاعــل بيــن األمــن المائــي وأبعــاد األمــن الغذائــي والتغذيــة علــى المســتوى األكبــر (أي التوفــر والوصــول واالســتقرار) فــإن
مســارات النظــام الغذائــي تذهــب فــي االتجاهيــن .وكمــا ســبق أن ذكرنــا أعــاه ،فــإن االتجاهــات نفســها التــي تؤثــر ســل ًبا فــي األنمــاط الغذائيــة
تؤثــر أيضً ــا فــي مــا يتــم زرعــه ،وتحفــز ابتعــا ًدا عالميًــا عــن المحاصيــل التــي تنطــوي تاريخيًــا علــى أنمــاط غذائيــة نباتيــة ،باتجاه زيــادة فــي األغذية
الحيوانيــة المصــدر والســكر والدهــون والزيــوت .ويتســبب هــذا التغ ّيــر فــي أولويــات الزراعــة إلــى تــأزم انعــدام األمــن المائــي مق ّوضً ــا فــي الوقــت
عينــه األمــن الغذائــي علــى مســتوى الســكان ،وال ســيما فــي البلــدان المتوســطة الدخــل مــن الشــريحة الدنيــا (أنظــر الفقــرة .)3-3
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4

التنافس على الموارد المائية
مــن الصعوبــة بمــكان ضمــان التغذيــة الجيــدة فــي ظــل التنافــس المتزايد علــى المــوارد المائيــة ،نظ ًرا إلــى ضــرورة القيام بمســاومات
فــي المجتمعــات والبلــدان المفتقــرة إلــى الميــاه  -مثـاً مــا بيــن وجــوب اســتخدام الميــاه لــري المحاصيــل وبيــن الحفــاظ علــى بيئــة
صحيــة حــول منــزل األســرة أو إنتــاج الطــوب للبنــاء أو ضمــان ســبل معيشــة أخــرى مســتهلكة للميــاه .وإذا مــا أســندت األولويــة إلــى
االحتياجــات األســرية اإلنتاجيــة واإلنجابيــة القصيــرة المــدى فــي البيئــات التــي تعانــي ش ـ ًحا فــي الميــاه ،قــد تمســي االحتياجــات
البيئيــة مــن الميــاه ومــا يرتبــط بهــا مــن أنظمــة إيكولوجيــة مائيــة عرضــة للتدهــور أو حتــى لالنهيــار .وتهــدد تلــك التبعــات اســتدامة
اســتخدام الميــاه والمــوارد الطبيعيــة ،األمــر الــذي قــد يؤثــر بــدوره ســلبًا في ســبل معيشــة األســر الزراعية لــدول بأســرها (مثـاً Small
وآخــرون .)2001 ،وفــي حــال نضــوب المــوارد المائيــة مث ـاً ،نتيجــة اســتخراج الميــاه الجوفيــة بمعــدالت تفــوق مســتويات إعــادة
ضخهــا ،فســتنزح الصناعــات فــي نهايــة المطــاف كمــا ســتعاني المجتمعــات المحليــة مــع إمكانيــة اســتتباب التصحــر .وبالمثــل ،فــي
حــال تجفيــف أراضــي المســتنقعات إتاحـ ًة لتوســع المــدن أو تشــييد المصانع ســتصاب المصايــد الداخليــة واألغــوار المائيــة بالتدهور
وســتختفي فتحــد بذلــك مــن وصــول المجتمعــات المحليــة المعتمــدة علــى تلــك المــوارد إلــى أنمــاط غذائيــة صحيــة (Rosegrant
و2000 ،Ringler؛  Mehtaوآخرون2019 ،؛  Walthamوآخرون.)2019 ،
وتتنــاول األقســام أدنــاه تلــك القضايــا مــن منظــوري ( )1تغيــر المنــاخ ( )2والشــواغل المتعلقــة بالمســاواة فــي الوصــول إلــى المــوارد.
وفــي حيــن أن هــذا الفصــل ال يتنــاول بصــورة منهجيــة المســارات اآلنفــة الذكــر بيــن األمــن المائــي واألمــن الغذائــي والتغذيــة ،تجدر
اإلشــارة إلــى أن تلــك الروابــط مذكــورة بصــورة متكــررة فــي جميــع الحــاالت الموصوفــة أدنــاه.
4-1

تنامي التنافس على المياه :تأثير تغير المناخ

تواجــه نظــم اإلنتــاج الغذائــي بعضً ــا مــن أســوأ آثــار الصدمــات المناخيــة والتقلــب المناخــي ،كمــا أن نظــم اإلنتــاج فــي جنــوب الكــرة
األرضيــة  -حيــث الح ـرارة أعلــى مــن المناطــق األخــرى فــي معظــم األحيــان ،مــع حصــول تقلبــات كبيــرة فــي توفــر الميــاه ضمــن
الســنة الواحــدة ومــن ســنة إلــى أخــرى وحيــث البنيــة التحتيــة للتحكــم بالميــاه محــدودة -تتأثــر بشــكل خــاص.
بيــد أ ّن تأثيـرات تغيّــر المنــاخ فــي إنتــاج األغذيــة كبيــرة جـ ًدا فــي شــمال الكوكــب كذلــك .فعلــى ســبيل المثــال ،مارســت موجــات
الجفــاف المرتبطــة بتغيــر المنــاخ تأثيـ ًرا ســلبيًا فــي مســاحات كبيــرة مــن الغــرب األوســط األمريكــي وكاليفورنيــا وكذلــك فــي أوروبــا
وأســتراليا مــا رفــع بشــكل مؤقــت مــن كلفة أعــاف المواشــي وزراعــة البســاتين واللحــوم ومشــتقات الحليــب (مثـاً  Bushو،Lemmen
2019؛ 2018 ،USGRCP؛ الوكالــة األوروبيــة للبيئــة.)2019 ،
ومــن أجــل التصــدي لتلــك األزمــات والحــد مــن المســاومات المذكــورة أعــاه ،مــن الضــروري بمــكان تنــاول تلــك التحديــات مــن
منظــور حقــوق اإلنســان .فــإن حقــوق اإلنســان ال تتجــزأ ،ويعــزز أحدهــا اآلخــر ،وال يمكــن إعمــال تلــك الحقــوق بالتزامــن مــن دون
نهــج قائــم علــى حقــوق اإلنســان يشــدد علــى التناظــر بيــن الحقــوق والموجبــات (أنظــر اإلطــار  .)6وهنــاك حاجــة ملحــة إلــى
سياســات واســتراتيجيات تدعــم صغــار المزارعيــن فــي التكيّــف مــع الممارســات اإلنتاجيــة التــي تحــد مــن المخاطــر الناجمــة عــن
هطــول األمطــار.
ويتمثّــل أحــد االســتثمارات الرئيســية للتكيــف مــع المنــاخ فــي إرســاء النظــم المناســبة لتخزيــن الميــاه ( McCartneyو،Smakhtin
 )2010بمــا فــي ذلــك تحســين تخزيــن ميــاه التربــة وصحــة التربــة واحتفــاظ التربــة بالمــاء وصــوالً إلى تحســينات فــي ارتشــاح المياه
إلــى الطبقــات الجوفيــة والــري التكميلــي ال ســيما خــال موجــات الجفــاف .وتشــكل تلــك االبتــكارات اســتراتيجيات مثبتــة لتعزيــز
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األمــن المائــي فــي نظــم الزراعــة البعليــة إذ تزيــد مــن قــدرة الزراعــة البعليــة علــى الصمــود بوجــه الظواهــر المناخيــة غيــر المألوفــة ،وتخفــف مــن
إجهــاد رطوبــة التربــة فتخ ّفــض بالتالــي مــن احتمــال رداءة المحاصيــل ،وتزيــد إتاحــة األطعمــة المغذيــة فــي األســواق المحليــة (فريــق الخبـراء رفيع
المســتوى المعنــي باألمــن الغذائــي والتغذيــة.)2015 ،
وباإلضافــة إلــى التأثيــر فــي إنتــاج المحاصيــل وفــي األســواق (مــن ناحيــة التوفــر والوصــول واســتقرار اإلمــدادات) ،يؤثــر اإلجهــاد المائــي المتصــل
بتغيــر المنــاخ أيضً ــا فــي البعــد المتعلــق باالســتخدام فــي إطــار األمــن الغذائــي ،مــن خــال تداعياتــه الســلبية علــى مســتوى المتنــاول الغذائــي
وجودتــه .فعلــى ســبيل المثــال وجــد  )2019( Carpenaأن صدمــات الجفــاف فــي األريــاف الهنديــة تدفــع باألســر المعيشــية إلــى اســتهالك كميــات
ـس باتّـزان األنمــاط الغذائيــة لألســر .وقــد خلــص اســتعراض لدراســات تربط بين
أقــل مــن الســعرات الحراريــة والبروتينــات والدهــون األمــر الــذي يمـ ّ
تغيــر المنــاخ ونقــص التغذيــة أجـراه  Phalkeyوآخــرون ( )2015إلــى أن األدلــة علــى وجــود صلــة قويــة بيــن المتغيـرات المناخيــة وتقــزم األطفــال
محــدودة .وفضـاً عــن ذلــك ،وجــد كل مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة واليونيســيف وبرنامــج األغذيــة العالمــي
ومنظمــة الصحــة العالميــة ( )2018رابطًــا بيــن الظواهــر المناخيــة القصــوى وبيــن انعــدام األمــن الغذائــي .وأخيـ ًرا ،تؤثــر موجــات الجفــاف الدوريــة
التــي تتســبب بجفــاف الحفــر المائيــة التــي تســتخدمها الحيوانــات ،فــي إتاحــة األغذيــة الحيوانيــة المصــدر عبــر أجـزاء مختلفــة مــن أفريقيــا .وعلــى
ســبيل المثــال يقـ ّدر  Kooوآخــرون ( )2019أنــه خــال حــدوث ظاهــرة النينيــو فــي الفتــرة  2016/2015فــي إثيوبيــا تدنــى عــدد قطعــان المواشــي
بنســبة  23فــي المائــة فــي الوهــاد المعرضــة للجفــاف حيــث يســكن معظــم الرعــاة .كمــا أن المصايــد الطبيعيــة فــي الميــاه العذبــة التــي تتصــف
بأهميــة خاصــة فــي مناطــق واســعة مــن آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة ،تتقلــص هــي أيضً ــا .ويشــتمل العديــد مــن الحلــول المقترحــة لمعالجــة
تراجــع مصايــد الميــاه العذبــة ،علــى تحســين إدمــاج مصايــد الميــاه العذبــة بنظــم الــري (أنظــر دراســة الحالــة  )1أو الخزانــات.
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دراسة الحالة :1
اإلنتاج المتكامل لألر ّز واألسماك
فــي مختلــف أنحــاء جنــوب شــرق آســيا ،ال تتســم نســبة كبيــرة مــن نظــم الــري بكفــاءة اســتخدام الميــاه .فتلــك النظــم غيــر قــادرة علــى تأمين
الميــاه بفعاليــة خــال الجفــاف ،كمــا أنهــا غيــر قــادرة علــى مقاومــة الفيضانــات ،وهــي تُنتــج مســتويات مرتفعــة مــن غــازات الدفيئــة ،وتشـكّل
أحــد المصــادر الكبــرى للتلــوث الكيميائــي الزراعــي للميــاه ،مــا يجعلهــا مــن بيــن األســباب الرئيســية لتدهــور النظــم اإليكولوجيــة والمصايــد
فــي الميــاه العذبــة ( Gregoryوآخــرون.)2018 ،
وفضـاً عــن ذلــك ،هــي مصممــة فــي حــاالت كثيــرة إلنتــاج األر ّز وحســب ،مــا يجعــل من شــبه المســتحيل زراعــة محاصيــل بديلــة أكثــر تغذية.
وإ ّن عصرنــة هــذا النــوع مــن النظــم  -مث ـاً عبــر إدمــاج إنتــاج األســماك بإنتــاج المحاصيــل األكثــر تغذيــة (وأعلــى قيمــة) وعبــر التحســين
المتزامــن لفعاليــة الــري – ال تتطلــب فقــط إجـراء تغييـرات تكنولوجيــة وماديــة (فــي البنيــة التحتيــة مثـاً) وممارســات مبتكــرة إلدارة الميــاه
(كالتنــاوب علــى التبليــل والتجفيــف) بــل تســتوجب أيضّ ــا إصالحــات واســعة النطــاق علــى مســتوى المؤسســات والحوكمــة ،وتغييــر الســلوك
لــدى المزارعيــن .وليــس تحســين إدارة الميــاه وتغييــر هندســة برامــج الــري بهــذه الطريقــة بالمهمــة الســهلة ،ولكــن إذا مــا نفــذا بنجــاح
فهمــا كفيــان بحفــز اإلنتــاج وزيــادة الفــرص إلنتــاج المزيــد مــن األطعمــة المغذيــةـ وبنــاء القــدرة علــى التكيّــف وعلــى الصمــود (McCartney
وآخــرون.)2019 ،
ويصــف  McCartneyوآخــرون ( )2019التدخــات القــادرة علــى دعــم اإلنتــاج المشــترك للمحاصيــل والمصايــد فــي نظــم الــري الواســعة النطــاق .وهي
تتضمــن )1( :تغييـرات هيكليــة ضمــن مســاحة اإلشـراف علــى الــري مثــل إدمــاج حاضنــات لألســماك وموائــل لهــا ،وتأميــن االرتبــاط بيــن المســاحات
لتيســير تن ّقــل األســماك البريــة ضمــن المشــروع؛ ( )2وإجـراء تغييرات في مســاحة اإلشـراف الموســعة كالتغييرات فــي البنية التحتيــة المعنية بتحويل
مســار الميــاه مــن أجــل دعــم تن ّقــل األســماك في المنبــع والمصــب؛ ( )3واألنشــطة علــى مســتوى المســتجمعات المائية مثــل خفض المقايضــات مع
خدمــات النظــام اإليكولوجــي األخــرى كالترفيــه والتحســينات في جــودة الميــاه؛ ( )4وإصالح السياســات علــى المســتوى الوطني لدعم االســتراتيجيات
والمؤسســات مــن أجــل إدارة أفضــل لألهــداف المتعــددة علــى صعيــد األمــن الغذائــي والتغــذوي فضالً عــن األمــن البيئي.
وفــي جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية ،تكتســي زيــادة متنــاول البروتينــات والدهــون والمغذيــات الدقيقــة أهميــة حيويــة بالنســبة إلــى
الســواد األعظــم لشــريحة ســكانية قوامهــا  1.1مليــون نســمة ( 16فــي المائــة مــن الســكان) ال تـزال ناقصــة التغذيــة .ولهــذه الغايــة اعتبــرت
الخطــة اإلنمائيــة االقتصاديــة االجتماعيــة الوطنيــة الثامنــة (جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية )2016 ،أن تربيــة األحيــاء المائيــة والمصايــد
فــي الخزانــات فرصــة هامــة لتنويــع مصــادر البروتينــات ،كمــا أن اســتراتيجية تنميــة الزراعــة (جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية )2015 ،قــد
حــددت هدفًــا يتمثــل فــي اســتهالك األســماك بكميــة تبلــغ  33كيلوغرا ًمــا للشــخص الواحــد فــي الســنة بحلــول  .2025ومــن هــذا المنطلــق،
قامــت الجامعــة الوطنيــة فــي الو ،باالشــتراك مــع مركــز بحــوث المــوارد المائيــة الحيــة (جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية) وجامعــة
( Charles Sturtأســتراليا) ،بإج ـراء بحــوث موســعة بشــأن نهــج إدمــاج األســماك بصــورة أفضــل فــي نظــم الــري باعتبــار ذلــك مســاهمة فــي
النهــج المراعيــة للتغذيــة .ويتضمــن األمــر تصميــم معابــر لألســماك وبوابــات لضبــط الميــاه تم ّكــن العديــد مــن أنــواع أســماك الميكونــغ مــن
تجــاوز العقبــات التــي تعتــرض مرورهــا ( Baumgartnerوآخــرون.)2019 ،
ويبــدو أيضً ــا أن تغيّــر المنــاخ قــد زاد مــن ظاهــرة «تسـ ّرب المغذيــات» مــن خــال اجتمــاع التأثيـرات الناجمــة عــن ارتفــاع مســتويات ثانــي أكســيد
الكربــون فــي الجــو 7والتســميد المشــبع بثانــي أكســيد الكربــون 8وتداعيــات تغيــر المنــاخ علــى اإلنتاجيــة الزراعيــة والتغييـرات المرتبطــة بهــا علــى
صعيــد تجــارة األغذيــة .وبمــا أ ّن لألمــن المائــي أهميــة أساســية بالنســبة إلــى اإلنتــاج الزراعــي ،فهــو ينــدرج أيضً ــا فــي هــذه التوقعــات .وقــد وجدت
دراســة نشــرت مؤخ ـ ًرا ( Beachوآخــرون )2019 ،أن نمــو اإلتاحــة العالميــة للمغذيــات ســيتراجع بنســبة  19.5فــي المائــة للبروتينــات ،و 14.4فــي
المائــة للحديــد و 14.6فــي المائــة للزنــك .ولــذا فــإن زيــادة كميــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي الجــو ســتؤخر التقــدم فــي القضــاء علــى النواقــص
فــي المغذيــات ،وســتقع معظــم العواقــب علــى كاهــل الســكان الذيــن يعانــون أصـاً مــن النقــص فــي المغذيــات وانعــدام األمــن المائــي.
 7قد تؤثر زيادة كميات ثاين أكسيد الكربون سلبًا يف املحتوى التغذوي لبعض املحاصيل.
 8متيل زيادة كميات ثاين أكسيد الكربون إىل زيادة غالل املحاصيل ،مع افرتاض استقرار العوامل األخرى.
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وثيقة للمناقشة

