
األمن المائي

َتمتُّع األشخاص بإمكانية الوصول العادل 
والمستدام إلى المياه النظيفة واآلمنة لتلبية 

احتياجاتهم اليومية

التحديات
في جميع أنحاء العالم، ال يحصل واحد من كل ثالثة أشخاص 

على مياه شرب آمنة، ويفتقر اثنان من كل خمسة أشخاص إلى 
اليدين.1 وفي الوقت نفسه، يتزايد  المرافق األساسية لغسل 

انعدام األمن المائي الشامل - القليل جًدا أو الكثير جًدا أو ماء 
ملّوث  جًدا - من حيث الحجم والنطاق والتأثير في مواجهة 

المتزايدة. المناخية  الطوارئ  حالة 

األسباب الجذرية النعدام األمن المائي
المائية غير  المائية،  والتخطيط واإلدارة  الحوكمة  المتغير، وضعف  مناخنا 

المالئمة ، والسيطرة غير العادلة على الموارد هي األسباب الجذرية النعدام 
األمن المائي. يمكن أن تّولد هذه القضايا التوترات والصراعات حيث يتنافس  

البيئات الهشة، يمكن  المياه الشحيحة. في  األشخاص- بشكل متزايد - على 
للنزاع أن يدفع أنظمة وخدمات المياه إلى الفشل تماًما كما يمكن أن تؤدي 

العنيف.  المياه إلى تصعيد الصراع  الخالفات حول 

المائي المساهمون في األمن 
من الواضح أن ندرة الموارد والتوسع الحضري والتركيز السكاني غير 

المائي  انعدام األمن  المستدامة تساهم في  المتكافئ والتنمية االقتصادية غير 
من خالل زيادة الضغط على المياه. إن االفتقار إلى استرداد التكلفة الستخدام 
المياه، واالستثمار غير الكافي في خدمات المياه، وضعف الوظائف يعني أن 

البنية التحتية وأنظمة المياه ال تواكب - ناهيك عن إحراز تقدم - أهداف 
المتزايدة  الشديدة  التأثيرات  إن  الصحي.  للمياه والصرف  المستدامة  التنمية 

لتغير المناخ تدفع أنظمة المياه إلى أقصى حدودها. تؤدي األحداث المناخية 
القاسية، وارتفاع درجات الحرارة، وحاالت الجفاف الشديدة إلى استحالة تلبية 

العيش. التهديدات الشديدة لألمن وسبل  الطلب حال تجنب 

أفراد “المرتبة األخيرة” التأثير على 
يؤثر انعدام األمن المائي بشكل غير متناسب على أولئك الذين تم استبعادهم 

بشكل منهجي بسبب جنسهم أو عمرهم أو موقعهم أو هويتهم. كما تكون 
التأثيرات واضحة بشكل خاص ألولئك الذين يعتبرون “في المرتبة األخيرة’’ 

المناطق  بالنسبة للخدمات أو الوصول إلى أنظمة محّسنة، مثل سكان 
العشوائية أو النازحين أو الفارين من الصراع، وأولئك الذين اعتمدوا على 
الكفاف، كما  الرطبة إلنتاج  اإليكولوجية لألراضي  الفيضية والنظم  السهول 
والمزارعون والرعاة في المناطق الريفية لما يواجهون من أمطار ال يمكن 

التنبؤ بها. يعد األمن المائي أيًضا مصدر ضغط مستمر ألولئك الذين ال 
القادرين على الوصول  يستطيعون تكلّف ثمن الحصول على المياه، أو غير 

القائم على  العنف  المعرضين لخطر  المحسنة، أو  الخدمات واألنظمة  إلى 
النوع االجتماعي عند الوصول إلى المياه جسدًيا.

2022 1 تقرير أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة - 

MERCYCORPS.ORG/PATHWAY1  الطريق الى االحتمال ❰ األمن المائي



فلسطين 2019

األهداف
طريقنا إلى األمن المائي يجعلنا أقرب إلى عالم حيث يتمتع الناس بإمكانية الوصول العادل والمستدام إلى المياه النظيفة واآلمنة لتلبية احتياجاتهم اليومية. وهذا يعني ما 

يلي:

والنظافة  ❰ الصحي  المياه والصرف  لخدمات  الفورية  االحتياجات  تلبية 
العامة )WASH( في األزمات اإلنسانية

المياه لألفراد  ❰ العادلة والشاملة احتياجات  المياه  دعم عمليات إدارة 
المهمشة  والجماعات 

للمساءلة  ❰ والخاضعة  السوق  والمواتية لظروف  االحترفية  الخدمات  تقديم 
المهمشة للفئات  المياه  نظام  على عمل 

للمناخ-وتدعم  ❰ مقاومة  بأنها  هندسًيا  والُمصممة  الطبيعية  مياه  أنظمة  وجود 
الحفاظ على المياه، وتتكامل مع إدارة الموارد المائية
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اليمن 2021

نهج القدرة على الصمود
القدرة على  للمساهمة في  الشاملة والذكية مناخًيا  المياه  أنظمة 

الصمود من خالل تحسين سبل العيش واألمن الغذائي والتماسك 
االجتماعي.

