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واملياه األراضي
حد سواء على واملياه األراضي موارد إلى الفقراء ضمان وصول يعتبر
هدف والسيما لأللفية، اإلمنائية األهداف حتقيق في عنصراً أساسياً

عام بحلول النصف املدقع واجلوع إلى الفقر من املعانني نسبة خفض
أن على للرزق. كمورد الزراعة على الناس معظم هؤالء ويعتمد .2015

حدة، كل على املياه واألراضي تتناول قضايا تزال ما الدولية املداوالت
مسألة أنها على الزراعة الواسع للمياه في االستخدام وتنظر إلى

للمشكالت. مثيرة

املائة  في 80 تستهلك الزراعة أكثر من وفي معظم البلدان النامية،
نصف من أكثر أن غير االستخدام، قيد املوضوعة املائية املوارد من

اإلنتاج في إسهاماً مباشراً تسهم القطاع الزراعي ال نحو احملولة املياه
تواجه البلدان التي عدد تزايد ومع مزمع. هو ما على نحو الغذائي

الزراعة للحد في للمياه الفعال االستخدام حاداً في املياه، فإن نقصاً
املهمة. القضايا من قضية يشكل واجلوع الفقر من

باملوارد املتحدة املعنية األمم جلنة املياه، مثل إدارة وجهات الدولية اإلمنائية معظم الوكاالت اآلن وتتفق
توفيرها، ال املائية، بتسيير املوارد أن النهوض العاملي، على املياه ومجلس للمياه، العاملية والشراكة املائية،
النظم إقامة ذلك ويتضمن البلدان النامية. في املياه املتصاعدة أزمة في معاجلة األساسي هو العنصر

التسليم ولضمان املائية، املوارد وإدارة الالزمة لتطوير واإلدارية واالقتصادية السياسية، واالجتماعية،
املائية. للخدمات العادل

الوصول املضمون فصل ميكن ال فإنه الصغيرة، احليازات أصحاب من الفقراء للمزارعني بالنسبة غير أنه
بذات املاء ليست من احملرومة األرض فإن املثال سبيل وعلى الوصول إلى األراضي. هذا إلى املياه عن مثل
املوردين هذين إلى كال املضمون بالوصول املزارعون يتمتع وحينما قاحلة. منطقة في يعيش قيمة ملزارع

التي والتقانات واملنظمات والتدريب، اإلدارة، أساليب في االستثمار بثقة مبقدورهم فإن الطبيعيني،
احملدودة. املائية من املوارد االستفادة بحصافة من نهم متكِّ

الوصول بني بالصالت القائمة اإلقرار مت ما إذا إال شاملة معاجلة املتصاعدة املياه أزمة أن تُعالج ميكن وال
لتحديات احمللية احللول النجاح على ويعتمد الصلة. ذات التسيير قضايا املياه، وتفهم وإلى إلى األراضي

األساس الذي الريف يعتمدها فقراء التي موارد الرزق والدخول استراتيجيات يجعل من مبا والبيئة، الفقر
للموارد. املستدامة اإلدارة إليه تستند



الصندوق دور

الريف فقراء على بالفائدة الداخلية يعود املياه بتسيير النهوض
بنغالديش

األحواض بتسيير املتعلقة الواسعة اإلصالحات من كبيرة استفادة في بنغالديش املعدمون الصيادون استفاد
وصول أن غير الرزق، وموارد الغذائي لألمن بأهمية بالغة بالنسبة الداخلية املصايد الداخلية. وتتسم املائية

السنوية، اإليجار ترتيبات على يهيمن األثرياء العادة وفي باملشكالت. محفوف إلى البحيرات املعدمني الصيادين
احلصول على ثم احلصة ومن أساس على كصيادين العمل إلى احمللية اجملتمعات أفراد من الفقراء يضطر بحيث
من هناك أنه ليس سواء حد والشواطئ على البحيرات إلى املضمون الوصول إلى ويعني االفتقار زهيدة. عوائد

