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 :ندوة دولية حول موضوع

 :الماء المجتمعات والتنمية المستدامة "
 "الفاعلون والرهانات والتعاون الدولي

 
 2007 شتنبر 25-26-27

 
 أصبحت آبيرة  التحدياتأن درجة إلى ،نفسها بحدةعلى الصعيد العالمي تطرح الماء  ستظل مسالة

التنافس على استهالك الواضح بين العرض والطلب، وفالفرق  .التدبير التوزيع وأو  األمر بالتزودتعلقسواء 
 ،)السياحة  والتزود بالماء الصالح للشرب،الطاقة، الصناعة، الفالحة( من مختلف القطاعات هذا المورد

 مطروحة مشاآل آلها...  الحموية وارتفاع األمراض المساه،تلوثالجهات، وخارج و داخل والصراع حوله
الماء تتخذ مسألة   أخرى  ومن ناحية.الدول الغربيةفي في طريق النمو بل حتى ليس فقط في الدول السائرة 



 يمآن ضبط ومعالجة مختلف  الوفي هذا اإلطار .ثقافية وسوسيو سياسيةواقتصادية و قنيةتبيئية و: عدة أبعاد
 . يتجاوز الحدود األآاديمية لحقولنا العرفية متعدد االختصاصاتإطار في إال الرهانات

منذ عدة سنوات العلوم االجتماعية قد حاولت  ف.اجتماعي ليس فقط واقعا بيئيا بقدرما هو واقع فالماء
, االجتماعيين  السائدة لدى الخبراءاالستراتجيات المنطق وبمراعاة الماء وتحدياته وذلك إشآالية إبراز

في حين . ن تنمية مستدامة و المآلفين وذلك لضماولينؤالمسفالتدبير المائي غالبا ما يتم عن طريق مختلف 
 التوجه إلى إضافة تقر بالمقاربات البيئية واالقتصادية والتقنية لتدبير الماء األعمال مجموعة من أن

 .االجتماعي والثقافي والسياسي
يرتبط بالمقاربة ، إذ لمجال الحضريهو نفسه داخل االتدبير المائي داخل المجال القروي إن شأن 

التدبير االجتماعي  إطار في إال معنىفالتدبير التقني واالقتصادي للماء ليس له , د الماءاالنتروبلوجية القتصا
  . لة االجتماعيةأترتبط قبل آل شيء بالمس، إذن، الماءفإشآالية . طبقا للتنظيم االجتماعي للجماعاتللموارد 

من لدن  خاصبير التمييز بين تدبير عمومي للدولة وتد، يجب  جانب التدبير المائيوعند إثارة
 الجماعي الذي يعطينا التدبيرو تروم تحقيق أرباح من وراء استغالل بنيات معالجة وتوزيع المورد،شرآات 

عرقية تتناسب غالبا مع  ضوابط قانونية يخضع لحيث التزود بالماء تنوعا في الممارسات االجتماعية
بقدرما أن  ،حرصا على احترام بيئاتها أآثر  المجتمعات التقليديةأنيعني  الا ذ وه،اإلمآانيات البيئية

 . ة تأخذ بعين االعتبار نتائج االختالل بين االستهالك والموارد والقانونية والسياسيةاالجتماعياتها تنظيم
حول هذه " بجامعة  نيس صوفيا أونتيبوليس"وتقودنا نتائج مختلف األبحاث والدراسات التي أنجزت 

إلى ) المغارب، أفريقيا جنوب الصحراء، الجماعات الخلفية إلقليم نيس (القضايا وفي مجاالت متباينة
مواجهة مختلف المقاربات المتعلقة بمسألة المياه نظرا للتغيرات االجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها 

لهذا فإن مختلف المفاربات المنتظرة في هذه الندوة سوف تستهدف عدة طرق في التدبير حيث . مجتمعاتنا
خذ العوامل البيئية والسوسيواقتصادية والسياسية في عالقاتها الوطيدة آفيلة بضمان حآامة وتدبير مستدام تؤ

 .لهذا المورد
ونظرا للطابع المتعدد األبعاد لمسألة المياه، فإن محاور هذه الندوة تحاول معالجة مختلف أوجه 

 :الموضوع
      
 :رض والطلبتحديات العالموارد المائية و: المحور األول

 آارثة معلنة ؟ نسير نحول ه ؟ حوض البحر األبيض المتوسطدول المتوفرة بهي الموارد المائية ما 
 . مقاربات آيفية عن الندرة آمية ومعطيات

حوض البحر األبيض المتوسط دول  في المائيةمتساوي للموارد الغير ننا النظرة العامة حول التوزيع ستمآ 
 وعالوة . التدبير المحلي للماءأشآال لمختلف اإلشارة وفي أقصى تقدير، لراهنةلتحديات اجيد لمن حصر 

 وأن التجارب العريقة جديدا  الماء ليس مشآالنقصان أن إلى اإلشارة تجدر ،على النظرة اإلحصائية الحتمية
زنات برهنت عن قدرات فائقة ومهارات تقنية واجتماعية عالية في السهر على تواللمجتمعات المحلية 