فضـاً عــن ذلــك ،مــن المتوقــع لمســتويات األفالتوكســين أن ترتفــع نتيجــة اإلجهــاد المائــي الناجــم عــن تغيــر المنــاخ وإدارة مرحلــة ما بعــد الحصاد،
والتخزيــن فــي ظــل منــاخ أكثــر تقلبًا وأشــد حـرارة وأكثــر رطوبــة (مثـاً  van der Fels-Klerxوآخــرون2019 ،؛  Medinaوآخــرون .)2014 ،وقــد اقتُرحت
اســتراتيجيات متعــددة بشــأن كيفيــة رفــع هــذا التحــدي بمــا فــي ذلــك دعــم المســتهلكين فــي لتغييــر أنماطهــم الغذائيــة ،ودعــم المنتجيــن فــي
تغييــر ممارســات إدارة الزراعــة ومــا بعــد الحصــاد ،وإقـرار ســعر إضافــي لألغذيــة الخاليــة مــن األفالتوكســين (.)2018 ،Brown
وأخي ـ ًرا ،تزيــد الصدمــات المناخيــة مــن انتشــار األم ـراض المتصلــة بالميــاه ومــن احتمــال نشــوئها (مث ـاً الممرضــات كاإلشــريكية المعويــة وأنــواع
العــدوى الناشــئة عــن ناقــات الجراثيــم كالمالريــا) (منظمــة األغذيــة والزراعــة والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة واليونيســيف والبرنامــج العالمي
لألغذيــة ومنظمــة الصحــة العالميــة .)2018 ،وبحســب الوصــف الــوارد فــي القســم  3-1أعــاه ،تشــكل تلــك األمـراض عامـاً مســب ًبا للنتائــج التغذويــة
الســيئة ومــن الضــروري تحســين خيــارات اإلدارة المائيــة للحــد مــن تأثيرهــا (مثـاً  Wielgoszوآخــرون.)2013 ،
4-2
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يق ّيــم المؤشــر  92-4-6ألهــداف التنميــة المســتدامة كفــاءة اســتخدام الميــاه ضمــن البلــد المع ّيــن أو اإلقليــم الفرعــي ،من خالل احتســاب االســتخدام
اإلجمالــي للميــاه عبــر القطاعــات ،مقسـ ًما علــى مجمــل مــوارد الميــاه العذبــة المتجــددة (لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالمــوارد المائيــة.)2018 ،
وتـ ّ
ـدل البيانــات األخيــرة المتصلــة بهــذا المقيــاس علــى أن اإلجهــاد المائــي يتخطــى نســبة  60فــي المائــة فــي كل مــن آســيا الغربيــة وآســيا الوســطى
وأفريقيــا الشــمالية .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يعانــي  23بلـ ًدا مــن اإلجهــاد المائــي بدرجــة تفــوق  70فــي المائــة فــي حيــن أن  15بلـ ًدا يســحب أكثــر
مــن  100فــي المائــة مــن مــوارده المتجــددة مــن الميــاه العذبــة (منظمــة األغذيــة والزراعــة.)2019 ،
ولكــن ،كمــا أن مؤشـرات األمــن الغذائــي الوطنــي ناقصــة ألنهــا تق ّنــع التباينــات فــي انعــدام األمــن الغذائــي علــى المســتوى دون الوطنــي واألســري
والفــردي ( ،)2010 ،Barretفقــد تطمــس مؤشـرات إتاحــة الميــاه علــى الصعيــد الوطنــي التباينــات علــى المســتويين األســري والفــردي .علــى ســبيل
المثــال ،تُعــرف جمهوريّــة الكونغــو الديمقراطيــة بأنهــا دولــة غنيــة بالميــاه وتضـ ّم أكثــر مــن نصــف احتياطــي الميــاه فــي أفريقيــا (برنامــج األمــم
المتحــدة للبيئــة ،)2011 ،ولكــن فــي  2011كان حوالــي ثالثــة أربــاع ســكان البــاد البالــغ عددهــم  51مليونًــا عاجزيــن عــن الوصــول إلــى ميــاه شــرب
مأمونــة .وفــي ســياق كهــذا ،ليــس توفــر الميــاه مرادفًــا إلمكانيــة الحصــول عليهــا بمــا أن نقــص البنيــة التحتيــة وشــواغل التلــوث وارتفــاع التكاليــف أو
10
المخاطــر المرتبطــة بجمــع الميــاه ،تطــرح عراقيــل أساســية أمــام األمــن المائــي علــى مســتوى األســرة ومســتوى الفــرد (اإلطــار .)2

اإلطار :2
التحديات اليومية التي تواجهها الشعوب الضعيفة حول العالم في ما يتعلق بالمياه
• تلوث الموارد المائية القابلة للوصول إليها بسبب (  )1الملوثات الكيميائية (الصادرة بشكل رئيسي عن المدن وقطاعي الصناعة والزراعة) )2 ( ،واألمراض المنقولة
بواسطة المياه (كالتلوث من خالل النواقل أو البراز).
• وتقلص مصادر المياه بسبب (  )1التنافس بين المياه المستخدمة للري وتلك المخصصة لالستخدامات المنزلية (  )2والجفاف (  )3وقيام اإلنسان بتحويل مجاري الموارد
المائية أو تدميرها (مثالً ألجل توليد الطاقة المائية أو ملء أراضي المستنقعات بالماء لغايات إعمار المدن).
• والغياب المادي لبنية تحتية لإلدارة المائية أو سوء صيانتها.
• والوصول المحدود إلى المياه (ال سيما للنساء) بسبب المخاطر الجسدية التي يتعرضن لها خالل جمع المياه ،ومشاكل الجغرافيا والمسافة وارتفاع التكاليف المالية أو
المحرمات المتصلة بنوع الجنس وبالوضع االجتماعي واالقتصادي (  Mehtaوآخرون.)2019 ،
• واالستخدام الكثيف أو الحصري للمياه العادمة لغايات الري وتوفير المغذيات والمادة العضوية في الزراعة (البرنامج العالمي لتقييم المياه،
10
وآخرون(2015 ،

2017؛ Mateo-Sagasta

 9املقصد  :6.4زيادة كفاءة استخدام املياه يف جميع القطاعات زيادة كبرية وضامن سحب املياه العذبة وإمداداتها عىل نحو مستدام من أجل معالجة شح املياه ،والحد بدرجة كبرية من عدد األشخاص الذين يعانون
من ندرة املياه ،بحلول عام .2030
 10تفيد أدلة غري موثقة ودراسات حاالت أن الري بواسطة املياه العادمة غري املعالجة ميثّل مامرسة قدمية العهد وواسعة االنتشار ،إال أن كامل نطاقها ال يزال غري معروف ( Raschid-Sallyو2008،Jayakody؛
 Ensinkوآخرون .)2004 ،ويقدر  Theboوآخرون )2017( .إجاميل مساحة األرايض الزراعية املروية بواسطة املياه العادمة املخففة بـ 35.9مليون هكتار .وعىل الرغم من أن كامل املخاطر الصحية والتكاليف
واملزايا املرتبطة بهذه املامرسة ال تزال مجهولة ،فقد وجد  Srinivasanو )2009( Reddyأنه ،مقارنة بقرى التحكم ،اتسمت القرى التي متارس الري بواسطة املياه العادمة بارتفاع نسبة انتشار األمراض لدى
اإلناث البالغات .وقد وجد مؤلفون آخرون أن انتشار مرض اإلسهال عىل نطاق واسع هو نتيجة استهالك أغذية أنتجت بواسطة املياه العادمة (مثالً  Newellوآخرون.)2010 ،
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وقــد ص ّمــم مقيــاس تجــارب انعــدام األمــن المائي األســري للكشــف عــن تلــك التفاوتــات تحديـ ًدا .ويق ّيــم هــذا المقيــاس ،المشــابه لمقيــاس المعاناة
مــن انعــدام األمــن الغذائــي ( Ballard ،FIESوآخــرون )2013 ،مــا إذا كانــت األســر تواجــه صعوبــات فــي الوصــول إلــى إمــدادات مائيــة مأمونــة
وموثــوق بهــا وعاليــة الجــودة ( Jepsonوآخــرون ،)2017 ،حتــى فــي الســياقات التــي يعتبــر فيهــا المســتوى الوطنــي لألمــن المائــي كاف ًيــا (أنظــر
اإلطــار  .)3وبالتالــي ،يش ـكّل هــذا المقيــاس أدا ًة هامــة لتحديــد مواطــن انعــدام المســاواة فــي وصــول األســرة إلــى الميــاه ،وكيــف تتصــل هــذه
النواقــص بمؤشـرات اجتماعيــة واقتصاديــة أخــرى ،وال ســيما الدخــل واألمــن الغذائــي .فغال ًبــا مــا تعانــي أفقــر العائــات مــن تدنــي األمــن الغذائــي
والمائــي ،وهــي نفســها األســر التــي تعانــي فــي معظــم األحيــان وبشــكل مباشــر مــن المقايضــات الصعبــة الموصوفــة أعــاه (أنظــر أيضً ــا اإلطــار .)3

اإلطار :3
مقياس المعاناة من انعدام األمن المائي األسري
حتــى تاريخــه ،كان التقــدم نحــو تأميــن الميــاه المنصفــة والكافيــة يقــاس بنــاء علــى الحصــة المتاحــة للفــرد بالدرجــة األولــى ،أو حصــة الســكان
القادريــن علــى الوصــول إلــى ميــاه شــرب ذات إدارة مأمونــة .وهــذان المقياســان ،شــأنها شــأن موازيــن األغذيــة ،ليســا دقيقيــن بمــا فيــه
الكفايــة لتحديــد األف ـراد الذيــن يعانــون مشــاكل أســوأ مــن ســواهم فــي مــا خــص الميــاه ،أو لتقييــم تأثي ـرات مشــاكل الميــاه فــي الصحــة.
وكثي ـ ًرا مــا تعتبــر التجــارب مؤش ـ ًرا أدق للتحديــات علــى صعيــد انعــدام أمــن المــوارد .وبالتالــي فــإن مقيــاس تجــارب انعــدام األمــن المائــي
األســري الموجــز والمكتــوب بلغــة ســهلة والمؤلــف مــن  12بن ـ ًدا ،قــد صيــغ لتوفيــر مقيــاس شــامل وقابــل للمقارنــة النعــدام األمــن المائــي
( Youngوآخــرون.)2019 ،
وتســتفهم بنــود هــذا المقيــاس عــن عــدد المشــاكل المتعلقــة بالوصــول إلــى ميــاه ،ومــدى كفايــة الميــاه وإلــى أي مــدى يمكــن الوثــوق بهــا
وكــم هــي مأمونــة ضمــن األســرة علــى مــر األســابيع األربعــة الســابقة .وهــذا المقيــاس موثّــق وشــامل وبســيط ،ويرمــي إلــى أن يصــف بشــكل
واف العالقــات المعقــدة علــى مســتوى األســرة بيــن األشــخاص والميــاه فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل.
ولهــذا المقيــاس أوجــه شــبه مــع مقيــاس المعانــاة مــن انعــدام األمــن الغذائــي ( Ballardوآخــرون )2013 ،الــذي يتنــاول األبعــاد المتعــددة
النعــدام األمــن الغذائــي ،بمــا فيهــا الوصــول إلــى الغــذاء واســتخدامه ومــدى مقبوليتــه .وقــد كشــفت هــذه المقاييــس الدقيقــة التداعيــات
الضــا ّرة النعــدام األمــن الغذائــي علــى الصحــة الجســدية والعقليــة ( )2017 ،Jonesوعلــى النمــو اإلدراكــي ( Johnsonو )2018 ،Markowitzمــن
بيــن نتائــج كثيــرة أخــرى .والحقيقــة أن مقاييــس انعــدام األمــن الغذائــي علــى مســتوى األســرة قــد أثبتــت بــدون أي شــك أن انعــدام األمــن
الغذائــي منتشــر بنســبة عاليــة .وقــد كانــت أيضً ــا بمثابــة أداة للمســاعدة فــي التخفيــف مــن وطأتــه.
وأتــاح تنفيــذ مقيــاس تجــارب انعــدام األمــن المائــي فــي أكثــر مــن  30موق ًعــا حــول العالــم إجـراء تحقيقــات جديــدة فــي العوامــل المحــددة
النعــدام األمــن المائــي ،وتأثيراتــه فــي اإلنتاجيــة الزراعيــة وفــي انعــدام األمــن الغذائي والتنــوع الغذائــي .والحقيقــة أن البيانــات األولــى الناتجة
عــن هــذا المقيــاس قــد دلــت علــى ارتبــاط انعــدام األمــن المائــي المرتفــع لــدى األســر بزيــادة انعــدام أمنهــا الغذائــي ( Brewisوآخــرون)
واألكثــر مــن ذلــك هــو أن انعــدام األمــن المائــي يظهــر بالتزامــن مــع انعــدام األمــن الغذائــي ويفاقــم أحدهمــا األخــر فــي أكثــر مــن ســياق،
مــا يســفر عــن تبعــات تمــس برفــاه النــاس ،تتـراوح بيــن زيــادة عنــف الشــريك الحميــم وبيــن االكتئــاب ( Workmanو2017 ،Ureksoy؛ Collins
وآخرون .)2019
أمــا إدمــاج هــذا المقيــاس مــع مقاييــس مشــابهة النعــدام األمــن الغذائــي فــي المســوح الوطنيــة ،فقــد يســاعد فــي رصــد االتجاهــات الخاصــة
بالعالقــة بيــن الميــاه والتغذيــة علــى مر الوقــت ،والتحقيــق في كيفيــة تأثرهــا بالتغيـرات االجتماعيــة واالقتصادية والسياســية الكبــرى وبالتقلب
المناخــي والصدمــات المحليــة كاألحــداث المناخيــة القصــوى .ويمكــن لهــذه البيانــات بدورهــا أن تســتخدم الختيــار البرامــج والتكنولوجيــات
األكثــر فعاليــة (مثــل المحاصيــل األقــل اســتهالكًا للميــاه) والسياســات ذات الصلــة بالميــاه باإلضافــة إلــى تقييــم تأثيراتهــا وكفــاءة كلفتهــا.