مما في املصيد، متواصل تدهور إلى ذلك ويقود البحيرات. حماية في االستثمار إلى بالفقراء تدفع تذكر حوافز
موارد الرزق احمللية. على يخلِّف أثراً سلبياً

عن تغير املتخلفة في البحيرات األسماك صيادي صغار مشروع من وبدعم املاضية، عشرة السنوات األربع وخالل
طويل األجل اإليجار ترتيبات تطبيق بدأ وقد ملموسا. حتسناً شهدت احلالة من الصندوق، املمول مجاري األنهار

املوارد. إدارة في أنشط بدور اآلن الصيادين تضطلع مجموعات أن العامة، كما والشواطئ بالبحيرات يتعلق فيما
وقد محدد. فقر خط دون يعيشون الذين أولئك على تقتصر اجملموعات عضوية فإن الفقراء، وكإجراء آخر حلماية
اإلنتاجية بالقدرة النهوض إلى أدى مما البحيرات، في االستثمار على تدريجياً الصيادين اإلصالحات هذه شجعت

على النساء واستفادت الصيادين. وارتفاع دخول السمكية، اخملزونات مستويات حتسن والبنية األساسية، وإلى
البرك. في السمكية املوارد إلى كامل بشكل الوصول من نتهن مكَّ التي اإلصالحات من خاص نحو

هذه ومتكني ملنظمات الصيادين القانوني اإلنشاء مع واملترافقة التأجير، ممارسات أن إصالحات احلالة دراسة وتؤكد
الفقيرة احمللية للمجتمعات واسعة فوائد توفير أن تقود إلى ميكن مواردها بصورة مستدامة، لتدير اجملموعات

سواء. واحلكومة على حد

األراضي باستخدام النهوض في من املعارف احمللية االستفادة
بيرو

الزراعية اإلنتاجية القدرة في حتوالً احمللية اإلدارة أساليب إلى املستندة واملياه األراضي تسيير إصالحات أحدثت
في بيرو. اإلنديز جبال في احمللية الريفية النائية اجملتمعات في الرزق مبوارد ونهضت

على بيرو في والري املصاطب، صون وأساليب السفوح، بزراعة املتعلقة املعارف األصلية من الكثير انقرضت وقد
أسماياكو مجتمع في بقائها على حافظت قد املعارف األصلية أن على املاضية. السنوات اخلمسمائة مدى

أمريكا  اكتشاف قبل ما إلى تعود التي املصاطب هكتار من 1.000 على تزيد مساحة تُزرع حيث احمللي،
باالستناد واملياه، موارد األراضي اجملتمعية إلدارة املؤسسات وتُستخدم العام. مدار للرعي على كأراض وتُستخدم

الري. أنشطة مبسؤولية النساء تضطلع العادة وفي احمللي. اجملتمع يعتمده زمني جدول إلى
للتخطيط احلديثة الصندوق وتقنياته يدعمه الذي اجلنوبية في املرتفعات الطبيعية املوارد إدارة وعبر مشروع

في أسماياكو. ثم  األسر من املائة في 90 نحو إلى ونُقلت تقليدية استكشاف طريقة ري أعيد فقد التشاركي،
اإلقليم. في األخرى احمللية اجملتمعات مئات إلى بالتقاليد التنافسية املعنية املعارض خالل من الطريقة نُشرت

واإلمداد اإلرشاد خدمات على فعالة بصورة نظام الالمركزية لتطبيق حكومي بفضل قرار التدريب مساندة ومتت
احمللية. اجملتمعات إلى املقدمة

هي: استراتيجية أهداف ثالثة على الصندوق مهمة تركز
ومنظماتهم الريف فقراء قدرة تعزيز

الطبيعية  املوارد إلى املتكافئ حتسني الوصول
اإلنتاجية والتكنولوجيات

اخلدمات املالية واألسواق إلى الوصول تيسير

تسيير في التحوالت الصندوق ساند األخيرة العقود وفي
إلى الريف فقراء وصول لتسهيل كوسيلة واملياه األراضي

