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املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية
امللخّص والتوصيات
تشكّل املياه عامالً أساسي ًا بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية .ولكن نظرراً إىل أهراا النمرو الشرامل
والتنمية املستاامة ،تطرح حتايات عاياة متعلّقرة بامليراه واألمرن الغرذائي والتغذيرة ،ايفن وس املسرتقبل ،وس
السياق الواسع الذي يربط بني املياه واألرض والرتبة والطاقة والغذاء.
وس هذا الصاد ،طلبت جلنة األمرن الغرذائي العراملي (الل)نرة) س أرتوبر/تشررين األوّ  ،5102مرن
فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء) ،إعااد تقرير بشأن امليراه واألمرن
الغذائي لينارج س إطار اجللسة العامة الثانية واألربعني لل)نة املزمع عقاها س .5102
وينظر هذا التقرير س العالقات القائمة بني املياه واألمن الغذائي والتغذية انطالق ًا من املستوى األسرري
ووصوالً إىل املستوى العاملي .ويارس هذه الروابط املتعادة س سياق الطلب التنافسي وتفاقم نرارة املروارد وتغيّرر
املناخ .وهو يبحث س سبل حتسني إدارة املياه س جمالي الزراعرة والرنظم الغذائيرة إىل جانرب طررق حتسرني
حورمة املياه لتحقيق مزيا من األمن الغذائي والتغذية لل)ميع ايفن وس املسرتقبل .ويتوجّر التقريرر عرن قصرا
حنو اختاذ اإلجراءات .وهو يروفّر أمثلرة وايرارات جيرب تنفيرذها مرن جانرب لتلرص أصرحاص املصرلحة
والقطاعات املعنية حبسب اخلصائص اإلقليمية واحمللية.
وس ما يلي تلخيص عن أبرز ما جاء س التقرير من مالحظات ونتائج:
 1فريق اخلرباء الرفيع املستوى" .5102 ،املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية" .تقرير صادر عن فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي
والتغذية التابع لل)نة األمن الغذائي العاملي ،روما  .5102التقرير الكامل سيُتاح قريب ًا على املوقع التالي.www.fao.org/cfs/cfs-hlpe :
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املياه عامل مركزي بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية
-0

املياه هي حياة .هي أساسية لألمن الغرذائي والتغذيرة .وهري عصرب الرنظم اإليكولوجيرة يرا في را
الغابات والبحريات واألراضي الرطبة اليت يعتما علي ا األمن الغذائي والتغذية بالنسبة إىل األجيرا
احلاضرة والقادمة .وتشكّل املياه ذات اجلودة والكميرة املالئمرتني أمرراً أساسرياً للشررص واإلصرحاح
وإنتاج األغذية (مصائا األمساك واحملاصيل والثروة احليوانيرة) وه يزهرا وحتويلر ا وحتريرريها.
وإن املياه حمورية أيرياً بالنسبة إىل قطراعي الطاقرة والصرناعة وغريهرا مرن القطاعرات االقتصرادية.
وغالباً ما تشكّل اجلااو واألجسا املائية طرقراً أساسرية للنقرل (يرا س ذلرخ املرااالت واألغذيرة
والعلص) .وبشكل عا  ،تاعم املياه النمو االقتصادي وتوليرا الراال وبالترالي اإلمكانيرة االقتصرادية
للحصو على األغذية.
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وتُعترب مياه الشرص ايفمنة واإلصحاح أمرين جوهريني لريرمان تغذيرة اجلميرع وصرحت م ورررامت م.
ومن شأن نقص الوصو إىل مياه الشرص ايفمنرة ومرافرق اإلصرحاح وسارسرات النظافرة الصرحية أن
يقوّض احلالة التغذوية لألشخاص بفعل األمراض املنقولة باملياه واإلصرابات املعويرة املزمنرة .وعلرى
الرغم من التق ّا امللحوظ احملرز س جما الوصو إىل مياه الشرص واإلصحاح ،تشري منظمرة الصرحة
العاملية واليونيسيص إىل أن  4س املائة من سكّان املان و 01س املائرة مرن سركّان األريرا س العرا
(هذه النسبة تبلغ  44س املائة من سكان األريا س أفريقيا جنوص الصحراء) رانوا ما زالوا يفتقرون
إمكانية احلصو على مصادر حمسّنة ملياه الشرص عا  25105و 52س املائة من السكان افتقرروا إىل
إمكانية الوصو إىل مرافق اإلصحاح احملسّنة أو املشرترة.3
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ووفقاً ملنظمة األغذية والزراعة (الفاو) مت ه يرز  200مليرون هكتراراً مرن األراضري يعراّات الرري
عا  ،5112أي  14س املائة من األراضي املروية ،وما يناسب  01س املائرة مرن األراضري املزروعرة
ويساهم س  44س املائة من إمجالي إنتراج احملاصريل .ويشركّل الرري املوثروق أمرراً أساسري ًا لزيرادة
املااايل وضمان اسرتقرارها وتروفري سربل رسرب العريد لعراد واسرع مرن املرزارعني مرن أصرحاص
احليازات الصغرية .وتست لخ الزراعة املروية إىل حا بعيا أرررب رميرة مرن امليراه املسرتخامة عاملير ًا
يا يبلغ  525مليار مرتاً مكعّباً من املياه السطحية واجلوفيرة املسرحوبة 4س عرا  .†5102ويسراوي
ذلخ  1.2س املائة من تافقات املوارد املائية العذبة املت)رادة س العرا و 41س املائرة مرن الكميرات
اليت يسحب ا البشر عاملياً ،مع وجود أوج ااتال بني البلاان :إذ تبلغ هذه النسبة  21س املائرة
س البلاان ذات الاال املنخفض و 42س املائة س البلاان ذات الاال املرتفع.

