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جلنة الزراعة
الدورة الرابعة والعشرون
روما 92 ،سبتمرب/أيلول  3 -أكتوبر/تشرين األول 9102

حوكمة املياه من أجل الزراعة واألمن الغذائي
موجز
الزراعة اليت متثل  07يف املائة من كل استعماالت املياه مطالبة بصورة متزايدة بأن "تأرر" حصأتاا مأن امليأاه الالزمأة
للتمكني من إنتاج األغذية وضما األمن الغذائي .وركزت خالل العقود األخرية معظم حماوالت حل قضايا املياه املتزايدة
على مسائل اإلدارة القطاعية دو النظر يف أبعاد احلوكمة .وبينما حقق هذا الناج جناحاً بطرق عدة فقد وصل فيما يبأدو
إىل أقصى حدوده.
وترتابط قضايا التخصيص األمثل ملوارد املياه الشحيحة ،واإلنتاجية املتزايأدة للميأاه ،وطرائأق ككأم لتلأص أصأحا
املصلحة يف املياه ووصوهلم إلياا واستعماهلم وإدارتام هلا ترابط ًا وثيقأاً ،وةأة حاجأة إىل النظأر يف كيايأة التعامأل مأ
قضايا السيطرة على املوارد املائية والتنافس علياا والوصول إلياا ،إىل جانب قضايا كااءة وفعالية إدارة املياه.
وبُذلت خالل السنوات األخرية جاود مكثاة لدعم زيادة فعالية حوكمة املياه حيث اتُخذت عدة مبادرات بتشأيي مأن
بعض املنظمات ال دولية .وتساعد هذه املبادرات على الناوض باملعرفأة والرتويأج حلوكمأة أكثأر فعاليأة .غأري أ الصألة
احلرجة بني املياه واألراضي والزراعة واألمن الغذائي ال تتكامل على الوجأ األكمأل يف تلأمل املبأادرات .ونظأراً ل هميأة
األساسية لاعالية ختصيص املياه وإدارتاا ،من األساسي أ ينصب الرتكيز من جديد على أبعاد احلوكمة للسماح ملنظمأة
األغذية والزراعة بن تساعد البلدا األعضاء فياا على حنو أفضأل بأرجراء التعأديالت امليسسأية والقانونيأة والسياسأية
املطلوبة للتصدي باعالية لقضايا املياه الناشئة .وتتناول هذه الوثيقة بالوصص أعمال املنظمة يف جمال امليأاه وتقأرتح إطأارًا
تشارك املنظمة من خالل مبنايية أكر يف حوكمة املياه ،وترسي سياستاا وميادين تدخلأاا يف ااأاالت التاليأة الأيت
يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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يدعم كل مناا اآلخر:
()1

معاجلة الروابط والظأرو احلدوديأة والصأالت املتبادلأة بأني الزراعأة وامليأاه والقطاعأات والعناصأر
الرئيسأأية تات الصأألة ،مثأأل األغذيأأة واألراضأأي والطاقأأة واملأأوارد الطبيعيأأة واألهأأدا ااتمعيأأة
وحمركات التغيري الرئيسية.

()2

كويل نطاق التدخل من إدارة املياه إىل حوكمة املياه من أجل الزراعة ،واإلشارة إىل القضأايا الكامنأة
اليت ال ميكن حلاا من خالل نُاج اإلدارة وحدها؛ و،

()3

معاجلة قضايا احلوكمة املرتبطة بسُبل الوصول ،واحلقوق ،واحليازة ،من منظور االستدامة والشأمولية
والكااءة.

اإلجراء املقرتح أن تتخذه اللجنة:
إ اللينة مدعوة إىل:
()1

اإلحاطة علماً باجلاود اجلارية واملقرتحة إلدماج بُعد احلوكمة مبنايية أكر يف أعمال املنظمة بشأن
املياه ،وتقديم املزيد من التوجياات بشنناا.

()2

املوافقة على إدماج العمل املقرتح وعمليات يف خطط العمل اجلارية واملقبلة للمنظمة.

()3

التوصية بن تنظر البلدا األعضاء يف املنظمة يف إدماج حوكمة املياه من أجل األمن الغأذائي والزراعأة
املستدامة يف سياساتاا وأُطر أولوياتاا ،ويف عالقات التعأاو القائمأة بيناأا وبأني املنظمأة واجلاأات
الشريكة األخرى تات الصلة.

