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 اجمللس
 الدورة احلادية والسبعون بعد املائة

  2022 كانون األول/ديسمرب 9-5، روما

 األمن الغذائي من أجلاإلدارة املتكاملة للموارد املائية 
   والقدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ

 وجز امل
اإلدارة   على تعتمد الزراعة املستدامةو . برمتهالتنمية املستدامة  وعامل أساسي يف جدول أعماللزراعة ا عصباملياه 

إىل ماسة هناك حاجة و . حوكمة املياهاحللول املبتكرة، ومعاجلة خماطر تغري املناخ وسوء واتباع  للموارد املائيةاملتكاملة 
 وتثمينهااملياه  من أجل االعرتاف بقيمةإلرادة السياسية القوية،  مشفوعةمزيد من اإلجراءات الفعالة واملتسقة، اعتماد 

ا بطريقة شاملة ومتكاملة لتحقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة   .وإدار
تالأكرب  2022شهد عام و  ت يف  فقد. تهاحوكمعدم فعالية املياه بسبب تغري املناخ و  يف جمال تحد حصدت الفيضا

كستان وجنوب  ت   ، فضالً عن موجات اجلفاف الطويلة األمد غري املسبوقة يفأفريقياأسرتاليا ومدغشقر و الصني والوال
، آالف األرواح ودمرت القرى  أفريقيااملتحدة األمريكية وشرق  وغريها من البىن التحتية، مما أثر بشكل  والبلداتوأورو

  .اعة وسبل العيشكبري على الزر 
كثر من من اخنفض املقدار السنوي كما  العقدين املاضيني. ومن  خالليف املائة  20موارد املياه العذبة املتاحة للفرد 

لتايل . هذا املنحى علىتستمر األمور املتوقع أن  دة لتعزيز كفاءة إنتاج األغذية دعم املزارعني إىل  ماسةهناك حاجة و وز
حلول وسياسات متكاملة  بد من اعتماد والأمثل. و على حن ملياها غذية، مع استخداماملعالية القيمة و الغذية األإنتاج 

ت لتحسني األمن الغذائي والتغذية والقدرة على الصمود   .على مجيع املستو
ارحبت و  مج يف دور توافر املياه وخدمات الصرف الصحي بتقييم مسامهة املنظمة يف  بعد املائة نيالثالثة والثالث جلنة الرب

ا إدارة مستدامة ( وأكدت على األمهية الكربى لإلدارة اإلدارة؛  وردالتنمية املستدامة) من أهداف  6 دفاهلللجميع وإدار
ج اسرت  ملنظمة، وعلى ضرورة قيام املنظمة بتحديد  لنسبة إىل الوالية األساسية املنوطة  اتيجي املستدامة للموارد املائية 

ملياه سقومت ة إىل معاجلة الروابط القائمة بني الزراعة وجودة املياه والتلوث، وشّددت على احلاجة امللحّ ؛ لألنشطة املتصلة 
لتعاون مع وكاالت األمم املتحدة  ملنظمة،    املعنية.يف إطار الوالية املنوطة 
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ا الثامنة والعشرين، و  ؛ الزراعة  يف املياه ندرة بشأن العاملي املنظمة إطاربتكثيف عمل نظمة املأوصت جلنة الزراعة، يف دور
ت بشأن االستخدام املتاح والفعلي للموارد لطلبهم، من أجل بناء وتنمية القدرات  بناء علىبدعم األعضاء، و  توليد بيا

الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة ذات لتعاون حوار عاملي بشأن حيازة املياه،  لشروع يفو ؛ املائية ألغراض الزراعة
  .الصلة
مج والدورة الثامنة بناء على او  حلاجات املاسة اواعرتافً  لتوجيهات اليت قدمتها الدورة الثالثة والثالثون بعد املائة للجنة الرب

املنظمة   إلجراءات اجلارية يفهذه الوثيقة حملة عامة عن ا تقدمللمجلس،  السبعون بعد املائةوالعشرون للجنة الزراعة والدورة 
ت ودعم حتويل  للموارد املائيةلدعم اإلدارة املتكاملة  ملياه املخطط هلا ملواجهة التحد وتعرض املبادرات الرباجمية املتعلقة 

  .وحتقيق أهداف التنمية املستدامة والغذائيةالزراعية  النظم
، ودعم وضع خرائط طريق وطنية املائيةلموارد لنظمة بشأن اإلدارة املتكاملة املتشمل هذه املبادرات الرباجمية تعزيز عمل و 

حتفيز االبتكار بغية اليت تقودها البلدان، وتنظيم حوار روما بشأن املياه والعمليات التشاركية ملياه من خالل احلوارات تُعىن 
املناخ.  القدرة على الصمود يف وجه تغرياألمن الغذائي و قيق تحل للموارد املائيةوحشد اإلرادة السياسية حنو اإلدارة املتكاملة 