من خالل برامجنا وشراكاتنا وتأثيرنا، تساعد ميرسي كوربس في الحفاظ 
على التحسينات في الوصول إلى المياه النظيفة واآلمنة والعادلة، حتى في 
أوقات األزمات. تركز جهودنا على تعزيز أنظمة المياه - واألشخاص الذين 

المتزايدة، واالتجاهات  للتكيف في مواجهة مخاطر الصراع  يعتمدون عليها - 
القاسي.   والطقس  المتغيرة،  المناخية 

بالقدرة  التحتية، في صميم نهجنا الخاص  البنية  المياه، بدالً من  تقع حوكمة 
التي تركز على  الشاملة والعادلة  العمليات  على الصمود. نحن نشجع 
المهمشة - والنساء على وجه  للفئات  الهادفة  االحتياجات والمشاركة 

الخصوص - مما يؤدي إلى زيادة الوصول إلى أنظمة المياه ووظائفها. نسعى 

أيًضا إلى تعزيز الحلول  التي يقودها السوق والتي تساهم في االستدامة 
الشخصي والمهني. وهذا  المصممة هندسًيا  لالستخدام  المياه  المالية ألنظمة 

لتحديد حلول  المياه على مستويات متعددة  العمل مع مزودي ومستخدمي  يعني 
والقدرات  المائية،  والحوكمةواإلدارة  المياه،  تخطيط  وتعزيز  المستدامة  المياه 

السوق.  الفاعلة في  الخاص، والجهات  الخدمات، والقطاع  لمقدمي  المالية 

في حاالت الطوارئ واألزمات اإلنسانية، نعمل على توفير ُسبل الوصول إلى   
للحياة ، ونعمل على  الُمنقذة  العامة  المياه والصرف الصحي والنظافة  خدمات 

تقليل زعزعة استقرار الخدمات حيثما وجدت. وفي ظل تحول السياق نحو 
التعافي، نقوم بحشد الموارد ودعم الشركاء للتحرك نحو  تحقيق االستقرار أو 
المياه المحلية. فمن خالل تسلسل، وتتابع،  نهج أكثر تكامالً تركز على أنظمة 

نعمل  والتنمية،   اإلنسانية،  والمساعدة  بالسالم،  المتعلقة  وإدماج مساعداتنا 
للتكيف  يعتمدون عليها  التي  المياه  المجتمعات وأنظمة  قدرة  تعزيز  على 

واالزدهار. والتأقلم  والتكيف 
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التأقلم - في خضم األزمة
العامة ونساعد  للمياه والصرف الصحي والنظافة  للحياة  نقدم وصواًل منقًذا 
للمياه  الفورية  في تقليل الضرر أو انقطاع خدمات المياه. نلبي االحتياجات 

والصرف الصحي لألشخاص المتضررين من النزاعات أو الكوارث 
المياه  القسائم لسلع وخدمات  أو  النقدية  المساعدة  نقدم  أمكن،  الطبيعية. حيثما 

المحلية  الفاعلة في السوق  الجهات  والصرف الصحي، مما يساعد على تحفيز 
السلوك لتحسين  الحاجة، نستخدم أساليب تغيير  لتكون جزًءا من الحل. عند 
الفاعلة  الجهات  العامة. وبالشراكة مع  ممارسات الصرف الصحي والنظافة 

المياه والصرف الصحي والنظافة  بتركيب معدات ومرافق  نقوم  المحلية، 
السالمة على  لتقليل مخاطر  الصحية وإدارتها وتشغيلها ونضع وسائل حماية 

المهمشة.  والفئات  والفتيات  النساء 

المناخ والصراعات التكيف- مع تهديدات 
نحن نعزز القدرات التخطيطية والفنية واإلدارية والمالية من أجل حلول 

التعافي واالستقرار، نشارك  المستدامة. في أوضاع  الريفية والحضرية  المياه 
القدرة على  لبناء  المياه والمجتمعات  الفاعلة في أنظمة  الجهات  بنشاط مع 

