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 فريق اخلرباء الرفيع املستوى

 املعين باألمن الغذائي والتغذية
 

 1تقريرالمستخرج من 

 املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية
 

 امللّخص والتوصيات

 

أساسيًا بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية. ولكنن نظنرًا إىل أهندال النمنو الشنامل       تشّكل املياه عاماًل 

والتنمية املستدامة، تطرح حتديات عديدة متعّلقنة بامليناه واألمنن الغنذائي والتغذينة، ا ن وت املسنتقبل، وت       

 السياق الواسع الذي يربط بني املياه واألرض والرتبة والطاقة والغذاء.  

 

، من فريق 2013هذا الصدد، طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة( ت أكتوبر/تشرين األّول وت  

، إعنداد تقرينر بشنأن امليناه واألمنن      )فرينق اخلنرباء(   اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغنذائي والتغذينة  

 .2015الغذائي ليندرج ت إطار اجللسة العامة الثانية واألربعني للجنة املزمع عقدها ت 

 

وينظر هذا التقرير ت العالقات القائمة بني املياه واألمن الغذائي والتغذية انطالقًا من املستوى األسنري   

الروابط املتعددة ت سياق الطلب التنافسي وتفناق  نندرة املنوارد وتغّينر      ووصواًل إىل املستوى العاملي. ويدرس هذه

املناخ. وهو يبحث ت سبل حتسني إدارة املياه ت جمنالي الزراعنة والننظ  الغذائينة إىل جاننب طنرق حتسنني        

عنن قصند   حوكمة املياه لتحقيق مزيد من األمن الغذائي والتغذية للجميع ا ن وت املسنتقبل. ويتوّجنا التقرينر    

                                        
الغذائي  املعين باألمن. "املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية". تقرير صادر عن فريق اخلرباء الرفيع املستوى 2015فريق اخلرباء الرفيع املستوى،   1

 . www.oaf.fro/soc/soc-eplh. التقرير الكامل سُيتاح قريبًا على املوقع التالي: 2015والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي، روما 
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حنو اختاذ اإلجراءات. وهنو ينوّفر أمثلنة وخينارات ننب تنفينذها منن جاننب اتلنمل أصنحا  املصنلحة            

 والقطاعات املعنية حبسب اخلصائص اإلقليمية واحمللية.

 

 وت ما يلي تلخيص عن أبرز ما جاء ت التقرير من مالحظات ونتائج: 

 

 والتغذيةألمن الغذائي بالنسبة إىل ااملياه عامل مركزي 

 

. وهني عصنب الننظ  اإليكولوجينة ينا في نا       املياه هي حياة. هي أساسية لألمن الغنذائي والتغذينة   - 1

الغابات والبحريات واألراضي الرطبة اليت يعتمد علي ا األمن الغذائي والتغذية بالنسنبة إىل األجينال   

 للشنر  واإلصنحاح  احلاضرة والقادمة. وتشّكل املياه ذات اجلنودة والكمينة املالئمنتني أمنرًا أساسنيًا      

اصيل والثروة احليوانية( وهج يزها وحتويل ا وحتيريها. وإن األمساك واحمل دئمصاوإنتاج األغذية )

املياه حمورية أييًا بالنسبة إىل قطاعي الطاقة والصناعة وغريها من القطاعات االقتصادية. وغالبًا منا  

املائية طرقًا أساسنية للنقنل )ينا ت ذلند املندخالت واألغذينة والعلنمل(.         جسامتشّكل اجلداول واأل

  املياه النمو االقتصادي وتوليد الدخل وبالتالي اإلمكانية االقتصادية للحصول على وبشكل عام، تدع

 األغذية. 

 

وُتعترب مياه الشر  ا منة واإلصحاح أمرين جوهريني لينمان تغذينة اجلمينع وصنحت   وكنرامت  .       - 2

ية أن ومن شأن نقص الوصول إىل مياه الشنر  ا مننة ومرافنق اإلصنحاح واارسنات النظافنة الصنح       

يقّوض احلالة التغذوية لألشخاص بفعل األمراض املنقولة بامليناه واإلصنابات املعوينة املزمننة. وعلنى      

الرغ  من التقّدم امللحوظ احملرز ت جمال الوصول إىل مياه الشر  واإلصحاح، تشري منظمنة الصنحة   

ن سنّكان األرينال ت العنا     ت املائنة من   18ت املائة من سّكان املندن و  4العاملية واليونيسيمل إىل أن 

ت املائة من سكان األريال ت أفريقيا جنو  الصحراء( كانوا ما زالوا يفتقنرون   47)هذه النسبة تبلغ 

2012إمكانية احلصول على مصادر حمّسنة ملياه الشر  عام 
ت املائة من السنكان افتقنروا إىل    25و 2

 .3إمكانية الوصول إىل مرافق اإلصحاح احملّسنة أو املشرتكة

 

ملينون هكتنارًا منن األراضني يعنّدات النري        311ووفقًا ملنظمة األغذية والزراعة )الفناو(   هج ينز    - 3

األراضني املزروعنة    منن ت املائنة   16ت املائة من األراضي املروية، وما يناسنب   84، أي 2009عام

ت املائة من إمجالي إنتناج احملاصنيل. ويشنّكل النري املوثنوق أمنرًا أساسنيًا لزينادة          44ويساه  ت 

املداخيل وضمان اسنتقرارها وتنوفري سنبل كسنب العنيد لعندد واسنع منن املنزارعني منن أصنحا             

اه املسنتخدمة عاملينًا   احليازات الصغرية. وتست لد الزراعة املروية إىل حد بعيند أكنرب كمينة منن املين     

                                        
 من خالل البناء أو التدخالت الفاعلة. خلارجي ال سيما املواد الغائطية املصادر احملمية من التلّوث ا  2
 لئال حيتد ب ا البشر.من الفصل الصحي للفيالت البشرية املرافق اليت تي  3
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2013 ت عنام  4مليار مرتًا مكّعبًا من املياه السنطحية واجلوفينة املسنحوبة    252يبلغ يا
. ويسناوي  †

ت املائنة منن الكمينات     70ت املائة من تدفقات املوارد املائية العذبنة املتجنددة ت العنا  و    6.5ذلد 

ت املائنة   90إذ تبلغ هذه النسبة : اليت يسحب ا البشر عامليًا، مع وجود أوجا اختالل بني البلدان

 ت املائة ت البلدان ذات الدخل املرتفع. 43ت البلدان ذات الدخل املنخفض و

 

 توافر املياه واستقرارها من أجل األمن الغذائي والتغذية

 

يتفاوت مدى توافر املياه بني األقالي  اجلغرافية بشكل كبري، من حيث مياه األمطار واملياه السطحية  - 4

أو اجلوفية على حٍد سواء. ونب بالتنالي النظنر ت مسنألة تنوافر امليناه علنى املسنتويات اإلقليمينة         

 .  واحملليةوالوطنية 

 

ت املائنة منن امليناه     40امليناه اجلوفينة مصندرًا مسنتقرًا للميناه بشنكل خناص. وتنأتي نسنبة           ومتّثل - 5

املستخدمة للري من مصادر املياه اجلوفية. وتوّفر األخنرية العديند منن الفنرص ال سنيما بالنسنبة إىل       

معظن    املناطق اليت ال متلد مصادر أخرى. غري أن ذلد يشنّكل أيينًا حتنديًا رئيسنيًا للمسنتقبل ألن     

املياه اجلوفية غري متجددة وسريعًا ما ميكن استنزال اخلزانات النيت تتجندد بنبطء. وُتجندد بعنض      

اخلزانات املائية اجلوفية "األحفورية" وفق جندول زمنين جيولنوجي فقنط، منا قند يسنتغرق ا الل        

 حتى املاليني من السنني.   أو

 

ى املوارد املائية. وقد تيطلع الغابات بدور رئيسي ت وحتافظ النظ  اإليكولوجية واملناظر الطبيعية عل - 6

 دورة املياه اا ييمن جودت ا وكميات ا واستقرارها ألغراض االستخدام البشري.  

 

ويفاق  تغّير املناخ درجة عدم اليقني املتعّلق بتوافر املياه ت العديد من األقالي . ف و ينثثر علنى التسناقطات     - 7

والتدفقات املائية وجودة املياه وحرارت ا وتغذية املياه اجلوفية. كمنا سنيثثر علنى     وانسيا  املياه السطحي

كل من النظ  البعلية من خالل أمناط التساقطات، والننظ  املروينة منن خنالل تنوافر امليناه ت األحنواض.        

امليناه وحرارت نا   وسيغّير املتطلبات من املياه بالنسبة إىل احملاصيل والثروة احليوانية وسيثثر على تدفقات 

د األمساك. وقد يتفاق  اجلفنال ت بعنض املواسن  واملنناطق     ئت األجسام املائية اا سيثثر بدوره على مصا

بفعل اخنفاض مستوى التساقطات و/أو زيادة النتح التبّخري. وسنيثثر تغّينر املنناخ بشنكل ملحنوظ أيينًا       

 لعذبة ت املناطق الساحلية.على مستوى البحر اا يثثر بدوره على املوارد املائية ا

  

                                        
ملياه األصلي بعد سحب املياه )أو "استخدام املياه"( ال يعين باليرورة صات است الك املياه الذي يشّكل نسبة املياه املسحوبة اليت ال تعود إىل مصدر ا  4

زراعة املروية أي ت املائة من عمليات السحب ألغراض ال 50ت املائة من عمليات السحب اليت نري ا قطاع الطاقة، و 11سحب ا )فًتست لد نسبة 

 اليت تتبخر ت اجلو أو ترشح من أوراق النباتات(. وغالبًا ما يثدي سحب املياه وإعادت ا إىل املصدر األصلي إىل تغّير ت جودت ا.
 حبسب األرقام املتوافرة. 2013تقديرات مثشرات التنمية العاملية )قاعدة بيانات البند الدولي( لعام   †
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 االستخدامات التنافسية للمياه

 

معظ  األماكن ت العا ، تعاني املوارد املائية من إج اد متعاظ . فيمّثنل كنل منن النمنو السنكاني       ت - 8

وارتفاع املداخيل، وتغّير أمناط احلياة والنظ  الغذائينة، وتزايند الطلنب علنى اتلنمل اسنتخدامات       

ت سنحب امليناه   املياه، ضغوطًا متزايدة على املوارد املائينة العذبنة احملندودة. وبلنغ إمجنالي عملينا      

2013للزراعة والطاقة والصناعة والبلديات ت العنا  عنام   
ت املائنة منن املنوارد املتجنددة      9نسنبة   †

ت املائنة ت الشنرق    122ألمريكا الالتينية والبحر الكناري  و  2.2الداخلية، وهي نسبة ترتاوح بني 

 ومشال أفريقيا.  األوسط

 

ت املائنة منن    15ن املياه املستخدمة لتوليد الطاقنة مّثلنت   إاملياه بالطاقة ارتباطًا وثيقًا حبيث  وترتبط - 9

 إلنتناج  املسنحوبة  املياه نسبة ينافس قد اا 2010 عمليات سحب املياه على املستوى العاملي ت عام

 وحتينريها  األغذينة  وهج يز الري مياه لتوفري أساسيًا أمرًا الطاقة تشّكل عينا، الوقت وت. األغذية

 .الصحي الصرل ومياه املياه ومعاجلة

 

ووفقًا لسيناريو بقاء األمور على حاهلا الصادر عن منظمة التعاون والتنمية ت امليدان االقتصادي، منن   - 10

ت املائنة   40، علمًا أن 2050ت املائة حبلول  55املتوقع أن يزداد الطلب العاملي على املياه حبوالي 

من السكان ت العا  يعيشون ت أحنواض األن نار النيت تشن د إج نادًا مائينًا حنادًا )حبينث تفنوق          

ت املائة( ال سيما ت مشنال أفريقينا    40عمليات سحب املياه القدرة على تغذية املياه اجلوفية بنسبة 

إىل التصننيع   2050وجنوب ا وجنو  آسنيا ووسنط ا. ويعنزى النمنو املتوّقنع ت الطلنب حتنى عنام         

ت املائنة(، منع    130ت املائة( واالستخدام احمللي )+ 140ت املائة( والك رباء احلرارية )+ 400)+

 وجود جمال منحسر لزيادة املياه املستخدمة للري.