 2املصادر احملمية من التلوّث اخلارجي ال سيما املواد الغائطية من اال البناء أو التااالت الفاعلة.
 3املرافق اليت تريمن الفصل الصحي للفريالت البشرية لئال حيتخ ب ا البشر.
 4سحب املياه (أو "استخاا املياه") ال يعين بالريرورة صاس است الك املياه الذي يشكّل نسبة املياه املسحوبة اليت ال تعود إىل مصار املياه األصلي
بعا سحب ا (فتًست لخ نسبة  00س املائة من عمليات السحب اليت جيري ا قطاع الطاقة ،و 21س املائة من عمليات السحب ألغراض الزراعة املروية
أي اليت تتبخر س اجلو أو ترشح من أوراق النباتات) .وغالباً ما يؤدي سحب املياه وإعادت ا إىل املصار األصلي إىل تغيّر س جودت ا.
† تقايرات مؤشرات التنمية العاملية (قاعاة بيانات البنخ الاولي) لعا  5102حبسب األرقا املتوافرة.
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توافر املياه واستقرارها من أجل األمن الغذائي والتغذية
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يتفاوت ماى توافر امليراه برني األقراليم اجلغرافيرة بشركل رربري ،مرن حيرث ميراه األمطرار وامليراه
السطحية أو اجلوفية على حاٍ سواء .وجيب بالتالي النظرر س مسرألة تروافر امليراه علرى املسرتويات
اإلقليمية والوطنية واحمللية.
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ومتثّل املياه اجلوفيرة مصراراً مسرتقراً للميراه بشركل اراص .وترأتي نسربة  41س املائرة مرن امليراه
املستخامة للري من مصادر املياه اجلوفية .وتوفّر األاررية العايرا مرن الفررص ال سريما بالنسربة إىل
املناطق اليت ال متلخ مصادر أارى .غري أن ذلخ يشكّل أيريراً حتراياً رئيسرياً للمسرتقبل ألن معظرم
املياه اجلوفية غري مت)ادة وسريعاً ما ميكن استنزا اخلزانات اليت تت)راد بربطء .وتُ)راد بعرض
اخلزانات املائية اجلوفية "األحفورية" وفق جاو زمرين جيولروجي فقرط ،مرا قرا يسرتغرق ايفال
أو حتى املاليني من السنني.
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وحتافظ النظم اإليكولوجية واملناظر الطبيعية على املوارد املائية .وقا تريطلع الغابرات براور رئيسري
س دورة املياه سا يريمن جودت ا ورميات ا واستقرارها ألغراض االستخاا البشري.
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ويفاقم تغيّر املناخ درجة عا اليقني املتعلّق بتوافر املياه س العايا من األقاليم .ف و يؤثر علرى التسراقطات
وانسياص املياه السطحي والتافقات املائية وجودة املياه وحرارت ا وتغذية املياه اجلوفية .رما سريؤثر علرى
رل من النظم البعلية من اال أمناط التساقطات ،والنظم املرويرة مرن ارال تروافر امليراه س األحرواض.
وسيغيّر املتطلبات من املياه بالنسبة إىل احملاصيل والثروة احليوانية وسيؤثر على تافقات املياه وحرارت را
س األجسا املائية سا سيؤثر باوره على مصائا األمساك .وقا يتفاقم اجلفرا س بعرض املواسرم واملنراطق
بفعل اخنفاض مستوى التساقطات و/أو زيادة النتح التبخّري .وسيؤثر تغيّرر املنراخ بشركل ملحروظ أيريراً
على مستوى البحر سا يؤثر باوره على املوارد املائية العذبة س املناطق الساحلية.