وتصــف دراســة الحالــة  2أحــد األمثلــة األكثــر شــيو ًعا عــن تلــك المســاومات فتبيــن كيفيــة حصــول المنافســة بيــن الميــاه الخاصــة باالســتخدام
المنزلــي وبيــن تلــك المخصصــة للــري ،التــي تؤثــر ســل ًبا فــي التغذيــة واألمــن المائــي للعائــات الفقيــرة.
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وثيقة للمناقشة

دراسة الحالة :2
التنافس بين االستخدام المنزلي للمياه وبين استخدامها للري خالل موسم الجفاف في بنغالديش
يصف  )2000( Sadequeكيف أدى تقدم تكنولوجيات الري في بنغالديش إلى زيادة التنافس بين المزارعين األكثر فق ًرا الذين يعتمدون على
اآلبار األنبوبية المشغّلة يدويًا لتوفير المياه لالستخدامات المنزلية ،وبين عمال الري الذين يستخدمون مضخات مميكنة تسحب كميات كبيرة
من المياه من آبار أكثر عمقًا ،ألجل ري األر ّز خالل موسم الجفاف .وبوسع االبتكار المتمثل في اآلبار األنبوبية العميقة المميكنة استخراج كميات
كبيرة من المياه الجوفية ألجل الري ،ما يؤدي إلى هبوط مؤقت في منسوب المياه الجوفية للمناطق المجاورة ويخفض المستوى اإلجمالي
توسع الري بسرعة خالل موسم الجفاف في البالد ،ال سيما في ما يتعلق باألرزّ ،ولكنها
للخزان الجوفي .وقد ساهمت هذه التكنولوجيا في ّ
في الوقت نفسه فاقمت أزمة مياه الشرب في الريف بما أن آبار الري تخفّض منسوب المياه األرضية إلى مستوى يتعذر فيه على المضخات
اليدوية المستخدمة الستخراج المياه للغايات المنزلية ،أن تبلغه .وتضاف إلى ذلك معلومات تفيد أنه منذ تسعينيات القرن الماضي ،تحتوي
المياه الجوفية الضحلة في مناطق من بنغالديش مستويات مرتفعة من الزرنيخ ،فيما أن اآلبار األنبوبية العميقة تستطيع عامة توفير مياه للشرب
بجودة مقبولة من الناحية الكيميائية والجرثومية ( van Geenوآخرون.)2016 ،
 Jobeda Khatunأرملة ال تملك أرضً ا وأم البنتين وابن واحد ،لديها بئر أنبوبية يدوية التشغيل في قطعة األرض التي تقيم فيها ،تلبي كذلك
احتياجات أسر أخرى في الحي .وإن هذه المضخة تتوقف عن العمل خالل األشهر الجافة بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان اللذين يصادف
أيضً ا أنهما الشهران الرئيسيان للري .وفي تلك الفترة تسارع مع ابنتيها ( 13و 17عا ًما) إلى سحب المياه من مضخة «تارا» األقرب مسافة
إليه ّن (والتي تستطيع استخراج كمية محدودة من المياه على عمق يصل إلى  15مت ًرا) والواقعة على بعد  500متر من مسكنها ،فالعادات
المحلية ال تسمح لها والبنتيها بالسعي إلى المياه من البئر األنبوبية العميقة الواقعة في حقول الري البعيدة ،ناهيك عن أن ذلك النوع من
اآلبار يشغّل عادة خالل ساعات الليل .وبما أن أسرتها غير مالكة ألراض فهي ال تستطيع الوصول إلى المياه المستخرجة في أراض زراعية
(.)2000 ،Sadeque
ومع أن اآلبار األنبوبية العميقة قد انتشرت في الفترة األخيرة لتجنب التلوث بالزرنيخ ،يبدو أن هذا االنتشار قد انحرف بصورة جذرية عن غايته
األصلية ،في بعض المناطق على األقل ،لصالح حيازات األراضي ذات المستويات المتدنية من التلوث األولي بالزرنيخ ،ومناطق تتضمن مالكي
أراض أغنى نسبيًا ما يوحي بأن النخبة تستولي على هذه السلعة العامة .فأدى االنتشار غير المالئم لآلبار األنبوبية العميقة لغايات توفير مياه
الشرب بالتالي إلى زيادة معدالت الوفيات بسبب األمراض القلبية الوعائية وسرطان الرئة والكبد والمثانة لدى الكبار ،فضالً عن ضعف الوظائف
الذهنية والحركية لدى األطفال بسبب التعرض للزرنيخ لدى األسر الفقيرة واألدنى منزل ًة ( van Geenوآخرون.)2016 ،
أما الحلول المقترحة لمسألة التنافس بين اآلبار األنبوبية العميقة وبين االستخدامات المنزلية للمياه فتتضمن )1( :استراتيجية سياسية واضحة
للحكومة وتحديد أولويات المياه عالية الجودة (غير الملوثة) لغايات الشرب؛ ( )2ومواصلة رصد جودة مياه تلك اآلبار ووضع نظم متعددة
االستخدامات لآلبار المناسبة التي تلبي احتياجات الري كما احتياجات المستخدمين المنزليين؛ ( )3وزيادة الشفافية وضمان مشاركة المجتمع
المحلي في تطوير نظم مياه الشرب مع التركيز بشكل خاص على النساء والمراهقات المسؤوالت عن إمداد منازلهن بالمياه؛ ( )4ودعم
التغييرات في أنماط المحاصيل خالل الموسم الجاف ،من األر ّز (المستهلك للمياه وقليل المغذيات) إلى البقوليات (المقتصدة للمياه والغنية
بالمغذيات) والفاكهة والخضار (المستهلكة للمياه والغنية بالمغذيات).
وبالنســبة إلــى العوامــل المح ّركــة الرئيســية للطلــب علــى الميــاه ،مــن المتوقــع الحتياجــات المنــازل والمصانــع مــن الميــاه أن تتخطــى ما هــي عليــه
فــي مجــال الــري خــال العقــود األربعة المقبلــة ،وال ســيما فــي البلــدان الناميــة ( Ringlerوآخــرون.)2016 ،
وتشـكّل األنمــاط الغذائيــة المتغ ّيــرة ثالــث أهــم محـ ّرك للطلــب علــى الميــاه إذ لهــا تداعيــات كبيــرة علــى الصحــة وعلــى المســاواة .وبحســب مــا
يــرد فــي القســم  ،3-6فــإن اســتهالك األغذيــة الفائقــة التجهيــز واإلفـراط في اســتهالك األغذيــة ذات المصــدر الحيوانــي واألغذيــة والمشــروبات الغنية
بالســكر ،يتزايــد حــول العالــم .وتقــوم جميــع تلــك األغذيــة علــى محاصيــل تحتــاج إلــى الميــاه أكثــر ممــا تحتــاج إليهــا األنمــاط الغذائيــة التقليديــة
( Ringlerو .)2015 ،Zhuوفضـاً عــن ذلــك ،يعــزى انتشــارها (أنظــر القســم  ،3-3الشــكل  )4جزئيًــا إلــى عقــود مــن البحــوث المكثفــة واالســتثمارات
11

 11تشتمل املحركات األخرى عىل العوملة وتحرير األسواق والتكامل العمودي للصناعات الرئيسية لألغذية والسلع (كالدواجن والزيت النبايت).
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فــي الحبــوب األساســية والبــذور الزيتيــة وتكنولوجيــات الزيــت النباتــي مــع مــا نجــم عــن ذلــك مــن قلــة اســتثمار فــي الحبــوب الخشــنة والفاكهــة
والبقــول والخضــار (2015 ،Pingali؛  .)2011 ،Popkinونتيج ـ ًة لذلــك ،تمســي خيــارات األنمــاط الغذائيــة الغنيــة بالمغذيــات إمــا غيــر متاحــة وإمــا
باهظــة الثمــن فــي العديــد مــن الســياقات ،مــا يجبــر المســتهلكين األفقــر فــي أحيــان كثيــرة علــى االكتفــاء بأغذيــة أبخــس ثم ًنــا وأقــل ص ّحــة
( )1ترتبــط مباشــرة بحســب التجــارب ،بنتائــج ســيئة علــى مســتوى الصحــة والتغذيــة (دراســة العــبء العالمــي للمــرض2013 ،؛ 2016 ،GLOPANب؛
فريــق الخب ـراء الرفيــع المســتوى المعنــي باألمــن الغذائــي والتغذيــة )2( ،)2017 ،وتمــارس ضغطًــا إضاف ًيــا علــى المــوارد المائيــة التــي كثي ـ ًرا مــا
تكــون مســتنزف ًة أصــا.
وفــي هــذه الحالــة أيضً ــا ،الســكان الضعفــاء بغالبيتهــم هــم مــن يتحملــون وطــأة هــذا التطــور .وفــي كل مــن البلــدان الناميــة والمتقدمــة ،يتنــاول
النــاس األكثــر فق ـ ًرا األنمــاط الغذائيــة األقــل ســامة ،ويعانــون مــن أســوأ النتائــج فــي مجــال الصحــة وهــم األكثــر عرضــة مباشــرة إلــى التأثي ـرات
الســلبية النعــدام األمــن المائــي.
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5

توصيات من أجل تسريع التقدم على صعيد األمن
المائي والتغذوي
اســتنا ًدا إلــى زيــادة الحاجــة إلــى العمــل بســبب ازديــاد التنافــس علــى المــوارد المائيــة الــذي يفاقمــه تغيــر المنــاخ وتنامــي
انعــدام المســاواة فــي الوصــول إلــى تلــك المــوارد ،يعــرض هــذا الفصــل ثــاث توصيــات مــن أجــل تســريع التقــدم المشــترك فــي
تحقيــق الهدفيــن  2و 6مــن أهــداف التنميــة المســتدامة .وإن التقــدم المشــترك ،القائــم علــى نهــج مشــترك ،ضــروري كذلــك فــي
ظــل عــدم قابليــة حقــوق اإلنســان للتجزئــة ،والتــي تتمثــل هنــا فــي الحــق فــي الحصــول علــى غــذاء كاف والحــق فــي الميــاه
والصــرف الصحــي ،والحــق فــي الصحــة .وحيــن تحتــرم تلــك الحقــوق وتحمــى وتنفــذ يتحســن عنــد ذلــك الوصــول المنصــف إلــى
الغــذاء والمــاء الكافييــن (انظــر القســم  ،3-5اإلطــار  .)5ويمكــن لبرنامجــي عمــل العقديــن تولــي إعمــال الحقــوق الثالثــة كلهــا.
وتتوجــه تلــك التوصيــات أيضً ــا إلــى جهــات مــن خــارج األمــم المتحــدة فــي تلــك المجــاالت ،بمــا فــي ذلــك القطــاع الخــاص
والمجتمــع المدنــي واألوســاط األكاديميــة والحكومــات.

التوصية :1
تطبيق إدار ٍة للمياه الزراعية تراعي التغذية
يعنــي تطبيــق إدار ٍة للميــاه الزراعيــة مراعيــة للتغذيــة ،إنتــاج أغذيــة بكميــات وجــودة كافيــة مــع الحــرص علــى صــون الميــاه وغيرهــا
مــن المــوارد الطبيعيــة أيضً ــا.
ويتطلــب ذلــك فــي النظــم البعليــة جمــع ميــاه األمطــار فضــا عــن ممارســات صــون التربــة التي تشــمل أكثــر شـرائح المجمــع ضعفًا،
بمــن فــي ذلــك األشــخاص الضالعيــن مباشــرة فــي تلــك الممارســات ،علــى غـرار تغطيــة التربــة وإنشــاء المصاطــب والحراثــة مــن أجل
وتحســن تخزيــن الميــاه فــي
تحســين صحــة التربــة .وتزيــد تلــك االســتراتيجيات مــن نســبة تغلغــل ميــاه األمطــار إلــى عمــق التربــة،
ّ
التربــة مــع الحــد مــن تبخرهــا ،وتزيــد احتمــال محافظــة المحاصيــل علــى صحتهــا ونموهــا حتــى درجــة النضــج مــع احتفاظهــا بالحــد
12
األقصــى مــن المغذيــات (منظمــة األغذيــة والزراعــة ومعهــد اســتوكهولم الدولــي للميــاه ،دراســة ســتصدر قري ًبــا).
وبوســع الــري التكميلــي 13أيضً ــا أن يحقــق إمكانــات إضافيــة كامنــة للغــال فــي النظــم البعليــة وال ســيما خــال فت ـرات الجفــاف
(منظمــة األغذيــة والزراعــة والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة واليونيســيف وبرنامــج األغذيــة العالمــي ومنظمــة الصحــة العالميــة.
2019؛  Mehtaوآخــرون2019 ،؛ منظمــة األغذيــة والزراعــة ومعهــد اســتوكهولم الدولــي للميــاه ،دراســة ســتصدر قري ًبا) ،إذ توســع اإلنتاج
حتــى ضمــن موســم الجفــاف  -أو مــا يعــرف فــي أحيــان كثيــرة بـ»موســم الجــوع» أو «الموســم األعجــف» فــي النظــم المتكلــة علــى
األمطــار ألجــل الــري .ويمكــن أيضً ــا تنويــع اإلنتــاج ليضــم محاصيــل أغنــى بالمغذيــات مثــل الفاكهــة والخضــار التــي يمتنــع المزارعون
المتجنبــون للمخاطــر عــن زراعتهــا عــادة .وبحســب مــا يــرد فــي القســم  ،3-6يتمثــل أحــد التحديــات الكبــرى التــي تواجــه النظــام
الغذائــي اليــوم فــي قلــة توافــر الفاكهــة والخضــار وقلــة الوصــول إليهــا ،فيتراجــع تناولهــا مــا يــؤدي بــدوره إلــى نتائــج ســيئة علــى
مســتوى التغذيــة .ويشــكل الــري آليــة رئيســية لزيــادة إنتــاج تلــك المحاصيــل.

 12لذا ،مبا أ ّن اآلفات وقلة إتاحة الرتبة قد تحد أحيانًا الغالل أكرث مام يحدها توفر املياه بحد ذاته ،ينبغي االستعانة بتطبيق األسمدة وإدارة اآلفات وغريها من عمليات الهندسة الزراعية املوثوق
بها ،للتوصل إىل غلة مثىل.
أساسا بواسطة األمطار ،وذلك خالل الفرتات التي ال تكفي فيها األمطار لتوفري الرطوبة الكافية للنمو الطبيعي
 13يتعلق الري التكمييل بإضافة كميات قليلة من املياه إىل املحاصيل التي تروى ً
للنباتات.
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وبوســع الــري التكميلــي أن يزيــد اإلنتاجيــة فــي نظــم اإلنتــاج البعليــة وال ســيما خــال فتـرات الجفــاف ،ويمكــن أن يشـكّل بصــورة مباشــرة أو غيــر
فيحســن بالتالــي األمــن الغذائــي والتغذيــة لألســر.
مباشــرة مصــد ًرا موثوقًــا إلنتــاج األعــاف الحيوانيــةّ ،
وباإلضافــة إلــى تحســين الغــال وتنويــع اإلنتــاج فــي المـزارع ،تــم تحديــد مســارات إيجابيــة ثالثــة إضافيــة بيــن الــري الصغيــر النطــاق المقتصــر
علــى موســم الجفــاف ،وبيــن التغذيــة (الشــكل  )5وهــي :زيــادة الدخــل وتحســين االســتخدام المنزلــي للميــاه ،وزيــادة تمكيــن المــرأة (Passarelli
وآخــرون2018 ،؛ :)2015 ،Domènech
يحسن المداخيل عبر االتجار باإلنتاج الزائد للمحاصيل ،ومن خالل االتجار
• زيادة الدخل :بمستطاع الري التكميلي الصغير النطاق أن ّ
بالمحاصيل األعلى قيمة التي تستوجب ضبطًا أكبر للمياه ،وعن طريق توليد وظائف متصلة بالري (مثل مزودي خدمات الري) وال سيما في
الموسم األعجف حين تكون فرص العمل في المناطق الريفية قليلة ( Namaraوآخرون2011 ،؛  Burneyو2012 ،Naylor؛ Alaofè
وآخرون.)2016 ،
• وتحسين فرص الحصول على المياه :فإن الري التكميلي الصغير النطاق قادر فعالً على تحسين بيئة االستخدام المنزلي إذ يوفّر المياه
الستخدامات متعددة .ولكن ذلك يتطلب نظ ًما مصممة لتلبية احتياجات كل من االستخدام الزراعي واالستخدامات المنزلية (van Koppen
وآخرون ،)2006 ،تكون غير تمييزية ومراعية للشرائح السكانية األكثر ضعفًا.
• تمكين المرأة :تمثّل المرأة إحدى المجموعات األكثر ضعفًا وعرضة للتمييز في المجتمعات .وبوسع الري التكميلي الصغير النطاق أن يكون
بمثابة نقطة دخول لتمكين النساء ،من خالل زيادة حيازتهن لألصول اإلنتاجية .وقد يحصل هذا في حال أتاح الري للمرأة أن تشارك في أنشطة
مولّدة للدخل ما كانت لتتمكن عادة من ممارستها ،أو إذا تمكنت من ضبط الموارد الناجمة عن زيادة اإلنتاج في أراضيها ( Cairncrossوآخرون،
2010؛  Olneyوآخرون2015 ،؛  Theisوآخرون .)2018 ،وعلى أقل تقدير ،يمكن للوصول إلى مياه الري ذات الجودة الكافية على مسافة قريبة
من المسكن ،أن يخفّض من الوقت المخصص لجمع المياه ألجل االستخدامات المنزلية ،عل ًما أنها مه ّمة ال يزال يؤديها حوالي  206ماليين شخص
14
(اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ،)2019 ،ال سيما النساء والفتيات منهم.
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الشكل :5
المسارات اإليجابية بين الري وتغذية األمهات واألطفال
املكونات الرئيسية للبيئة التمكينية:
• النفاذ إىل األسواق
• املوارد الطبيعية
• البنية التحتية
• املعايري االجتامعية والتغذوية والصحية