مج واملالية ومن جانب اجمللس   اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب االجتماع املشرتك بني جلنيت الرب
 إىل القيام مبا يلي:مدعو  االجتماع املشرتك إن
 تغري املناخ؛ الصمود يف وجهتحقيق األمن الغذائي والقدرة على لعلى أمهية إدارة املوارد املائية جمدًدا التأكيد  -1
ر  ،ةيفعالب املستخدمة يف الزراعةملياه اوتنفيذ إجراءات مناخية من أجل إدارة  وضعمببادرة  الرتحيبو  -2 ومعاجلة آ

ت على  نظمة املتيجية على النحو الذي تسرتشد به اسرتا ،والغذائية نظم الزراعيةالندرة املياه واجلفاف والفيضا
 ؛2031-2022 للفرتة بشأن تغري املناخ

تُعىن حوارات وطنية بشأن املياه ووضع خرائط طريق وطنية  عقدمن أجل كذلك مببادرة دعم األعضاء   والرتحيب -3
 حسب االقتضاء؛  ،أهداف التنمية املستدامةحتقيق حنو  إلحراز تقدمملياه 

 لفرتة السنتنيلدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر وكموضوع يف ا النقاش العامموضوع  لتكون املائيةوارد املدعم إدارة و  -4
سي دورات  يف يف الدورة الثالثة  االقرتاح متهيًدا إلقرارههذا  بتأييدوتوصية اجمللس  ،2025-2024 للفرتة اجلهاز الر

 واألربعني للمؤمتر.
لفرتة لدورة الثالثة واألربعني للمؤمتر وكموضوع يف ا نقاش العامإدارة املوارد املائية كموضوع لل إقرارإىل مدعو  اجمللسإن 

سي األجهزةدورات السنتني يف   .2025-2024 للفرتة ةالر

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
  Lifeng Li السيد

  مدير شعبة األراضي واملياه
  52242 06570 39+ اهلاتف:

  lifeng.li@fao.org الربيد اإللكرتوين:
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 مقدمة -أوًال 
ا أساسي اكم،  املسحوبة يف املائة من املياه العذبة العاملية 72 فهي تستهلكلزراعة، ا عصباملياه  -1 يف جدول  ةأ

احللول على اتباع و  ئيةلموارد املالعلى اإلدارة املستدامة  تعتمد الزراعة احلالية واملستقبليةو . برمتهالتنمية املستدامة  أعمال
اعتماد مزيد من اإلجراءات إىل وهناك حاجة ماسة . حوكمة املياهتغري املناخ وحتسني ل والتصدي، يف هذا الشأن املبتكرة

ا بطريقة شاملة ومتكاملة إلرادة السياسية القوية، من أجل االعرتاف بقيمة املياه وتثمينها وإدار ، الفعالة واملتسقة، مشفوعة 
دة التمويل عن  فضالً   1.لتحقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة ز

موارد  لكنّ  2.العقد املقبل خاللالعامل  يشهدهاسأزمة املياه من بني األزمات اخلمس األوىل اليت  تعدّ ، ومع ذلك -2
 يعيشو . لألغراض االقتصادية والبيئيةالطلب على املياه تزايد النمو السكاين السريع و  جراء يف التضاؤلاملياه العذبة آخذة 

املائة  يف 10أو حنو  -مليون منهم  733يقطن أكثر من و شخص يف بلدان تعاين من اإلجهاد املائي،  اتمليار  2.3 حالًيا
 3يف بلدان تعاين من إجهاد مائي شديد وحرج. –من جممل سكان العامل 

ت يف جمال املياه.  2022وشهد عام  -3 كستان  فقدأكرب التحد ت يف أسرتاليا ومدغشقر و حصدت الفيضا
موجات اجلفاف كما أثرت بشكل كبري ،  وغريها من البىن التحتية والبلداتأفريقيا آالف األرواح ودمرت القرى وجنوب 

ت املتحدة األمريكية وشرق   .شعلى الزراعة وسبل العي وأورو أفريقياالطويلة األمد غري املسبوقة يف الصني والوال
امعاجلة أزمة املياه  وتشكل -4 ر تغري املناخ و حوهلا والتنافس على املياه الطلبتزايد الرئيسية، و  ومسببا عدم ، وآ

، مبا املندرجة ضمنهاوأهداف التنمية املستدامة  2030لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام أمًرا أساسًيا ملياه، احوكمة فعالية 
 دفاهلعلى اجلوع (التام القضاء و )، من أهداف التنمية املستدامة 1 دفاهلالقضاء على الفقر (ذلك تلك اليت تركز على   يف
املياه النظيفة توفري )، و التنمية املستدامةمن أهداف  3 دفاهل)، وحتسني الصحة والرفاه (التنمية املستدامةمن أهداف  2