 

 ندرة املياه والوصول إليها  

 

وارد املائية املتجددة )مياه األمطار مستوى امل –بأن ا الفارق بني توافر املياه  5تعّرل ندرة املياه عمومًا - 11

والطلنب املعنّين علي نا ينا ت ذلند       –واملياه السنطحية واجلوفينة( واملتنوافرة ضنمن منطقنة معّيننة       

                                        
منرت مكّعنب منن امليناه      1 000مرت مكّعب والن  1 700ستناد إىل عتبات حمددة مسبقًا للمياه، مثل عتبة الن الاملثلفني "ندرة املياه" باقد عّرل بعض   5

 منثلفني  اليت من شأن ا تغطية كل االستخدامات يا ت ذلد الزراعة )الري( وغريها من القطاعات االقتصادية. وبالنسبة إىلاملتاحة للفرد الواحد سنويًا 

قتصادية يشري تعريمل "ندرة املياه االقتصادية" إىل األوضاع اليت ال يت  توفري املياه في ا حيث احلاجة إلي ا وباجلودة املنشودة بسبب عوامل اآخرين، 

. ن الناحية املادية لتلبية الطلنب باملبندأ  ت البيئة ممن توافر املياه  على الرغ على غرار االفتقار إىل البنى األساسية ونظ  التخزين والتوزيع وما إىل ذلد 

ني ألغنراض  وميكن استخدام تعريمل "ندرة املياه االجتماعية" لإلشارة إىل احلاالت اليت ال حيصل في ا جزء من السكان على املياه بكمية وجودة كنافيت 

 الشر  أو اإلصحاح، وكذلد لدع  سبل كسب عيش  . 
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االحتياجات األساسية. غري أن عدد املنظورات بشأن ندرة املياه يساوي عدد املنظورات بشنأن تنوافر   

باملياه أن تعاني من ندرة املياه ت حال وجود طلب مفنرط  املياه والطلب علي ا. وميكن للمناطق الغنية 

علي ا، وغالبًا ما يكون ذلد يوازاة زيادة التننافس علنى اسنتخدام امليناه بنني القطاعنات )الزراعنة        

 والطاقة والصناعة والسياحة واالستخدام املنزلي( وسوء إدارة هذا التنافس.

 

من أجل األمن الغذائي، إىل عالقات القوة القائمة بني البلندان   اويستند الوصول إىل املياه واستخدام  - 12

على املستويات االجتماعية والسياسية واالقتصادية ت أحنواض امليناه وعلنى املسنتوى احمللني، وإىل      

األمطار. وقد يشّكل ضمان الوصول إىل املياه حتديًا خاصًا بالنسبة إىل أصنحا    مياهالبنى األساسية و

 رية والشعو  اليعيفة وامل مشة والنساء.  احليازات الصغ

 

وُيعترب احلصول على املياه أو عدم احلصول علي ا، مسألًة ذات أهمية خاصة بالنسبة إىل النسناء ألن   - 13

القواعد الثقافية ت كثري من بلدان العا  الننامي توكنل مسنثولية مجنع امليناه إىل النسناء والفتينات،        

اعات يوميًا جلمع املياه اا يثثر على صحت ن وحنالت ن التغذوينة فيناًل    من الس ًاعدد تنفقن اللواتي

عن الوقت املتوافر هلّن للقيام بأنشطة منتجة وتعليمية أخرى ورعاية األطفنال. وباإلضنافة إىل ذلند،    

غالبنًا منا تبقنى النسناء علنى هنامد عمليننات أخنذ القنرارات املتعّلقنة بنأدارة امليناه أو الوصننول إىل            

 يات ذات الصلة، وغالبًا ما تعاني من التمييز بسبب النظ  الرمسية لتخصيص املياه.التكنولوج

 

 املياه جودة

 

عادًة ما تتطلب استخدامات امليناه العديندة احملتملنة، منن الشنر  واإلصنحاح إىل زراعنة األغذينة          - 14

والطاقة واستخراج املعادن والصناعة وما إىل ذلد، كميات ونوعيات اتلفة من املياه، وبالتالي غالبًا 

حتنى منن جاننب     منن املسنتخدم أو   ت األماكن القريبنة أو ما حتتاج إىل معاجلة خاصة إما ت املنبع 

ونب كنذلد أن ختتلنمل نوعينة ميناه النري       األسرة أو القطاع املعين(.املستخدم األخري حبد ذاتا )

حبسب احملصول. ويثدي ذلد إىل مقاييات لتوفري خدمات املياه، اا يرتاوح بني ختصيصن ا منن   

منن ج نة    ج ة، واعتماد "ن ج االستخدامات املتعنددة" لتلبينة اتلنمل األغنراض واالسنتخدامات     

 أخرى. 

 

ثر جودة املياه املتدنية على صحة اإلنسان وعمل النظ  اإليكولوجية. ومعايري جودة امليناه العالينة   ثوت - 15

لمنتدى العاملي املعين باملياه واإلصنحاح  لضرورية ملياه الشر  وهي م مة بالنسبة إىل مكّونات أخرى 

ية وحتيريها. ولقد حتّسنت نوعية ميناه الشنر    والنظافة الصحية، وأييًا بالنسبة إىل هج يز األغذ

  الرصند.  وبعملينات األنظمنة  ب ةمودعموهي ت العديد من البلدان النامية خالل العقود العديدة املاضية 
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واملخاطر املرتبطة ب نا علنى سنالمة األغذينة      املياهوت معظ  أحناء اجلنو  العاملي، ما زالت نوعية 

 النظ  اإليكولوجية. تثثر سلبًا على صحة اإلنسان و

 

حبسب االستعماالت فيناًل عنن    املياه وتدفقات ا العائدةوختتلمل ا ثار البيئية النامجة عن استخدام  - 16

احلاجات املرتبطة بأزالة التلّوث، وحيتاج مجيع ا إىل اهتمنام خناص. ونعنل التلنوث امليناه غنري       

صاحلة لالستخدام ويقّوض صّحة النظ  اإليكولوجية ت العديد من املناطق. وحيّد االسنتخدام واإلدارة  

اخلاصة باألراضي ومصنايد األمسناك والغابنات    غري املستدامني للمياه من وظائمل النظام اإليكولوجي 

 املائية، يا ت ذلد قدرت ا على توفري األغذية والتغذية.   جسامواأل

 

العادمة موردًا أييًا، وغالبًا منا تلجنأ البلندان النيت تعناني منن نندرة امليناه إىل إعنادة          املياه وتشّكل  - 17

لكنا ميّثل خطرًا على صنحة اإلنسنان بغينا     استخدام ا، اا يسمح أييًا بأغالق دورة املغذيات، و

التنظي  الفّعال. وقد تشّكل املياه العادمة، اليت يت  التقليل حاليًا منن قيمت نا واسنتخدام ا، مصندرًا     

للمستقبل شرط توافر اليمانات الكافية. ومن شأن حتلية مياه البحر أن تشّكل مصدرًا حمتماًل للميناه  

 ألغراض الشر .    سيماالعذبة ت املناطق الساحلية ال

 

 إدارة ندرة املياه يف الزراعة والنظم الغذائية

 

يرمي االرتقاء بأدارة املياه ت الزراعة والنظ  الغذائية إىل حتسني إنتاجية الزراعة والنظ  الغذائية منن   - 18

ينود املرتبطنة   أجل حتقيق األمن الغذائي و التغذية )التوافر والوصول واالستقرار والتغذية( ت ضوء الق

باملياه. وميكن بلوغ ذلد من خالل حتسني كفاءة املياه على مجيع املسنتويات )أي كيفينة اسنتخدام    

نتاجينة امليناه ت الزراعنة )أي نسنبة     إاملياه من النظ  اإليكولوجية إىل النبات( وعنن طرينق حتسنني    

 والبعلية.املخرجات من املياه إىل املدخالت من ا(، ت كل من النظ  املروية 

 

ومن خالل حتسني إدارة املياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية ينت  حشند إجنراءات تنرتاوح      - 19

بني التخطيط املالئ  واالستخدام األمثل للموارد واملدخالت وسبل اإلنتاج، ت كنل منن الننظ  املروينة     

لنظ  اإليكولوجية واملناظر الطبيعينة  والبعلية فياًل عن سالسل األغذية من ج ة، واإلدارة املستدامة ل

اليت حتّسن استقرار إمدادات امليناه وتنّظمنا وتينمنا منن ج نة أخنرى. وسنتكون إدارة امليناه أمنرًا          

 أساسيًا لتكّيمل النظ  الزراعية البعلية واملروية مع تغّير املناخ.

 

ه واألراضني أن حتنافظ علنى وظنائمل     ومن أجل حتقيق األمن الغذائي ت املستقبل، يتعّين على إدارة املينا  - 20

ن نج  اعتمناد  النظام اإليكولوجي وتيمن مستقبل هذه املوارد. وتشّكل اإلدارة املستدامة للنظ  اإليكولوجية و
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 عناملني حمنوريني  قائ  على النظام اإليكولوجي إلدارة املياه من املستويات احمللية إىل املستويات القارينة  

 ملنشودتني لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ت املستقبل.  ليمان كمية املياه ونوعيت ا ا

 

 اإلدارة من أجل حتسني إنتاجية الزراعة واملياه يف كل من النظم الزراعية البعلية واملروية  

 

تعترب ُن ج النظام الزراعي اإليكولوجي األوسع نطاقًا أن الزراعة البعلية واملروينة تشنّكالن جنزءًا منن      - 21

الكل، مع حدوث تفاعالت ت املراحل العليا والندنيا، ينا ي ندل إىل حتسنني عملينات ختصنيص       

 املياه على النحو األمثل وضمان إيالء االنتباه إىل صحة النظام اإليكولوجي. 