االستخدامات التنافسية للمياه
-1
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س معظم األمارن س العا  ،تعاني املوارد املائية من إج اد متعاظم .فيمثّرل ررل مرن النمرو السركاني
وارتفاع املااايل ،وتغيّر أمناط احلياة والنظم الغذائية ،وتزايرا الطلرب علرى لتلرص اسرتخاامات
املياه ،ضغوط ًا متزاياة على املوارد املائية العذبرة احملراودة .وبلرغ إمجرالي عمليرات سرحب امليراه
للزراعة والطاقة والصناعة والبلايات س العا عرا  †5102نسربة  2س املائرة مرن املروارد املت)رادة
الااالية ،وهي نسبة ترتاوح بني  5.5ألمريكا الالتينية والبحر الكراري و 055س املائرة س الشررق
األوسط ومشا أفريقيا.
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وترتبط املياه بالطاقة ارتباطاً وثيقاً حبيث إن املياه املستخامة لتوليا الطاقة مثّلرت  02س املائرة مرن
عمليات سحب املياه على املستوى العاملي س عا  5101سا قا ينافس نسبة املياه املسرحوبة إلنتراج
األغذية .وس الوقت عين  ،تشكّل الطاقة أمراً أساسياً لتوفري مياه الري وه يز األغذيرة وحتريرريها
ومعاجلة املياه ومياه الصر الصحي.
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ووفقاً لسيناريو بقاء األمور على حاهلا الصادر عن منظمة التعاون والتنمية س املياان االقتصادي ،من
املتوقع أن يزداد الطلب العاملي على املياه حبوالي  22س املائة حبلو  ،5121علماً أن  41س املائة
من السكان س العا يعيشون س أحرواض األن رار الريت تشر ا إج رادًا مائير ًا حرادًا (حبيرث تفروق
عمليات سحب املياه القارة على تغذية املياه اجلوفية بنسبة  41س املائة) ال سيما س مشرا أفريقيرا
وجنوب ا وجنوص آسيا ووسرط ا .ويعرزى النمرو املتوقّرع س الطلرب حترى عرا  5121إىل التصرنيع
( 411+س املائة) والك رباء احلرارية ( 041+س املائة) واالستخاا احمللي ( 021+س املائة) ،مرع
وجود جما منحسر لزيادة املياه املستخامة للري.

ندرة املياه والوصول إليها
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تعرّ نارة املياه عموماً 5بأن ا الفارق بني توافر املياه – مستوى املوارد املائية املت)ادة (مياه األمطار
واملياه السطحية واجلوفيرة) واملتروافرة ضرمن منطقرة معيّنرة – والطلرب املعريّن علي را يرا س ذلرخ
االحتياجات األساسية .غري أن عاد املنظورات بشأن نارة املياه يساوي عاد املنظورات بشرأن تروافر
املياه والطلب علي ا .وميكن للمناطق الغنية باملياه أن تعاني من نارة املياه س حا وجود طلب مفرط
علي ا ،وغالباً ما يكون ذلخ يوازاة زيادة التنرافس علرى اسرتخاا امليراه برني القطاعرات (الزراعرة
والطاقة والصناعة والسياحة واالستخاا املنزلي) وسوء إدارة هذا التنافس.
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ويستنا الوصو إىل املياه واستخاام ا من أجل األمن الغذائي ،إىل عالقات القوة القائمة بني البلراان
على املستويات االجتماعية والسياسية واالقتصادية س أحواض امليراه وعلرى املسرتوى احمللري ،وإىل
البنى األساسية ومياه األمطار .وقا يشكّل ضمان الوصو إىل املياه حتاياً ااصاً بالنسبة إىل أصحاص
احليازات الصغرية والشعوص الريعيفة وامل مشة والنساء.