سعار معقولة الطاقة التوفري و )، التنمية املستدامةمن أهداف  6 دفاهلوالصرف الصحي للجميع ( من  7 دفاهل(نظيفة و
االستهالك و )، التنمية املستدامة من أهداف 11 دفاهل(ستدامة امللية احملتمعات اجملدن و وامل)، التنمية املستدامة أهداف

 من أهداف 13 دفاهل)، واملسامهة يف الطموحات املناخية (التنمية املستدامة من أهداف 12 دفاهل(واإلنتاج املسؤوالن 
من  15 دفاهل( ويف الرب) التنمية املستدامة من أهداف 14 دفاهل)، واحلفاظ على احلياة حتت املاء (التنمية املستدامة

 ).التنمية املستدامة أهداف
دارة اإلُج  بد من اتباع اليف ظل تعقيد الطلبات املتنافسة واملتنامية على املوارد املائية واإلجهاد اليت ختضع له، و  -5
ت وإدارة  ،وأطر السياسات واألطر القانونية ،بشأن التمويل تنسيق اإلجراءاتمبا يف ذلك  املائيةلموارد لتكاملة امل البيا

ت بني تخطيطالو  ،ةيشفافبواملعلومات   .كافة  أصحاب املصلحة املتعددين عرب مجيع القطاعات وعلى املستو
ا بت رحّ و  -6 مج يف دور  بعد املائة بتقييم مسامهة املنظمة يف توافر املياه وخدمات الصرف نيوالثالثالثالثة جلنة الرب

ا إدارة مستدامة ( اإلدارة؛ وأكدت على األمهية الكربى  ورد) التنمية املستدامة من أهداف 6اهلدف الصحي للجميع وإدار
لنسبة إىل الوالية األساسية املنوطة  ج لإلدارة املستدامة للموارد املائية  ملنظمة، وعلى ضرورة قيام املنظمة بتحديد 

                                                            
  .2030روابط املياه والصرف الصحي عرب خطة التنمية املستدامة لعام  -للجنة األمم املتحدة للمياه  2016تقرير   1
  . دافوس.2020 لعام تقرير املخاطر العاملية. 2020املنتدى االقتصادي العاملي.   2
3  FAO and UN Water. 2021. Progress on Level of Water Stress. Global status and acceleration needs for SDG Indicator 

https://doi.org/10.4060/cb6241enRome. . 2021, 6.4.2   
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ملياه؛ وشّددت على احلاجة املّلحة إىل معاجلة الروابط القائمة بني الزراعة وجودة املياه  سقاسرتاتيجي ومت لألنشطة املتصلة 
لتعاون مع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة ملنظمة،   .والتلوث، يف إطار الوالية املنوطة 

 2023 لعام للمياه الدويل ، سيعقد مؤمتر األمم املتحدة75/212قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  عليه وكما نص -7
الدويل للعمل من أجل  األمم املتحدة عقدالستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ  2023 آذار/مارس 24 إىل 22 من الفرتة يف

ت تزايد لنظر إىلو . 2028-2018 املياه للفرتة ملياه  التحد إلنتاج الزراعي واألمن الغذائي والقدرة فيما خيص ااملتعلقة 
مؤمتر األمم الزخم املتنامي قبيل انعقاد تغري املناخ، واحلاجة امللحة ملعاجلتها، من األمهية مبكان اغتنام  الصمود يف وجه  على

، وتعظيم الفوائد االجتماعية والغذائية نظم الزراعيةال، وإعادة النظر يف طرق إدارة املياه يف 2023لعام املتحدة للمياه 
 .ا الصددواالقتصادية والبيئية وعمل املنظمة يف هذ

  والغذائية نظم الزراعيةاليف  املائيةموارد لبشأن اإلدارة املتكاملة ل املنظمةإجراءات  -انيً 
ا بت رحّ  -8 مج يف دور  بعد املائة بتقييم مسامهة املنظمة يف توافر املياه وخدمات الصرف نيالثالثة والثالثجلنة الرب

ا إدارة مستدامة ( اإلدارة؛ وأكدت على األمهية الكربى  وردالتنمية املستدامة)  من أهداف 6اهلدف الصحي للجميع وإدار
ج  ملنظمة، وعلى ضرورة قيام املنظمة بتحديد  لنسبة إىل الوالية األساسية املنوطة  لإلدارة املستدامة للموارد املائية 

ملياه؛ وشّددت على احلاجة امللحً  تسقاسرتاتيجي وم اجلة الروابط القائمة بني الزراعة وجودة املياه ة إىل معلألنشطة املتصلة 
لتعاون مع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة ملنظمة،  ودعت إىل النظر يف قضا املياه  ؛والتلوث، يف إطار الوالية املنوطة 