حول ياسية وسيو س الحقائق السيخفين أيمآن   هذا التدبير الجماعي للموارد الأن غير .االستهالك/الموارد
 .التراتبي للموارد الطبيعية التملك الحصول أو

 إعادة و إنتاجهادفة إلى الوطنية ال مختلف االستراتيجيات المحلية و:النزاعات حول استعمالهتملك الماء و  -
 .جال المإنتاج

سياسي إرساء دعائم رأسمال اقتصادي و من اصاحبهتسمح الملآية الآبيرة للماء ل ،زمنةفي جميع األ
تعد الرهانات الحالية أقوى إلى درجة أن األشآال الجديدة  و.مؤآد على جميع الفاعلين االجتماعيين

وتعتبر حالة دول : ديدة يتضمن نزاعات ج) تتجاوز إطار المجتمعات المحلية(نزع ملآية الموارد /للتملك
الستراتيجيات  بولوجيةدراسة أنثرويتعلق األمر هنا ب. الشرق األوسط مثاال لما ينعته البعض بحرب المياه

 .في مسلسل تملك واختالس الموارد ) والمقاوالت الخاصة والدولة الجماعات المحلية،(الفاعلين منطق و
  مواجهة تحديات السلطة ؟ تتبناها الجماعات المحلية فيإستراتيجيةفأية 

 
 
 



 .التزود الحضري, السقي الفالحي :  استعماالت الماء -المحور الثاني
في  الزراعة السقويةمجتمعات  هو مصير ماللمؤسسات ؟ وظيفي الخلل الدينامية وال:  الفالحة المسقية-

  ؟مواجهة النمو الديمغرافي والتصحر وندرة الموارد المائية
 . من الموارد المائية %70ر من ثآأوحده لا القطاع يستهلك ذفه .قية مآانة متميزةحتل الفالحة المس

ينبغي التمييز بين  ، المسقيةعندما نتحدث عن الفالحةلآن، . ومن تم محاولة التدبير العقالني للموارد
 الماءيع توزالتهيئة  و تقنيات بقاءحسن التصرف رغم المجتمعات ذات تقاليد مائية ومهارات تعتمد على 

 .تقليدية
وتوفير التقنيات  , فهي ترتآز على المجاالت المجهزة حديثا، السقوية الحديثةفي المجتمعاتأما 

 تحديث وبالمقابل من الصعب .مما يضمن اقتصاد الماء ,ها في هذه األخيرة يآون أسهلالسقوية وتحديث
اللجوء  إن .يم وسير المؤسسات المحليةتنظنيات االجتماعية وأشآال بتقنيات السقي دون معرفة مسبقة بال

 .ةالعصري إلى القوانين العرفية ضروري إلنجاز المشاريع
ه ذفه. صغرىال ومتوسطةوال, آبرىال  مشاريع السقيبعض الباحثين في التمييز بين لم يتردد 

أيضا ، ومهيمنة أما المتوسطة والآبرى فهي تختلف حسب المساحات ال،األخيرة تتعلق بالمجتمعات التقليدية
 المساحات المشغلة تظهر بشآل مرتبط أن إلى هنا اإلشارةتجدر لآن و . حسب طبيعة التجهيزات  واإلعداد

 واالستراتيجيات ، التسيير التقني واالجتماعي للماءأشآالمن  ستوحاة المتجارب لآن ال،مع الموضوع
 لمائي سواء الدولة التسيير اأشآالن مختلف ظهر الفرق بي ت،المجتمعات الفاعلين داخل هذه لدنالمتبعة من 

 .الجماعاتأو اص و الخأو
من خالل تحويل المياه لتلبية حاجات :  التقليديةنالحظ حاليا انحالل بنيات النظم ،من جهة أخرى

 الماء محل المجالس مستعمليجمعيات تآوين ومن خالل , )الماء الصالح للشربالتزود ب(فالحية أخرى غير 
 يقود إلىعن طريق الضخ توجه الفالحي الجديد نحو االستغالل المفرط للمياه الآما أن ,  التقليديةوالتجمعات

التغيرات المناخية وأخيرا من خالل , ) أحسن مثال على ذلكالمجتمعات الواحيةمثال (نضوب نقط الماء
 .ة تحوالت تعرفها المجتمعات المائيآلها. ) ودول الساحلالمجاالت الجافة(التصحر و

وتهدف المساهمات إلى دراسة هذه التحوالت سواء على المستوى التقني او االجتماعي أألو 
 .المؤسساتي

 
  ؟ أية تجارب وأية مشاريع مستقبلية : للسآان الفقراءالماء الشروب وشبآة التطهير داخل الحصول على -

 ياسية واجتماعية جديدةانزالق معنوي أو انبعاث صراعات س: من قانون الماء إلى الحق في الماء
ين السياسيين والمجتمع المدني  المسؤولعلىمن بين المشاآل الآبرى المطروحة الحق في الماء 
 بشآل فالحصول على الماء الشروب والربط بشبآة الصرف الصحي أصبح مرتبطا. الذي يتعبأ أآثر فأآثر