األمن وترسيخ الفقر، من احلد هذه املوارد الطبيعية، وضمان
خالل العمل من ذلك ويشمل الرزق. موارد وحتسني الغذائي

غير واملنظمات املدني واجملتمع احمللية منظمات اجملتمعات

طبيعة التحوالت تتحدد على نحو أفضل احلكومية بحيث
واحمللية احلكومات الوطنية مع العمل وكذلك الضرورية،

متكني فقراء هو والهدف والتشريعات. السياسات لتغيير
املشتركة التي في إدارة موارد امللكية املشاركة من الريف

عليها. يعتمدون

نتائج لتوثيق احلالة من دراسات سلسلة الصندوق ذ نفَّ وقد
أنشطته في املستقاة الدروس بإدماج والنهوض املبادرات هذه
وبيرو، بنغالديش، من كل من دراسات احلالة، وتوضح الواسعة.

أن واملياه األراضي تسيير إلصالحات ميكن كيف والسودان،
فقراء الريف. كبير موارد رزق ن بشكل حتسِّ



THE SUDAN
Making large-scale irrigation work for poor communities

More than 67,000 poor farming families in the Sudan are being supported to develop the
individual and institutional capacities they need to manage a traditional large-scale spate
irrigation scheme. Spate irrigation diverts water to fields from rivers during peak floods.
The water is silt-laden and fertilizes the soil while wetting the root zone. 

Established in the 1920s for cotton production, the irrigation scheme declined in the
1970s. The management was fragmented and clientelist, there was a shift to subsistence
crops, and recovery rates of water fees decreased. The traditional approach to
rehabilitating such schemes focuses on infrastructure, but the new IFAD-supported 
Gash Sustainable Livelihoods Regeneration Project puts household livelihoods first.

Capacity development and institutional reforms ensure that all stakeholders are involved in
decision-making. This is seen as key to the success of the project. Land and water reforms
to help people gain more secure rights to land and water are developed based on existing
local organizations. At the same time, these land and water users’ associations are
strengthened to counter the strong tradition of supply-driven irrigation management.
This is a major challenge to ensuring that farmers have land and water rights, and take
responsibility for their own livelihoods.

الفقيرة احمللية اجملتمعات خلدمة ضخم ري مشروع تسخير
السودان

الفردية  القدرات لتطوير السودان في الفقيرة الزراعية األسر من 67.000 من أكثر مساندة جتري
حتوَّل الري من النوع هذا وفي الفيضي. للري ضخم تقليدي مشروع إليها إلدارة حتتاج التي واملؤسسية

بالطمي وتكفل محملة املياه وهذه الفيضانات. في الذروة فترات أثناء احلقول األنهار إلى من املياه
النباتات. جذور منطقة ترطيب مع التربة تسميد

في القطن، وتدهورت أحواله إلنتاج املاضي القرن من العشرينات أنشئ في قد الري مشروع وكان
الكفاف، محاصيل نحو حتول هناك واحملسوبية، وكان التشتت من املشروع إدارة وعانت السبعينات.

على املشروعات هذه مثل الستصالح التقليدي النهج ويركز رسوم املياه. معدالت استرداد وانخفضت
الصندوق يدعمه الذي القاش في املستدامة الرزق موارد إلنعاش اجلديد املشروع أن غير األساسية، البنية

األسرية. ملوارد الرزق األولوية مينح

القرارات. اتخاذ عملية في املعنية اجلهات كل انخراط واإلصالحات املؤسسية وتكفل تنمية القدرات
بحيث واملياه األراضي موارد ميدان في ويجري تطوير إصالحات املشروع. جناح في أساسياً ذلك ويعتبر

القائمة. احمللية املنظمات إلى استناداً بها يتعلق فيما املضمونة من احلقوق الناس املزيد يكتسب
إدارة املتمثل في القوي التقليد جملابهة هذه واملياه باألراضي املنتفعني رابطات تُعزز ذاته الوقت وفي