المناطق  المستقبلية في كل من  المستمرة والصدمات  أمام الضغوط  الصمود 
بين مرافق  الكفاءات األساسية  يتتضمن تعزيز  الحضرية والريفية. وهذا 

المياه، ومدراء المياه، والمزودين في القطاع الخاص لتقديم خدمات المياه 
الخدمات  المدى الطويل. نقوم بتحسين مساءلة مقدمي  والصرف الصحي على 
الخاصة  للدفاع عن مصالحهم  المجتمعات  االنخراط مع  أثناء  المياه  لمستخدمي 
المستدامة  للخدمات  األساس  والتسليم. نضع  التخطيط  في عمليات  والمشاركة 

مالًيا من خالل تعزيز الرغبة في الدفع مقابل المياه، ونقوم بتطوير أنظمة 
اإلنذار المبكر أو توسيعها / االجراءات المبكرة لتعزيز القدرة على الصمود 

في وجه الفيضانات وخدمات الحد من مخاطر الجفاف.

الحاضر والمستقبل االزدهار- في 
ندعم المرافق ولجان المياه ومجموعات مستخدمي الري، واألسر التي 
تسعى لالستثمار في األمن المائي الخاص بهم. نحن شركاء مع الجهات 
لتجديد أنظمة  لتحديد حلول طويلة األجل  المياه  الرئيسية في نظام  الفاعلة 

المياه الجوفية، وزيادة الكفاءة في استخدام المياه، وتطوير آليات قائمة على 
الرسوم، وإزالة الكربون من أنظمة المياه. نحن ندعو إلى سياسات شاملة 
للتكلفة وإعادة االستثمار، وبناء  المستدام  إيجابية تعزز االسترداد  وحوافز 
مجتمعات ري مزدهرة، وتحفيز الحفاظ على المياه، وخلق فرص عادلة 

الطبيعية. للموارد  الفعالة  لإلدارة  وشاملة 

العراق 2017
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التركيز مجاالت 
حددت ميرسي كوربس خمسة مجاالت اهتمام مختلفة في كل 

مجال من مجاالت النتائج األربعة لدينا: األمن المائي، واألمن 
الغذائي، والفرص االقتصادية، والسالم والحكم الرشيد. هذه 

التي سنتبعها خالل  الوحيدة  البرامج  المميزات ليست مسارات 
العقد القادم - لكننا نعتقد أن هذه الُنُهج ستؤدي إلى أكبر تأثير 

معها.  نعمل  التي  والشاملة  المرنة  للمجتمعات 

ال ينحصر عملنا في مجاالت التركيز الفريدة هذه؛ إال أنها تميزنا. على الرغم 
من أنها قد تكون مصممة وفًقا للسياقات المحددة التي نعمل فيها، فإن مجاالت 

التركيز الفريدة والمبتكرة هذه توضح ما يمكن أن يتوقعه الناس من ميرسي 
أنفسنا مسؤوليتها. نحّمل  التي  البرامج  كوربس وتضع معايير 

تقديم خدمات ذات تجاوب وفعالية في قطاع المياه والصرف الصحي 
العامة  والنظافة 

العامة  المأمونة والصرف الصحي والنظافة  المياه  العادل إلى  يتيح الوصول 
)WASH( لألفراد واألسر تلبية االحتياجات العاجلة في أوقات األزمات. إن 

إعادة إنشاء سبل الوصول إلى المياه والصرف الصحي حاجة ماسة في 
أعقاب كارثة طبيعية أو ألولئك الفارين من الصراع. اعتماًدا على السياق، قد 

المياه والصرف الصحي والنظافة اإلنسانية  تشمل زيادة الوصول إلى 
المياه  نقل  أو  التحتية أو تشييدها،  البنية  تأهيل  المتجاوبة والفعالة إعادة 

بالشاحنات، أو غير ذلك من أشكال التوصيل واإلزالة. نحن نساعد في ضمان 
الذين  تعديل الخدمات والمرافق لتعزيز الوصول اآلمن والكريم لألشخاص 

يواجهون تحديات إضافية بسبب الجنس أو العمر أو القدرة. نعمل مع الشركاء 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الخدمات  ومقدمي  الحكومية  السلطات   - المحليين 
لتقديم الخدمات. مع  القدرات  البداية لتعزيز المشاركة وتقوية  وغيرهم - منذ 

التركيز على المدى الطويل، نركز على بناء األسواق، وتقديم المساعدة 
والنظافة  الصحي  المياه والصرف  تكنولوجيا  في  والقسائم، واالستثمار  النقدية 

المناسبة. كلما كان ذلك ممكًنا، نحدد ونستكشف حلواًل جديدة ذكية  الصحية 
الصحي  المياه والصرف  كفاءة خدمات  لزيادة  للتكنولوجيا  مناخًيا وممّكنة 

والنظافة الصحية واستدامتها وسالمتها - حتى في أوقات األزمات. 