 

ومتّثل الزراعة البعلية املصدر األّول إلنتاج األغذية ت العا . وما زال هنناك، ت العديند منن األقنالي       - 22

فجوة كبرية على مستوى الغالت، فياًل عنن إمكانينات حتسنني إنتاجينة الغنالت وامليناه منن دون        

األمطنار إىل   اللجوء إىل الري. وميكن حتسني الزراعة البعلية بصورة ملحوظة منن خنالل مجنع ميناه    

منن خنالل مجلنة    املستخدمة للثنروة احليوانينة   ياه املجانب الري التكميلي. وميكن حتسني إنتاجية 

املاشية قادرة علنى الصنمود ت   خاصة بأمور من بين ا حتسني إدارة املروج واملراعي، وعن طريق نظ  

ة ييناه شنر  املاشنية منن     وجا اإلج اد املائي. وت النظ  الرعوية، غالبنًا منا حتنّد القينود اخلاصن     

  استخدام املروج واملراعي، وجعل املياه متوافرة يزيد االستخدام املستدام للكتلة احليوية املتاحة.

 

والزراعنة اإليكولوجينة وزراعنة     والنباتنات  وقد تثدي جمموعة من الطرق علنى غنرار تربينة املاشنية     - 23

النظ  البعلية واملروينة علنى حنٍد سنواء. ومنن شنأن       احلفاظ على املوارد إىل حتسني إنتاجية املياه ت 

إدماج إنتاج النباتات والثروة احليوانينة بشنكل أفينل أن حيّسنن إدارة املغنذيات وكفناءة اسنتخدام        

املياه. وإن إنتاجية املياه اخلاصة برتبية األحيناء املائينة، ينا ت ذلند ت الننظ  املتكاملنة، مرتفعنة        

تيننات واملغنذيات انا يعطي نا دورًا م منًا ت جمنال األمنن الغنذائي         مقارنة يصادر أخرى من الربو

 والتغذية.

 

وغالبًا ما يشّكل التقّلب الكبري للمداخيل املتوّقعة واملرتبط بالتعويل على مياه األمطار املتقّلبة بدورها،  - 24

لتنالي قند تسنّ ل    عائقًا أمام االستثمار ت الزراعة البعلينة انا حيند منن التحسنينات احملتملنة. وبا      

 اسرتاتيجيات وأدوات إدارة املخاطر االستثمارات والتحسينات ت جمال اإلنتاجية.

 

وُتستخدم املياه اجلوفية بصورة متزايدة ألغراض النري وينت  اسنتغالهلا بشنكل مفنرط ت العديند منن         - 25

خريها إلنتناج  األقالي . وما زالت غري مستغّلة ينا فينا الكفاينة ت منناطق أخنرى حينث ميكنن تسن        
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األغذية. ويتمثل أحد العوائق اخلاصة باالستخدام املستدام للمياه اجلوفية ت صنعوبة رصند عملينات    

 السحب الفردية للمياه وأثر ذلد على املوارد. 

 

 حتسني استخدام املياه وإعادة استخدامها على النحو األمثل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

 على مجيع املستويات  

 

ّّنة هنوامد لتحسنني نظن  قائمنة وإعنادة إحيائ نا منن أجنل حتسنني اإلنتاجينة              - 26 ت قطاع النري، 

واالستدامة. ويتطّلب ذلد صيانة مناسبة تستلزم مثسسات وم ارات فنية ومتويل مستدام. وباإلضافة 

إىل إىل ذلد، ميكن تكييمل النظ  واألمناط واملمارسات اخلاصة بزراعة احملاصيل للحد منن احلاجنة   

 مياه الري. وأخريًا هناك حيز لوضع نظ  واارسات جديدة ت بعض اجملاالت. 

 

مليون هكتنار منن األراضني املروينة سننويًا بسنبب        1.5و 0.25بني  ُيفقد حاليًاحسب التقديرات، و - 27

ملينون هكتنار بنالتمّلح علنى املسنتوى       34. ويتنأثر الينوم   6التمّلح الناتج عن اارسات الري السنيئة 

ت املائة من إمجالي األراضي اجملّ زة للنري. ومنن الينروري معاجلنة املسنائل       11لعاملي يا ميّثل ا

الثانوية املتعّلقة بالتمّلح والصنرل للمحافظنة علنى اإلمكاننات وإعطناء قيمنة لالسنتثمار ت األراضني         

 اجملّ زة للري.

 

، وقد يكون حتديد أسعار مناسبة للمياه أداًة لتحسني اسرتداد التكلفة ت خطط الري. وباإلضنافة إىل ذلند   - 28

ميكن زيادة الكفاءة عن طريق حتديد أسعار املياه والطاقة. فقد تثدي مستويات عالينة منن اإلعاننات    

 .على الطاقة إىل استخدام مفرط للمياه

 

ملزيد من املياه من خالل تطنوير بننى أساسنية جديندة. وميكنن أيينًا       وميكن توفري ت بعض املناطق ا - 29

، وميناه اجملناري والصنرل    الشنديدة امللوحنة  يناه  املاستخدام املياه ذات النوعية املتدنية يا ت ذلد 

 وعلى الرغ  من أن ا بيئية، نب إدارة املخاول املتعّلقة بالصحة والتكاليمل.

 

عّلنق قينايا إدارة امليناه بشنكل أساسني انودة امليناه املطلوبنة وأثنر          وت جمال هج يز األغذينة، تت  - 30

 األنشطة علي ا بفعل مياه الصرل.  

 

                                        
املشكلة بصورة أساسية ت األراضي املروية املوجودة ت  وتتجلىات اململحة اإلضافية ويصعب مجع ا على املستوى العاملي. ختتلمل البيانات املتعّلقة باملساح   6

  املناطق القاحلة وشبا القاحلة.
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 التجارة قد تعّوض عن ندرة املياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

 

التجارة على  يشّكل استرياد األغذية آلية للتكّيمل تلجأ إلي ا البلدان اليت تعاني من ندرة املياه. فتت  - 31

ت املائة من احلبو  ت العا ، والبلدان اليت تعاني من نندرة امليناه منن     14املستوى الدولي حبوالي 

الناحية املادية أو االقتصادية تستأثر حبصة أكرب من صات النواردات. وبالتنالي تعتمند هنذه البلندان      

ار األغذية وبالقيود املفروضة علنى  بشكل خاص على التجارة الدولية وتتأثر بصورة خاصة بتقّلب أسع

 الصادرات ت ظل األزمات. 

 

التجارة بدور أساسي ت جمال األمن الغنذائي والتغذينة منن أجنل التنأقل  منع نندرة امليناه          وتيطلع - 32

وحتقيق أفيل النتائج ت ما يتعّلق بوفرة املياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. ويعتمد األمن الغذائي 

بالتنالي قند ُتعتنرب    والتغذية ت البلدان اليت تواجا نندرة ت امليناه علنى التجنارة الدولينة املوثوقنة. و      

اإلجراءات الرامية إىل حتسني موثوقية التجارة الدولية، على غرار نظام املعلومات املتعلقنة باألسنواق   

الزراعية، إجراءات للتكّيمل مع نندرة امليناه. وتسناه  امليناه املسنتخدمة للزراعنة ت البلندان الغنينة         

  العاملي. باملوارد املائية، ت ضمان توافر األغذية على املستوى

 

 البيانات والرصد

 

 ترتكز اإلدارة الفّعالة للمياه على األدوات املناسبة لرصد املخاطر املناخية وتقييم نا )الفيينانات واجلفنال(،    - 33

ومن شأن ا تعبئة الن ج القائمة على املناظر الطبيعية على غرار إعادة تأهيل األراضي وإدارة الغابات 

 ستخدام الس ول الفييية إىل جانب البنى األساسية لتخزين املياه. واألحواض املائية، وحسن ا

 

وتعتمد التحسينات ت جمال إدارة املياه على البياننات واألدوات املناسنبة علنى غنرار قياسنات اسنتخدام        - 34

 املياه وكفاءة املياه وإنتاجيت ا. ولتحسني إدارة املياه، حيتاج كل معين منن أصنحا  املصنلحة إىل أدوات   

اتلفة تتطلب بيانات مالئمة للتمكن من استخدام ا. وت العديند منن البلندان، منا زال هنناك نقنص ت       

البيانات األساسية ال سيما ت ما خيص املياه اجلوفية وجودة امليناه. ومنن القنّي  أيينًا مجنع املزيند منن        

بشنكل   حبسنب ننوع اجلننس    موّزعنة البيانات عن االستخدامات غري الرمسية للمياه إىل جانب بياننات  

. ويتمّثل حتد آخر ت سرعة تغّير حالنة املنوارد منن النناحيتني الكمينة والنوعينة إىل جاننب تغّينر         أفيل

 االستخدامات واحلاجة إىل نظ  بيانات حمّدثة على املستوى املناسب.  

ائية وما إىل ذلد(، وقد   اقرتاح خطط احتسا  اتلفة للمياه )مثل حتليل دورة احلياة والبصمة امل - 35

ب دل توجيا خيارات اإلنتاج اليت يتخذها املنتجون لتحسنني اسنتخدام امليناه علنى النحنو األمثنل       

واملساعدة على االرتقاء بوعي املست لكني واملساهمة ت توجيا خيارات  . غري أنا نب توخي احلذر 
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سنيما  صنائص السنياقات كلن ا ال   لدى استخدام مثل هذه األدوات ألن ا غالبًا ما تعجز عن التقاط خ

 ندرة املوارد على املستوى احمللي واألثر على النظام اإليكولوجي. 

 

 ألمن الغذائي والتغذيةمن أجل احوكمة املياه  اتحتدي

 

السياسات واملصاحل واجل ات املتنافسة التابعة لقطاعنات متعنددة ذات قندرات     7تعاجل حوكمة املياه - 36

سياسية أو اقتصادية متباينة. وقد تتسبب قيايا الوصول إىل املياه أو السيطرة على املنوارد املائينة أو   

تلّوث ا خبالفات ونزاعات على مستويات متعنددة. ومنن شنأن تفناق  نندرة املنوارد والطلنب املتزايند         

على املياه من جانب جمموعة متنّوعنة منن املسنتخدمني والقطاعنات أن تطنرح حتنديات        تنافسيالو

خاصة على حوكمة املياه من أجل حتقيق األمن الغنذائي والتغذينة انطالقنًا منن املسنتويات احمللينة       

 ووصواًل إىل مستويات أوسع نطاقًا.