ميكن توجي أية استاسارات حول مضمو هذه الوثيقة إىل:
M. Bazza/J.M. Faurès

من كبار موظاي شُعبة األراضي واملياه
رقم اهلاتص+39-06 570 54713/53949 :
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أو ًال  -مقدمة
 - 1تشري التوقعات العاملية إىل أ الطلب على املياه العذبة سيشاد زيادة كبرية خالل العقود املقبلة بسبب النمو
السكاني وتنوع النُظم الغذائية والتطور االقتصادي والتحول حنو التحضر وتغيُّر املناخ .ومتثل الزراعة  07يف املائة من
جمموع املياه العذبة العاملية املسحوبة وسيحتاج اإلنتاج الزراعي كميات أكر من املياه حيث احلاجة إىل زيادة إنتاج
األغذية بنسبة  07يف املائة إلطعام العامل حبلول عام  .2707وعالوة على تلمل فر ديناميات ختصيص املياه ال كابي
يف كثري من األحيا الزراعة اليت تزداد مطالبتاا بن ‘ترر’ حصتاا من املياه الالزمة إلنتاج األغذية وكقيق األمن
الغذائي مقابل الضغوط القوية املتزايدة من املد والصناعات والطاقة ومقابل ازدياد املطالبة بضما توفُّر كميات كافية من
املياه لدعم أداء النُظم اإليكولوجية الرئيسية للمياه العذبة.
 - 2وبالرغم من الصالت الواضحة بني الوظائص املتعددة فر إدارة املياه اليوم ماتتة على كافة املستويات .وتتشتت
املسيوليات املرتبطة باملياه على املستوى احلكومي يف كثري من األحيا بني عدة ميسسات ،وميثل التنسيق الاعَّال
استثنا ًء أكثر من معيارًا ثابتاً ،سواءً على مستوى صن القرار أو على مستوى الكيانات املناِّذة.
 - 3وباتت هناك حاجة إىل زيادة الرتكيز على حوكمة املياه ،فمن ناحية مل تعد إدارة املياه وحدها قادرة على حل
املشاكل باعالية ،ومن الناحية األخرى ،تتشابمل القطاعات والقضايا (كتلمل اليت تنطوي على املياه واألغذية والطاقة)
بدرجة يتعذَّر معاا على أي قطاع أ يعمل بطريقة رشيدة مبعزل عن القطاعات األخرى .وتكمن مررات العمل املبيَّن يف
هذه الوثيقة يف الاوائد النابعة من تزويد البلدا األعضاء وأصحا املصلحة املعنيني مبنظور متسق ومنايي وما يرتبط ب
تلمل من خيارات بشن حوكمة املياه ،م الرتكيز على االستدامة واألمن الغذائي ،إىل جانب األخذ بناج متسق من
أجل العمل السليم والقابل للتنايذ والقابل للتكرار.

ثانياً  -املعامل الرئيسية حلوكمة املياه
 - 4هيمنت مسائل إدارة املياه حتى نااية القر الاائت على املناقشات واجلاود واحللول املقرتحة ملشاكل املياه.
ويبدو اليوم أ هذا الناج قد بلغ منتااه ،وظارت م مطل القر حوكمة موارد املياه باعتبارها قضية بارزة يف ااتم
الدولي م ما تنط وي علي من تداعيات هامة مرتبطة باألمن الغذائي والتنمية االقتصادية .وتشري حوكمة املياه مبعناها
العام إىل العمليات والعناصر الااعلة وامليسسات املعنية بصن القرارات املتعلقة بتطوير وإدارة املوارد املائية وتقديم
اخلدمات املائية ،مبا يشمل امليادين السياسية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية ،إىل جانب النُظم واآلليات املعنية،
رمسية كانت أم غري رمسية.
 - 0وبرزت أهمية احلوكمة من أجل كقيق االستدامة خالل ميمتر قمة األرض الذي عُقد يف عام  ،1992ويف عام
 2772خالل القمة العاملية للتنمية املستدامة اليت أطلقت "حوارًا حول احلوكمة الاعالة للمياه" .وأقر ميمتر بو الدولي
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املعين باملياه العذبة الذي عقد يف عام  2771بتحديات حوكمة املياه باعتبارها جماالً تا أولوية عليا .وأعلن الشركاء يف
جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية بشكل مجاعي يف اإلصدار األول لتقرير تنمية املياه يف العامل الذي يشكِّل آلية
منظومة األمم املتحدة لتنسيق املياه أ "أزمة املياه هي يف األساس أزمة حوكمة" .ويف منظمة األغذية والزراعة ،أقرت
جلنة األمن الغذائي العاملي بنهمية قضايا احلوكمة وطلبت من فريق اخلراء الرفي املستوى املعين باألمن الغذائي
والتغذية إعداد تقرير عن املياه واألمن الغذائي لعرض على دورتاا الثانية واألربعني لعام  .2710وتشكِّل حوكمة املياه
أحد املكونات األربعة للتقرير الوارد يف الوثيقة االستكشافية لاريق اخلراء الرفي املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
الذي وُصص في حمور الرتكيز بنن "حوكمة إدارة املياه من أجل األمن الغذائي والتغذوي".