ملنظمة، وال سيما عرب التشجيع على مناقشته ا من قبل األجهزة من منظور شامل لعدة قطاعات يف إطار الوالية املنوطة 
سية ذات  .الصلة  الر

الزراعية من خالل تعزيز املعلومات الرقمية والرحبية إجراءات املنظمة ودعمها لدفع اإلنتاجية  -ألف 
 وإدارة املياه  واالبتكار

خماطر  أمامالقطاعات  أضعفوتوافرها وهو من بني املياه  لىع صولاحلعلى ل حرج يعتمد اإلنتاج الزراعي بشك -9
 وال يستفيد على مستوى العامل.املسحوبة يف املائة من املياه العذبة  72رب اتستهلك الزراعة ما يقو املناخ. تغري ب املرتبطةاملياه 

أو الري يف البلدان  املتطورةالزراعة البعلية من يف العديد من البلدان شبه القاحلة، ماليني املزارعني أصحاب احليازات الصغرية 
ت جيدة من فيهاتتوفر   اليت م على الصمود أمام  حيدياه نسبًيا، مما امل مستو م اإلنتاجية وسبل عيشهم وقدر من إمكا

 .على الصعيد احمللياألمن الغذائي حتقيق الصدمات و 
 وطأةالتخفيف من يف ، و التجارية لألغراض الري دورًا حامسًا يف االنتقال من زراعة الكفاف إىل الزراعة ؤدييو  -10

يف أما يف املائة؛  100 ىلإ 30بنسبة البعلية اجملاورة  املساحاتالغالل املروية عادة تفوق و النمو االقتصادي.   حتقيقالفقر و 
؛ كما يدعم الري إنتاج أغذية وفواكه الزراعةموسم  إطالةمن يمّكن الرّي فاف، فاجل ا منا شديدً مومسً  اليت تشهداملناطق 

ت و/أو أكثر رحبية، و أكثر غنية وخضروات   عالوة على ذلك، ميكنو اإلنتاج يف ظل تغري املناخ؛ يساهم يف ثبات ملغذ
إىل جانب حتسني القدرات واحلوكمة و . ئيةوارد املاامل من على نطاق واسع نيالريفي الطريق الستفادة السكان ميّهدأن  للري

دة الرحبية،  يوّلدواألسواق الريفية والبنية التحتية،  اإلنتاج  تباوث ،احملاصيل تلفخماطر  واحلد منالري فوائد مباشرة (ز
حة ، والدخل اإلضايف، فرص العملفوائد غري مباشرة (  عنفضًال )، املائيةوارد من امل ةالعادل واالستفادةالغذائي احمللي،  وإ

 ).إمدادات األغذيةشروط متوازنة ألسواق 
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كثر من الضعف. 1961منذ عام و  -11 يف املائة من اإلنتاج الزراعي العاملي  40يت حوايل و، زادت املساحة املروية 
يف أفريقيا جنوب  اتقريبً  األراضي مجيع وتُعدّ  4يف املائة فقط من جمموع األراضي الزراعية. 20من األراضي املروية، أي حوايل 

ع األ 93الصحراء الكربى ( البحر الكارييب، وثلثي أراضي احملاصيل و راضي الزراعية يف أمريكا الالتينية يف املائة)، وثالثة أر
لمياه احملّسنة لدارة اإلتغطي و بعلية.  أراضٍ يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا، وأكثر من نصف األراضي الزراعية يف آسيا 

مياه األمطار واإلدارة املستدامة  جتميعيف النظم البعلية جمموعة واسعة من التدابري، مبا يف ذلك الزراعية لالستخدامات 
ميكن  وهي تدابري، فضالً عن الري التكميلي، وإنشاء املصاطب واحلراثةتغطيتها لألراضي وممارسات احلفاظ على الرتبة مثل 

ت إضافية   البعلية. النظميف ت إلنتاج الغالأن تساعد مجيعها يف إطالق إمكا
. والنزاعات حوهلاندرة املياه واجلفاف وتلوث املياه وتقلب توافرها  جراءالزراعة  وتتزايد املخاطر اليت تواجهها -12

ا مع  املناخية املتطرفة الظواهرتواتر زداد ياملرجح أن   منو  ر  اتساعوشد  الزراعة مدمرة علىتغري املناخ، مما يتسبب يف آ
ا وسبل العيش اليت تعتمد عليها.  وسالسل القيمة املرتبطة 

بادرات املو  5)،الشراكة العاملية بشأن ندرة املياه يف الزراعة( نظمة العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعةاملبناء على إطار و  -13
، واستجابة لطلبات األعضاء يف الشرق األدىن وأفريقيا وآسيا/احمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية بشأن ندرة القطرية/اإلقليمية

 لزراعة والبيئةيف اندرة املياه مسألة معاجلة  على) VAIAضافة (املقيمة ال يذ ستعمل مبادرة منطقة التأثريالبحر الكارييب، و 
 دوات واحللول الرقمية املبتكرة لتحقيق األمن املائي والغذائي.توسيع نطاق اإلجراءات وتعزيز املمارسات واألمن خالل 