 

السائدة، قد   إمنا  على حٍد سواء. ووفقًا للحاالت وتشمل حوكمة املياه املوارد املائية وخدمات املياه  - 37

تني املسألتني. وغالبًا ما أّدى حتديث عمليات توفري اأعمال احلوكمة اخلاصة ب  الربط أو الفصل بني

املياه، عند حدوث ذلند، إىل وضنع خطنط حوكمنة اتلفنة خلندمات امليناه. وإن قينايا احلوكمنة          

باخلندمات. فبالنسنبة إىل املنوارد، تتمثنل التحنديات       اخلاصة بناملوارد ختتلنمل عنن تلند اخلاصنة     

الرئيسية ت التنافس بني االستخدامات واملستخدمني ذوي القندرة السياسنية واالقتصنادية املختلفنة،     

وقواعد هذا التنافس وكيفية أخذ األمن الغذائي والتغذية بعني االعتبار، إىل جانب عالقات ذاك منع  

 يمننزّود ومراقبننة ورصنند ت تنظنني  األكننربالتحنندي دمات، فيتمّثننل األراضنني. أمننا بالنسننبة إىل اخلنن

 ماديناً الوصنول   وتكييمل وتطبيق العام أو اخلاص، يا ت ذلد كيفية متكني نيخلدمات، من القطاعا

 امل مشة. الفئات السكانيةبالنسبة إىل اتلمل املستخدمني ال سيما  إىل املياه ًاواقتصادي

  

                                        
املياه ت النظ  والقواعند واإلجنراءات السياسنية واالجتماعينة واالقتصنادية       ت هذا التقرير، يستخدم التعريمل التالي حلوكمة املياه: " تتمثل حوكمة  7

منن جاننب ج نات فاعلنة      وتطبيق نا ( حتدد طريقة اختاذ القرارات املتعّلقة بأدارة املوارد املائية واستخدام ا، وتأمني خدمات املياه 1واإلدارية اليت )

 ". ( تت  مسائلة صّناع القرارات من خالهلا2متعددة؛ و)
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 األولويات حتدي التكامل وحتديد

 

تثثر سياسات عديدة على املوارد املائية على غرار سياسات البيئنة، والطاقنة، والتجنارة، واألغذينة      - 38

األمسناك والغابنات، والصنناعة ومنا إىل ذلند. وتنت  إدارة السياسنات         دئمصاوالزراعة، يا ت ذلد 

املسنتوى النوطين، تقنوم إدارة قيادينة،      بشكل اتلمل حسب اإلطنارات املثسسنية للبلندان. وعلنى    

، آليننة تنسننيق مشننرتكة بننني الننوزارات، أو ج نناز اصننص، بأعمننال التنسننيق ت هننذا اجملننالأو

 . وت بعض احلاالت، يثدي ذلد إىل سياسة عامة متكاملة بشأن املياه. ُوجدت إذا

 

العديد من احلاالت، ال تولي السياسات الوطنية للمياه األولوية لألمن الغنذائي والتغذينة. وعلنى     وت - 39

الرغ  من أن البعض من ا حيدد تسلسل األولويات لتخصيص املياه مع الرتكيز علنى األمنن الغنذائي    

أخنذ   والتغذية، يشّكل تنفيذ ذلد بشكل كامل حتديًا ليس أقّلا بسبب نقص التكامنل علنى مسنتوى   

ن القرارات اخلاصنة بنالري أو الصنناعة أو توليند الطاقنة تثخنذ منن جاننب إدارات         إإذ ، القرارات

اتلفة مع إيالء اعتبار طفيمل للتداعيات املرتاكمة على املياه. غري أن بعض البلدان قد حّسن عملية 

األمنن الغنذائي   أخذ القرارات بني القطاعات، وهي عملية حرجة ليمان ما يكفي من املياه لتحقينق  

 والتغذية.  

 

تعتمد اإلدارة املسنتدامة للمنوارد املائينة لتحقينق األمنن الغنذائي والتغذينة غالبنًا علنى  اينة نظن              - 40

سيما األراضي الرطبة والغابات النيت تسناه  أيينًا ت حتقينق      إيكولوجية حمددة واحلفاظ علي ا، ال

املائينة   جسنام لية. وباملثل، تتس  جداول امليناه واأل األمن الغذائي والتغذية بالنسبة إىل الشعو  احمل

د األمساك وتربية األحياء املائية الداخلية. ويوّفر ن ج النظام اإليكولوجي، ئباألهمية بالنسبة إىل مصا

حبسب تعريمل اتفاقية التنّوع البيولنوجي لنا، منوذجنًا جيندًا لنذلد. وهنو يتطّلنب آلينات حوكمنة          

 حمددة ومتكاملة.  

 

(، من أجل 1992وقد   اخرتاع مف وم اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، على أساس مبادئ دوبلني ) - 41

التقريب بني األهدال االجتماعية والبيئية واالقتصادية، ت إطار ن ج مشرتك بنني القطاعنات إلدارة   

تخدام هنذا املف نوم   املياه اا نمع بني املستخدمني واملخططني والعلماء وصّناع السياسنات. و  اسن  

غري أنا استقطب أييًا العديد منن االنتقنادات. وت حنني أن نقناد اإلدارة      8وتعزيزه على نطاق واسع

                                        
على أن ا: عملية تعنزز التطنوير املنّسنق للميناه واألراضني واملنوارد        2000املائية" عام  للموارد املتكاملة عّرفت الشراكة العاملية للمياه مف وم "اإلدارة  8

تعنريض اسنتدامة الننظ     املرتبطة ب ا وإدارت ا ب دل حتقيق أفيل مستويات الرفاه االقتصنادي واالجتمناعي النناتج عن نا بصنورة منصنفة ومنن دون        

 اإليكولوجية احليوية للخطر".
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املتكاملة للموارد املائية يقّرون بقيمت ا كأطنار شنامل، ف ن  يعتنربون أن نا مف نوم جمنّرد جندًا عنند          

عملينة وقابلينة للتشنغيل ت سنياقات البلندان       معاجلة التحديات املرتبطة بالتنفيذ. اا نعل ا أقنل 

النامية. ويشري النقاد أييًا إىل صعوبة اإلقرار بالنزاعات وحسن حتديند القينايا حبسنب األولوينات     

ت إطار اإلدارة املتكاملة للموارد املائية ال سيما ت ما يتعّلق باملسائل النيت تتسن  بأهمينة بالنسنبة إىل     

 ألمن الغذائي والتغذية.  من أجل اذلد املياه  اص احملليني، يا تاألشخ

 

 اجلهات الفاعلة

 

وتعمل ج ات فاعلة اتلفة من القطاعني العام واخلاص ت جمال اسنتخدام امليناه وإدارت نا. وغالبنًا منا       - 42

وتربز احلاجة إىل قواعد واضحة وف   مشرتك حول أدوار هذه اجل ات ووظائف ا وما هني   الغموضسود ي

لة. وت العديد من احلاالت، ال ينت  تشنغيل   ءالصالت بين ا ومسثوليات ا املختلفة وكيفية إخياع ا للمسا

 ا.خطط احلوكمة املتكاملة وآليات املساءلة والرقابة بشكل يكفل متامًا كفاءة النظام وإنصاف

 

ويتزايد نفوذ اجل ات الفاعلة املثسسية، كتلد املعنية بقطناعي الطاقنة والصنناعة، واملندن وحتوينل       - 43

األغذية وصناعة املشروبات أو الزراعة/ املزارع احلرجينة الواسنعة النطناق، ت جمنال حوكمنة امليناه       

لنري الواسنعة النطناق    وإدارت ا. فأّواًل، يتصّرل بعي ا، على غرار كبار منزّودي اخلندمات خلطنط ا   

تنننافس الشننركات الكننبرية الزراعننة وصننغار ، وملينناه الشننر ، كمنندراء مسننثولني عننن املينناه. وثانيننًا

ختيع املوارد، ت بعض احلاالت، للسيطرة بفعنل نطناق   ، املستخدمني على ختصيص املوارد. وثالثًا

 التدخالت أو االستثمار أو النفوذ االقتصادي والسياسي.    

 

ني من الواضح أن القطاع اخلاص ييطلع بدور لتوفري املياه، ما منن رقابنة تنظيمينة كافينة ت     وت ح - 44

العديد من البلدان. و  تكن خصخصة خدمات املياه مراعيًة للفقراء دائمًا اا أّثنر علنى قندرة األسنر     

تلبينة املتطلبنات   الفقرية على الوصول إىل ما يكفي ا من املياه ذات اجلودة املناسبة لتحيري األغذية و

 املرتبطة بالصحة والنظافة الصحية. 

 

وت العديد من البلدان، قد تلعنب مثسسنات مسنتخدمي امليناه دورًا م منًا إلدارة املنوارد واخلندمات         - 45

ت ذلد خطط الري. غري أننا غالبنًا منا توجند      ، ياياملستوى احمللي واجملتمعاملائية ال سيما على 

مني املختلفة ذات األهدال املتباينة أي املنزارعني والصنّيادين واملسنتخدمني    فجوة بني فئات املستخد

ت املدن وأنصار البيئة واملستخدمني ألغراض الرتفيا وما إىل ذلد. وننب أن تنوّفر احلوكمنة آلينات     

 للتحكي  بني املصاحل املتباينة وحّل النزاعات بأنصال.  
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 املؤسسات

 

ختتلمل املثسسات املعنية باملوارد املائية عن بعي ا البعض بشكل كبري حبسنب البلندان واألوضناع.     - 46

 شننبا الوطنيننةف نني قنند تكننون رمسيننة أو غننري رمسية/عرفيننة، أو جننزءًا مننن اإلدارة احملليننة أو    

 جسنام األالوطنية، أو من املثسسات احملددة املعنية بشثون املياه واملرتبطة ت ن اية املطال بأحد أو

املائية )أو غري املرتبطة ب نا(، وقند تكنون مرتبطنة باسنتثمار، أو تابعنة للقطناع العنام أو اخلناص،          

 وباستطاعت ا أن تربط، بدرجات متفاوتة، بني اتلمل املستخدمني ت جمال إدارة هذا املورد. 

 

املسنتخدمني وحالنة املنورد،    مركزية احلوكمة باألخذ ت احلسبان بصورة أفيل احتياجات وتسمح ال - 47

وإعطاء مسثولية أكرب للمستخدمني ال سيما ذوي احلقوق امليمونة وأولئد املعنيني بالقرارات اخلاصة 

مركزية احلوكمة تعزيز املنظمات احمللية و/أو إنشاء مثسسات حمددة علنى  بأدارة املوارد. وتتيمن ال

ا ننب وضنع مبنادئ للحوكمنة     ار. إال أنغرار مثسسات مستخدمي املياه أو منظمات أحواض األن 

الرشيدة ليمان الوصول املنصمل إىل املياه منن غنري اسنتثناء ج نات فاعلنة أّقنل نفنوذًا ينا ت ذلند          

 املستخدمون غري الرمسيون للمياه. 