ثالث ًا  -الربامج واملبادرات اجلارية حلوكمة املياه
 - 0بُذلت يف السنوات األخرية جاود مكثاة لدعم احلوكمة يف قطاع املياه وروَّجت منظمات حكومية لعدة مبادرات
تات صلة:


يقدم مرفق إدارة شيو املياه ،وهو مبادرة مشرتكة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومعاد استكاومل الدولي
للمياه ،املساعدة والدعم التقين إىل البلدا يف جماالت مثل اإلدارة املتكاملة للموارد املائية ،واملياه العابرة
للحدود ،وشبكات املياه والصر الصحي ،والتكيُّص م تغيُّر املناخ ،واألبعاد اجلنسانية ،والنزاهة ،من أجل
تشيي التقدم يف حوكمة املياه.



اشرتك البنمل الدولي م شراكة املياه العاملية يف العمل حول مااهيم ‘احلوكمة الاعالة للمياه’ و‘احلوكمة
السليمة من أجل اإلدارة السليمة للمياه’ ،وتلمل يف معظم يف إطار اإلدارة املتكاملة للموارد املائية .ويف عام
 ،2770نشر البنمل الدولي دراسة عن ‘كقيق أقصى استاادة من الندرة :املساءلة من أجل كسني نتائج إدارة
املياه يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا’ ( Making the most of scarcity: accountability for better water
 ،)management results in the Middle East and North Africaسلَّطت الضوء على األهمية احلامسة
لقضايا حوكمة مياه الزراعة.



أطلقت منظمة التعاو والتنمية يف امليدا االقتصادي ميخراً مبادرة حوكمة املياه ،وهي شبكة تضم عناصر فاعلة
من القطاعني العام واخلاص واملنظمات اليت ال تستاد الربح وتلمل لدعم كسني احلوكمة يف قطاع املياه من
خالل تقاسم اخلرات ،والعمل التحليلي واحلوار بني األقرا  ،ومج قائمة بندوات حوكمة املياه وممارساتاا
وخطوطاا التوجياية.



ميثل برنامج حوكمة املياه اجلوفية مبادرة مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والرنامج اهليدرولوجي الدولي
ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،والرابطة الدولية ألخصائيي العلوم املائية ،والبنمل
الدولي ،ومرفق البيئة العاملية ،بتنسيق من منظمة األغذية والزراعة .ويتمثل اهلد األمسى للرنامج يف تضمني
جدول أعمال صُّناع القرار مسنلة احلوكمة املطلوبة للحااظ على الاوائد االجتماعية  -االقتصادية للمياه اجلوفية
وتاادي حدوث أزمة وشيكة يف املياه .وهذا الرنامج الذي بدأ تنايذه منذ عام  2711من خالل عملية تشاورية
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م أصحا املصلحة املعنيني باملياه اجلوفية على نطاق العامل يستايد من املعار واخلرات القائمة من أجل
بلورة "رؤية مشرتكة" للمياه اجلوفية ،مبا يف تلمل وض مبادئ توجياية وعمليات وإرساء "إطار للعمل"
مصحو بسياسة وترتيبات ميسسية واستثمارية خاصة بكل سياق.
 - 0وبينما تساعد هذه املبادرات على الناوض باملعرفة وتعزيز فعالية احلوكمة يف ميدا املياه فرناا ال كقق
املستوى الكايف من التكامل احلاسم بني املياه والزراعة واألمن الغذائي.