الحالة الصحية

الرعاية الصحية
واملخاطر الصحية

املدخول الزراعي

بيئة توفري املياه والرصف
الصحي والنظافة الشخصية

القدرة عىل تقديم
الرعاية ومامرساتها

النفقات غري
الغذائية

سبل املعيشة الزراعية

استهالك الطاقة
لدى اإلناث

النمط الغذايئ

توفر األغذية والوصول
إليها واستقرارها

النفقات الغذائية
الري

النتائج
التغذوية لألم

التجهيز والتخزين

أصول األرس وسبل معيشتها

النتائج التغذوية
للطفل

أسعار األغذية

إنتاج األغذية

الحصول عىل
املياه

متكني املرأة

املصدر Passarelli :وآخرون (2018) ،حائزة عىل الرخصة  .)http://creativecommons.org/licenses/by/4.0( CC BY 4.0مقتبس عن  Herforthو(2014) ،Harris

تجــدر المالحظــة أن زيــادة الغــال أو جــودة اإلنتــاج الزراعــي ،أو زيــادة الدخــل أو تحســين الوصــول إلــى الميــاه أو تمكيــن المــرأة ،لــن تــؤدي
بالضــرورة إلــى تحســينات فــي المتنــاول مــن الغــذاء أو النتائــج التغذويــة إذا مــا نفــذ أحدهــا بمعــزل عــن اآلخــر .فــكل منهــا ضــروري ولكنــه ليــس
كافيًــا لوحــده؛ بمعنــى أنــه إذا لــم تتوفــر البنيــة التحتيــة الضروريــة لتخزيــن الغــذاء أو فــي حــال لــم تكــن الميــاه الســهلة الوصــول نظيفـةً ،فمــن
غيــر المرجــح أن تتحســن التغذيــة ( Gerberوآخــرون.)2019 ،

24

المياه والتغذية :المواءمة بين إجراءات عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذي وإجراءات العقد الدولي للعمل من أجل الماء

اإلطار :4
توجيهات بشأن الري وإدارة المياه المراعية للتغذية
تشــير مجموعــة مــن األدلــة الراهنــة إلــى أن الروابــط القائمــة بيــن الــري
وإدارة المــوارد المائيــة وإمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي والتغذيــة
تســلط الضــوء علــى التعزيــزات المطلوبــة المراعيــة للتغذيــة ،لتحقيــق
تأثيــرات أكبــر فــي تغذيــة األطفــال خــال المراحــل األولــى مــن العمــر.
تجهيز التعاونيات وخدمات
اإلرشاد الزراعي وجمعيات
وقــد ُص ّممــت النهــج الحاليــة بشــكل رئيســي مــن أجــل تحقيــق نتائــج
مستخدمي المياه من أجل
االعتبارات الغذائية والتغذوية
عنــد المنبــع مثــل التحســينات فــي الوصــول إلــى الميــاه وخدمــات
والدخــل
الصــرف الصحــي واســتعمالها ،والتحســينات فــي إتاحــة األغذيــة
إشراك النساء في
تشجيع المحاصيل الغنية
عمليات الري
بالمغذيات وإدراج
ـة
ـ
المائي
ـات
لالســتثمارات فــي مجــال األغذيــة .وباإلضافــة إلــى تعزيــز الخدمـ
البستنة المنزلية في
مشاريع الري
حرصــا
الراهنــة ،مــن المطلــوب تحســين التنســيق مــع القطاعــات األخــرى ً
تعميم مسألة الري في
لتحقيــق
علــى نيــل األطفــال جميــع المدخــات التغذويــة المطلوبــة
المنابر المجتمعية من أجل
تقديم الخدمات الريفية
نتائــج أفضــل ،وليــس فقــط المدخــات المتصلــة بالميــاه .ويلخــص Bryan
وآخــرون ( )2019نقــاط الدخــول مــن أجــل تعزيــز مراعــاة الشــأن التغــذوي
حرصــا علــى تحقيــق تأثيــر أقــوى .وتتضمــن تلــك المبــادرات:
لالســتثمارات فــي مجــال الــري وإدارة المــوارد المائيــةً ،

تشــير مجموعــة مــن األدلــة الراهنــة إلــى أن الروابــط القائمــة بيــن الــري وإدارة المــوارد المائيــة
وإمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي والتغذيــة تســلط الضــوء علــى التعزيــزات المطلوبــة
المراعيــة للتغذيــة ،لتحقيــق تأثي ـرات أكبــر فــي تغذيــة األطفــال خــال المراحــل األولــى مــن
العمــر .وقــد ُص ّممــت النهــج الحاليــة بشــكل رئيســي مــن أجــل تحقيــق نتائــج عنــد المنبــع مثــل
التحســينات فــي الوصــول إلــى الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي واســتعمالها ،والتحســينات فــي
إتاحــة األغذيــة والدخــل لالســتثمارات فــي مجــال األغذيــة.

لتحسن النتائج التغذوية
الحلول ّ

صون قاعدة الموارد
الطبيعية وتعزيزها

إدراج االعتبارات
التغذوية في تصميم
المشاريع

االستفادة من المنابر
المجتمعية للترويج
لشؤون التغذية

تصميم نظم مائية رسمية
متعددة االستخدامات
مناسبة ثقاف ًيا ومأمونة

1

إدراج االعتبارات التغذوية في تصميم المشاريع
مــن شــأن فهــم الخصائــص التغذويــة للســكان المســتفيدين ،بمــا فــي ذلــك نســبة انتشــار النقــص بالمغذيــات الدقيقــة وأنواعهــا  -مثــل قلــة المصــادر الغذائيــة الغنيــة
بالفيتاميــن  Aأو الحديــد ،والنواقــص فــي اســتهالك مجموعــات غذائيــة معينــة أو قلــة التنــوع الغذائــي  -أن يرشــد اختيــار المحاصيــل المعينــة مــن أجــل توليــد الدخل
والمنافــع التغذويــة علــى حــد ســواء.

2

صون قاعدة الموارد الطبيعية وتعزيزها
بوســع أنشــطة صــون المــوارد واســتعادتها ،بمــا فــي ذلــك برامــج إعــادة التحريــج ،وإعــادة أراضــي المســتنقعات إلــى حالتهــا األصليــة ،وإقامــة مناطــق عازلــة للحــد
مــن تســرب المغذيــات والرواســب مــن األراضــي الزراعيــة إلــى المجــاري المائيــة ،أن تؤثــر فــي عمليــة الترســيب والجريــان الســطحي وإنتــاج المصايــد والزراعــة عنــد
المصــب.

3

تجهيز التعاونيات وخدمات اإلرشاد الزراعي وجمعيات مستخدمي المياه من أجل االعتبارات الغذائية والتغذوية
يمكــن الســتخدام المنابــر الحاليــة المتصلــة بالميــاه وبالزراعــة إليصــال األفــكار والرســائل بشــأن التغذيــة األســرية أن يكــون ســبيالً غيــر مكلــف لبلــوغ الســكان
المســتهدفين .وقــد تنطــوي المواضيــع الممكــن تناولهــا علــى األنمــاط الغذائيــة الصحيــة وتخطيــط المــوارد وممارســات تخزيــن األغذيــة لضمــان توفــر الغــذاء علــى
مــدار الســنة ،وكذلــك ســامة األغذيــة والنظافــة الصحيــة.

4

االستفادة من المنابر المجتمعية للترويج لشؤون التغذية
يمكــن تزويــد منابــر مجتمعيــة أخــرى تســتهدف النســاء الحوامــل واألســر التــي تضــم صغــار األطفــال ،كالمــدارس والمراكــز الطبيــة وجماعــات االدّخــار ،بالمعلومــات
ووســائل نشــر الرســائل للترويــج للتغذيــة األســرية واألنمــاط الغذائيــة الصحيــة .ويمكــن تعزيــز هــذا النشــاط لنشــر الرســائل مــن خــال منابــر معنيــة بالــري.

5

إشراك النساء في عمليات الري
يمكــن إلشـراك النســاء فــي تدخــات الــري أن يؤثــر فــي أنــواع المحاصيــل المزروعــة وفــي كيفيــة اســتخدام الدخــل الــذي يــدره إنتــاج األغذية وكيــف يمضيــن وقتهن،
ـكل امــرأة تــؤدي دو ًرا معي ًنــا فــي النتائــج التغذويــة فــي المنــزل.
باإلضافــة إلــى تعزيــز تمكيــن النســاء .فـ ّ

6

تشجيع المحاصيل الغنية بالمغذيات وإدراج البستنة المنزلية في مشاريع الري
قــد يــؤدي التشــجيع علــى زراعــة المحاصيــل الغنيــة بالمغذيــات إلــى تحســينات فــي التغذيــة األســرية حيــث يحـ ّول قسـ ًما مــن اإلنتــاج إلــى االســتهالك األســري أو يبــاع
فــي األســواق المحليــة فتســتفيد منــه شـرائح ســكانية أوســع .كمــا بوســع الترويــج للحدائــق المنزليــة أن يشــجع االســتهالك المنزلــي لنمــط غذائــي أكثــر تنو ًعــا.

7

تصميم نظم مائية رسمية متعددة االستخدامات مناسبة ثقاف ًيا ومأمونة
قــد تفضــي النظــم المائيــة المصممــة لغايــات متعــددة والمراعيــة للنتائــج الصحيــة والبيئيــة إلــى خفــض الوقــت اإلجمالــي المخصــص لجمــع الميــاه ،فتتيــح المزيــد
مــن الوقــت لالســتخدامات اإلنتاجيــة ولتقديــم الرعايــة ألف ـراد األســرة ،وتعــزز الفوائــد الصحيــة والتغذويــة الناجمــة عــن ميــاه الــري.

8

تعميم مسألة الري في المنابر المجتمعية من أجل تقديم الخدمات الريفية
تؤ ّمــن برامــج الحمايــة االجتماعيــة وســبل المعيشــة منب ـ ًرا مجتمع ًيــا لتوفيــر البنيــة التحتيــة الصغيــرة النطــاق فض ـاً عــن شــبكات األمــان الماليــة لصالــح مجموعــة
محــددة مــن األســر بغيــة حمايتهــا مــن الصدمــات وتأميــن المــوارد لتعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود.

املصدر Bryan :وآخرون.2019 ،
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وبغيــة تعزيــز مســارات األمــن الغــذايئ والتغذيــة واألمــن املــايئ مــن الــري باتجــاه التغذيــة ،ينبغــي االش ـراك يف تصميــم البنيــة التحتيــة للــري مــع
اختصاصيــن يف الصحــة والتغذيــة وكذلــك مــع خـراء يف األســواق والتســويق .وفضـاً عــن ذلــك ،ينبغــي اســتكاملها بتثقيــف تغــذوي عــر الخدمــات
اإلرشــادية إذا أمكــن ،أو التعاونيــات أو العاملــن الصحيــن يف املجتمــع.
وفــي الوقــت عينــه ،يمكــن للمنابــر التقليديــة التــي فــي متنــاول المزارعيــن ،علــى غــرار التعاونيــات وخدمــات اإلرشــاد الزراعــي وجمعيــات
مســتخدمي الميــاه وكذلــك المراكــز الطبيــة ومجموعــات االدخــار التــي تســتهدف النســاء المزارعــات واألســر التــي لديهــا أطفــال صغــار ،أن تسـخّر
جميعهــا لنقــل المعلومــات المتعلقــة بالتغذيــة واالعتبــارات التغذويــة وكيفيــة ارتباطهــا بالــري .وبحســب الســياق المع ّيــن ،ينبغــي لتلــك الرســائل أال
تقتصــر علــى زراعــة المحاصيــل وحســب ،بــل أن تتضمــن معلومــات حــول كيفيــة تحســين التغذية مــن خالل رعــي المواشــي وتربيــة األحيــاء المائية
(التــي يمكــن تحســينها أيضً ــا مــن خــال تعزيــز إدارة الميــاه الزراعيــة) ،ناهيــك عــن معلومــات حــول إدمــاج تلــك النظــم فــي المشــهد األوســع.
وتحظــى تلــك المتطلبــات بمزيــد مــن االعتـراف إلــى جانــب الخطــوط التوجيهيــة المتصلــة بتنفيذهــا .فعلــى المســتوى القطــري مثـاً ،جــرت صياغة
نهــج تجريبــي لمــاوي وتنزانيــا يتضمــن عناصــر الزراعــة اإليكولوجيــة والتغذية وتغيــر المنــاخ والمســاواة االجتماعيــة ( Beznerوآخــرون)2019 ،؛ وفي
أوغنــدا ،جــرى البحــث فــي نهــج تعليمــي يجمــع بيــن شــؤون المالريــا والمزارعيــن مــن خــال المــدارس الحقليــة للمزارعيــن ( Wielgoszوآخــرون،
 .)2013وعلــى الصعيــد العالمــي ،هنــاك توصيــات منظمــة األغذيــة الزراعــة بشــأن تحســين التغذيــة مــن خــال الزراعــة والنظــم الغذائيــة (منظمــة
األغذيــة والزراعــة )2015 ،إلــى جانــب التوجيهــات بشــأن الــري وإدارة الميــاه المراعيــة للتغذيــة الصــادرة عن البنــك الدولــي ( Bryanوآخــرون2019 ،؛
انظــر اإلطــار  .)4ومــن األمثلــة الجيــدة علــى اإلجـراءات الالزمــة إلحـراز تقــدم مشــترك فــي تنفيــذ الهــدف  ،2والمقصــد  4مــن الهــدف  6مــن أهــداف
التنميــة المســتدامة ،مشــروع مشــترك بيــن منظمــة األغذيــة والزراعــة والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة بشــأن «زيــادة إنتاجيــة الميــاه ألجــل
اإلنتــاج الزراعــي المســتدام المراعــي للتغذيــة وتحســين األمــن الغذائــي» .فمــن خــال هــذا المشــروع ،وضعــت المنظمــة إطــا ًرا منهجيًــا مبتك ـ ًرا
لتقييــم كيــف يمكــن تعديــل خيــارات المحاصيــل وإدارة الميــاه والتربــة والممارســات الزراعيــة لضمــان إنتــاج محاصيــل غنيــة بالمغذيــات وتنويــع
المحاصيــل ،مــع التركيــز تحديـ ًدا علــى نظــم اإلنتــاج البعليــة التــي تســاهم بدورهــا فــي تحقيــق الهــدف  2والمقصــد  4للهــدف  .6وســيتم اختبــار
المشــروع فــي ســتة بلــدان هــي روانــدا وموزامبيــق ومصــر وبنــن والنيجــر واألردن لثــاث ســنوات علــى أن يبــدأ فــي الربــع األول مــن عــام .2020
وباإلضافة إلى صعوبة تحقيق مسار انتقال إيجابي من الري إلى التغذية ،هناك الكثير من التأثيرات المعاكسة التي قد تنجم عن الري نفسه وكل
منها قادر على تقويض المكاسب التغذوية .فأوالً ،نظ ًرا إلى تكلفة الري (وغيره من تكنولوجيات إدارة المياه) ،يتزايد انعدام المساواة بين المزارعين
األثرياء القادرين على شراء التكنولوجيات من جهة ،وبين أولئك العاجزين عن الوصول إليها كالمزارعين الفقراء والنساء العامالت في الزراعة من
جهة أخرى (أنظر مثالً  Leforeوآخرون .)2019 ،وثانيًا ،تلوث المستجمعات المائية بما فيها تلوث مصادر مياه الشرب بالمواد الكيميائية الزراعية،
وزيادة انتشار األمراض بواسطة النواقل التي تكثر في المياه الراكدة ( Sagasta-Mateoوآخرون2018 ،؛  Kibretوآخرون2016 ،؛  Gerberوآخرون،
 )2019من اآلثار الجانبية الممكنة لنظم الري.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أ ّن تكنولوجيــات الــري أصبحــت تصمــم أكثــر فأكثــر لكــي تتصــدى لتلــك التحديــات .فمثـاً التكنولوجيــات الزراعيــة الدقيقــة
التــي تســتعمل الميــاه فــي أوقــات وأمكنــة محــددة (تكنولوجيــات االســتخدام اآلنــي) ،ورفــع الميــاه الجوفيــة (بــدالً مــن جمــع الميــاه فــي الخزانــات
الســطحية) لتفــادي التلــوث المتبــادل وركــود الميــاه ،واإلدارة المتكاملــة المناســبة لآلفــات مــن أجل معالجــة األمـراض النباتيــة والحيوانية والبشــرية،
يمكنهــا جمي ًعــا التصــدي للعديــد مــن تلــك التحديــات.
وباإلضافــة إلــى مــا تقــدم ،فــي معظــم مرافــق الــري (التــي تت ـراوح مــن الكبيــر والدائــم إلــى الصغيــر والتكميلــي) ،يمكــن تصميــم نظــم مائيــة
متعــددة االســتخدامات تســتطيع أن تفــي ،منــذ البدايــة ،بجميــع االســتخدامات الممكنــة للميــاه ،فتحمــي بالتالــي مــن التأثيـرات الســلبية المحتملــة
(كإعــادة اســتعمال ميــاه الصــرف الزراعيــة لالســتخدامات المنزليــة) .وبوســع تلــك النظــم أن تشــتمل أيضً ــا علــى المتطلبــات البيئيــة للميــاه ،أو مــا
يعــرف بالتدفقــات (التدفقــات اإللكترونيــة) فــي مخططاتهــا األساســية ،فــا تتنــاول فقــط اإلتاحــة الماديــة الفوريــة للميــاه فــي منطقــة التجميــع
المعينــة ،وإنمــا أيضً ــا التداعيــات الطويلــة األمــد لذلــك االســتخدام للميــاه فــي مــا خــص خدمــات النظــام اإليكولوجــي المســتدامة ،ودعــم الثقافــات
البشــرية ،واالقتصــادات وســبل المعيشــة والرفــاه ،بما يشــمل األمــن الغذائــي والتغذيــة (أنظــر دراســة الحالــة .)3
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وخــال مرحلــة التصميــم ،ســتتطلب تلــك النظــم المتعــددة االســتخدامات مــن المنظمــات المانحــة والمتلقيــة بــأال تكتفــي بطلــب مســاهمات مــن
مهندســي الــري وحســب وإنمــا أيضً ــا مــن الخبـراء فــي مجــال الصحــة والتغذيــة وموظفــي اإلرشــاد والمهندســين الزراعييــن ،كمــا عليهــا أن تلتمــس
مســاهمات مــن المجموعــات المنكشــفة بمــا فيهــا مجموعــات المزارعيــن وتلــك التــي ترتادهــا النســاء ( van Koppenوآخــرون.)2006 ،