 

 آليات إدارة الطلب التنافسي

 

ميكن استخدام العديد منن ا لينات واألدوات إلدارة نندرة امليناه والطلنب التنافسني مثنل آلينات حتديند           - 48

؛ والتصناريح،  امليناه مستويات السحب القصنوى؛ وأدوات التخصنيص النيت تشنمل حقنوق الوصنول إىل       

والتصاريح القابلة للتجارة ب ا؛ ونظ  إعطاء النرخص؛ وخطنط التسنعري؛ وأدوات أخنرى حلماينة املنورد       

وجودتا على غرار أدوات تنظي  عمليات سحب املياه وتصريف ا، واملناطق احملمية و اينة مسنتجمعات   

وطريقة تنفينذها أن ينثثران بأشنكال     اية املوارد. ومن شأن اختيار األدوات  ونظ األمطار، وجودة املياه 

اتلفة على األمن الغذائي والتغذية من خالل التأثري على املياه املتاحة لالسنتخدامات الزراعينة، وعلنى    

إمكانية وصول الشعو  الفقرية واليعيفة وامل مشة إلي ا. وبشكل خاص، إن التأثريات النامجة عنن هنذه   

عتمند علنى الننظ  االجتماعينة والقانونينة النيت تنّفنذ األدوات ت        األدوات على األمن الغنذائي والتغذينة ت  

 إطارها )بشكل رمسي أو غري رمسي(. وقد تعرقنل األدوات غنري املكّيفنة بصنورة مناسنبة الننظ  املوجنودة       

تعطي األدوات القائمة على األسواق األولوينة إىل القطناع   القائمة على اجملتمعات احمللية. وغالبًا ما

 على قيمة اقتصادية الستخدام املياه وذلد على حسا  األمن الغذائي.  الذي يعرض أ

 

وتتماشى حوكمة املوارد املائية ال سيما ت السنياقات النيت تشن د نندرة ت امليناه، منع إنشناء نظنام          - 49

ختصيص يشمل أدوات وقواعد التخصيص. وت سياق األمنن الغنذائي والتغذينة، يكمنن التحندي ت      
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لوية املناسبة للمياه املخصصة إلنتاج األغذية وكذلد لالحتياجات األساسية للشنعو   ضمان إيالء األو

 الفقرية وامل مشة من خالل نظ  ختصيص املياه. 

 

حيث يت  االحتفناظ   مستوى هيدرولوجي مناسبوت احلاالت املثالية، تعمل آليات التخصيص على  - 50

منع   غالبنًا منا ال تتوافنق    الرتتيبنات املثسسنية  ن أليطرح ذلد حتنديات كنثرية    باملورد وتقامسا. وقد

يتنشر نطاق إحدى املوارد املائية ليشمل هيئات إدارية اتلفة يا ت ذلد علنى   األجسام املائية. وقد

مستوى بلدان اتلفة. وباإلضافة إىل ذلد، ال تأخذ الرتتيبات املثسسية ت االعتبار دائمنًا العالقنات   

   ئية املختلفة مثل العالقة بني املياه السطحية واجلوفية.القائمة بني املوارد املا

 

جانب املثسسات الرمسية فحسب )بدع  منن  وال يت  حتديد طرق ختصيص املياه والوصول إلي ا من  - 51

غنرار القنانون العنرت. وت سنياق جعنل       القوانني(، بل عن طريق الرتتيبات غري الرمسية أييًا علنى 

حقوق الوصول رمسية بصورة أكرب، غالبًا ما يت  غنض الطنرل عنن حقنوق النسناء والرجنال الفقنراء        

وامل مشني وت ديد هذه احلقوق اليت تكون ذات طبيعة عرفينة ت جممنل األحينان، انا ينثثر علنى       

 األمن الغذائي والتغذية.  

 

 بني األرض واملياه الروابط

 

عندما ال يت  الربط بني عمليات حوكمة األرض واملياه بصورة مالئمة، قد تسفر تغنيريات تطنرأ علنى     - 52

مستوى ملكية األراضي وحيازت ا ت مكان واحد عن تنداعيات علنى احلقنوق اخلاصنة بالوصنول إىل      

قند تسنفر    املياه ت أماكن أخرى، اا يثثر على الزراعة واألمنن الغنذائي والتغذينة. وعلنى العكنس،     

خسارة إمكانية الوصول إىل املياه عن إعاقة االستخدام املالئن  لنألرض. وبشنكل خناص، قند تنثدي       

رى وقند  اجملن حمليًا أو ت أسفل عمليات امتالك األراضي على نطاق واسع إىل إعادة ختصيص املياه 

 دة.  تمعات احمللية والبعيتثثر سلبًا على األمن الغذائي والتغذية بالنسبة إىل اجمل

 

وأولت اخلطوط التوجي ية الطوعية بشأن احلوكمة املسثولة حليازة األراضي ومصنايد األمسناك والغابنات     - 53

ت سياق األمن الغذائي الوطين، واخلطوط التوجي ية الطوعية ليمان اسنتدامة مصنايد األمسناك الصنغرية     

ملوضنوع املنوارد املائينة علنى النرغ  منن        احلج  ت سياق األمن الغذائي والقياء على الفقر، انتباهنًا قلنيالً  

   د األمساك.ئارتباطاتا اهلامة باملسائل املتعّلقة باألراضي وبكونا حمددًا ملوارد مصا
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 االستثمارات

 

ت أنشطة اقتصادية اتلفنة وال سنيما ت   ج ات فاعلة مثسسية من شأن االستثمارات اليت تقوم ب ا  - 54

، أن توّثر ت كثري من األحيان وبصورة ملحوظنة  املزروعة الواسعة النطاقواملساحات الطاقة والصناعة 

على املياه. ويعود حشد إمكانات قطاع األعمال احملتملة ت جمال االستثمار بالفائدة غالبًا على األمن 

الغذائي والتغذينة منن خنالل تنوفري فنرص للتنمينة. وإذا   توجينا االسنتثمارات حننو اإلمندادات           

ياه، ميكن ا أييًا أن تزيد توفري املياه. غري أن ا قد حتمل أثرًا سلبيًا جدًا على الشنعو   وخدمات امل

احمللية ال سيما النساء والشعو  األصلية واألكثر ضعفًا وت ميشًا ت كليت احلالتني. وتندعو احلاجنة   

و  الينعيفة،  إىل إجراء تقيي  مسبق لآلثار على تغذية اجلميع وأمن   الغنذائي، ينا ت ذلند الشنع    

وإنشاء آليات للوساطة وتسوية اخلالفات ت حال وقوع آثنار سنلبية. وقند تشنّكل األدوات املوضنوعة      

مثخرًا، على غرار مبادئ جلنة األمن الغنذائي العناملي اخلاصنة باالسنتثمارات املسنثولة ت الزراعنة       

واالستثمارات ت األنشطة اليت تثثر  ،دلياًل لتحسني نواتج االستثمارات ت قطاع املياهونظ  األغذية، 

  على املياه إىل أقصى حد.

 

 االتفاقات واملبادرات الدولية

 

ت  60حبرية وحوضًا متّثنل   263يقّدر بأن البحريات وأحواض األن ار العابرة للحدود البالغ عددها  - 55

جنوت عنابر للحندود.     خنّزان  300املائة من تدفقات املياه العذبة. وباإلضنافة إىل ذلند ّنة حنوالي     

اتفاق ثنائي أو إقليمي أو متعدد األطرال بشأن املياه اتلمل أننواع األنشنطة    700ويشمل ما يقار  

 واألهدال اليت ترتاوح من تنظي  املوارد املائية وتطويرها إىل وضع األطر اإلدارية.  

 

بشأن قانون استخدام اجملاري املائية الدولينة ت األغنراض    1997وتشّكل اتفاقية األم  املتحدة لعام  - 56

غري املالحية، االتفاقية الوحيدة ذات نطاق تنفيذ عاملي اليت تنّظ  املنوارد املائينة العذبنة املشنرتكة.     

وقد أدخلت االتفاقية مبدأ االستخدام واملشاركة املنصفني واملعقولني لدى استعمال هذا املنورد الندولي   

 ايتا، فياًل عن االلتزام بعدم إحلاق اليرر بالدول األخرى، ومبادئ اإلبالغ مسبقًا عنن  وتطويره و

 التدابري املزمع اختاذها، واألحكام املتعّلقة باإلدارة وتسوية اخلالفات. 

 

. 1992وبرز عدد من املبادرات الدولية على املستوى العناملي ال سنيما ت أعقنا  منثمتر دبلنن لعنام        - 57

وترمي الشراكة العاملية للمياه إىل تعزيز اإلدارة املتكاملة للموارد املائينة وإسنداء املشنورة للمسناعدة ت     

وهنو مثسسنة متعنددة أصنحا       -جمالي البحوث والتنمية والتدريب. وي دل جملس امليناه العناملي  

إىل تعزينز التوعينة    -ي املصلحة معروفة من خالل املنتدى العاملي للمياه الذي يشّكل مثمترها الريناد 

وبناء االلتزام السياسي وحتفيز العمل علنى املسنائل املتعّلقنة بامليناه. وباإلضنافة إىل ذلند،   إنشناء        
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جلنة األم  املتحدة املعنية باملوارد املائية بغية تعزيز التنسيق واالتسناق بنني وكناالت األمن  املتحندة      

 عاجلة املخاول العاملية املتعّلقة باملياه. وبراجم ا وصناديق ا اليت تيطلع بدور كبري مل

 

 احلق يف مياه الشرب اآلمنة واإلصحاح، واحلق يف الغذاء

 

اإلنسان ت احلصول على مياه شر  آمنة ونظيفة وخدمات  حبقاجلمعية العامة لألم  املتحدة أقّرت  - 58

حق اجلميع ومن دون متييز ت احلصول على ما يكفي من ميناه   وهو ما يكّرس. 2010اإلصحاح عام 

الشر  ا منة واملقبولة والقابلة للوصول إلي ا ماديًا وذات الكلفة املعقولة، واحلصنول علنى خندمات    

املادية وذات الكلفة املعقولة لالستخدامات الشخصية واملنزلية. وقد   إدراج هنذه احلقنوق    اإلصحاح

    والنظ  القانونية الوطنية.ت عدد من الدساتري

 

و  اإلقرار باحلق ت غذاء كال ت الع ند الندولي للحقنوق االقتصنادية واالجتماعينة والثقافينة وهنو         - 59

. وحتتنوي اخلطنوط   2004اتفاقية متعددة األطرال اعتمندت ا اجلمعينة العامنة لألمن  املتحندة عنام       

 غذاء كنال ت سنياق األمنن الغنذائي النوطين،      التوجي ية الطوعية من أجل اإلعمال املطرد للحق ت

 .9، على أحكام بشأن احلصول على املياه واستخدام ا بصورة مستدامة2004اليت   اعتمادها عام 

 

وترتبط حقوق اإلنسان ت احلصول علنى ميناه الشنر  ا مننة واإلصنحاح واحلنق ت الغنذاء ببعين ا          - 60

 منة واإلصحاح عوامل أساسية للصحة والتغذية اجليندة وألن  البعض ارتباطًا وثيقًا ألن مياه الشر  ا

وّنة أفكنار   . حق ن  ت الغنذاء  إىل األغذينة و احلصول على املياه أمر ال غنى عنا بالنسبة إىل منتجي 

امليناه،   حث واالستكشال عن تنداعيات هنذين احلقنني علنى حوكمنة     تستدعي املزيد من الب متداولة

وكيمل بوسع ما الرتويج لن ٍج قائ  على حقوق اإلنسان من أجل حوكمة املياه لتحقيق األمن الغنذائي  

والتغذية. وتثدي هذه األفكنار أيينًا إىل اعتبنارات بشنأن التزامنات الندول خنارج احلندود الوطنينة          

لنئال تنت ند األخنرية     املرتبطة بتنظي  أنشطة اجل ات الفاعلة الثالثنة اخلاضنعة لواليت نا القينائية    

 حقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص الذين يعيشون ت بلدان أخرى.  