رابع ًا  -أعمال املنظمة السابقة واجلارية ذات الصلة حبوكمة املياه
ألف  -برنامج املنظمة بشأن ندرة املياه
 - 8نشن برنامج امل نظمة املعين مبعاجلة ندرة املياه تدريجياً على مر السنوات استيابة للتحديات الناشئة وبتشاور
وثيق م األجازة الدستورية تات الصلة .وبناءً على توصية تقييم دور املنظمة وعملاا يف جمال املياه .1على وج
اخلصوص ،أنشنت املنظمة يف عام  2717آلية للمياه ومشروع رؤية اسرتاتييية للمياه مبا يعبِّر عن أهمية وأهدا املياه
وطبيعتاا املتعددة التخصصات يف والية املنظمة.
 - 9وخالل فرتة السنتني  ،2713- 2712أُطلق برنامج شامل ملواجاة ندرة املياه يف إطار النتيية التنظيمية
زاي . 2-وياد الرنامج إىل دعم البلدا يف معاجلة ندرة املياه يف الزراعة ،وتعزيز قدراتاا على كسني إنتاجية املياه
يف النُظم الزراعية على املستوى الوطين وعلى مستوى أحواض األناار ،مبا يف تلمل نُظم املياه العابرة للحدود .ويعمل
الرنامج وفق ناج متكامل للتعامل م ندرة املياه بدءاً من جتمي املياه وصوالً إىل إدارة الطلب والتطوير التكنولوجي
واإلداري ،واتباع نُاج حمسَّنة يف تقييم املوارد املائية ورصدها .ويستند الرنامج إىل قدرات الرصد العاملية للمنظمة يف
جمال املياه والزراعة (النظام العاملي للمعلومات بشن املياه والزراعة) .وتُيري املنظمة أيضاً كليالً ل ُطر القانونية
وامليسسية واإلدارية املتصلة باملياه يف جمموعة لتارة من البلدا .
 - 17واستمر تنقيح ناج الرنامج الشامل يف اإلطار االسرتاتييي املراج للمنظمة ،م زيادة الرتكيز على األولويات
اإلقليمية ،وتعزيز النُاج املتعددة التخصصات وبناء الشراكات .وتغطي قضايا املياه اليت تناوهلا الرنامج الشامل خالل
فرتة السنتني السابقة جمموعة من األولويات الرئيسية املتصلة باإلطار االسرتاتييي ،مثل زيادة استدامة وإنتاجية
الزراعة واحلراجة ومصايد األمساك وبلورة رؤية مشرتكة ل غذية والزراعة املستدامة بني لتلص نُظم اإلنتاج الزراعي.
وتناول أيضاً الرنامج الشامل عدة جوانب تات صلة بالعمل اجلاري يف جمال احلد من الاقر وكقيق األمن الغذائي
وبناء القدرة على الصمود.

 1الوثيقة
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 - 11ومن األمثلة البارزة خلطة العمل احلالية بشن حوكمة املياه املبادرة اإلقليمية لندرة املياه يف الشرق األدنى
ومشال أفريقيا يف إطار اهلد االسرتاتييي  2الذي حدَّد اسرتاتييية تعاونية إقليمية بشن اإلدارة املستدامة ملياه
الزراعة من أجل األمن الغذائي ،وشراكة إقليمية لدعم البلدا يف تنايذ االسرتاتييية التعاونية .وكشات العملية
التشاورية م البلدا والشركاء خالل املرحلة التيريبية للمبادرة اإلقليمية لندرة املياه عن احلاجة إىل توسي نطاق البُعد
املتعلق حبوكمة املياه ،م الرتكيز على الناج التحليلي املتب يف جماالت الرتكيز التالية -1 :التخطيط االسرتاتييي
والسياسات؛  -2تعزيز/إصالح احلوكمة على كافة املستويات؛  -3كسني كااءة إدارة املياه وإنتاجيتاا يف النُظم
الزراعية الرئيسية ويف سلسلة األغذية؛  -4إدارة إمدادات املياه من خالل إعادة استعمال املياه غري التقليدية وإعادة
تدويرها؛  -0التكيُّص م تغيُّر املناخ؛  -0بناء االستدامة ،م الرتكيز على املياه اجلوفية والتلوث وملوحة الرتبة؛
 -0املقارنة والرصد واإلبالغ بشن كااءة استعمال املياه وإنتاجيتاا.