دراسة الحالة :3
التدفقات البيئية تخفّف من احتمال فشل المصايد
تقيّــم البلــدان حــول العالــم حاليًــا متطلبــات األنهــار مــن التدفقــات البيئيــة ،مســتعينة بنمــاذج تتـراوح بيــن المحــاكاة البســيطة علــى شاشــات
الكمبيوتــر إلــى دراســات مكلفــة تمتــد لســنتين ( Horneوآخــرون2017 ،؛  Arthingtonوآخــرون .)2018 ،ومــن بيــن تلــك األمثلــة نظــام يعــرف
بـــ  PROBFLOوهــو مصمــم صراحـ ًة إلقامــة الصلــة بيــن التعديــات فــي تدفــق األنهــر جـ ّراء االســتخدامات عنــد المنبــع أو حتــى بســبب تغيــر
المنــاخ ،وبيــن التغيي ـرات فــي النظــام اإليكولوجــي وتوفيــر خدمــات النظــام اإليكولوجــي ،وبالتالــي تحقيــق مجموعــة من ّوعــة مــن نقــاط
النهايــة (مثــل المصايــد أو الميــاه لــري ضفــاف األنهــر أو الميــاه المنزليــة) .وقــد قامــت دراســة مــن هــذا النــوع [أبلــغ عنهــا  O’Brienوآخــرون
( ،])2018كانــت قــد ن ّفــذت علــى نهــر ســنكو فــي ليســوتو ،بالمقارنــة بيــن ســيناريوهات تزايــد حجــم الســدود المش ـيّدة وصــون خدمــات
النظــام اإليكولوجــي مــن خــال توفيــر التدفقــات البيئيــة ،بمــا يشــمل وفــرة خدمــات النظــام اإليكولوجــي ،كمــا اســتعمال تلــك الخدمــات مــن
قبــل المجتمعــات عنــد المصــب.
ويظهــر الرســم البيانــي التالــي كيــف أن ســيناريوهات ارتفــاع اإلجهــاد الناجــم عــن تزايــد ســحب الميــاه بســبب عمليــة النقــل الكبيــرة للميــاه
بيــن األحــواض ،قــد زادت مــن المخاطــر التــي تمــس بعافيــة الســمك (وبالتالــي المصايــد) .فاتســم نظــام التدفــق الطبيعــي (المنطقــة الرمادية)
بمخاطــر متدنيــة فيمــا كانــت المصايــد ضمــن الســيناريوهات  3إلــى  7-2عرضــة إلــى احتمــال الفشــل بدرجــة متوســطة إلــى عاليــة (O’Brien
وآخــرون .)2018 ،فتــم اختيــار نظــام التدفــق النهــري لتلبيــة االحتياجــات البيئيــة مــن بيــن الســيناريوهات التــي تخفــف المخاطــر علــى مجمــل
خدمــات النظــام اإليكولوجــي فضـاً عــن النظــام اإليكولوجــي الطبيعــي (غيــر الظاهــر فــي هــذا الشــكل) .وفــي نهايــة األمــر ،كان القـرار األخيــر
بشــأن نــوع المخاطــر الــذي يجــب قبولــه ،والــذي ســيقرر كميــة المــاء التــي يمكــن ســحبها لنقلهــا مــا بيــن األحــواض وبالتالــي كميــة الميــاه
التــي يجــب تخصيصهــا للتدفــق البيئــي ،قـرا ًرا إداريًا/سياسـ ًيا قائ ًمــا علــى درجــة احتمــال فشــل الخدمــة التــي يمكــن القبــول بهــا.
شكل دراسة الحالة :المخاطر التي تتهدد المصايد بسبب إزالة المياه من شبكة األنهر
متوسطة

األرجحية

عافية السمك
السيناريو 1
السيناريو 2
السيناريو 3
السيناريو 1-7
السيناريو 2-7

نسبة التكرار

مرتفعة

متدنية

صفر

درجة املخاطرة النسبية
املصدر O’Brien :وآخرون (.)2018
خصائص األرجحيات الناتجة عن تقييم لـ  PROBFLOمن أجل وصف املخاطرة النسبية لتغيري تدفقات األنهر املرتبطة بسيناريوهات اإلدارة البديلة التي تم تناولها يف دراسة حالة ليسوتو ،حتى النقطة
تغي التدفق.
النهائية لعافية األسامك .وقد تضمنت السيناريوهات التدفق السائد حال ًيا ( )1والتدفق الطبيعي ما قبل التدخل (-2املنطقة الرمادية) ويف السيناريوهات  3إىل  ،2-7زيادة مستويات ّ
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وثيقة للمناقشة

باختصــار ،بالنســبة إلــى هــذه التوصيــة األولــى بشــأن إدارة الميــاه الزراعيــة المراعيــة للتغذيــة ،يتع ّيــن علــى خبـراء التغذيــة والصحــة توحيــد الجهود
مــع مــدراء الميــاه علــى مســتوى األســر الزراعيــة والمجتمــع المحلــي والحكومــي مــن أجــل تعزيــز مســارات انتقــال إيجابيــة بيــن الزراعــة البعليــة
والمرويــة ،واألمــن الغذائــي والتغــذوي .وتتضمــن األمثلــة عــن تلــك اإلجـراءات مــا يلــي:
• تشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعتمدون في المقام األولى على إنتاج الزراعات البعلية ،على إنتاج مزيد من األغذية الغنية بالمغذيات
من خالل الري التكميلي (بما في ذلك ري أعالف المواشي) واعتماد ممارسات لصون التربة.
• واستخدام مياه الري لتحسين النواتج التغذوية عبر تحسين بيئة االستخدام المنزلي للمياه وتعزيز تمكين المرأة في الزراعة.
• وزيادة اإلرشادات التي تتوجه إلى المستثمرين في الري ،وتوفير موظفي إرشاد إلسداء النصائح للمزارعين الذين يستعينون بمياه األمطار أو
الري ،ومدراء استجماع المياه المكلفين بصون المستجمعات المائية ،بشأن تأثيرات اإلدارة المائية على صعيد التغذية.
• وإدراج برمجة مشتركة إلدارة تجمع بين المياه الزراعية وبين التغذية في برامج «الغذاء مقابل العمل» وغيرها من برامج للحماية االجتماعية.
• زيادة الحوافز للمزارعين لكي ينتجوا مزي ًدا من المحاصيل الغنية بالمغذيات ذات االستهالك الرشيد للمياه ،من خالل إنشاء برامج للمشتريات
تتيح أسواقًا مضمونة.

التوصية :2
ضمان االستدامة البيئية لألنماط الغذائية

بحســب مــا ســبق وصفــه فــي هــذا التقريــر ،تتعــرض المــوارد المائيــة إلــى تدهــور ســريع وتــؤدي النظــم الغذائيــة دو ًرا رئيسـيًا فــي هــذا التدهــور.
وبحســب القســم  ،3-3يعـ ّد األر ّز وقصــب الســكر والصويــا والقمــح والــذرة مــن أكثــر المحاصيــل شــيو ًعا فــي العالــم .وهــي بالتالــي تســتهلك الكثيــر
مــن مــوارد الميــاه العذبــة ،كمــا تنطــوي علــى كميــة محــدودة مــن المغذيــات الكبيــرة والدقيقــة ،وكثي ـ ًرا ما تســتخدم فــي المنتجــات الفائقــة
التجهيــز التــي تتســم بمســتويات مرتفعــة مــن الدهــون المشــبعة والســكريات.

كمــا تــؤدي المنتجــات الحيوانيــة الصــادرة عــن النظــم القائمــة علــى الثــروة الحيوانيــة دو ًرا محوريًــا فــي هــذه المشــكلة بمــا أن المنتجــات الصــادرة
عــن النظــم الصناعيــة والقائمــة علــى األعــاف تســتهلك وتلــوث عــادة المــوارد المائيــة الجوفيــة والســطحية أكثــر ممــا تلوثهــا المنتجــات الحيوانيــة
الصــادرة عــن الرعــي أو النظــم المختلطــة ( Mekonnenو .)2012 ،Hoekstraوباإلضافــة إلــى الشــواغل البيئيــة ،فــإن العديــد مــن اتجاهــات الصحــة
والتغذيــة (وليــس جميعهــا ،أنظــر اإلطــار  )5المرتبطــة بهــذه األغذيــة هــي اتجاهــات ســلبية ،بمــا أن فــرط االســتهالك  -ال ســيما عندمــا تكــون
المنتجــات فائقــة التجهيــز (كالهــوت دوغ وناغتــس الدجــاج والحليــب المنكّــه)  -مرتبطــة بعــدد مــن األمــراض غيــر المعديــة وبالــوزن الزائــد
والســمنة.
وقــد ربطــت دراســات عــدة أيضً ــا بيــن األغذيــة الحيوانيــة المصــدر وزيــادة مشــاكل المســاواة فــي الوصــول إلــى أنمــاط غذائيــة وميــاه مأمونــة على
حــد ســواء .وتشــمل األمثلــة دراســة لـــ  Renaultو ،(2000) Wallenderوجــدت أن خفــض اســتهالك المنتجــات الحيوانيــة في البلــدان المتقدمة بنســبة
 25فــي المائــة قــد يولــد  22فــي المائــة مــن الميــاه اإلضافيــة المطلوبــة حــول العالــم بحلــول  ،2025ولـــ Jalavaوآخريــن ( )2014التي وجــدت أنه إذا
أمكــن خفــض حصــة المنتجــات الحيوانيــة فــي األنمــاط الغذائيــة البشــرية فقــد يــؤدي ذلــك إلــى إمكانيــة إطعــام عــدد إضافــي مــن الســكان يبلــغ
 1.8مليــار نســمة .ولكــن هنــاك دراســات أخــرى لم تجــد ســوى تغييـرات طفيفــة فــي االســتهالك اإلجمالــي للثــروة الحيوانيــة لــدى خفــض اســتهالكها
المفــرط فــي البلــدان المرتفعــة الدخــل ألن مــا ينتــج عــن ذلــك مــن تــدن فــي أســعار األغذيــة ذات المصــدر الحيوانــي ســيحفز علــى زيادة اســتهالك
هــذه األخيــرة فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل .وهكــذا تتمثــل النتيجــة النهائيــة فــي تحســين األمــن الغذائــي والتغــذوي فــي البلــدان
المنخفضــة والمتوســطة الدخــل ولكــن مــن دون حصــول تراجــع كبيــر فــي اســتهالك األغذيــة الحيوانيــة المصــدر ( Rosegrantوآخــرون.)1999 ،
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اإلطار :5
التداعيات الصحية الستهالك األغذية الحيوانية المصدر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
ال شك على اإلطالق في أن الطلب على األغذية الحيوانية المصدر مرتفع للغاية في البلدان المتقدمة .ولكن في البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل ،حيث االستهالك على تصاعد ولكن ضمن حدود االستدامة البيئية ،ليس من السهل تحديد االتجاهات .فمن ناحية ،ثمة أطفال صغار
وشرائح سكانية أخرى ضعيفة في تلك البلدان قد يستفيدون على نحو كبير على صعيد الصحة والتغذية جراء زيادة استهالكهم لألغذيةالحيوانية
المصدر .ولكن من ناحية أخرى ،هناك عدد متزايد من الناس في تلك البلدان الذين يشكل استهالكهم المفرط لتلك األغذية خط ًرا على صحتهم.
وإن هذا الوضع المقلق ،مقترنًا بالتداعيات اإليجابية لتوليد سبل للمعيشة وبالتداعيات السلبية لتزايد االنبعاثات يطرح تعقيدات إضافية
للسياسيين ولصانعي السياسات الذين يدأبون على تقييم المنافع البيئية والصحية الصافية للثروة الحيوانية في البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل (المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية.)2019 ،
وبمقدور األسماك ،من خالل المصايد المستدامة ،توفير حل جزئي لهذه المسألة .ففي العديد من البلدان النامية تشكل األسماك المصدر الرئيسي
للبروتينات والمغذيات الصغرى ،وهكذا فإن زيادة متناول السمك سيعود بالمنافع مع ترتيب تبعات سلبية أقل من تلك التي تسفر عنها المواشي.
وإن فئات األسماك الصغيرة وكاملة النضج والغنية بالمغذيات الكبيرة والصغرى والفيتامينات من األنواع األصلية بوجه خاص ،في حال استهلكت
كاملة من قبل النساء واألطفال الصغار ،تشكل مسا ًرا ها ًما يستحق النظر فيه (مثالً  Longleyوآخرون.)2014 ،