 5قا عرّ بعض املؤلفني "نارة املياه" باالستناد إىل عتبات حمادة مسبقاً للمياه ،مثل عتبة الر  0 411مرت مكعّب والر  0 111مرت مكعّرب مرن امليراه
املتاحة للفرد الواحا سنوياً اليت من شأن ا تغطية رل االستخاامات يا س ذلخ الزراعة (الري) وغريها من القطاعات االقتصادية .وبالنسبة إىل مؤلفني
آارين ،يشري تعريص "نارة املياه االقتصادية" إىل األوضاع اليت ال يتم توفري املياه في ا حيث احلاجة إلي ا وباجلودة املنشودة بسبب عوامل اقتصادية
على غرار االفتقار إىل البنى األساسية ونظم التخزين والتوزيع وما إىل ذلخ على الرغم من توافر املياه س البيئة من الناحية املادية لتلبية الطلب باملبراأ.
وميكن استخاا تعريص "ن ارة املياه االجتماعية" لإلشارة إىل احلاالت اليت ال حيصل في ا جزء من السكان على املياه بكمية وجودة رافيتني ألغرراض
الشرص أو اإلصحاح ،ورذلخ لاعم سبل رسب عيش م.
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ويُعترب احلصو على املياه أو عا احلصو علي ا ،مسألةً ذات أهمية ااصة بالنسبة إىل النساء ألن
القواعا الثقافية س رثري من بلاان العا النامي توررل مسرؤولية مجرع امليراه إىل النسراء والفتيرات،
ال
اللواتي تنفقن عادًا من الساعات يومياً جلمع املياه سا يؤثر على صحت ن وحالت ن التغذويرة فرير ً
عن الوقت املتوافر هلنّ للقيا بأنشطة منت)ة وتعليمية أارى ورعاية األطفا  .وباإلضرافة إىل ذلرخ،
غالب ًا مرا تبقرى النسراء علرى هرامد عمليرات أارذ القررارات املتعلّقرة برادارة امليراه أو الوصرو إىل
التكنولوجيات ذات الصلة ،وغالباً ما تعاني من التمييز بسبب النظم الرمسية لتخصيص املياه.