باء  -أنشطة املنظمة األخرى املتصلة حبوكمة املياه
 - 12بؤرة احلوكمة اجلديدة يف املنظمة :احلوكمة هي أحد املوضوعني الشاملني خلطة املنظمة املتوسطة األجل
للارتة  .2710-2714وتساعد املنظمة احلكومات وأصحا املصلحة الرئيسيني على كليل كديات احلوكمة األساسية
من أجل تصميم سياسات فعالة وتنايذها ،والقيام بدور جاة التيسري ،وتقديم دراسات احلالة الالزمة لدعم اختات
قرارات قائمة على األدلة من أجل تعزيز آليات احلوكمة .ويركز الناج على القواعد والعمليات اليت تيثر على
التااعالت بني العناصر الااعلة ،ويسعى إىل إدماج املبادئ املشرتكة على نطاق واس يف إطاره لتعزيز املشروعية
والاعالية ،ولدعم عملية مشرتكة ومتبادلة على نطاق واس حلوكمة التعلم.
 - 13اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات :تشكِّل
اخلطوط التوجياية الطوعية اليت اعتمدتاا جلنة األمن الغذائي العاملي يف عام  2712جمموعة من املبادئ واملمارسات
اليت تساعد البلدا على إرساء قوانني وسياسات لتحسني حوكمة حقوق حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات.
وتقرر يف أثناء التااوض على هذه اخلطوط التوجياية أالّ تشمل املياه نظراً أل التعقيدات اليت تنطوي علياا إدارة املياه
وآثار إرساء حقوق حليازة املياه تتطلب مزيداً من التاكري .ويشري متايد اخلطوط التوجياية الطوعية إىل املياه حيث يقر
بن "احلوكمة املسيولة حل يازة األراضي ،ومصايد األمساك ،والغابات ترتبط ارتباطاً وثيقاً باحلصول على املوارد الطبيعية
األخرى كاملياه واملوارد املعدنية وإدارتاا" ،وتُدعى الدول إىل أ تنخذ بعني االعتبار حكومة هذه املوارد لدى تطبيقاا
للخطوط التوجياية.
 - 14نُهج مستجمعات املياه :استحدثت املنظمة نُاياً مااهيمية إلدارة املوارد الطبيعية من أجل تنمية مستيمعات
املياه واملناظر الطبيعية واألراضي والنُظم اإليكولوجية بغرض معاجلة الصالت والتنافس بني مستعملي املوارد املتعددين.
وتتيح هذه النُاج وسيلة لتنايذ القرارات وختطيط العمليات بني لتلص القطاعات بطريقة مستدامة ومتكاملة .وتُبذل
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جاود لتنسيق تلمل النُاج وزيادة اتساقاا وفعاليتاا يف اإلطار االسرتاتييي املُراج  .وتساهم حوكمة املياه بدور حموري
يف جناح النُاج املتصلة باملناظر الطبيعية ،وميثل حوض النار ومستيم املياه الوحدة املكانية الطبيعية إلدارة املياه.