مزدوج؛  يشآو السآان من تمييز عام، لبشآو. آبير بالصحة العامة خاصة بالدول السائرة في طريق النمو
 تنحصر في شبآة الماء الشروبب و الصحي المرتبطة بالصرفنية غير من جهة نجد أن المجاالت السآ

عي واالقتصادي خاصة في  هناك التمييز االجتما،من جهة أخرىو.  الصفيحالمجاالت الهامشية وأحياء
ت واألسر تآون معوزة وغير قادة على أداء فاتورة غير المرتبطة بالماء الشروب، حيث العائالالحاالت 

حيث يتم توزيع .  أن السآان األآثر فقرا هم الذين يؤدون ثمن الماء باهضالدراساتفقد أبانت مختلف ا. الماء
غير أنه إذا نظرنا إلى . المياه إما عن طريق السقايات العمومية أو عن طريق التوزيع التقليدي بالعربات

دون أن ننسى التبذير الناتج (ومقابل ندرة الموارد  .صالحة لالستهالكياه الموزعة نجدها غير جودة هذه الم
بعض المسؤولين ال يترددون في ). % 30ضياع أآثر من ياه الصالحة للشرب عن تعطل قنوات توزيع الم

  . المعنيينان السآرضة قوية لدىه الفآرة قد تصطدم بمعاة، لآن هذ المستعملياهطرح مسألة معالجة الم
 

 التآوين والتعاون الدولي: المحور الثالث
 .الخبرة والتآوين والمنجزات: المساعدات والتعاون الدولي في ميدان الماء

 .سات التآوين ومرافقة المهاجرين والفاعلين المحليين للماءاسيدور المنظمات غير الحآومية في 
 



في الواقع فإن توافر الماء والحق في الحصول . عاون الدوليتحتل مسألة الماء نصيبا متزايد األهمية في الت
وتتخذ المساعدات الدولية في مجال . عليه بآل ديمقراطية، يعدان من الشروط الضرورية ألية تنمية مستدامة

تقنية واقتصادية وسياسية تهدف إلى نقل مهارات غربية يتوجب تعديلها باستمرار : الماء أشآاال متعددة 
ألن أي نقل للتآنولوجية يقود إلى تعديالت اجتماعية وإلى مفاوضات . صيات المحلية حسب الخصو

بين دولة (وفي إطار هذه المساعدات الدولية ينبغي التمييز بين التعاون المؤسساتي. اجتماعية وسياسية جديدة
ومنظمات ) صةعمومية أو خا(والتعاون العلمي والتقني الذي تقوم به معاهد البحث والتنمية )  وأخرى

ومن . وهذه األخيرة مطلوبة أآثر فأآثر على الميدان لتعويض تخلي الدولة عن التزاماتها. المجتمع المدني
الضروري هنا توضيح دور ورهانات المساعدات الدولية في مجال الخبرة والتآوين والمنجزات في مختلف 

 ..).دول حوض البحر البيض المتوسط، افريقيا، آسيا(المناطق 
 
ن في اإلثنولوجيا ان باحثا أستاذ، أيف بورسيي وتوفيق فتايتةهذه الندوة تحت اإلشراف العلمي لجونتنظم و

 :بجامعة نيس صوفيا أونتيبوليس  وعضوا مختبر 
CIRCLES EA 3159 : « Centre Interdisciplinaire, Récits, Cultures, Langues et Sociétés » 

 
  حرف بواسطة البريد اإللآتروني من أجل التقويم من لدن اللجنة1500 بعث ملخص المساهمات منينبغي 
  . 2007 غشت 15وذلك قبل . العلمية

م بتسجيل مسبق االمشارآة في الندوة مجانية، لآن من الضروري القي. سيتوصل المشارآون بجواب يتضمن شروط التآفل
 لضمان استقبال أفضل للمشارآين

    
                                   ا

 
Contacts : Jean Yves Boursier et Toufik Ftaïta 
boursierjy@wanadoo.fr ; boursier@unice.fr
ftaita@unice.fr ; toufik.ftaita@free.fr   
 
Comité scientifique : 

 Albert Marouani, Président de l’Université de Nice Sophia Antipolis ; 
 Francis Affergan : Université René Descartes- Sorbonne-Paris V 
 Marc Marti : Directeur du CIRCLES, Université de Nice Sophia Antipolis ; 
 Jean Marc Lardeaux : GéoSciences AZUR,  Université de Nice Sophia Antipolis ; 
 Jean Pierre Laborde : Espace et Cultures, Université de Nice Sophia Antipolis  
 Jean Louis Millo : Directeur  de la Coopération Internationale, Office International de 

l’Eau (OIEAU) ; 
 Thierry Ruf : Directeur de recherche, IRD ;  
 Bernard Lacombe : Directeur de recherche, IRD ; 
 Jesus Garcia-Ruiz : Directeur de Recherche, CNRS/EHESS 
 Jean Louis Couture : Expert international, chargé de mission, Agropolis ; 
 Christophe Le Jallé : Expert International, Ps-Eau ; 
 Jean Yves Boursier : CIRCLES -  EA 3159, Université de Nice Sophia Antipolis ; 
 Toufik Ftaïta : CIRCLES - EA 3159, Université de Nice Sophia Antipolis. 
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