  

                                        
يتعنّين علنى الندول اختناذ      ،احلق ت الغذاء ب دل بلوع ،الوطين على أنا الغذائي األمن سياق ت كال غذاء ت للحق املطرد اإلعمال أجل من الطوعية التوجي ية تشدد اخلطوط  9

وينا يلن  احتياجنات اإلنسنان األساسنية       بكفناءة  مستدام، وتوزيع ا على اتلمل املستخدمني على حنو حتسني الوصول إىل املوارد املائية وتشجيع استخدام ا  إجراءات ب دل "

احملافظنة علنى جنودة ميناه      عية، ينا ت ذلند  تأهيل ا من ج ة، واالحتياجات احمللية والصناعية والزرا أو منصمل يوّفق بني متطلبات احلفاظ على عمل النظ  اإليكولوجيةبشكل 

 ."، من ج ة أخرىالشر 
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 التوصيات

 

 امليناه  تقنّدم ا  النيت  املباشنرة  وغري املباشرة املساهمات إىل "والتغذية الغذائي األمن أجل من املياه" مف وم يشري

 إلنتاج املستخدمة واملياه واإلصحاح، ا منة الشر  مياه يشمل وهو. األربعة أبعادها ت والتغذية الغذائي لألمن

 سنبل  لتنأمني  إس ام من القطاعات كافة ت املياه استخدامات متّثلا ما جانب إىل وحتيريها وحتويل ا األغذية

 واحلفننظ اإلدارة ت املتمّثننل اهلنندل أييننًا املف ننوم ويغطنني. األغذيننة تننوافر وكننذلد واملننداخيل العننيد كسننب

 والتغذينة  الغنذائي  األمنن  ضنمان  أجل من واليرورية تأوي ا اليت اإليكولوجية والنظ  املائية للموارد املستدامني

 . والقادمة احلاضرة لألجيال

 

 واسقتقرارها  وكميتهقا  امليقاه  تقوافر  وحفظها مبقا يمقمن   اإليكولوجية للنظم املستدامة اإلدارة ضمان - 1

 والتغذية الغذائي األمن بشكل مستمّر لتحقيق

 

 لدول أن تقوم مبا يلي:ل ينبغي

 

 صون خالل من مستمر بشكل والتغذية الغذائي لتحقيق األمن واستقرارها وكميت ا املياه توافر ضمان )أ(

 ذلد تيا مستدام، بشكل وإدارت ا احليوية، اجملمعات عرب اإليكولوجية والنظ  الطبيعية املناظر

 .البيولوجي التنّوع باتفاقية اخلاص اإليكولوجي النظام ن ج استخدام طريق عن

 

ضمان احلفاظ على جودة املوارد املائية، ال سيما من أجل تأمني ميناه الشنر ، ألغنراض هج ينز األغذينة،       ) (

واإلصحاح وكذلد توفري مياه الري. ونب حتقيق ذلد من خنالل إدخنال نظن  تنظيمينة إىل جاننب حنوافز       

رر النذي   إحلاقنا.    ومثبطات هادفة على غرار مبدأ "امللّوث يندفع" وغريهنا منن اإلجنراءات املناسنبة للين      

 .ونب إخياع كل اجل ات الفاعلة للمساءلة بشأن ا ثار اليت حتدث ا أنشطت   على جودة املياه

 

 لدول وغريها من أصحاب املصلحة القيام مبا يلي:ل ينبغيو

 

 النيت  الطبيعينة  واملنناظر  اإليكولوجينة  للننظ   املسنتدامة  بناإلدارة  اخلاصة التشاركية ا ليات تعزيز )ج(

 وهني . والتغذينة  الغنذائي  لتحقينق األمنن   واستقرارها وكميت ا املياه توافر ليمان رئيسيًا أمرًا تشّكل

 وبناء وعربها، اإليكولوجية والنظ  املياه مستجمعات ضمن ومنّسقة مجاعية إجراءات اختاذ تتيمن

 واإلدارة وكمنة احلمركزينة  ال ذلند  ت ينا  واإلدارة، واحلوكمنة  املساءلة وأطر االبتكار على القدرات

 . احمللي السياق مع املتكّيفة
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 ورصندها  وتنفيذها اإلدارية اإلجراءات تصمي  يت  حبيث مشرتك بشكل املائية املوارد إدارة ت النظر )د(

 ب نذا  خناص  بشكل املعنيني املصلحة أصحا  اتلمل من جمموعة مع تطويرها أو مشرتكة بصورة

 األغذينة  منتجني  ومثسسنات  لألحواض التنظيمية واهليكليات احمللية احلكومات غرار على املورد

 .  آخرين ومستخدمني

 

 ضمان اتباع نهج متكامل للسياسات املتعّلقة باملياه واألمن الغذائي - 2

 

 لدول القيام مبا يلي:لينبغي 

 

 املصنلحة كافنة أصنحا    دارة املوارد املائية عن طرينق مشناركة   وضع اسرتاتيجية وطنية متكاملة إل )أ(

تنوافر امليناه    بشنأن ، والتأكد منن إدراج الشنواغل املتعّلقنة بناألمن الغنذائي والتغذينة       بصورة شاملة

خندمات الصنرل   وكميت ا وإمكانية الوصول إلي ا إلنتاج األغذية وهج يزها، وتوفري مياه الشر  و

ااثلنة أن   وينبغي أن تشمل االسرتاتيجية مجيع القطاعنات. ويتعنّين علنى اسنرتاتيجية    الصحي. 

تيمن إمكانية الوصول املنصمل إىل مياه الشر  ا منة واإلصحاح للجميع. ونب أن تأخنذ ت االعتبنار   

االحتياجننات واالسننتخدامات املائيننة احملننددة املتعّلقننة بنناألمن الغننذائي والتغذيننة للسننكان ت املنندن    

لصنغرية واملنتجنون علنى    واألريال، ومساهمة منتجي األغذية )مزارعو الكفنال وأصنحا  احلينازات ا   

 نطاق واسع( واجمل زين )على النطاقني الصغري والكبري( ت حتقيق األمن الغذائي والتغذية.

 

دمننج املينناه ت االسننرتاتيجيات الوطنيننة الشنناملة املتعّلقننة بنناألمن الغننذائي والتغذيننة، واسننتعراض  ) (

ن نا تعنزز امليناه منن أجنل      يع ليمان أالسياسات الوطنية املرتبطة بالتجارة والتنمية الريفية والتصن

 . ةوامل مش ةاليعيفالفئات من الغذائي والتغذية والقياء على املمارسات اليت تيّر بحتقيق األ

 

ضمان وضع السياسات على حنو منّسق وتنفيذ االسنرتاتيجيات بشنأن امليناه واألمنن الغنذائي عنرب        )ج(

علنى امليناه منن أجنل األمنن       أنشنطت ا  تنأثري ة القطاعنات للمسناءلة بشنأن    القطاعات وإخياع كاف

 الغذائي والتغذية.

 

القيام بعمليات تقيي  قائمة على األدّلة للطلب احلالي واملستقبلي علنى امليناه ت مجينع القطاعنات      )د(

الستثمار والسياسات وعمليات التخصنيص إلدارة املنوارد املائينة    والقيام بأعمال التخطيط اخلاصة با

صورة استباقية على املدى الطويل، يا يعطي األولوية للميناه املسنتخدمة ألغنراض    واستخدامات ا ب

 األمن الغذائي والتغذية.
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إدماج مثشرات مصنفة حبسب نوع اجلنس بشأن تنوافر امليناه والوصنول إلي نا وكميت نا واسنتقرار        )هن(

عن األمنن الغنذائي. ومنن     ألمن الغذائي والتغذية ت نظ  املعلومات الوطنيةغراض اإمدادات املياه أل

 شأن ذلد أن يساه  ت تنفيذ أهدال التنمية املستدامة وفق األولويات الوطنية.  

 

 اجملتمع املدني وغريهم من أصحاب املصلحة القيام مبا يلي:منظمات لدول ول ينبغيو

 

لميناه ب ندل   ل ةوّفرمن تعزيز قدرة األسر واملنظمات احمللية على اعتمناد اارسنات وتكنولوجينات     )و(

لميناه  لسنتخدامات املتعنددة   اال علنى مسنتوى  ختزين ا وتوزيع ا بصورة ابتكارية، وحتقيق الكفناءة  

 يا يكون مالئمًا للبيئة والسياقات االجتماعية والثقافية القائمة. املياه العادمة وتصريمل

 

املسقاواة بقني اجلنسقني ومعاجلقة     كثر ضعفا  وتهميشا ، مبا يف لل  تعمقيم  فئات األإعطاء األولوية لل -3

 االحتياجات اخلاصة للنساء

 

 ، القيام مبا يلي:من أصحاب املصلحة حبسب االقتماء غريهالدول، ول ينبغي

 

. امليناه  علنى صنول  احلت لنسناء والرجنال   ا علنى املسناواة بنني    السياسات والتشنريعات  أن تنص ضمان )أ(

 صلية وأصحا  احليازات الصغرية واجملتمعات امل مشة.ونب إيالء انتباه خاص إىل الشعو  األ

 

احلثول دون أن يتسبب أي إصالح ت إدارة املياه بآثار سلبية على األمن الغذائي والتغذية بالنسنبة   ) (

 إىل الفقراء وامل مشني ت األريال واملدن.

 

اختاذ إجراءات استباقية لينمان حصنول منتجني األغذينة منن النسناء والرجنال علنى إمكانينات           )ج(

الوصول املتساوية إىل األراضي واملدخالت واألسواق والتمويل والتدريب والتكنولوجينات واخلندمات   

   من علومات بشأن املناخ، يا يسمح هل  باستخدام املياه بشكل فّعال لتلبية متطلباتامليا ت ذلد 

 األمن الغذائي والتغذية.  