غواتيماال ، 2015
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الصحي للمياه والصرف  المبتكرة  الحلول  نطاق  توسيع 
المدى تتطلب تكاماًل  النطاق وطويلة  المياه والصرف الصحي واسعة  حلول 
التقليدية  الُنهج  فشلت  الهندسية.  المياه  وأنظمة  والسوق  الحوكمة  أنظمة  عبر 

بناء نماذج أعمال شاملة  الخدمات في  لتقديم  التحتية  البنية  القائمة على 
السياقات، تلعب مرافق  المياه والصرف الصحي. في معظم  ومستدامة لمرافق 

المياه دوًرا صعًبا - في موازنة الحاجة إلى تقديم الخدمات مع تحقيق عائد 
مربح على االستثمار. نحن نعمل عن كثب مع هذه المرافق ومقدمي الخدمات 
ذوي الصلة لتطوير نماذج أعمال مستدامة ومرنة مع ضمان أن آليات حوكمة 

المائية والصحية  تلبي االحتياجات  السوق  يقودها  التي  التسعير  المياه وخطط 
القدرات  لتعزيز  يتطلب دعًما  الخدمة. وهذا  للفقراء والمهمشين في منطقة 

المرافق نفسها  المحلية - ليس فقط  الفنية واإلدارية والمالية داخل المؤسسات 
الخاص والمجتمع  الحكومة والقطاع  الرئيسيين في  الشركاء  أيًضا  ولكن 

المدني.

الفيضانات المجتمع على الصمود في مواجهة  تعزيز قدرة 
للفيضانات، مقروًنا بطقس متطرف وال  المعرضة  المناطق  تزايد الضغط على 

يمكن التنبؤ به على نحو متزايد، يؤدي إلى فقدان الممتلكات وسبل العيش 
ثقافًيا وفعالة من  الماء مناهج مناسبة  والحياة. يتطلب حل مشكلة “الكثير” من 
الفيضانات مع تعزيز  لبناء قدرة المجتمع على الصمود في وجه  التكلفة  حيث 

نتعامل مع مخاطر  الوقت.  السياسات والتخطيط والتمويل والوقاية في نفس 
التنسيق والتخطيط مع أصحاب  المجتمع من خالل  المتزايدة في  الفيضانات 

التحتية  البنية  وتطوير  بالفيضانات،  المبكر  اإلنذار  أنظمة  وتطوير  المصلحة، 
نتشارك  األوائل.  المستجيبين  وتدريب  وتعليم  الفيضانات،  لمنع  للمناخ  الذكية 

الفيضانات  لتوقع  للخطر  تعرًضا  األكثر  والمجتمعات  مع األشخاص 
والبيئية  األنظمة االجتماعية  لها، ونعمل عبر  لها واالستجابة  واالستعداد 

المحلية ومجموعات  العامة والشركات  الوكاالت  الشراكات مع وبين  لتعزيز 
المثبتة. الحلول  نطاق  لتوسيع  المدني  المجتمع 

إندونيسيا ، 2009
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الريفية العيش  للمياه وسبل  المستدامة  اإلدارة  تعزيز 
يؤدي الجفاف وتدهور األراضي ونقاط المياه الفاشلة ومشاريع الري واإلدارة 

غير المنسقة أو غير الفعالة لموارد المياه إلى الحد من صحة المجتمعات 
نهًجا على مستوى  المعقدة  التحديات  تتطلب معالجة هذه  الريفية وازدهارها. 
العكس.  - وليس  التحتية  بالبنية  وينتهي  بالحوكمة  يبدأ  الريفية  للمياه  األنظمة 

التخطيط  التي يجب أن تشارك في  التغيير  المحلية هي عوامل  المجتمعات 

للدفاع عن الحقوق  القرار. نحن نعمل مع المجتمعات  ولديها سلطة صنع 
المياه واستخدامها وإدارتها - بحيث يستثمر  إلى  للوصول  المضمونة 