واملياه، األراضي بحقوق املزارعني متتع لضمان رئيسياً ذلك حتدياً ويشكل اإلمداد. بجانب احملكومة الري
رزقهم. موارد مبسؤولية واضطالعهم



النامية في  البلدان في استخدام املياه املائة من في على 80 تزيد نسبة  تتركز
املياه. أزمة ملعاجلة القطاع هذا على التركيز زيادة إلى احلاجة وتدعو الزراعة. قطاع

املتعذر  من فإن الصغيرة، احليازات أصحاب من الفقراء للمزارعني وبالنسبة
ومن البعض. بعضهما عن منفصلني كموضوعني واألراضي املياه التعامل مع

تقتصر إحداث حتوالت إلى الرامية واإلمنائية احلكومية تخلِّف التدابير أن املستبعد
مبفردها أثراً مستداما. املياه موارد أو األراضي موارد تسيير على

إلى  أن يقود ميكن األراضي إلى الوصول ضمان فإن الفقراء، وبالنسبة للمزارعني
بدوره إلى الوصول إلى هذا ويؤدي صحيح. والعكس املياه، إلى الوصول ضمان

رزقهم، موارد من يحسن أن ميكن مما االئتمانية واالستثمارات ملزارعهم، القروض
الزراعية. املياه استخدام بكفاءة وينهض

بالفعل بشكل  قائمة واملياه هياكل تسيير لألراضي هناك احمللي، املستوى  وعلى
املستويات على منتظمة باالعتراف بصورة حتظى ال ولكنها األشكال، من

فإن الريف، فقراء موارد رزق حتسني إلى اإلصالحات تؤدي ولكي العليا. املؤسسية
عملية اإلصالح بشواغلهم كجزء من أصواتهم واإلقرار سماع تدعو إلى احلاجة

ذاتها.
لبناء  صلباً أساساً تشكل احمللية واألساليب املعارف بأن التسليم ويقتضي األمر

واملياه. األراضي تسيير في املستدام التحول
من  كجزء واستخدامها واملياه األراضي موارد إدارة في النساء بدور اإلقرار  وينبغي

اإلصالح. عملية
بحيث  احلكومية واملنظمات غير احمللية واجملتمعات األفراد، قدرة الواجب تطوير ومن

باإلصالحات. باملسؤوليات املرتبطة تضطلع
من  أساسياً الشريكة جانباً اجلهات وبني احمللية اجملتمعات في بناء الثقة ويعتبر

املنافع الستخالص جماعية بصورة العمل لها ميكن القدرات، بحيث تطوير جوانب
املشتركة.

املنظمات  ومبقدور كاف. وقت مضي إلى الواسع لإلصالحات تعبئة الدعم وحتتاج
ينسجم ال ما اإلصالح، وهو عملية ملساندة مفيدة أداة تكون احلكومية أن غير

اإلمنائية. للمشروعات واملالية الزمنية القيود مع دائماً
حوار  مع املترافق املالي، الدعم ومبقدور باألهمية. الدعم اخلارجي  ويتسم

احمللية واجملتمعات احلكومية، غير للمنظمات احملفز بدور أن يضطلع السياسات،
اجملتمعات تزود الدولية الوكاالت أن كما التحوالت. إلى إحداث للسعي واحلكومات

والسمعة باالعتراف، قيم بإحساس والوطنية احمللية الصغيرة واملنظمات احمللية
الدولي. املستوى على والتشجيع

أفضل  تفهم تشجيع إلى ما بلد في واملياه األراضي خبرات تسيير توثيق ويؤدي
ملناصرة الفرص ذلك ويخلق للصندوق. الشريكة واجلهات املعنية اجلهات آلراء
تيسير بغية األصعدة مختلف بصورة فعالة على السياسات وحوار الفقراء

اإلنتاجية. الطبيعية واملوارد التقانات إلى الوصول

النتائج والدروس
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