 

ساسية والتكنولوجيات املناسبة وتنفينذها لتحسنني تنوافر امليناه وإمكانينة الوصنول       تصمي  البنى األ )د(

عناء مجع وصرل املياه واألعباء ذات الصلة وما  بشكل مدروسإلي ا على مستوى األسر اا يعاجل 

ميناه الشنر  النظيفنة،     لتنأمني مباشنر   يرتبط بذلد من ااطر صحية، وحتسنني الشنروط بشنكل   

 حلد من األمراض املنقولة بواسطة األغذية.من أجل النظافة الصحية وسالمة األغذية وا
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معاجلة االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات ت ما يتعّلق باملياه لألمن الغذائي والتغذية من خالل  )هن(

خنرية ت احلسنبان أدوار النسناء    بتدخالت هادفة. وننب أن تأخنذ األ   وأييًا عرب القيام متكين ن

 اإلنتاجية واإلجنابية.

 

تعزيز مشاركة النساء الريفيات ومتثيل ن على كافة املسنتويات املتعّلقنة حبوكمنة امليناه )مثسسنات       )و(

ذلند( لينمان   مستخدمي املياه والوزارات وغريها من املثسسات الوطنية واملنصات اإلقليمية وما إىل 

األخذ ينظورهن وأدوارهن اإلنتاجية ت مجيع القطاعات الرئيسية خالل عمليات اإلصالح واختناذ  

 القرارات. 

 

 ينبغي على املبادرات اخلاصة والعامة واملشرتكة بني القطاعني العام واخلاص القيام مبا يلي:

 

على توافر امليناه أو الوصنول إلي نا منن      ضمان أال تثدي أي إجراءات مرتبطة باملياه إىل آثار سلبية )ز(

 لشعو  اليعيفة وامل مشة.إىل ااألمن الغذائي والتغذية بالنسبة أجل 

 

 بشقكل عقام   النظم الزراعية لتحسني كفاءة املياه وإنتاجيتهاحتسني إدارة املياه يف الزراعة وتكييف  -4

 ئياإلجهاد املا الصمود يف وجهوقدرتها على 

 

 غريها من أصحاب املصلحة حبسب االقتماء، القيام مبا يلي: لدول، وعلىل ينبغي

 

علنى ن نج شنامل     ملياه والزراعة وتنفيذها بناًءمع ااتيجيات وخطط عمل قابلة للتكييمل وضع اسرت )أ(

 لتننوافر املينناه وتنننّوع مجيننع املننوارد املائيننة علننى املنندى الطويننل )مينناه األمطننار واملينناه السننطحية 

اإليكولوجينة علنى    -على تغّير املناخ وقدرة النظ  الزراعية ذلد آثارواجلوفية(، مع النظر أييًا ت 

 االحتفاظ بالرطوبة.

 

والنري   امليناه،  أدارة امليناه علنى غنرار حصناد    ب املرتبطة ياراتاخل عربااطر ندرة املياه احلد من  ) (

 سني قدرة الرتبة على االحتفاظ بالرطوبة.  ، يا ت ذلد حت االتكميلي، والبنى األساسية لتحسين

 

الزراعيننة  ة واالبتكنناراتيننالزراع اهلندسننةاارسننات تصننمي  املمارسننات الزراعيننة وتنفيننذها )   )ج(

اإليكولوجية والبذور والسالالت احليوانية والتنويع( وإدارة املناظر الطبيعينة النيت تزيند منن قندرة      

 ائي. النظ  الزراعية على مقاومة اإلج اد امل
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جعل نظ  الزراعة البعلية خيارًا ذا موثوقية أكرب بالنسبة إىل املزارعني والرعاة من خالل احلند منن    )د(

املخاطر وتكييمل آليات التمكني الرمسية وغري الرمسية )مثل اإلقراض والتيامن اجملتمعي( لتعزينز  

 قدرة النظ  البعلية على مقاومة اإلج اد املائي. 

 

لتنبنث باألرصناد   االكاملة الالزمة )من أدوات  تاالستثمار ت بيئة متكينية مع حشد جمموعة األدوا )هن(

رتاتيجية إلدارة اجلوية وتوفري القروض وصواًل إىل أدوات احلماية االجتماعينة( ب ندل تصنمي  اسن    

 األسر. املياه على اإلنتاج الزراعي واجملتمعات احمللية وب املتصلة خاطراملاملخاطر حتد من 

 

األخذ بعني االعتبار توافر املياه علنى املندى الطوينل لندى التخطنيط واالسنتثمار ت جمنال النري،          )و(

 حتقيق بشكل أفيل األهدال اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية على املدى الطويل. ب دل

 

ال امليناه علنى   التأكد من أن االستثمارات ت نظ  الري وإدارت نا ترمني إىل حتقينق الكفناءة ت جمن      (ز)

مستوى مستجمعات األمطار واحلد من ا ثنار السنلبية علنى جنودة األراضني وامليناه )منثاًل النتمّلح         

املياه اجلوفية(، وعلى جودة املياه ت أسفل اجملرى )مثاًل األمن الغذائي والتغذية  ياتمستووتلّوث 

 تمعات القائمة على الصيد والرعي(.اجملبالنسبة إىل 

 

إلدارة املستدامة للمياه اجلوفية من خالل آليات احلوكمة املناسبة مع األخذ بعنني االعتبنار   ضمان ا (ح)

ومع النظنر ت حتديند مسنتويات قصنوى لسنحب       ،معدالت هجدد املوارد واالحتياجات املستقبلية

 سحب الفردية وفرض الرقابة علي ا عند االقتياء.الاملياه ووضع نظ  لرصد عمليات 

 

 حتسني مساهمة التجارة يف جمال "املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية" -5

 

 تنفيذها، القيام مبا يلي:تفاقات التجارة وقواعدها ولدول لدى التفاوض بشأن ال ينبغي

 

اختاذ اإلجراءات إلعادة الثقة ت نظام هجارة متعددة األطرال قائ  على القواعند وشنفال وخاضنع     )أ(

البلدان النيت تعناني منن نندرة     ب اخلاصةخذ ت احلسبان الشواغل وأوجا اليعمل للمسائلة، مع األ

املياه وتعّول على األسواق الدولية لتلبية احتياجات ا اخلاصة باألمن الغنذائي والتغذينة منن خنالل     

 استرياد األغذية.

 

ني منن اإلج ناد   لألغذية واليت تعنا  واالسترياد الصاتذات الدخل املنخفض   اية مصاحل البلدان ) (

املائي عن طريق تعزيز قواعد التجارة بشأن الصادرات الغذائية، يا ت ذلد القواعد اليت حتند منن   

 استخدام القيود على التصدير.  
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 ا يلي:مب القيام لدولل ينبغيو

 

تعزيز قدرة نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية )أميس( على ضمان الشنفافية بشنأن األسنعار     )ج(

باألغذية األساسية. ويتيمن ذلد تشنجيع الندول علنى االنينمام      والتجارة ،املخزوناتو ،واإلنتاج

ري بياننات  إىل نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعينة وضنمان أن يقنوم كنل األعيناء فينا بتنوف       

 حمّدثة وشاملة.

 

تنوفري النواردات   التزامات نا التعاقدينة ب  ليمان أن حترتم اجل ات الفاعلة النظر ت اختاذ إجراءات  )د(

تشجيع اجل ات املتعاقندة علنى اللجنوء إىل طنرل ثالنث للتوفينق        مثاًل وذلد من خالل ،الغذائية

 التجاري من أجل وضع العقد حّيز التنفيذ.  

 

الوطنية الشاملة بشأن األمن الغذائي والتغذينة، منع    ااسات التجارة واالستثمار ت خطط سيإدراج  )هن(

ا ت ال سنيم  ةاألخذ ت احلسبان املخاطر وأوجا اليعمل املرتبطة باملياه على األمن الغنذائي والتغذين  

 ،والتنأمني علنى املخناطر    ،صنكوك السياسنات احتياطنات األغذينة     شنمل أوقات األزمنات. وقند ت  

 . الغذائية -ةيقطاعات الزراعالواالستثمار ت تطوير  ،ماية االجتماعيةواحل

 

املعققارا اّّسققنة والتكنولوجيققات وأدوات اإلدارة املرتبطققة بامليققاه مققن أجققل األمققن    اسققتحداث -6

 هاقامسالغذائي والتغذية وت

 

 وغريها من أصحاب املصلحة عند االقتماء، القيام مبا يلي: لدول، وجهات البحث،لينبغي 

 

حبثينة اسنرتاتيجية عاملينة ووطنينة وحملينة منن        خطنط دع  قيام اجل ات الفاعلة املعنية بتحديد  )أ(

خالل عمليات تشاركية شاملة تشمل اجملتمعات احمللية والباحثني املعنيني باملياه من أجل األمنن  

كافة البحوث بشنأن   ت املسائل اجلنسانية اةمراعن علي   أييًا أن ييمنوا الغذائي والتغذية. ويتعّي

 املياه واألمن الغذائي والتغذية.

 

االبتكارات املن جية واملثسسية للقيام على حننو شنامل بالتشنارك ت بنناء املعرفنة املناسنبة        متكني ) (

للبيئات املتنّوعة واملعّقدة واملعّرضة للمخاطر، مثل املناطق القاحلة وشبا القاحلنة واألراضني الرطبنة    

 والدلتا واجلبال، وكذلد ت التحقق من صحت ا ونشرها.  

 

 البحوث واالبتكار بشأن املياه واألمن الغذائي والتغذينة، منع إينالء االعتبنار     زيادة االستثمارات ت )ج(

 الواجب إىل املناطق امل ملة. والبحوث ضرورية ت اجملاالت الرئيسية التالية:
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      ا ت اجلوفينة وجنودة امليناه واسنتخدام    آثار تغّير املناخ علنى السنيول وهجندد منوارد اخلزاننا 

 ه ا ثار.النباتات وسبل معاجلة هذت

 من تبذير املياه أو اإلفراط ت استخدام ا.  للحدلطاقة واملياه از وهيكليات تسعري أدوات التحفي 

    رصد ا ثار املرتبطة باملياه واملتأتية من عمليات متّلد األراضي على نطاق واسنع واالسنتثمارات

وجودت نا واسنتقرار    اخلارجية املباشرة اليت تنثثر علنى تنوافر امليناه وإمكانينة الوصنول إلي نا       

إىل جاننب   اإلمدادات من ا وتقيي  هذه ا ثار على مستويات جغرافية مكانية وزمنية اتلفنة، 

آثارها السلبية على األمنن   بيبط اخلاصعلى السياسات والتدخالت واالبتكار املثسسي   اوقع

 الغذائي والتغذية.  