جودة املياه
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عادةً ما تتطلب استخاامات امليراه العايراة احملتملرة ،مرن الشررص واإلصرحاح إىل زراعرة األغذيرة
والطاقة واستخراج املعادن والصناعة وما إىل ذلخ ،رميرات ونوعيرات لتلفرة مرن امليراه ،وبالترالي
غالباً ما حتتاج إىل معاجلة ااصة إما س املنبرع أو س األمرارن القريبرة مرن املسرتخا أو حترى مرن
جانب املستخا األاري حبا ذات (األسرة أو القطاع املعين) .وجيب رذلخ أن ختتلص نوعيرة ميراه
الررري حبسررب احملصررو  .ويررؤدي ذلررخ إىل مقايريررات لترروفري اررامات امليرراه ،سرا يرررتاوح بررني
ختصيصرر ا مررن ج ررة ،واعتمرراد "ن ررج االسررتخاامات املتعررادة" لتلبيررة لتلررص األغررراض
واالستخاامات من ج ة أارى.
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وتؤثر جودة املياه املتانية على صحة اإلنسان وعمل النظم اإليكولوجية .ومعايري جودة امليراه العاليرة
ضرورية ملياه الشرص وهي م مة بالنسبة إىل مكوّنات أارى للمنتاى العاملي املعين باملياه واإلصحاح
والنظافة الصحية ،وأيرياً بالنسبة إىل ه يز األغذية وحتريريها .ولقا حتسّنت نوعية مياه الشررص
س العايا من البلاان النامية اال العقود العاياة املاضية وهي ماعومة باألنظمة وبعمليرات الرصرا.
وس معظم أحناء اجلنوص العاملي ،ما زالت نوعية املياه واملخاطر املرتبطة ب را علرى سرالمة األغذيرة
تؤثر سلباً على صحة اإلنسان والنظم اإليكولوجية.
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وختتلص ايفثار البيئية النامجة عن استخاا املياه وتافقات ا العائاة حبسب االستعماالت فريالً عرن
احلاجات املرتبطة بازالة التلوّث ،وحيتاج مجيع ا إىل اهتمرا اراص .وجيعرل التلروث امليراه غرري
صاحلة لالستخاا ويقوّض صحّة النظم اإليكولوجية س العايا من املناطق .وحياّ االستخاا واإلدارة
غري املستاامني للمياه من وظائص النظا اإليكولوجي اخلاصة باألراضي ومصرايا األمسراك والغابرات
واألجسا املائية ،يا س ذلخ قارت ا على توفري األغذية والتغذية.
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وتشكّل املياه العادمة موردًا أيرياً ،وغالب ًا مرا تل)رأ البلراان الريت تعراني مرن نرارة امليراه إىل إعرادة
استخاام ا ،سا يسمح أيرياً باغالق دورة املغذيات ،ولكن ميثّل اطراً على صحة اإلنسران بغيراص
التنظيم الفعّا  .وقا تشكّل املياه العادمة ،اليت يتم التقليل حالياً من قيمت را واسرتخاام ا ،مصرارًا
للمستقبل شرط توافر الريمانات الكافية .ومن شأن حتلية مياه البحر أن تشكّل مصاراً حمتمالً للمياه
العذبة س املناطق الساحلية ال سيما ألغراض الشرص.

إدارة ندرة املياه يف الزراعة والنظم الغذائية
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يرمي االرتقاء بادارة املياه س الزراعة والنظم الغذائية إىل حتسني إنتاجية الزراعة والنظم الغذائية من
أجل حتقيق األمن الغذائي و التغذية (التوافر والوصو واالستقرار والتغذية) س ضوء القيرود املرتبطرة
باملياه .وميكن بلوغ ذلخ من اال حتسني رفاءة املياه على مجيع املسرتويات (أي ريفيرة اسرتخاا
املياه من النظم اإليكولوجية إىل النبات) وعن طريرق حتسرني إنتاجيرة امليراه س الزراعرة (أي نسربة
املخرجات من املياه إىل املااالت من ا) ،س رل من النظم املروية والبعلية.
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ومن اال حتسني إدارة املياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية يتم حشرا إجرراءات تررتاوح
بني التخطيط املالئم واالستخاا األمثل للموارد واملااالت وسبل اإلنتاج ،س رل مرن الرنظم املرويرة
والبعلية فريالً عن سالسل األغذية من ج ة ،واإلدارة املستاامة للنظم اإليكولوجية واملناظر الطبيعية
اليت حتسّن استقرار إماادات املياه وتنظّمر وتريرمن مرن ج رة أاررى .وسرتكون إدارة امليراه أمررًا
أساسياً لتكيّص النظم الزراعية البعلية واملروية مع تغيّر املناخ.
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ومن أجل حتقيق األمن الغذائي س املستقبل ،يتعيّن على إدارة املياه واألراضري أن حترافظ علرى وظرائص
النظا اإليكولوجي وتريمن مستقبل هذه املوارد .وتشكّل اإلدارة املستاامة للنظم اإليكولوجية واعتماد ن رج
قائم على النظا اإليكولوجي إلدارة املياه من املستويات احمللية إىل املستويات القاريرة عراملني حمروريني
لريمان رمية املياه ونوعيت ا املنشودتني لتحقيق األمن الغذائي والتغذية س املستقبل.