أمــا الفاقــد والمهــدر مــن األغذيــة فمــن المواطــن الرئيســية لهــدر المــوارد المائيــة وقــد ارتبــط أيضً ــا بتغيــر المنــاخ .فــإن المهــدر مــن األغذيــة ،بيــن
مرحلــة اإلنتــاج ومرحلــة التحلــل فــي المكبــات ،يتســبب بمليــارات األطنــان مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي الســنة .وفــي البلــدان المنخفضــة
والمتوســطة الدخــل غالبًــا مــا تكمــن المشــكلة فــي الفاقــد بعــد الحصــاد بســبب غيــاب تكنولوجيــا سلســلة التبريــد ،والتخزيــن الــرديء والفتـرات
الطويلــة التــي يســتغرقها نقــل المنتجــات إلــى األســواق (منظمــة األغذيــة والزراعــة 2011ب) .ويعتبــر البعــض أن اإلفـراط فــي تنــاول األغذيــة هــو
شــكل مــن أشــكال الهــدر الغذائــي الــذي ال يؤثــر فقــط فــي قاعــدة المــوارد الطبيعيــة وإنمــا فــي الصحــة البشــرية كذلــك.
واســتجابة لتلــك المخاطــر ،أُطلقــت مجموعــة واســعة مــن الدراســات واألدوات والمبــادرات الراميــة إلــى إصــاح النظــم الغذائيــة .أمــا أحــدث
تلــك الدراســات التأسيســية  Willett( EAT-Lancet Commission -وآخــرون )2019 ،فتحــدد مجــاالً للعمــل مــن أجــل إنتــاج أغذيــة «مأمونــة» علــى
المســتويين البيئــي والصحــي .وهــي تع ّيــن أهدافًــا لمجموعــة مــن الشــواغل البيئيــة ،بمــا فيهــا انبعاثــات النتروجيــن والفســفور وغــازات الدفيئــة،
واســتخدام األراضــي والميــاه وخســارة التنــوع البيولوجــي .وتقتــرح هيئــة  Lancetممارســة أنشــطة إنتــاج األغذيــة ضمــن الحــدود التــي ترســمها تلــك
األهــداف ،مــن أجــل إدامــة األمــن الغذائــي والبيئــي علــى حــد ســواء لصالــح ســكان العالــم اآلخــذ عددهــم فــي التزايــد .وتــورد الدراســة خمــس
اســتراتيجيات تحوليــة )1( :الســعي إلــى عقــد التـزام دولــي ووطنــي باالنتقــال نحــو أنمــاط غذائيــة صحيــة؛ ( )2وإعــادة توجيــه األولويــات الزراعيــة،
مــن إنتــاج كميــات كبيــرة مــن األغذيــة إلــى إنتــاج أغذيــة صحيــة؛ ( )3وتكثيــف اإلنتــاج الغذائــي بشــكل مســتدام لزيــادة المخرجــات عاليــة الجودة؛
ومنســقة لألراضــي (الزراعيــة) وللمحيطــات )5( ،وخفــض الفاقــد والمهــدر مــن األغذيــة إلــى حـ ّد النصــف علــى األقــل،
( )4وضمــان حوكمــة قويــة ّ
تماشـيًا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة.
وتشـكّل أهــداف التنميــة المســتدامة نقطــة انطــاق بديهيــة للعمــل علــى تنفيــذ تلــك الغايــات .وباإلضافــة إلــى الهدفيــن  2و 6مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة (حيــث يركــز األول علــى األمــن الغذائــي والتغذية/الزراعــة المســتدامة ،والثانــي علــى زيــادة كفــاءة اســتخدام المياه/الوصــول إلــى المياه
لالســتخدام المنزلــي) ،فــإن الهــدف  12بشــأن االســتهالك واإلنتــاج المســؤولين يتنــاول مســألة الفاقــد مــن األغذيــة (المقصــد  )3ومنــع تلــوث الميــاه
والمــوارد الطبيعيــة األخــرى بالنفايــات الســامة (المقصــد .)4
وتشــكل الخطــوط التوجيهيــة بشــأن النظــم الغذائيــة القائمــة علــى األغذيــة التــي تتضمــن اعتبــارات بيئيــة ،خطــوة هامــة أخــرى فــي ضمــان األنماط
الغذائيــة المســتدامة .وكذلــك ،تدعــو المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالحــق فــي الغــذاء جميــع الــدول إلــى وضــع سياســات تتماشــى مــع نهــج
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البرمجــة القائــم علــى حقــوق اإلنســان ،بمــا يشــمل التغذيــة والتثقيــف والوصــول إلــى المــوارد الطبيعيــة واالســتدامة 15.وقــد ســبق لعــدة بلــدان،
أبرزهــا البرازيــل والســويد ،أن وضعــت خطوطًــا توجيهيــة غذائيــة تراعــي مســألة االســتدامة بمــا يشــمل اســتخدام الميــاه .وتمثّــل تلــك الخطــوط
التوجيهيــة الوطنيــة مرتك ـ ًزا أو «موج ًهــا» لسياســات البلــدان ولبرامجهــا المتعلقــة باألمــن الغذائــي والتغــذوي .وحيــن تشــمل اعتبــارات الميــاه
والمــوارد الطبيعيــة األخــرى ،يمكنهــا التأثيــر فــي توجــه النظــام الغذائــي بأســره للبلــد المعيــن ،مركّــزة االهتمــام علــى ضــرورة االســتدامة ،انطالقًــا
مــن خيــارات اإلنتــاج ،مــا قبــل خــروج المنتــج مــن بوابــة المزرعــة وصــوالً إلــى ســلوك المســتهلكين تجــاه النمــط الغذائــي وهــدر األغذيــة.
وهنــاك ضــرورة ملحــة للعمــل أكثــر مــن أجــل فهــم تأثيــر االتجاهــات الغذائيــة الحاليــة فــي المــوارد البيئيــة والعكــس صحيــح ،وال يجــب أن يقتصــر
األمــر علــى توثيــق األضـرار الحاصلــة فــي ظــل الوضــع الراهــن ،وإنمــا يجــب تنــاول التوصيــات العمليــة الموجهــة إلــى أصحــاب المصلحــة اإلقليميين
والوطنييــن بشــأن إصــاح السياســات واالســتثمارات الكفيلــة بالتصــدي للخســائر البيئيــة والصحيــة الفادحــة والناجمــة عــن االتجاهــات الغذائيــة
الحاليــة .وتتضمــن األمثلــة عــن تلــك اإلجـراءات مــا يلــي:
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• تشجيع البلدان والجمعيات اإلقليمية على تسخير خطوطها التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على األغذية ،وكذلك األهداف
و 12من أهداف التنمية المستدامة وتقييمات النظم الغذائية (مثل  ،)EAT-Lancet Commissionمن أجل إقامة عالقات تعاونية ملموسة بين
المنابر المعنية بالزراعة والصون والصحة.
• وزيادة االستثمار في البحوث التي تحاول أن تقيس تأثير النظم الغذائية في الموارد الطبيعية .فحتى تاريخه ،يتعثّر النهوض بهذا النوع من
الدراسات بسبب استمرار قلة المعلومات بشأن أنواع األغذية والمشروبات المحددة التي تشكل «نمطًا غذائ ًيا وطن ًيا» في البلد المعين .كما أن
البيانات بشأن استخدام المياه في إعداد األغذية وتجهيزها محدودة أيضً ا.

التوصية :3
معالجة مواطن الالمساواة االجتماعية على مستوى الروابط بين المياه والتغذية

لــدى تنــاول جميــع مواطــن انعــدام المســاواة ،بمــا فيهــا نــوع الجنــس ،لجهــة الوصــول إلــى كميــات كافية مــن الغــذاء والميــاه ،مــن الضــرورة بمكان
تنــاول التحديــات مــن منظــور حقــوق اإلنســان .وقــد تعمقــت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لألمــم المتحــدة فــي الحــق فــي
الحصــول علــى غــذاء كاف ،فــي تعليقهــا العــام رقــم  ،12المــادة  11مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة الصــادر
فــي عــام  1966والتــي ترســي بوضــوح موجبــات الــدول األطـراف.

وفــي حيــن أنــه لــم يتــم االعتـراف صراحــة بالميــاه كحــق مــن حقــوق اإلنســان القائمــة بحــد ذاتهــا فــي المعاهــدات الدوليــة ،فــإن القانــون الدولــي
لحقــوق اإلنسان يســتتبع موجبــات محــددة بشــأن الوصــول إلــى ميــاه مأمونــة للشــرب .فعلــى ســبيل المثــال ،اعتمــدت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة تعليقهــا العــام رقــم  15بشــأن الحــق فــي الميــاه عــام  ،2002وعرفتــه علــى أنــه حــق الجميع «بميــاه كافيــة ومأمونــة ومقبولة
وقابلــة للوصــول وبســعر معقــول ألجــل االســتخدامات الشــخصية والمنزليــة ».وشــددت اللجنــة علــى أن الحــق فــي المــاء هــو جــزء مــن الحــق فــي
مســتوى معيشــي الئــق ،مــن قبيــل الحقــوق فــي الغــذاء والمســكن والملبــس المناســب .كمــا شــددت علــى أن الحــق فــي المــاء يرتبــط ارتباطًــا
عضويًــا بالحــق فــي الصحــة وفــي المســكن والغــذاء المناســبين.
ويشــرح اإلطــار  6لمــاذا يع ـ ّد خفــض انعــدام المســاواة االجتماعيــة علــى صعيــد الوصــول إلــى الغــذاء والميــاه جــز ًءا ال يتجــزأ مــن السياســات
والبرامــج التــي تنســق بيــن الميــاه واألمــن الغذائــي والتغذيــة.
 15الخــط التوجيهــي ( 8ه) االســتدامة 8-13 .يتعــن عــى الــدول أن تبحــث يف إمكانيــة اللجــوء إىل سياســات قطريــة والصكــوك القانونيــة وآليــات املســاندة التــي تحمــي االســتدامة اإليكولوجيــة وطاقــات اإلعالــة
للنظــم اإليكولوجيــة بهــدف ضــان إمكانيــة إنتــاج األغذيــة عــى نحــو متزايــد ومســتدام لألجيــال الحــارضة والقادمــة ،وتحمــي خصوبــة الرتبــة ،وتــر ّوج لــإدارة املســتدامة للمصايــد والغابــات عــى نحــو مســتدام
(منظمــة األغذيــة والزراعــة.)2005 ،
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المياه والتغذية :المواءمة بين إجراءات عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذي وإجراءات العقد الدولي للعمل من أجل الماء

اإلطار :6
اإلعمال التدريجي لحق اإلنسان في الغذاء والمياه
من الضروري أن تقوم إجراءات أقوى وأكثر تنسيقًا لعقدي التغذية والماء ،بمنح األولوية لمبادئ حقوق اإلنسان ،بما فيها المساواة ،بشكل صريح
ألن هذين العقدين وأهداف التنمية المستدامة التي يدعمانها 16ترتكز على حقوق اإلنسان في الحصول على ما يكفي من الغذاء ومياه الشرب
17
والصرف الصحي (الجمعية العامة لألمم المتحدة2010 ،؛ لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية.)2010 ،
إن جميع حقوق اإلنسان هي حقوق غير قابلة للتصرف أو التجزئة وهي حقوق متداخلة ومتكافلة .بيد أنه يوجد رابط خاص بين الحق في الغذاء
والحق في المياه .ما يعني أن تلك الحقوق مكتسبة بالوالدة لجميع البشر بدون وجود أية تراتبية بينها .ويدعم كل حق من حقوق اإلنسان أحده اآلخر
حيث أن إعمال أي حق منها يعزز تنفيذ اآلخر ،وبالمثل فإن انتهاك أحدها قد يعيق إعمال اآلخر .وعلى سبيل المثال ،حين يضطر الفقراء إلى االختيار
بين المياه للشرب والمياه للصرف الصحي أو لزراعة األغذية ،ال يكون هناك نزاع بين الحقين ،وإنما تعرضهما لالنتهاك بالتزامن .وال يتحقق موجب
الدولة بحماية كال الحقين إذا ما وجد الناس أنفسهم ملزمين باختيار أحدهما دون اآلخر .ولذا ال يجب اعتبار اإلعمال التدريجي للحق في الغذاء وللحق
في المياه كتنافس بينهما ،وإنما كحقين متكاملين يعزز أحدهما اآلخر .وال يتحقق ذلك إال من خالل نهج قائم على حقوق اإلنسان يشدد على التناظر
بين الحقوق والموجبات ويؤمن إطا ًرا للدول األعضاء والمنظمات األخرى التي تريد أن تضمن إدراج احترام حقوق اإلنسان في المخططات اإلنمائية
على المستويات كافة ،واسترشاد أعمالها بمبادئ حقوق اإلنسان (.)2010 Winkler
ومــن الجوانــب الرئيســية لهــذه التوصيــة مراعــاة المســاواة بيــن الجنســين فــي العديــد مــن الســياقات بمــا أن تجــارب الرجــال فــي مــا خــص الميــاه
تختلــف جـ ًدا عــن تجــارب النســاء .وفــي حيــن أن بعــض تلــك االختالفــات فيزيولوجــي ،فــإن األكثــر ضــر ًرا بينهــا مفــروض مــن قبــل المجتمــع .فعلــى
ســبيل المثــال ،تكــون المــرأة عــاد ًة مســؤولة عــن توفيــر الميــاه لألســرة (اليونيســيف ومنظمــة الصحــة العالميــة  .)2019وبحســب مــا يــرد في القســم
 4-2واإلطــار  ،2قــد يكــون هــذا األمــر مضن ًيــا مــن الناحيــة الجســدية ومســتغرقًا للوقــت الطويــل ال بــل خطـ ًرا أحيانًــا .وفيمــا ال تتوفــر عــادة معلومات
بشــأن الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة والكافيــة ضمــن األســرة الواحــدة ،فــإن التفاوتــات فــي القــدرة علــى الوصــول إلــى الميــاه واســتخدامها بيــن
الجنســين ممكنــة الحــدوث ،نظـ ًرا إلــى توثيــق انعــدام المســاواة الكبيــر فــي تخصيــص األغذيــة ضمــن المنــزل (حيــث أن األنمــاط الغذائيــة للرجــال
تكــون عــادة أفضــل منهــا لــدى النســاء واألطفــال كمي ـ ًة ونوعي ـ ًة (منظمــة األغذيــة والزراعــة والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة واليونيســيف
وبرنامــج األغذيــة العالمــي ومنظمــة الصحــة العالميــة .))2019 .وعلــى مســتوى المجتمــع المحلــي ،قــد تســتبعد النســاء عــن جمعيــات اســتخدام
الميــاه ،حتــى حيــن تحــدد تلــك الجمعيــات كوتــا لزيــادة مشــاركة النســاء .أمــا األرامــل أو النســاء المنفصــات عــن المجتمــع لســبب أو آلخــر فقــد
1617
يواجهــن المزيــد مــن القيــود فــي الوصــول إلــى الميــاه.
وبمــا أن ( )1النســاء مســؤوالت عــن العديــد مــن المهــام المســتهلكة للميــاه  -كالطبــخ والتنظيــف وح ّمــام األطفــال )2( ،وأن احتياجاتهــن فــي مــا
خــص التمييــه والنظافــة الشــخصية تختلــف باختــاف جملــة واســعة مــن العوامل (مثــل عــبء العمل والرضاعــة والعــادة الشــهرية والمنــاخ (Jéquier
و )2010 ،Constantفــإن هــذه األمــور تزيــد فــي تعقيــد فهــم ديناميكيــات اســتخدام الميــاه مــن جانــب الجنســين.
وألن النســاء ه ـ ّن عــادة المســؤوالت الرئيســيات عــن رعايــة الرضــع واألطفــال ،فــإ ّن وصولهــن إلــى الميــاه يــؤدي دو ًرا حيويًــا كذلــك فــي النتائــج
التغذويــة لألطفــال مــا قبــل الــوالدة وفــي مرحلــة الرضاعــة وفــي أولــى ســنين الطفولــة وكذلــك فــي ســن المراهقــة .وقــد تضعــف قــدرة المــرأة علــى
الرضاعــة بســبب قلــة الميــاه فــي جســمها .أمــا الوقــت المتوفــر لهــا إلعــداد أغذيــة تكميليــة فقــد يكــون محــدو ًدا بســبب طــول مــدى الرحــات أو
الوقــوف فــي صفــوف االنتظــار للحصــول علــى المــاء .وتتدنــى قدرتهــا علــى شـراء األغذيــة بســبب هــذه القيــود الزمنيــة إذ قــد تحــول دون قيامهــا
بعمــل مأجــور أو العمــل فــي الزراعــة .وكذلــك ،إذا كانــت التكاليــف الماليــة للميــاه مرتفعــة قــد تضطــر النســاء إلــى خفــض اإلنفــاق علــى أغذيــة
األطفــال ،وحتــى علــى أغذيــة العائلــة كلهــا .وبالنســبة إلــى األســر الريفيــة ترتبــط كميــة المتنــاول الغذائــي األســري وجودتــه ارتباطًــا مباشـ ًرا بالميــاه
المســتخدم فــي اإلنتــاج الزراعــي ،وال ســيما فــي الموســم الجــاف أو األعجــف .وعلــى ســبيل المثــال ،قــد تكــون كميــة األغذيــة المتاحــة محــدود ًة في
املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة) والهدف  6من أهداف التنمية املستدامة (ضامن إتاحة املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع)
 16الهدف ( 2القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية ّ
مثال  Van Koppenوآخرين2017،؛ و Mehtaوآخرين.)2019 ،
 17بيد أن استخدام املياه إلنتاج األغذية وغري ذلك من أنشطة إنتاجية ال يعترب (حتى اآلن) حقًا من حقوق اإلنسان (أنظر ً
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وثيقة للمناقشة

حــال لــم تتوفــر الميــاه لتحضيرهــا؛ فقــد يتوفــر الطحيــن إلعــداد العصيــدة ولكــن قــد ال تتوفــر ميــاه صالحــة للشــرب مــن أجــل طهــوه .وهنــا أيضً ــا
تتأثــر العائلــة كلهــا ،ولكــن العاقبــة األكبــر يتحملهــا صغــار األطفــال والمراهقــون بوجــه خــاص ،إذ أن احتياجاتهــم الغذائيــة تفــوق مــا هــي عليه لدى
الكبــار .وتعــرض دراســة الحالــة  4مثـاً
ملموســا مــن كينيــا الغربيــة عــن بعــض مــن تلــك الخيــارات الصعبــة ،فيمــا يعــرض الشــكل  6كيفيــة تأثيــر
ً
التحديــات المتعلقــة بالميــاه فــي المســار اإلجمالــي لمســببات ســوء التغذيــة ،بــد ًءا مــن المســببات األساســية ووصــوالً إلــى الكامنــة منها فالمباشــرة.