خامساً  -نهج ومبادئ عمل املنظمة يف حوكمة املياه
 - 10تتكامل أعمال حوكمة املياه داخل اإلطأار ا السأرتاتييي للمنظمأة .ويسأام تلأمل يف املوضأوع الشأامل للحوكمأة
ويتسق مع  ،ويساعد على خدمأة املبأادرات اإلقليميأة تات الصألة ،ويسأعى إىل ضأما االتسأاق مأ األنشأطة املتصألة
حبوكمة املوارد الطبيعية األخرى ،ال سيما األراضي ،وتستايد تلمل األعمال من إجنازات املنظمأة وخرتاأا السأابقة ،ال
سيما ‘الرنامج الشامل ملواجاة ندرة املياه’ و‘املبادرة اإلقليمية لندرة املياه يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا’.
 - 10وتساهم الشراكة بدور رئيسي يف عمل املنظمأة يف جمأال حوكمأة امليأاه سأواءً داخأل املنظمأة أو مأ املنظمأات
الشريكة األخرى (مبا فياا جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية) وم أصحا املصلحة الرئيسأيني علأى املسأتويات
العاملية واإلقليمية والوطنية .وتستايد تلمل األعمال داخلياً من آلية املنظمة للمياه الأيت أُنشأئت مأيخراً .وتناسأب أعمأال
حوكمة املياه احتياجات املستويات الرئيسية من صن القرار على النطاق اإلقليمي والوطين واحمللي وتقر بنهمية حوكمأة
املياه يف أحواض األناار والعالقات املتشابكة بني األراضي واملوارد املائية على نطاق مستيمعات امليأاه/أحواض األناأار.
وينتاج عمل املنظمة يف هذا املضمار ناياً غري إلزامي ومر ومدفوع بقوى الطلب إزاء حل املشاكل ،م االعرتا بتنأوع
احلاالت والسياقات اليت يدير فياا أصحا املصلحة يف البلدا األعضاء موارد املياه.