اإلدارة من أجل حتسني إنتاجية الزراعة واملياه يف كل من النظم الزراعية البعلية واملروية
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تعترب نُ ج النظا الزراعي اإليكولوجي األوسع نطاقاً أن الزراعة البعلية واملروية تشركّالن جرزءاً مرن
الكل ،مع حاوث تفاعالت س املراحل العليا والانيا ،يرا ي را إىل حتسرني عمليرات ختصريص
املياه على النحو األمثل وضمان إيالء االنتباه إىل صحة النظا اإليكولوجي.
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ومتثّل الزراعة البعلية املصار األوّ إلنتاج األغذية س العا  .وما زا هناك ،س العايرا مرن األقراليم
ف)وة ربرية على مستوى الغالت ،فريالً عن إمكانيرات حتسرني إنتاجيرة الغرالت وامليراه مرن دون
الل)وء إىل الري .وميكن حتسني الزراعة البعلية بصورة ملحوظة مرن ارال مجرع ميراه األمطرار إىل
جانب الري التكميلي .وميكن حتسني إنتاجية املياه املستخامة للثروة احليوانيرة مرن ارال مجلرة
أمور من بين ا حتسني إدارة املروج واملراعي ،وعن طريق نظم ااصة باملاشية قادرة علرى الصرمود س
وج اإلج اد املائي .وس النظم الرعوية ،غالباً مرا حتراّ القيرود اخلاصرة ييراه شررص املاشرية مرن
استخاا املروج واملراعي ،وجعل املياه متوافرة يزيا االستخاا املستاا للكتلة احليوية املتاحة.
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وقا تؤدي جمموعة من الطرق علرى غررار تربيرة املاشرية والنباترات والزراعرة اإليكولوجيرة وزراعرة
احلفاظ على املوارد إىل حتسني إنتاجية املياه س النظم البعلية واملرويرة علرى حراٍ سرواء .ومرن شرأن
إدماج إنتاج النباتات والثروة احليوانية بشركل أفريرل أن حيسّرن إدارة املغرذيات ورفراءة اسرتخاا
املياه .وإن إنتاجية املياه اخلاصة برتبية األحياء املائيرة ،يرا س ذلرخ س الرنظم املتكاملرة ،مرتفعرة
مقارنة يصادر أارى من الربوتينات واملغرذيات سرا يعطي را دورًا م مر ًا س جمرا األمرن الغرذائي
والتغذية.
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وغالباً ما يشكّل التقلّرب الكربري للمرااايل املتوقّعرة واملررتبط بالتعويرل علرى ميراه األمطرار املتقلّبرة
باورها ،عائقاً أما االستثمار س الزراعة البعلية سا حيرا مرن التحسرينات احملتملرة .وبالترالي قرا
تس ّل اسرتاتي)يات وأدوات إدارة املخاطر االستثمارات والتحسينات س جما اإلنتاجية.
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وتُستخا املياه اجلوفية بصورة متزاياة ألغراض الري ويرتم اسرتغالهلا بشركل مفررط س العايرا مرن
األقاليم .وما زالت غري مستغلّة يرا فير الكفايرة س منراطق أاررى حيرث ميكرن تسرخريها إلنتراج
األغذية .ويتمثل أحا العوائق اخلاصة باالستخاا املستاا للمياه اجلوفية س صرعوبة رصرا عمليرات
السحب الفردية للمياه وأثر ذلخ على املوارد.