دراسة الحالة :4
انعدام األمن الغايئ واملايئ خالل األيام األلف األوىل

يف ســياق دراســة ترمــي إىل تحديــد تداعيــات انعــدام األمــن الغذايئ يف
التغذيــة ،طلــب  Collinsوآخــرون ( )2019مــن أمهــات يف غــرب كينيــا
التقــاط صــورة فوتوغرافيــة للعوامــل التــي تحــدد كيفيــة إطعامه ـ ّن
أوالدهــن .وجـ ّراء ورود عـرات مــن صــور للــاء ،جــرى تغيــر مســار
الدراســة لــي تتنــاول انعــدام األمــن املــايئ ،باســتخدام جملــة مــن
التقنيــات اإلثنوغرافيــة لكشــف التفاعــات بــن اإلجهــاد املــايئ (شــح
امليــاه أو فائضهــا أو ســوء جودتهــا) وبــن حيــاة النســاء واألطفــال.

«هــذه هــي امليــاه التــي نســتعملها للطهــو أحيانًــا...
ومصدرهــا ســجن كودياغــا .املســؤولون عــن الســجن
نذإب ،مسإ نود نم :ةروصلا يســمحون للميــاه العادمــة بالتــرب إليهــا ...ولكننــا ما زلنــا
نضطــر إىل الســتعاملها يف الطهــو .ولــذا نحتــار مــا بــن
ر هــذا الواقــع بطفلتنــا ألن املــال الــذي كان يفــرض إنفاقــه عــى رشاء
رشاء امليــاه وبــن رشاء الغــذاء .مــن منظــور معــن يــ ّ
طعــام لهــاُ ،ينفــق لــراء امليــاه .ومــن ناحيــة أخــرى ،حــن نشــري الغــذاء هــذا يعنــي أنــه ال تتوفــر لنــا امليــاه لطهــوه»
(مقتبس عن مجيبة من كينيا ،Sera Young ،رسالة شخصية).
وبحســب النســاء املشــاركات يف الدراســة ،فــإن التداعيــات امل ُتصــورة النعــدام األمــن الغــذايئ عــى التغذيــة تشــمل هبوطًــا يف جــودة األغذيــة
ونوعيتهــا ،كاالنتقــال إىل أطعمــة أقــل احتــواء للمغذيــات ورسيعــة الطهــو ،مثــل العصيــدة بــدالً مــن الحبــوب .كــا أ ّن انعــدام األمــن الغــذايئ
واســتهالك الطاقــة يرتفعــان حــن ال تتوافــر مصــادر قريبــة للميــاه .وقــد تراجعــت الرضاعــة أيضً ــا لجملــة مــن األســباب .وتخطــت سلســلة
التأث ـرات نطــاق التغذيــة فضمــت تداعيــات عــى الصحــة النفســية واالجتامعيــة ،كالقلــق والعــار ،وعــى الصحــة البدنيــة ،مثــل عنــف
الرشيــك الحميــم ،وجملــة مــن التأثـرات يف اإلنتاجيــة االقتصاديــة ( Collinsوآخــرون.)2019 ،

شكل دراسة الحالة :أربعة مسارات ناجمة عن انعدام األمن املايئ اعتربت مرض ًة بالنساء وبأطفاله ّن يف غرب كينيا.
انعدام األمن املايئ األرسي
صحة األمهات
اإلنتاجية االقتصادية

اإلنفاق عىل املياه
استخدام الوقت/تكلفة الفرصة
البديلة
توليد الدخل
التعرض للرسقة أثناء جمع املياه

التغذية

جودة األغذية املستهلكة وكميتها
وتنوعها
انعدام األمن الغذايئ
استهالك الطاقة
مامرسات الرضاعة (عدم القدرة عىل
غسل الثديني وتدين التمييه)

الصحة البدنية

الصحة النفسية االجتامعية

عنف الرشيك الحميم
النظافة الصحية ،الرصف الصحي
التعقيدات املرتبطة بالحمل
هجوم
إصابة

القلق
العار
الغضب/النزاعات الشخصية
الخوف من العنف
النوم

أمراض منقولة باملياه
إصابة ،خطر الغرق
النوم

ترك األطفال من دون رقيب

صحة الرضع واألطفال
األداء املدريس (التغيب واإلرهاق
بسبب الذهاب إىل جمع املياه ،وقلة
النظافة الصحية وغري ذلك)
املصدر Collins :وآخرون2019 ،
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جودة األغذية املستهلكة وكميتها
وتنوعها

المياه والتغذية :المواءمة بين إجراءات عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذي وإجراءات العقد الدولي للعمل من أجل الماء

الشكل 6

إطار اليونيسيف المفاهيمي لسوء التغذية لدى األمهات واألطفال بصيغة معدّ لة إلبراز الروابط مع المياه (باللون األزرق)
سوء تغذية األم والطفل
المسببات المباشرة

وجود األمراض

البيئة داخل منزل األسرة وفي محيطه؛
التعرض للممرضات؛ الوصول إلى ما يكفي
من المياه لالستخدام الشخصي وخدمات
الرعاية الصحية

المتناول الغذائي

ممارسات رعاية األطفال

المسببات الكامنة

دخل األسرة:
العمالة والسكن
واألصول والحواالت
والمعاشات التقاعدية
والتحويالت وغيرها

تخصيص األغذية
داخل األسرة

األمن الغذائي
األسري

الوصول إلى األغذية

توافر األغذية

سبل المعيشة:
تخصيص الوقت
والصمود بوجه
المناخ

تمكين المرأة واستخدامهن للوقت
وسيطرتهن على الموارد

المسببات األساسية

الوصول إلى رأس المال :المالي والمادي
واالجتماعي والطبيعي؛ انعدام المساواة
بين الجنسين
السياق العالمي
والمحلي االجتماعي
واالقتصادي والسياسي

تغير المناخ
والسياق البيئي

المصدر :مقتبس عن اليونيسيف (.)1990

إن انعــدام المســاواة بيــن الجنســين مرفــوض بالمطلــق ولكنــه يكــون أســوأ بوجــه خــاص حيثمــا يكــون الفقــر والشــقاء مســتوطنين لــدى مجمــل
الســكان ،وهــذه هــي الحــال طب ًعــا فــي الــدول الضعيفــة .وبحلــول  ،2030مــن المتوقــع أن يعيــش  60فــي المائــة مــن فقـراء العالم فــي تلــك البلدان
التــي يتركــز فيهــا الفقــر المدقــع أكثــر فأكثــر ،وحيــث يكــون حــق اإلنســان فــي الحصــول علــى الغــذاء والميــاه ضعي ًفــا (مركــز التنميــة العالميــة،
 .)2019ومــن األهميــة بمــكان تعزيــز مســارات لالنتقــال اإليجابــي مــن الميــاه إلــى األمــن الغذائــي والتغذيــة فــي الــدول الضعيفــة ،بســبب الفشــل
فــي توفيــر الخدمــات والحمايــة مــن الكــوارث المتصلــة بالميــاه وصــون ســطح التربــة والمــوارد المائيــة الجوفيــة والعابــرة للحــدود ،التصالهــا كلهــا
بســوء النواتــج التغذويــة (أنظــر دراســة الحالــة .)5
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وثيقة للمناقشة

وكثي ـ ًرا مــا تكــون اإلغاثــة اإلنســانية مطلوب ـ ًة فــي الــدول الضعيفــة وإ ّن الظــروف اإلنســانية تشــكل مجــاالً آخــر عالــي األولويــة يســتوجب تعزيــز
المســارات اإليجابيــة بيــن المــاء واألمــن الغذائــي والتغذيــة .وفــي هــذا النــوع مــن الســياقات يكــون الســكان فــي تقلّــب مســتمر وغالبًــا مــا تكــون
البنيــة التحتيــة المائيــة ضعيفــة أو معدومــة ،كمــا تكــون خدمــات الميــاه لالســتخدام المنزلــي غيــر رســمية وال يمكــن التعويــل عليهــا .ناهيــك عــن
أن المتضرريــن مــن األزمــات اإلنســانية هــم عامــة أكثــر عرضــة لإلصابــة باألمـراض وللمــوت بســبب المــرض .أمــا الوصول غيــر الكافــي للبنيــة التحتية
للميــاه ذات االســتخدام المنزلــي ،باإلضافــة إلــى ظــروف العيــش الفقيــرة والمكتظــة فيفاقــم هــذه المخاطــرة ويزيــد مــن التعــرض لإلســهال واألمراض
المعديــة المنتقلــة مــن البـراز إلــى الفــم ،وكذلــك عبــر نواقــل مرتبطــة بــرداءة الصــرف الصحــي وإدارة المخلفــات وتصريفهــا.

دراسة الحالة :5
الهشاشة والمياه والتغذية في اليمن
نفّــذت الجهــود الراميــة إلــى صــون المــوارد المائيــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة بصــورة تدريجيــة وتعثّــرت بالمصالــح االقتصاديــة القويــة
والحساســيات السياســية وضعــف ســلطة الدولــة ( .)2010 ،Halesوكمــا هــي الحــال فــي الســياقات الهشــة األخــرى التــي اســتغلت فيهــا النخــب
ســلطتها لالســتيالء علــى المــوارد المائيــة وعلــى الريــع ،عمــد كبــار مالكــي األراضــي والنخــب السياســية فــي اليمــن إلــى الســيطرة علــى المــوارد
المائيــة النــادرة واألراضــي الزراعيــة المالئمــة مــن أجــل االســتثمار فــي المحاصيــل الريعيــة وال ســيما القــات ( .)2014 ،Wardوالقــات مــن المواد
ـي واحــد مــن أصــل ثالثــة 5والتــي ال تنطــوي علــى أيــة قيمــة تغذويــة ،فيمــا تســتهلك زراعتهــا أكثــر
المنبّهــة الخفيفــة التــي يســتهلكها يمنـ ّ
مــن نصــف المــوارد المائيــة للبــاد ( .)2010 ،Lichtenthaelerوفــي بلــد يعانــي فيــه حوالــي  50فــي المائــة مــن األطفــال تحــت ســن الخامســة
مــن التقــزم و 40فــي المائــة مــن نقــص الــوزن (البنــك الدولــي ،)2015 ،يصبــح الحــد مــن زراعــة القــات وإصــاح الميــاه الزراعيــة أولوي ـ ًة
مــن أجــل األمــن الغذائــي وخفــض الفقــر وصــون المــوارد المائيــة المناســبة المســتدامة (البنــك الدولــي2007 ،ب) .غيــر أن محــاوالت الحــد
مــن توســع زراعــة القــات وتنظيــم اســتخدام الميــاه فــي الزراعــة قــد جوبهــت بالمقاومــة بســبب عظــم المصالــح المرتبطــة بهــذه المســألة
( .)2010 ،Lichtenthaelerويشــكل هــذا الفشــل فــي صــون المــوارد المائيــة عامـاً حاسـ ًما فــي إطالــة انعــدام األمــن المائــي ،مــا يســاهم فــي
ســوء التغذيــة وانعــدام المســاواة بيــن الجنســين وإشــعال فتيــل النـزاع فــي الجمهوريــة اليمنيــة.
وإذا مــا فقــدت المــوارد المائيــة فقــد يكــون مــن الصعــب اســتعادة الســيطرة عليهــا واالنتقــال نحــو إدارة أكثــر اســتدامة .وتتضمــن العوامــل
التــي أفضــت إلــى النجــاح فــي بلدان أخــرى المعرفــة الجيدة بهــذا المــورد ،ومجموعــة واضحة مــن القواعــد وتمكيــن المســتخدمين وتنظيمهم،
ونهــج للشـراكة بيــن المســتخدمين والحكومــة .ففــي األردن ،أســندت الحكومــة حقــوق الميــاه وحصــص توزيعهــا بنــاء علــى دراســات للميــاه
الجوفيــة ،واســتعانت بالتوعيــة لتثقيــف الســكان بشــأن أهميــة اإلدارة المســتدامة ،وطبقــت حوافــز للمزارعيــن والمجتمعــات تشــجع علــى
التعــاون واالســتخدام األكثــر اســتدامة لهــذا المــورد .وقــد كانــت الحوكمة القويــة وااللتـزام السياســي بالتنفيــذ والمســاءلة على الصعيــد المحلي
وااللتـزام مــن العوامــل الحاســمة لنجــاح هــذا النهــج ( Tiwariوآخــرون.)2017 ،
المصدر Sadoff :وآخرون)2017( ،

وإن معالجــة انعــدام المســاواة بيــن الجنســين حاســمة هــي أيضً ــا فــي الســياقات اإلنســانية .وعلــى الرغــم مــن أن االســتخدامات المنزليــة للميــاه
ذات أهميــة حيويــة للصمــود عبــر المرحلــة األولــى التــي تشــوبها حــاالت طــوارئ عــدة وللصمــود فــي المراحــل التاليــة ،فــإن النســاء فــي مخيمــات
الالجئيــن وضمــن الظــروف اإلنســانية األخــرى معرضــات بوجــه خــاص لإلصابــة باألمـراض .فحتــى لو كانــت المراحيــض ومرافــق االســتحمام وخدمــات
أخــرى متاحــة ،فهــن قــد ال يكــن قــادرات علــى الوصــول إليهــا بأمــان.
وباختصــار ،بالنســبة إلــى هــذه التوصيــة الثالثــة المتعلقــة بالتصــدي النعــدام المســاواة وبحمايــة حقــوق اإلنســان فــي الغــذاء والصحــة والمــاء
وتعزيزهــا وإعمالهــا ،ســيكون مــن المهــم إدراج الش ـرائح الســكانية المســتبعدة عــاد ًة عــن الوصــول التفضيلــي إلــى الميــاه ألجــل االســتخدامات
المنزليــة أو خدمــات الــري .وينبغــي إدراج تلــك الشـرائح االجتماعيــة بصــورة اســتباقية فــي عمليــة تطويــر هــذه الخدمــات ،بمــا فــي ذلــك تضميــن
احتياجاتهــا فــي تصميــم البنيــة التحتيــة المائيــة .وتتضمــن األمثلــة عــن تلــك اإلج ـراءات مــا يلــي:
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• الحرص على أن تنطوي االستثمارات في جميع البنى التحتية للمجتمع المحلي على الوصول المستدام إلى الخدمات المائية ،في التصميم
األصلي.
• ودعم االحتياجات المتعددة للنساء من المياه.
• وضمان زيادة المساواة والشمولية لدى مجموعات مستخدمي المياه.
• وتوفير المياه إلى األحياء األدنى دخالً في تخوم المدن.
مقياسا لألداء بدال من
• واالشتراط على القيمين على شبكات الري أن يعتبروا رضا المزارعين عن اإلمدادات المائية في نهاية شبكات األقنية
ً
مراعاة مطالب المزارعين األكثر نفوذا.
• واستخدام مياه الري لتحسين النواتج التغذوية عبر تحسين بيئة االستخدام المنزلي للمياه وعبر تعزيز تمكين المرأة.
• وضمان أن يراعي الدعم الزراعي ،بما يشمل الري أو الري التكميلي أو دعم الزراعة البعلية ،احتياجات صغار المزارعين.
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6