من  كًال   )SoLaWISe( الرتبة واألراضي واملياه املتكامل حول علوماتاملنظام ملنظمة املتمثلة يف امبادرة  تدعمو  -14
حملاصيل شأن ابمن خالل تعزيز نظام املعلومات املتكامل من جانب املزارعني التكاليف  اإلنتاجية والرحبية والقدرة على حتمل

املياه والرتبة واألراضي، ويف الوقت نفسه، تعزيز احلوكمة واملؤسسات  ألغراض حوكمةواحلقول (املناطق الزراعية اإليكولوجية) 
حةخالل   منالبشري رأس املال و   .أدوات لتحسني عملية صنع القرار إ

ت املعلومات منصاتكل من   تُعدّ و  -15  املياه إلنتاجية بعد عن االستشعار بوابة مثل لمنظمةل احلالية والبيا
)WaPOR(،6 العاملية اإليكولوجية الزراعية للمناطق املكانية اجلغرافية اخلرائط ورسم )GAEZ(،7  لإلعالم العاملي النظامو 

 اجلفاف خرائط رسم ألغراض ASI(،9( الزراعي اإلجهاد مؤشر ونظام 8،)GIEWS( والزراعة األغذية عن املبكر واإلنذار
 الرتبة حول املتكامل علوماتامل نظامب ينبغي دعمها حتليلية اأطرً  ،األرض مالءمةحتديد  أدوات عن فضالً  ،والري والرتبة

ا الطبيعية ملواردا استخدام لتوجيه واملياه واألراضي  .واستدامة بفعالية وإدار
 التغذية جماالت يف البلدان دعم على ،)الصندوق( الزراعية للتنمية الدويل الصندوق مع لتعاونتعمل املنظمة، و  -16

 املزارعني قدرات بناء نظمةامل تدعمو . املناخ وتغري والتغذية واألغذية املياه بني الروابط ودراسة ،للمياه املراعية والزراعة
سعار وتغذيةً  تنوًعا أكثر غذائية خيارات إىل الوصول لتحسني واملؤسسات  النظاموتنوع  جودة حتسنيغراض أل معقولة و

 .املياه إنتاجية خالل من للجميع الغذائي

                                                            
يار. تقرير جتميع2021منظمة األغذية والزراعة.   4 . روما.2021 ي. تقرير حالة املوارد من األراضي واملياه لألغذية والزراعة يف العامل: نظم عند حافة اال

https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb7654ar  
5  /https://www.fao.org/wasag/overview/ar  
6  /productivity/en-water-for-sensing-action/remote-https://www.fao.org/in  
7  /https://gaez.fao.org  
8  /https://www.fao.org/giews/ar    
9  https://www.fao.org/giews/earthobservation/asis/index_1.jsp?lang=ar       
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 ،الصحي والصرف املياه إمدادات خالل من املائية للموارد املتكاملة اإلدارة معاجلة يف نظمةامل إجراءات - ء
 الدائري االقتصاد إىل والتحول ،املياه تلوث منعو 

 املياه لنوعية التدرجيي التدهور بسبب أيًضا بل ،فحسب هلذا املورد املادية درةالن عن  العامليف املياه ندرة تنجم ال -17
 على اجلوفية املياه لتلوث جدي تقييم وليس هناك أي. ة لالستخداماآلمن املياه كمية  من يقلل مما ،البلدان من العديد  يف

 .ذا الشأن واملخاطر الشكوك تزايد إىل يؤدي مما ،العاملي املستوى
ت  تزادقد و  -18  الصحة وكذلك االقتصادي النمو يقوض مما ،والنامية املتقدمة البلدان من كل  يف املياه تلوثمستو

ملرض  حتفهم كل عام شخص 420 000 من أكثرويلقى . البدنية وسالمة البيئة ملليارات األشخاص  حوايلفيما يصاب 
 )2( ملياري من أكثر يفتقرو . ةملوث أغذية تناول بسبب -أشخاص  عشرة كل  من واحد حوايل - شخص مليون 600

 ألي العاملية الصحي الصرف مياه من املائة يف 80 ربايق وال خيضع ما. األساسية الصحي الصرف خدمات إىل شخص
ا  مع ،معاجلة ت مواد هلا عالقة على حتتويأ  املسطحات تلوث واليت ،السمية شديدةال الصناعية التصريفاتو  البشرية لنفا
 .املائية