 

تمعنات  اجملوالتغيري املثسسني لتطنوير ُن نج ضنمن      ، ينوإعادة التدريب امل ،بناء القدرات الالزمةالقيام ب )د(

ت ألمن الغذائي والتغذية، يا ت ذلد بنناء القندرات   من أجل ااملياه  بشأننتاج املعرفة إلاحمللية و يةالبحث

 بروتوكوالت البحوث اليت أعدت ا اجملتمعات.   جمال

 

حبسب نوع اجلنس بشأن امليناه لألمنن    املوزعةتكثيمل اجل ود الوطنية والدولية الرامية إىل مجع البيانات  )هن(

 .للمسائل اجلنسانيةالغذائي والتغذية لرصد التقدم احملرز وحتسني السياسات واملمارسات املراعية 

 

دان املعّرضنة  ثنار تغّينر    البلن  باملستوى احمللي ال سيما بالنسبة إىل يةحتسني عالقة النماذج املناخ )و(

معلومات منن   اا يي  قراراتالاذ د ت وجا تغّير املناخ الختوصمال قادرة علىوتطوير أدوات  املناخ

 حمّسنة. مناذج مائية ومناخية حملية 

 

 إنشاء نظ  بيانات مفتوحة وإدارت ا لتوفري األدلة ب دل اختاذ القرارات والقيام بالرصد.   )ز(

 

ألمنن الغنذائي   تحقينق ا تبادل املعارل بشأن أفيل املمارسنات منن أجنل إدارة نظن  امليناه ل      تيسري )ح(

 والتغذية وحوكمت ا.

 

 ث الدولية )على غرار اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية(نظمات البحمل ينبغيو

 القيام مبا يلي:  

 

 دراسنة إىل النيت تسنعى    والتنمينة  البحنوث  بشنأن االضطالع بدور قيادي علنى مسنتوى املبنادرات     )ط(

    املسائل العاملية املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية.
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 تعزيز حوكمة شاملة وفّعالة للمياه من أجل األمن الغذائي والتغذية -7

 

 لدول القيام مبا يلي:ل ينبغي

 

 وضنع  لينمان إنشاء آلينات فّعالنة للحوكمنة منن أجنل تعزينز اتسناق السياسنات بنني القطاعنات            )أ(

 .والتغذية اسرتاتيجيات شاملة بشأن املياه واألمن الغذائي

 

لنة وفّعالنة وتعزينز مصناحل     حوكمة الزراعنة واألراضني وامليناه لينمان مشناركة كام      تنسيق عمليات ) (

امل مشنني والفقنراء   واألمسناك احملنرومني    دئمصنا وامليناه و  ،األراضي واملراعي املشنرتكة  مستخدمي

   .حقوق االيت تكّرس التدابري العرفية  والشعو  األخرىسيما الشعو  األصلية ال

 

ضمان مشاركة كافة اجل ات الفاعلة بصورة كاملة وفّعالة يا ت ذلد اجل ات اليعيفة وامل ّمشنة،   )ج(

مع إيالء انتباه خاص للعمليات اليت تشمل كال اجلنسني، ب ندل تطنوير السياسنات واملمارسنات     

 ياه من أجل األمن الغذائي والتغذية واستخدام ا بشكل مستدام.  حلفظ امل

 

، ضمان مشاركة مجيع اجل نات الفاعلنة،   احلاصلة ت سياق تفاق  عدم اليقني والتغيريات السريعة )د(

يننا في ننا اجل ننات اليننعيفة وامل ّمشننة، ت اإلدارة التكيفيننة احملليننة للمننناظر الطبيعيننة والنننظ   

 ألمن الغذائي والتغذية.من أجل اوجية املختلفة اليت تدع  املياه اإليكول

 

اإلصنحاح  خندمات  ضمان أن حترتم كافة االستثمارات حق احلصنول علنى ميناه الشنر  ا مننة و      )هن(

كل من اخلطوط التوجي ينة الطوعينة لندع  اإلعمنال املطنرد       تقوموكذلد احلق ت غذاء كاٍل، وأن 

األمن الغذائي الوطين، واخلطوط التوجي ية الطوعية بشنأن احلوكمنة   للحق ت غذاء كال ت سياق 

املسثولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات ت سياق األمن الغذائي الوطين، ومبادئ جلنة 

بتوجينا هننذه   ملسننثولة ت الزراعنة ونظن  األغذيننة  األمنن الغنذائي العنناملي اخلاصنة باالسنتثمارات ا    

 ت ما يتعّلق بعمليات متّلد األراضي على نطاق واسع.  ال سيما االستثمارات

 

نطناق ت األراضني )وامليناه    الضمان إخياع كل األطرال ت العقود اليت تشنمل اسنتثمارات واسنعة     )و(

علنى االسنتخدام املسنتدام للمنوارد الطبيعينة      أنشنطت ا  آثنار  بطة ب ا( للمسنائلة ت منا خينّص    املرت

 الغذائي وتغذيت  .   اجملتمعات املتأثرة وأمنفراد ت األ معيشةوالتداعيات على سبل 

 

األمسناك وامليناه واسنتخدام ا وحيازت نا بالنسنبة إىل       دئمصنا  اية حقوق الوصنول إىل األراضني و   )ز(

    ضوء عمليات تطوير البنى األساسية الواسعة النطاق. ت ات اليعيفة وامل مشة، وال سيما اجل
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 احلكومية الدولية، إىل جانب منظمات اجملتمع املدني وغريهقا مقن أصقحاب املصقلحة،    لدول، واملنظمات لينبغي و

 القيام مبا يلي:

 

 عمليات التخطيط واإلدارة ت جمال املياه على املستويات ذات الصلة.   لتتبنى األخريةدع  اجملتمعات  )ح(

 

 ة عن عل  وبناء القدرات ت هذا اجملال.االمتثال ملبادئ احلوكمة الرشيدة على غرار املوافقة احلرة املسبق )ط(

 

 لدول القيام مبا يلي:  ل ينبغيو

 

ومتكين ننا ت جمننال حفننظ املينناه احملليننة اإلقننرار باجل ننات الفاعلننة القائمننة علننى اجملتمعننات   )ي(

 النتائج.والتأثري بصورة أكرب على واستخدام ا املستدام من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية 

 

استخدام اخلطوط التوجي ية الطوعية بشأن احلوكمة املسثولة حلينازة األراضني ومصنايد األمسناك      (ك)

 3.8، مع اإلقرار بأهمية املادةاملياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذيةمبدأ  إطارت والغابات 

بشنأن الشنعو  األصنلية، ب ندل وضنع       9بالنسبة إىل احلقوق اجلماعية واملوارد املشرتكة والقس  

امليناه   علنى صنول  ما تلد اليت تثثر على إمكانينة احل السياسات والربامج وتنفيذها وتقييم ا، ال سي

 من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية. 

 

 للجنة واملنصات الدولية املعنية باملياه لات الصلة القيام مبا يلي: ينبغيو

 

دعى إىل حينوره كافنة اجل نات الفاعلنة ت جمناالت األمنن       ُتن خناص  تمناع  املشاركة ت تنظي  اج )ل(

 ما تنتمخض عننا  الغذائي والتغذية واملياه ملناقشة كيفية تنسيق السياسات والربامج إلحراز تقّدم ت 

 .من نتائج أنشطت  

 

 على احلقوق حلوكمة املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية ةتعزيز نهج قائم -8

 

 لى الدول القيام مبا يلي:ع جيب

 

الوفاء بالتزامات ا القائمة يوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان واالتفاقات املماثلة، يا يشنمل   )أ(

الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والع د الدولي اخلناص بناحلقوق    الع دعلى  يقتصروال 

   االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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 لدول القيام مبا يلي:  ل ينبغيو

 

 مياه الشر  ا منة واإلصحاح.احلصول على  القائ  تالكامل وذي مغزى للحق  التنفيذضمان  ) (

 

 اإلعمال الكامل وذي مغنزى للحنق ت غنذاء كامنل، والتنفينذ الكامنل وذي مغنزى للخطنوط         ضمان )ج(

التوجي ية الطوعية اخلاصة باإلعمال املطرد للحق ت غذاء كاٍل، مع األخذ باحلسنبان علنى حننو    

 كامل مساهمة املياه ت حتقيق األمن الغذائي والتغذية.  

 

ضمان التنفيذ الكامل وذي مغزى للخطنوط التوجي ينة الطوعينة بشنأن احلوكمنة املسنثولة حلينازة         )د(

راضني  ار العالقة اليت ال تنفص  بني األعني االعتبببات بشكل يأخذ د األمساك والغائاألراضي ومصا

 مساك والغابات( واملياه وما يرتبط ب ا من حقوق ت احليازة. )مصايد األ

 

احلسبان على حنو كامل اخلطوط التوجي ية الطوعينة لكفالنة اسنتدامة مصنايد األمسناك      ت األخذ  )هن(

د األمسناك  ئاجلنودة بالنسنبة إىل مصنا    العالينة اجلنداول واألجسنام املائينة     وأهميةاحلج   الصغرية

 وتربية األحياء املائية الداخلية.

 

تقيي  ا ثار املباشرة وغري املباشرة النامجة عن وضع السياسات والتدخالت واالسنتثمارات املتعّلقنة    )و(

ى مياه الشر  ا مننة واإلصنحاح،   احلصول عل تباملياه و/أو األراضي وتنفيذها، على إعمال احلق 

 واحلق ت غذاء كال.  

 

تنفيذ إعالن األم  املتحدة بشأن حقوق الشعو  األصنلية، ال سنيما ت سنياق القنوانني والسياسنات       )ز(

 على املياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية. تثثراليت 

 

 للجنة القيام مبا يلي: ينبغي

 

منن الغنذائي والتغذينة عنند تنفينذ      بشأن طريقة ضمان الوصول إىل املياه من أجنل األ  التوجياتوفري  )ح(

خلطوط التوجي ية الطوعية بشأن احلوكمة املسثولة حليازة األراضني ومصنايد األمسناك والغابنات     ا

، بناء على خنربات األعيناء   كاٍل واخلطوط التوجي ية الطوعية لدع  اإلعمال املطرد للحق ت غذاء

 كني ت اللجنة، وكذلد على عمل الفاو الفين. واملشار
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اخلاصة )املقررون اخلاصقون املعنيقون حبقق اإلنسقان يف احلصقول       اإلنسان وإجراءاتهلح حقوق جمل ينبغي

وخدمات الصرا الصحي، واحلق يف الغذاء، واحلق يف الصحة، وحققوق الشقعوب    املأمونةعلى مياه الشرب 

 األصلية واخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والبيئة( القيام مبا يلي:

 

وخندمات   املأموننة احلصول على مياه الشر   تت سياق عمل  ، معاجلة طرق تعزيز إعمال احلق  )ط(

ات املرتتبة عن الروابط بنني امليناه واألمنن الغنذائي والتغذينة      الصرل الصحي، والبحث ت التداعي

 على حتقيق حقوق اإلنسان.  

 

توفري التوجيا بشأن أهمية مبادئ ماسنرتخت بشنأن التزامنات الندول خنارج حندودها الوطنينة ت         )ي(

أجنل  من ية استخدام ا ت ما خيّص املياه جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإمكان

 ألمن الغذائي والتغذية.  ا

 
 