سادساً  -جماالت الرتكيز املقرتحة لعمل املنظمة
يف جمال حوكمة املياه
 - 10الغرض األساسي من تعزيز حوكمة املياه من أجل الزراعة واألمن الغذائي هو التمكني من حل املشأاكل باعاليأة
وبكااءة عر طرق يعترها أصحا املصلحة مشروعة .وسو تكيِّص املنظمة أدوات تقييم احلوكمة القائمة أو ستستحدث
أدوات جديدة للتصدي كديداً لقضايا احلوكمة املتصلة باملياه واألمن الغذائي وستعمل على تيسأري التحليأل واسأتعراض
امليسسات والقوانني واالسرتاتيييات والتخطيط وأُطر االستثمار من أجل دعم فعالية حوكمة املياه ،سواءً من حيث كميأة
املياه أو من حيث جودتاا .وسو تعزِّز أيضاً تطوير أدوات لتقييم املياه من أجل التعر بصورة أفضأل علأى املبأادالت
والاوائد املشرتكة والتعريص بآليات ختصيص املياه.
 - 18وتُقرتح أدناه العناصر الرئيسية لتعزيز بُعد حوكمأة العمأل الرنأاجمي للمنظمأة يف جمأال امليأاه ،وتأرتبط تلأمل
العناصر باااالت الرئيسية اليت تُعتر فياا حوكمة املياه تات أهمية حامسة.
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حوكمة املياه يف أحواض األنهار ومستجمعات املياه
 - 19يتطلب توزي واستعمال املياه بكااءة وباستدامة وبطريقة منصاة يف أحواض األناار مسأتوى جيأدًا مأن املعرفأة
والاام هلذا املورد واستعمال  ،وقدرة على توقُّ التغيريات ،وعملية قائمة على احلوار ومشرتكة بأني القطاعأات وشأاملة
إلضااء املشروعية على قرارات اإلدارة استناداً إىل سياسات وميسسات فعَّالة .وسو تواصل املنظمة تعزيز تطوير وتطبيق
نُظم سليمة وحديثة للمحاسبة يف جمال املياه ،و وض سيناريوهات وإرسأاء آليأات للحأوار مأن أجأل التعريأص مبأا يأتم
اختاته من قرارات يف سياق ختيِّم علي أجواء من الريبة املتزايدة ،واألخذ بسياسات وقوانني مواتية وما يأرتبط باأا مأن
ميسسات .ويشكِّل عمل املنظمة يف جمال معاجلة العالقة بني املاء والطاقة والغذاء جزءاً من تلمل اجلاود.
حيازة املياه
 - 27مل تواكب نُظم حوكمة املياه الرمسية وغري الرمسية يف الكثري من األماكن ازدياد املنافسة علأى امليأاه وال تسأاعد
على إدارتاا بكااءة وبرنصا  .وال توجد عموماً آليات تعبِّر عن القيم يف إطار النأدرة ولتعزيأز كاأاءة االسأتعمال .وعأالوة
على تلمل فر حقوق املزارعني يف استعمال املياه يف كأثري مأن األحيأا حقأوق غأري رمسيأة وال امياأا القأانو أو غأري
مسيلة رمسياً .وميكن ملااوم حيازة املياه أ يشكل أداة مايدة لتوسي النقاش مبا يتياوز حقأوق امليأاه وإدارتاأا ولااأم
الصالت حبيازة األراضي وكاأاءة اسأتعمال املأوارد واألمأن الغأذائي .وسأو تقأوم املنظمأة مأ األدلأة واملشأاركة يف
االستعراضات وطرح األفكار وإجراء املناقشات م أصحا املصلحة الرئيسيني حول مااأوم حيأازة امليأاه ،وستسأعى إىل
بلورة فام مشرتك الستعماهلا باعتبارها وسيلة من وسائل احلوكمة .وميكن لذلمل يف مرحلة الحقة أ ياضأي إىل كسأني
إدماج نُاج حقوق حيازة املياه يف اآلليات املعأرت باأا ،مثأل اخلطأوط التوجيايأة الطوعيأة بشأن احلكومأة املسأيولة
ل راضي ومصايد األمساك والغابات.
حوكمة الري
 - 21تشمل أعمال حوكمة الري أدوات وأنشطة لتحديث الري من أجل دعم امليسسات احلكومية وأصحا املصلحة
اآلخرين مبا يف تلمل منظمات مستعملي املياه ،من أجل تايئة البيئة التمكينية وتعزيز اآلليات امليسسية الالزمأة ملعاجلأة
تعقيدات إدارة الري .وياد تلمل مباشرة إىل دعم البلدا يف زيادة إنتاجية املياه يف الزراعأة املرويأة باعتبأار تلأمل حأ ًال
حموري ًا ملسنلة ندرة املياه.
 - 22وتدعم األعمال املتعلقة بالتحديث البلدا يف تقييم إمكانأات زيأادة إنتاجيأة امليأاه ،والاوائأد املتوقعأة يف سُأبل
معيشة املزارعني واألمن الغذائي والعائد االقتصادي ووفورات املياه احملتملة .ويلزم يف كثري من األحيا إجأراء تأدخالت
لتحسني اإلنتاجية على لتلص املستويات (القطرية واإلقليمية وعلى مستوى األحواض والنُظم واملزارع وقط األراضأي).
وتشمل تلمل التدخالت إصالحات زراعية وإصالحات يف سياسات امليأاه ،وتصأميم أُطأر احلوكمأة وامليسسأات ،وتقأديم
حوافز واختات تدابري تنظيمية ملستعملي املياه يف الزراعأة ،وإجأراء اسأتثمارات زراعيأة موجَّاأة ،وكسأني الوصأول إىل
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األسواق ،وكديث البنية األساسية ،والتكنولوجيأا ،وامليكنأة ،وإصأالح األراضأي ،وكسأني ممارسأات إدارة املأزارع،