 على شيوًعا األكثر شكلةامل ،ويشكل التخثث. حينما تنتشر على نطاق واسع املياه تلوث ويصعب التعامل مع -19
ت من العايل احملتوى نتيجةوذلك  ،املياه جودةحيث   منالعاملي  الصعيد  عزىتُ و ). والنيرتوجني الفوسفورال سيما ( املغذ
نإذ أن  الزراعة؛ إىل رئيسي بشكل املشكلة هذه ت جر  ،املاشية وخملفات ،الرتبة ورواسب ،اآلفات ومبيدات ،الزراعية املغذ
 واملستحيل ،واملكلف ،الصعب من يصبح ،املياه تلوث مبجردو . اجلوفية واملياه املائية اجملاري تلوث يف تساهمعناصر  كلها
ت التخلص من ،األحيان  من كثري  يف  .امللو

 جينومات دراسة بغية للجينوم الكامل التسلسل قبيل من التكنولوجيا استخدام نطاق توسيع على نظمةامل وتعمل -20
مج هذا ويسمح .مصدرها من األغذية تلّوث من لوقايةل الغذاء إىل املياه من مسارها وتتبع املمرضة العوامل لتعاون  الرب

 يف املياه جودة دجمهمن خالل  ،متكاملة كمسألة  واألغذية املياه جودة عاجلةمب مع أعضاء املنظمة والشركاء اآلخرين للبلدان
 .العملية هذه على اجلينومية املراقبة وتطبيقه األغذية بسالمة اخلاصة االعتبارات

 "املزدوج للري واملياه واإلصحاح والنظافة  نظمةامل ج خالل من للمياه متعددة استخدامات ويضمن استحداث -21

SMART WASH-IrrigationSMART "،10 وتوفري الري تعزيز خالل من للمجتمعات األساسية االحتياجات تلبية 
 الري ربط ومن شأن. "صحة واحدة" لنهج استجابة ،الضعيفة للمجتمعاتالصحية  والنظافة الصحي والصرف املياه مرافق
 والصحة على صعيد األغذية متضافرة نتائج حتقيق ألغراض ،الصحية والنظافة الصحي والصرف املياهيف  ستثماراتال

 والتمكني االعتبارات اجلنسانية مراعاة مع واألسر زلااملن مستوى على للمياه املتكاملة اإلدارة خالل من الغذائي واألمن
 .املوارد املائية وتنمية الريفية للزراعة الالزم التمويل يستقطب أن، اجلنساين

 استخدام بشأن الدولية السلوك دونةمل الرتويج خالل من الزراعية راضياأليف  مسدةاأل إدارة إىل نظمةامل وتطرقت -22
ا األمسدة  العاملية واملنظمة ،العاملية الصحة منظمة - ج "صحة واحدة"يف  شركاءال مع والعمل ،مستدام حنو على وإدار
مج ،احليوان لصحة ت مضادات مبقاومة الوعي إذكاء بشأن - للبيئة املتحدة األمم وبر  ممارسات بشأن وكذلك امليكرو
 .البيئة يف اآلفات مبيدات إدارة

                                                            
10  /https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1306en  
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 الصرف اقتصاد تعزيز يف) TBC( اإلصحاحنظم  جملس وحتالف للمياه املتحدة األمم جلنة مع نظمةامل تعاونتو  -23
ت موارد حتويل تعزز اليت والدائرية املغلقة احمللية املوارد حلقات من املزيد إنشاء خالل من الصحي  مياه أو أمسدة إىل النفا

 .حملًيا ذلك بعد ُتستخدم حيوية طاقة أو مستصلحة

  البيئية النظم وإصالح البيولوجي التنوع أجل من املياه جمال يف املنظمة إجراءات -جيم
 ،اإليكولوجي النظام على القائمة احللول تطبيق جنحت اجلهات الفاعلة من القطاعني العام واخلاص يف -24
 املتعلقة الكوارث النامجة عن املخاطر من واحلد ،اجود وحتسني املياه توافر لتعزيز الطبيعية العمليات حتاكي أو تستخدم واليت
 التنمية خطة ذلك يف مبا العاملية االتفاقيات تواصل كما.  والريفية احلضرية الطبيعية املناظر من كل  يف ،املناخ وتغري ملياه

 عقد إىل إلضافة ،2020 بعد ملا البيولوجي للتنوع العاملي واإلطار ،املناخ تغّري  بشأن ريس واتفاق ،2030 لعام املستدامة
مج نظمةامل بقيادة11 2030-2021 للفرتة اإليكولوجية النظم إلصالح املتحدة األمم ، االعرتاف للبيئة املتحدة األمم وبر

 .اإليكولوجي النظام على القائمة حللولاليت تقدمها ا القيمة ملسامهة
 الشركاء مع لعملوذلك  ،وإصالحه اإليكولوجي النظام على القائمة للحلول الرتويج على نظمةامل وتعكف -25

املستدام  واستخدامه البيولوجي التنوع صون دون حتول اليت لحواجزالتصدي لو  ،مبتكرة متويل آليات لوضع واألعضاء
 .والتخطيط اتالسياس وأطر املؤسسي لمسارل التبعية ذلك يف مبا ،اإليكولوجية النظم وإصالح