اعتبارات ختامية
ترتكــز خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030علــى حقــوق اإلنســان ،وهــي تقــدم االعتـراف األكثــر رســمي ًة حتــى تاريخــه بالتحديــات
المتداخلــة للميــاه واألمــن الغذائــي والتغذيــة التــي يجــب تخطيهــا إعمــاالً لحــق اإلنســان فــي الحصــول علــى مــا يكفــي مــن غــذاء
وصحــة وميــاه .ولكــن كمــا ســبق أن أظهــره هــذا التقريــر ،بوســع األوســاط المعنيــة بالميــاه ونظيرتهــا المعنيــة بالتغذيــة بــذل المزيــد
مــن الجهــود للنهــوض بتأثي ـرات العقديــن  -بمــا فــي ذلــك تحقيــق الهدفيــن  2و 6مــن أهــداف التنميــة المســتدامة  -عبــر تعزيــز
التعــاون بينهمــا وتنفيــذ إجـراءات مشــتركة .ولكــن حتــى تاريخــه ،لــم يقــم أي مــن برنامجــي عمــل العقديــن بالبحــث الكافــي فــي
إقامــة روابــط معياريــة ومداخــات مشــتركة (أمانــة عقــد األمــم مــن أجــل التغذيــة  ،2019األمــم المتحــدة ،)2017 ،ونتيجــة لذلــك فإن
المبادرتيــن فــي صــدد تفويــت فرصــة حاســمة لتحديــد إمكانيــات للتــآزر والحــد مــن المقايضــات بيــن أولويتيهمــا ،وتقريــب البلــدان
مــن تحقيــق مجموعتــي األهــداف (فضـاً عــن العديــد مــن األهــداف األخــرى للتنميــة المســتدامة).
وترمــي التوصيــات الــواردة أعــاه إلــى التشــجيع علــى العمــل لالســتفادة مــن هــذه الفرصــة بصــورة أفضــل .وقــد صممــت كل توصيــة
مــن التوصيــات بشــكل يراعــي كال الوســطين ،وتتضمــن كل منهــا مجموعــة واســعة مــن خيــارات السياســات المتعلقــة باالســتثمار
والبحــوث والبرمجــة .وفــي معظــم الحــاالت تتضمــن «األمثلــة عــن اإلجـراءات» الــواردة فــي ختــام كل توصيــة ،تلمي ًحــا إلــى وجــوب
القيــام بإج ـراءات مشــتركة .ويرجــى أن تكــون هــذه األفــكار ومــا يماثلهــا مــن أفــكار أخــرى بمثابــة منطلــق لتعــاون منهجــي عبــر
جملــة مــن المجــاالت التــي تتصــل بالعالقــة بيــن الميــاه والتغذيــة .وعلــى ســبيل المثــال:
بالنســبة إلــى األوســاط المعنيــة بالتغذيــة ،إســداء المشــورة بشــأن تطويــر البنيــة التحتيــة المائيــة كالســدود أو نظــم الــري أو شــبكات
إمــداد الميــاه .تؤثــر تلــك البنــى والنظــم تأثيـ ًرا أكيـ ًدا فــي االســتخدام المنزلــي للميــاه وفــي الزراعــة والنظــام الغذائــي والصناعــات
بطــرق لهــا تداعيــات كبــرى علــى األمــن الغذائــي والتغذيــة .وإذ ينطــوي تصميمهــا األولــى علــى بعــد التغذيــة ،فإنمــا ذلــك يعظّــم
مــن احتمــال أن تكــون مســارات االنتقــال إيجابيــة.
وبالنســبة إلــى األوســاط المعنيــة بالميــاه ،بوســع تقديــم األفــكار إلــى أصحــاب المصلحــة فــي األمــن الغذائــي والتغذيــة حــول كيفيــة
صــون الميــاه علــى امتــداد سالســل القيمــة الغذائيــة ،ومــن خــال أنمــاط غذائيــة أكثــر اســتدامة أن يخفــف بشــكل جــذري مــن
تدهــور الميــاه ،فيعيــد بالتالــي تنفيــذ الهــدف  6إلــى مســاره الصحيــح.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،علــى كل مــن الوســطين القيــام بالمزيــد لرصــد تأثيـرات اســتراتيجية كل منهمــا فــي القطــاع اآلخــر ،مثـاً عبــر
قيــاس تأثيــر األنمــاط الغذائيــة الراهنــة فــي المــوارد المائيــة ،وتتبــع النتائــج التغذويــة لالســتثمارات فــي إدارة الميــاه الزراعيــة.
وســيكون مــن الضــروري جمــع بيانــات تتجــاوز المؤشـرات التــي تهــم األوســاط المعنيــة بالميــاه أو باألمــن الغذائــي والتغذيــة مــن
أجــل إح ـراز تقــدم عابــر للقطاعــات وإعمــال حقــوق اإلنســان فــي الميــاه والغــذاء.
وال تتوجــه تحليــات هــذا التقريــر وتوصياتــه إلــى الجهــات الفاعلــة فــي األمــم المتحــدة وحســب ،وإنمــا تســتهدف أيضً ــا أصحــاب
المصلحــة القادريــن علــى بلــوغ نقــاط الدخــول المتعــددة األخــرى مــن أجــل تســريع وتيــرة التقــدم .وتوجــد أنشــطة تعاونيــة أصـاً
بيــن األوســاط المعنيــة بالميــاه وتلــك المعنيــة بالتغذيــة ،وال ســيما بشــأن االســتخدامات المنزليــة للميــاه ،بمــا فــي ذلك علــى الصعيد
الدولــي بيــن اليونيســيف ومنظمــة الصحــة العالميــة .كمــا توجــد مجموعــة كبيــرة مــن القرائــن التــي تق ّيــم تأثيـرات التغذيــة والصحة
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فــي التدخــات علــى صعيــد االســتخدامات المنزليــة للميــاه .ويؤثــر هــذا التقــدم حال ًيــا فــي كيفيــة صياغــة التدخــات ،وقــد أدى إلــى رصــد تأثيـرات
تغذويــة معينــة فــي إطــار تدخــات مختــارة فــي مجــال االســتخدام المنزلــي للميــاه .ومــن الضــرورة بمــكان توســيع نطــاق التعــاون وتوليــد األدلــة
ليشــمال القطاعــات الفرعيــة األخــرى للعالقــة بيــن الميــاه والتغذيــة ،وذلــك مــن أجــل الحــد مــن التنــازالت وتعزيــز الزخــم.
أمــا الشــركاء وأصحــاب المصلحــة المنضــوون تحــت لــواء عقــدي األمــم المتحــدة مــن أجــل المــاء ومــن أجــل التغذيــة فمدعــوون إلــى متابعــة
نتائــج وثيقــة المناقشــة هــذه فــي مداوالتهــم مــن أجــل دفــع عجلــة التقــدم المشــترك فــي تنفيــذ الهدفيــن  2و 6مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
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الملحق ألف
العناصر المشتركة بين القطاعات في برنامجي عمل عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية والعقد الدولي
للعمل من أجل الماء
الجدول ألف :1
عناصر برنامج عمل عقد العمل من أجل التغذية المتصلة بالمياه مع تحسينات مقترحة
عناصر برنامج عمل عقد العمل من أجل التغذية التي تتناول المياه

التحسينات المقترحة

مجال العمل رقم  :1نظم غذائية مستدامة قادرة على الصمود من أجل أنماط غذائية صحية
تتضمن األسباب المذكورة لسوء التغذية "رداءة الصرف الصحي
والنظافة الصحية ،واألمراض المنقولة بواسطة األغذية ،وتفشي
الطفيليات بسبب الممارسات غير المأمونة إلنتاج األغذية أو إلعدادها،
وقلة الوصول إلى التعليم والنظم الصحية الجيدة ومياه الشرب
المأمونة" وكذلك "تغير المناخ" (ص.)1 .

يمكن ذكر األدوار المتعددة التي تؤديها للمياه على صعيد التأثير
في سوء التغذية ،باإلضافة إلى االستخدامات المنزلية وتغير المناخ
مثل التنافس على المياه وعدم توفر مياه كافية أو نظيفة ،من بين
أمور أخرى ،بسبب إنتاج األغذية وغير ذلك.

الدعوة إلى االبتكارات من أجل ضمان "أنماط غذائية مستدامة وصحية
للجميع" ومن أجل "الحد من الفاقد والمهدر من األغذية" (الصفحة 5
[النسخة اإلنكليزية]).

بوسع هذا المجال أن ينظر في كيفية تعديل التوصيات الغذائية من
أجل زيادة استدامة الموارد الطبيعية (التوصية .)2

الدعوة إلى االستهالك المستدام (الصفحة [ 5النسخة اإلنكليزية]).

إمكانية إضافة تفسير لمعنى االستدامة أو تبرير لضرورتها

الدعوة إلى معالجة مسائل السالمة الغذائية التي ترتبط بالمياه الملوثة
وبرداءة الصرف الصحي (الصفحة [ 5النسخة اإلنكليزية]).

بالوسع ذكر مساهمة سالسل القيمة الغذائية في التلوث أو أن
تنفيذ ذلك اإلجراء يدعم أيضً ا الهدف .6
تم إغفال دور البرامج الزراعية المراعية للتغذية بما في ذلك الزراعة
البعلية والمروية المراعيتين للتغذية (التوصية .)1

مجال العمل رقم  :5البيئات اآلمنة والداعمة للتغذية لجميع األعمار
"تماشياً مع النداء العالمي للعمل بشأن الصرف الصحي ،ينبغي
للجهود المبذولة أن تركّز على تحسين النظافة الصحية وتغيير األعراف
االجتماعية وتحسين إدارة نفايات البشر ومياه الصرف الصحي والقضاء
تماما ً على ممارسة التغوط في العراء بحلول عام ( ".2025الصفحة 7
[النسخة اإلنكليزية]).

بالوسع إضافة دور مستجمعات المياه الصحية واإلدارة اإلجمالية
للمياه هنا.

الدعوة إلى االستهالك المستدام (الصفحة [ 5النسخة اإلنكليزية]).

إمكانية إضافة تفسير لمعنى االستدامة أو تبرير لضرورتها.

الدعوة إلى معالجة مسائل سالمة األغذية التي ترتبط بالمياه الملوثة
ورداءة الصرف الصحي.

بالوسع ذكر مساهمة سالسل القيمة الغذائية في التلوث أو ذكر
أن تنفيذ ذلك اإلجراء يدعم أيضً ا الهدف .6
أغفلت هذه الوثيقة ذكر مجال للعمل بشأن الدور الخاص للنساء،
ولذا عليها النظر في البنى االجتماعية المختلفة لتحقيق النتائج
التغذوية( .التوصية .)3

املصدرwww.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf :
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الجدول ألف :2
عناصر برنامج عمل العقد الدولي للعمل“ ،الماء من أجل التنمية المستدامة” المتصلة بالتغذية مع تحسينات مقترحة
عناصر برنامج العقد الدولي للعمل“ ،الماء من أجل التنمية المستدامة”

التحسينات المقترحة

مسار العمل :1
تيسير الوصول إلى المعارف وتبادل الممارسات الجيدة

يقترح اإلشارة إلى أهمية إحراز التقدم في تنفيذ الهدف  6بالنسبة إلى
األهداف الرئيسية األخرى للتنمية المستدامة كالهدف  ،2بما في ذلك
التغذية؛ واقتراح زيادة التركيز على العمل في القطاع الزراعي باعتباره أكبر
مستخدمي المياه؛ وعلى الرغم من ذكر تعميم البعد الجنساني والمساواة
بين الجنسين ولكن أغفل ذكر النتيجة المحددة .بالوسع إذًا توضيح هذه
المسألة بشكل أكبر.

مسار العمل :2
تحسين توليد المعارف ونشرها بما في ذلك معلومات جديدة ذات صلة بأهداف
التنمية المستدامة المرتبطة بالمياه
مسار العمل :3
السعي إلى الدعوة وإقامة الشبكات وتعزيز الشراكات والعمل
مسار العمل :4
تعزيز إجراءات التواصل لتنفيذ األهداف المتصلة بالمياه

املصدرhttps://wateractiondecade.org/wp-content/uploads/2018/03/UN-SG-Action-Plan_Water-Action-Decade-web.pdf :
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الملحق باء
المقاصد المتعلقة بالمياه والتغذية للهدف ( 2القضاء على الجوع) وللهدف ( 6المياه) من أهداف التنمية المستدامة
الجدول باء :1
مقاصد الهدف  2المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية
مقاصد الهدف 2
1-2

القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع ،وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة ،بمن فيهم الرضّ ع ،على ما يكفيهم من الغذاء
المأمون والمغذّي طوال العام بحلول عام .2030

2-2

وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية ،بحلول عام  ،2030بما في ذلك تحقيق األهداف المتّفق عليها دوليًا بشأن توقّف النمو
والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة ،ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن
بحلول عام .2025

3-2

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية ،وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية والمزارعين األسريين والرعاة
والصيادين ،بما في ذلك من خالل ضمان المساواة في حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى والمدخالت والمعارف
والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير
زراعية ،بحلول عام .2030

4-2

ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة ،وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والمحاصيل ،وتساعد على
الحفاظ على النظم اإليكولوجية ،وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحاالت
الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث،
وتحسن تدريجيا نوعية األراضي والتربة ،بحلول عام .2030
ِّ

5-2

الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات األليفة وما يتصل بها من األنواع البرية ،بما في ذلك من خالل
بنوك البذور والنباتات المتن ّوعة التي ت ُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي ،وضمان الوصول إليها
وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه
دوليا ،بحلول عام .2020

آليات التنفيذ
-2ألف زيادة االستثمار ،بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المع ّزز ،في البنى التحتية الريفية ،وفي البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد
الزراعي ،وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان النامية ،وال
األقل نم ًوا.
سيما في البلدان ّ
-2باء

منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في األسواق الزراعية العالمية ،بما في ذلك عن طريق اإللغاء الموازي
لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية ،وجميع تدابير التصدير ذات األثر المماثل ،وفقا لتكليف جولة الدوحة اإلنمائية.

-2جيم اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول على المعلومات عن األسواق في الوقت
المناسب ،بما في ذلك عن االحتياطيات من األغذية ،وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها.

المصدرhttps://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger :
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باء :2

الجدول
مقاصد الهدف  6المتعلقة بالمياه والصرف الصحي
مقاصد الهدف 6
1-6

تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام .2030

2-6

تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء ،وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء
والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة ،بحلول عام .2030

3-6

تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تس ّربها إلى أدنى حد ،وخفض نسبة مياه
المجاري غير المعالجة إلى النصف ،وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي ،بحلول عام .2030

4-6

زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح
المياه ،والحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه ،بحلول عام .2030

5-6

تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات ،بما في ذلك من خالل التعاون العابر للحدود حسب االقتضاء ،بحلول عام .2030

6-6

حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه ،بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة واألنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات،
بحلول عام .2020

آليات التنفيذ
-6ألف تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال األنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي ،بما في ذلك
جمع المياه ،وإزالة ملوحتها ،وكفاءة استخدامها ،ومعالجة المياه العادمة ،وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة االستعمال ،بحلول عام .2030
-6باء

المصدر:

دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
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