وكسني اإلرشاد وخدمات املياه ،والوصول إىل التمويل ،وما إىل تلمل.
حوكمة املياه اجلوفية
 - 23يتعلق برنامج حوكمة املياه اجلوفية الذي يناذه فريق من الشركاء ،مبأا يف تلأمل املنظمأة ،بتنايأذ إطأار العمأل
لتعزيز حوكمة املياه اجلوفية ،وكسني إدارة املوارد ومحايتاا .وتتمثل املكونات الرئيسية للرنامج يف وض مدونة عاملية
لقواعد السلوك فيما يتصل حبوكمة ودعم املياه اجلوفية من أجل كسني حوكمة املياه اجلوفية يف جمموعأة مأن البلأدا
التيريبية وطبقات املياه اجلوفية املشرتكة.
 - 24وبينما ميكن اعتبار بعض األحكام اخلاصة حبوكمة املياه اجلوفية ‘عامة’ ،مثل اإلطار القانوني العام ،وقاعأدة
املعلومات/املعرفة ،والقدرة امليسسية األساسية ،واالستثمارات املالية الكافية واملتوازنة ،يعرت إطار العمأل بأن أحكأام
احلوكمة األخرى ينبغي أ تركز كديداً على السياقات احمللية.
حوكمة املياه من أجل مكافحة التلوث وإدارة جودة املياه
 - 20متثل جودة املياه كدياً عاملياً آخر مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالزراعة باعتبارها سبباً وضحية لتلأوث امليأاه .ومتثأل
حوكمة جودة املياه موضوعاً معقداً ليس ل وجود يف كثري من األحيا أو ماتقرًا إىل العناصر األساسية ونقاط القوة وعرضأة
للاساد .ويركز عمل املنظمة يف جمال حوكمة جودة املياه ،بالشراكة م أصحا املصلحة ،ال سيما برنامج األمم املتحأدة
للبيئة ومنظمة الصحة العاملية ،على تطوير أدوات (معأايري جأودة مصأمَّمة خصيصأ ًا هلأذا الغأرض ،وخطأوط توجيايأة
للمعاجلة وإعادة التدوير ،وتقييم األثر البيئأي  ،والقيأاس والرصأد ،ومأا إىل تلأمل) ،وعلأى تعزيأز اللأوائح واإلصأالحات
امليسسية من أجل إدارة جودة املياه ومكافحة التلوث.
وضع األمن الغذائي يف صميم النقاش الدولي الدائر حول املياه
 - 20ستواصل املنظمة الرتكيز على املياه من أجل األمن الغذائي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف الزراعة داخل
النقاش الدولي املتعلق باملياه على كافة املستويات تات الصلة .وسو يتحقق من خالل تكوين شراكات اسرتاتييية مأ
امليسسات الدولية وجمموعات أصحا املصلحة ،ومن خالل االستاادة من احملافل البأارزة الأيت تُتخأذ فياأا القأرارات
الرئيسية أو يتم فياا التنثري على تلمل القرارات .وأحد أمثلة تلمل هو التعاو م جملس املياه العاملي مأن أجأل التنظأيم
املشرتك لاريق رفي املستوى معين باملياه من أجل األغذية كت قيادة املنظمة خالل املنتدى العالي الساب املقبل للمياه
الذي سيقام يف عام  2710وسيناقش في ناج حوكمة املياه من أجل الزراعة املبيَّن يف هذه الوثيقة.
 - 20وسو تواصل املنظمة أيضاً اإلمساك بزمام قيادة األنشطة يف جمال األمن الغذائي والزراعة املستدامة من خأالل
آلية جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية املتعددة أصحا املصلحة ،وبراجماا املعنيأة بنأدرة امليأاه وحوكمأة امليأاه
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واملشورة املقدمة من جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية بشن إمكانية وض هد للتنمية املستدامة يف جمال املياه،
وتقرير تنمية املياه يف العامل .وتشكِّل املياه أيضاً أحد اااالت تات األولوية يف خطة التنمية ملا بعد عام  2710املقرتحة
يف العمل املشرتك لوكاالت األمم املتحدة الثالث اليت تتخذ من روم ًا مقرًا هلا.
 - 28واعرتافاً باألهمية األساسية للبيانات واملعلومات اجليدة يف حوكمة املياه ،ستواصل املنظمة تركيزها على قدرات
رصد املياه يف العامل ،ودعم اجلاود العاملية الرامية إىل رصد الغايات املرتبطة باملياه يف أهدا التنمية املستدامة املقبلة.

سابع ًا  -اإلجراء املقرتح أن تتخذه اللجنة
 - 29إ اللينة مدعوة إىل:
(أ )

اإلحاطة علماً باجلاود اجلارية واملقرتحة إلدماج بُعد احلوكمأة مبناييأة أكأر يف أعمأال املنظمأة بشأن
املياه ،وتقديم املزيد من التوجياات بشنناا.

( ) املوافقة على إدماج العمل املقرتح وعمليات يف خطط العمل اجلارية واملقبلة للمنظمة.
(ج) التوصية بن تنظر البلدا األعضاء يف املنظمة يف إدماج حوكمأة امليأاه مأن أجأل األمأن الغأذائي والزراعأة
املستدامة يف سياساتاا وأُطر أولوياتاا ،ويف عالقات التعاو القائمة بيناا وبني املنظمة واجلاات الشريكة
األخرى تات الصلة.