للمياه. في  الذكية مناخًيا  المزارعون والرعاة في االستخدامات اإلنتاجية 
الوقت نفسه، نحن نرعى تقديم خدمات القطاع الخاص، ونبني القدرات 

التمويل طويل  للحفاظ على  التكلفة  المهنية، وندعم مبادرات استرداد  اإلدارية 
المجتمعية. المياه  ألنظمة  األجل 

النيجر ، 2018
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المياه  الحفاظ على  تحفيز 
يعد الحفاظ على إمدادات المياه الحالية أمًرا ضرورًيا لنمو االقتصادات في 

عالم يتسم بشكل متزايد بوجود “القليل جًدا” من المياه. هذا يتطلب نهج 
المياه وضخها وترشيحها واستخدامها  التقاط  في  التحسينات  شمولي يركز على 

إلى جانب تحديد مصادر بديلة للمياه، مثل تجميع مياه األمطار وإعادة 
استخدام مياه الصرف الصحي. نحن نعمل مع وزارات ومؤسسات المياه 

وموردي المعدات ومرافق المياه ومقدمي خدمات القطاع الخاص للعثور على 

عوامل السوق والسياسة والسلوك والثقافة التي يمكن أن تساعد في تحفيز 
اعتماد حلول وتقنيات الحفظ. نحن نساعد في تحفيز وبناء الزخم واالهتمام 

التي تحفز  لتدابير اإلصالح  الدعم  المياه لتسخير  المحلي في الحفاظ على 
يمكن  والمهدرة.  القانونية  “السيئة” وغير  االستخدامات  “الجيد” وتعاقب  الحفظ 
أن تساعد هذه الحوافز في استمرار اإلمدادات المخزنة لفترة أطول، وتضمن 

النهر،  اتجاه مجرى  في  والمجتمعات  اإليكولوجية  للنظم  المستمر  الوصول 
المياه.  نفاد  تاريخ  وتأجيل 

Advancing Community Flood Resilience
Growing pressure on flood-prone areas coupled with 

increasingly unpredictable and extreme weather 

results in loss of property, livelihoods, and life. 

Solving for the problem of ‘too much’ water requires 

culturally appropriate and cost-effective approaches 

to building community resilience to floods while 

simultaneously strengthening policy, planning, 

funding, and prevention. We address increased 

community flood risk through stakeholder 

coordination and planning, the development of flood 

early warning systems, development of climate-smart 

infrastructure to prevent flooding, and education and 

training of first responders. We partner with the most 

at-risk people and communities to anticipate, prepare 

for, and respond to floods, and we work across social 

and environmental systems to foster partnerships 

with and between public agencies, local businesses, 

and civil society groups to scale proven solutions.

Promoting Sustainable Water Management 
and Rural Livelihoods
Drought, land degradation, failed water points and 

irrigation projects, and uncoordinated or ineffective 

management of water resources limit the health and 

prosperity of rural communities. Tackling these 

complex challenges requires a systems-level approach 

to rural water that starts with governance and finishes 

with infrastructure – not the other way around. Local 

communities are agents of change that should be 

engaged in planning and have decision-making 

power. We work with communities to advocate for 

secure rights to access, use, and manage water –  so 

that farmers and herders will invest in productive, 

climate-smart uses of water. At the same time, we 

nurture private-sector service provision, build 

professional management capacities, and support 

cost-recovery initiatives to sustain long-term 

financing for community water systems.

Incentivizing Water Conservation 
Conserving existing water supplies is essential for 

economies to grow in a world increasingly 

characterized by having ‘too little’ water. This 

requires a holistic approach that focuses on 

improvements in water capture, pumping, filtration, 

and use coupled with the identification of alternative 

sources of water, such as rainwater harvesting and 

wastewater reuse. We work with water ministries and 

institutions, equipment suppliers, water utilities, and 

private sector service providers to find the market, 

policy, behavioral, and cultural factors that can help 

spur adoption of conservation solutions and 

technologies. We help stimulate and build 

momentum and local interest in water conservation 

to harness support for reform measures that 

incentivize ‘good’ conservation and penalizes ‘bad,’ 

illegal, and wasteful uses. These incentives can help 

stored supplies last longer, ensure continued access 

for downstream ecosystems and communities, and 

push back the date that water runs out. 
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A better world is possible.  And this is how we’ll get there. 
mercycorps.org/pathway

Indonesia, 20202020 ، إندونيسيا

الطريق الى االحتمال ❰ األمن المائي  8

من الممكن أن ُنحقق عالماً أفضل، وهذه هي الطريقة التي نصل بها إلى هناك
mercycorps.org/pathway