حتسني استخدام املياه وإعادة استخدامها على النحو األمثل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
على مجيع املستويات
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س قطاع الري ،مثّرة هروامد لتحسرني نظرم قائمرة وإعرادة إحيائ را مرن أجرل حتسرني اإلنتاجيرة
واالسررتاامة .ويتطلّررب ذلررخ صرريانة مناسرربة تسررتلز مؤسسررات وم ررارات فنيررة ومتويررل مسررتاا .
وباإلضافة إىل ذلخ ،ميكن تكييص النظم واألمناط واملمارسات اخلاصة بزراعة احملاصريل للحرا مرن
احلاجة إىل مياه الري .وأارياً هناك حيز لوضع نظم وسارسات جاياة س بعض اجملاالت.
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وحسب التقايرات ،يُفقا حالياً بني  1252و 0.2مليون هكتار مرن األراضري املرويرة سرنوياً بسربب
التملّح الناتج عن سارسات الري السيئة .6ويترأثر اليرو  24مليرون هكترار برالتملّح علرى املسرتوى
العاملي يا ميثّل  00س املائة من إمجالي األراضي اجمل ّزة للري .ومرن الريرروري معاجلرة املسرائل
الثانوية املتعلّقة بالتملّح والصر للمحافظرة علرى اإلمكانرات وإعطراء قيمرة لالسرتثمار س األراضري
اجمل ّزة للري.
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وقا يكون حتايا أسعار مناسبة للمياه أدا ًة لتحسني اسرتداد التكلفة س اطط الري .وباإلضافة إىل ذلرخ،
ميكن زيادة الكفاءة عن طريق حتايا أسعار املياه والطاقة .فقا تؤدي مستويات عالية مرن اإلعانرات
على الطاقة إىل استخاا مفرط للمياه.
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وميكن توفري س بعض املناطق املزيا من املياه من اال تطروير بنرى أساسرية جايراة .وميكرن أيرير ًا
استخاا املياه ذات النوعية املتانية يا س ذلخ املياه الشراياة امللوحرة وميراه اجملراري والصرر ،
وعلى الرغم من أن ا بيئية ،جيب إدارة املخاو املتعلّقة بالصحة والتكاليص.
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وس جما ه يز األغذيرة ،تتعلّرق قريرايا إدارة امليراه بشركل أساسري ورودة امليراه املطلوبرة وأثرر
األنشطة علي ا بفعل مياه الصر .

التجارة قد تعوّض عن ندرة املياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
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يشكّل استرياد األغذية آلية للتكيّص تل)أ إلي ا البلاان اليت تعراني مرن نرارة امليراه .فترتم الت)رارة
على املستوى الاولي حبوالي  04س املائة من احلبوص س العا  ،والبلاان اليت تعاني من نارة املياه
من الناحية املادية أو االقتصادية تستأثر حبصة أررب من صاس الواردات .وبالتالي تعتما هذه البلاان
بشكل ااص على الت)ارة الاولية وتتأثر بصورة ااصة بتقلّب أسعار األغذية وبالقيود املفروضة على
الصادرات س ظل األزمات.
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وتريطلع الت)ارة باور أساسي س جما األمن الغرذائي والتغذيرة مرن أجرل الترأقلم مرع نرارة امليراه
وحتقيق أفريل النتائج س مرا يتعلّرق بروفرة امليراه لتحقيرق األمرن الغرذائي والتغذيرة .ويعتمرا األمرن
الغذائي والتغذية س البلاان اليت تواج نارة س املياه علرى الت)رارة الاوليرة املوثوقرة .وبالترالي قرا
تُعترب اإلجراءات الرامية إىل حتسني موثوقية الت)ارة الاولية ،علرى غررار نظرا املعلومرات املتعلقرة

6

ختتلص البيانات املتعلّقة باملساحات اململحة اإلضافية ويصعب مجع ا على املستوى العاملي .وتت)لى امل شكلة بصورة أساسية س األراضي املروية املوجودة س