 العاملية واآلليات احلوارات يف املنظمة إجراءات - دال
 جناح من الرغم علىف. قطاعًيا ًجا الغالب يف ملياه املتعلقة القضا معاجلة حماوالتخالل العقود األخرية  اختذت -26

 وُتطَاَلب. القصوى حدوده إىل اآلن وصل قد القطاع على املرّكز النهج أن يبدو ،خمتلفة بطرق احملاوالت هذه من العديد
 .الغذائي األمن وضمان األغذية نتاجإل الالزمة املياه من حصتها" تربر" ن أكثر من أي وقت مضى لزراعةا

ا يف نظمةامل يف الزراعة جلنة تأقرّ و  -27  حوكمة تعزيز إىل حلاجة ،2022 متوز/يوليو املنعقدة يف والعشرين الثامنة دور
 األعضاء وشجعت ،املياه حيازة حول العاملية احلوارات ودعمت ،املياه ملوارد املستدامة اإلدارة أجل منا وحياز  املياه
 املبذولة اجلهود ضمن املياه حليازة املسؤولة احلوكمة مبادئ حتديد بشأن البلدان بني املبادالت من سلسلة يف املشاركة على
 .املستدامة املياه وتوزيع إدارة نظم وحتسني املياه حقوق تعقيد لفهم
 أهداف حتقيق يف املياه بدور الوعي إلذكاء مسبوقة غري فرصة 2023 لعام للمياهالقادم  مؤمتر األمم املتحدة ويتيح -28

 خبصوص اقرتاًحا نظمةامل قدمتو . الوطين املستوى على املياه جتاه العاملية االلتزامات مجيع وللتعرف على املستدامة التنمية
 التنمية أهداف حتقيق أجل من للمياه وطنية طريق خارطة إعدادإىل  طوًعا لبلدانلكي تعمد او  املياه بشأن روما حوار

ا من واليت ،املستدامة  يفالذي سُيعقد  2023 لعام للمياه ؤمتر األمم املتحدةمل املياه أعمال جدولتنفيذ  يف تسهم أن شأ
 .2023 آذار/مارس

                                                            
11 details/ar/c/1469987-publications/resources-and-t/toolssuppor-https://www.fao.org/policy  و-https://www.fao.org/land

/water/water/ar  
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 املياه بشأن لمنظمةل الرباجمية املبادرات تعزيز: آفاق املستقبل -الثً 
 املياه تربط اليت التدخالت نطاق وتوسيع املائية لمواردل املتكاملة اإلدارة دعم هلا يتيح فريد وضع يف نظمةتوجد امل -29
ت وإدارة ،املناخ بتغري  ومقاومة ،والتغذية ،واألراضي الرتبة وإدارة ،البيولوجي والتنوع ،اإليكولوجية النظم وإصالح ،الغا

ت مضادات جمهاو  ،األغذية وسالمة ،امليكرو  واحلد من املتداخلة الفوائد لتحقيق" واحدة  صحة ،واحدة مياه"بشأن  بر
 .املخاطر

حبسب و  ،املياه جمال يف الشامل الوافرة وعملها نظمةامل خربات على وبناءً  ،أعاله املذكورة للحاجات املاسة وإدراًكا -30
مج للجنة املائة بعد والثالثون الثالثة الدورة متهاقدّ  اليت لتوجيهاتا  والدورة ،الزراعة للجنة والعشرون الثامنة والدورة ،الرب

 النظم يف بفعالية ملياها إدارة لتعزيز األعضاء مع لشراكة الرباجمية املبادرات من جمموعة سُتنفذ ،للمجلس السبعون بعد املائة
 :ذلك يف مبا ،املناخ تغري الصمود يف وجه على والقدرة الغذائي األمنحتقيق  أجل منوالغذائية  الزراعية
 العاملي املستويني على الرئيسية حملاصيلبشأن ا واملياه واألراضي الرتبة حول متكامل معلومات نظام استحداث  )أ(

حة وذلك ،والوطين  قرارات الختاذ واملزارعني القرار مبا يدعم صانعي املناسب الوقت ويف مةقيّ  معلومات إل
 املائية؛ واملوارد واألراضي الرتبة بشأن مستنرية

املنبثقة  احللول نطاق وتوسيع ،)AWSAME( والبيئة الزراعة يف املياه ندرة معاجلةاجلديدة بشأن  بادرةامل تنفيذو   )ب(
 لألعضاء املؤسسية القدرات وتعزيز ،املياه لندرة اإلقليمية واملبادرات املياه ندرة بشأن العاملي املنظمة إطار عن
 املياه؛ ندرة بشأن لمنظمةل املشرتكة اإلقليمية التقنية املنصة خالل من

ت بشأن احلالية اجلهود نطاق توسيعو   )ج( ت وتعزيز املياه عمليات تقييمو  بيا  ونظم املتكاملة واملعلومات البيا
النظام العاملي للمعلومات بشأن املياه و  ،املياهواملراجعة يف جمال  اسبةاحمل ذلك يف مبا ،والرقمية اآلنية املعلومات
ت لتوفري ،)WaPOR( املياه إلنتاجية بعد عن االستشعار بوابةو )، AquaStat( والزراعة  وعالية شاملة بيا
 الزراعية؛لالستخدامات  ملياها إدارة تفعيل أجل من اجلودة

 خدمات واحتياجات متغري مناخ ظل يف واجلفاف املياه ندرة ملعاجلة العاملية الري حتياجات اتبّني  خرائط رسمو   )د(
 ؛النامية البلدان من العديد يف الري

 الوكاالت مع لتعاون ،املنظمة والية ضمن ،الزراعة عن الناجم والتلوث املياه جودة ملعاجلة مبتكرة حلول وضعو   )ه(
 ؛املعنية

 تعزيز خالل من الصغرية احليازات أصحاب ملزارعنيا ورحبية واألمناط الغذائية التغذيةوتنوع  جودة حتسنيو   )و(
م دة يف تساهم اليت الزراعية واملمارسات والرتبة للمياه املستدامة اإلدارة تبين على قدر  وتنويع الغالت ز

ت من احملتوى حيث من اإلنتاج وجودة احملاصيل  ؛االقتصادية والقيمة املغذ
ر ومعاجلة ،بفعالية الزراعية ملياها إدارة أجل منها وتنفيذ مناخية إجراءاتاختاذ و   )ز(  املياه ندرة آ

ت واجلفاف  للفرتة املناخ تغري بشأن نظمةامل سرتاتيجية مع االسرتشاد ،والغذائية الزراعية نظمال على والفيضا
  ؛2022-2031

ت ملواجهة املوارد تعبئة جهود يف ،طلبهم على بناء ،لألعضاء املقدم الدعم والرفع من مستوى  )ح(  املتعلقة التحد
 .العاملية البيئة ومرفق التكيف وصندوق لمناخاألخضر ل صندوقال خالل من ذلك يف مبا ،املائية املوارد دارة
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 :املائية لمواردل املتكاملة اإلدارة يف جمال نظمةامل عمل لتعزيز التالية اجلديدة املبادرات قرتحتُ  ،ذلك إىل ةضافإلو -31
 من املائية لمواردل املتكاملة اإلدارة حنو السياسية اإلرادة وحشد االبتكار لتحفيز املياه بشأن روما حوار تنظيم  )أ(

 ؛املناخ تغري يف وجهالصمود  على والقدرة الغذائي األمنحتقيق  أجل
 ؛البلدان تقودها اليت التشاركية والعمليات احلوارات خالل من ملياهتُعىن  وطنية طريق خرائط إعداد دعمو   )ب(
ا،  والسياسية التقنية العمليات يف بنشاط للمشاركة األعضاء دعمو   )ج(  املثال سبيل على ،االقتضاء عندوقياد

ا  الزراعة جلنة تهأقرّ  الذي النحو على املياه حيازة حول العاملي احلوار  حوكمة من أجل ،والعشرين الثامنةيف دور
 ؛ للمياه وشاملة فعالة

 ج خالل من األخرى والقطاعات الزراعة بني ملياه املتعلقة األنشطة بني االتساق تحسنيل األعضاء دعمو   )د(
 .املائية للموارد املتكاملة اإلدارة

ت لتصديمن أجل ا لمنظمةل املشرتك االجتماع اتتوجيه لتمستُ  ،لنظر إىل املستقبلو  -32  نظمال يف املياه لتحد
 .األوسع نطاقًا 2030 لعام املستدامة التنمية وخطة املناخ تغري سياق يف والغذائية الزراعية

 املائية واردامل إدارة مناقشة تشجيعب السبعني بعد املائة دورته يف اجمللس اختذه الذي القرار عقب ،ذلك على عالوةو  -33
سية األجهزة قبل من  ،2023 لعام للمياه مؤمتر األمم املتحدة اليت سيشكلها التحول نقطةب واالعرتاف ،الصلة ذات الر

 الثالثة الدورة يف للمناقشة كموضوع  فيها للنظر املياه موارد إدارة موضوع املشرتك االجتماع يدعم أن املهم من سيكون
سي األجهزة دورات يف لفرتة السنتني وكموضوع للمؤمتر واألربعني يقوم  أن ميكن ،الصدد هذا ويف. 2025-2024 للفرتة ةالر

 .ملؤمترا مثّ  نم عليه وافقاالقرتاح لكي يُ  هذا ملصادقة على اجمللس االجتماع املشرتك بتوصية