املناطق القاحلة وشب القاحلة.
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باألسواق الزراعية ،إجراءات للتكيّص مع نارة املياه .وتسراهم امليراه املسرتخامة للزراعرة س البلراان
الغنية باملوارد املائية ،س ضمان توافر األغذية على املستوى العاملي.
البيانات والرصد
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ترتكز اإلدارة الفعّالة للمياه على األدوات املناسبة لرصا املخاطر املنااية وتقييم ا (الفيريرانات واجلفرا )،
ومن شأن ا تعبئة الرن ج القائمرة علرى املنراظر الطبيعيرة علرى غررار إعرادة تأهيرل األراضري وإدارة
الغابات واألحواض املائية ،وحسن استخاا الس و الفيريية إىل جانرب البنرى األساسرية لتخرزين
املياه.
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وتعتما التحسينات س جما إدارة املياه على البيانات واألدوات املناسربة علرى غررار قياسرات اسرتخاا
املياه ورفاءة املياه وإنتاجيت ا .ولتحسني إدارة املياه ،حيتاج رل معين مرن أصرحاص املصرلحة إىل أدوات
لتلفة تتطلب بيانات مالئمة للتمكن من استخاام ا .وس العايا مرن البلراان ،مرا زا هنراك نقرص س
البيانات األساسية ال سيما س ما خيص املياه اجلوفية وجودة امليراه .ومرن القريّم أيريرًا مجرع املزيرا مرن
البيانات عن االستخاامات غري الرمسية للمياه إىل جانب بيانرات موزّعرة حبسرب نروع اجلرنس بشركل
أفريل .ويتمثّل حتا آار س سرعة تغيّر حالرة املروارد مرن النراحيتني الكميرة والنوعيرة إىل جانرب تغيّرر
االستخاامات واحلاجة إىل نظم بيانات حماّثة على املستوى املناسب.
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وقا مت اقرتاح اطط احتساص لتلفة للمياه (مثل حتليل دورة احلياة والبصمة املائية وما إىل ذلخ)،
ب ا توجي ايارات اإلنتاج اليت يتخذها املنت)ون لتحسني اسرتخاا امليراه علرى النحرو األمثرل
واملساعاة على االرتقاء بوعي املسرت لكني واملسراهمة س توجير ايرارات م .غرري أنر جيرب ترواي
احلذر لاى استخاا مثل هذه األدوات ألن ا غالباً ما تع)ز عرن التقراط اصرائص السرياقات رلر ا
ال سيما نارة املوارد على املستوى احمللي واألثر على النظا اإليكولوجي.

حتديات حوكمة املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية
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تعاجل حورمة املياه 7السياسات واملصاحل واجل ات املتنافسة التابعة لقطاعرات متعرادة ذات قرارات
سياسية أو اقتصادية متباينة .وقا تتسبب قريايا الوصو إىل املياه أو السيطرة على املروارد املائيرة أو
تلوّث ا خبالفات ونزاعات على مستويات متعادة .ومرن شرأن تفراقم نرارة املروارد والطلرب املتزايرا

 7س هذا التقرير ،يستخا التعريص التالي حلورمة املياه " :تتمثل حورمة املياه س النظم والقواعا واإلجرراءات السياسرية واالجتماعيرة واالقتصرادية
واإلدارية اليت ( )0حتاد طريقة اختاذ القرارات املتعلّقة بادارة املوارد املائية واستخاام ا ،وتأمني اامات املياه وتطبيق ا مرن جانرب ج رات فاعلرة
متعادة؛ و( )5تتم مسائلة صنّاع القرارات من االهلا".
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والتنافسي على املياه من جانب جمموعة متنوّعرة مرن املسرتخامني والقطاعرات أن تطررح حترايات
ااصة على حورمة املياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذيرة انطالقراً مرن املسرتويات احملليرة
ووصوالً إىل مستويات أوسع نطاقاً.
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وتشمل حورمة املياه املوارد املائية واامات املياه على حاٍ سواء .ووفقاً للحاالت السائاة ،قا مت إما
الربط أو الفصل بني أعما احلورمة اخلاصة ب راتني املسرألتني .وغالبراً مرا أدّى حترايث عمليرات
توفري املياه ،عنا حاوث ذلخ ،إىل وضع اطط حورمة لتلفة خلامات املياه .وإن قريايا احلورمرة
اخلاصة باملوارد ختتلرص عرن تلرخ اخلاصرة باخلرامات .فبالنسربة إىل املروارد ،تتمثرل التحرايات
الرئيسية س التنافس بني االستخاامات واملستخامني ذوي القارة السياسرية واالقتصرادية املختلفرة،
وقواعا هذا التنافس وريفية أاذ األمن الغذائي والتغذية بعني االعتبار ،إىل جانب عالقات ذاك مع
األراضي .أمرا بالنسربة إىل اخلرامات ،فيتمثّرل التحراي األرررب س تنظريم ومراقبرة ورصرا مرزوّدي
اخلامات ،من القطاعني العا أو اخلاص ،يا س ذلخ ريفية متكني وتكييص وتطبيق الوصو ماديراً
واقتصادي ًا إىل املياه بالنسبة إىل لتلص املستخامني ال سيما الفئات السكانية امل مشة.

حتدي التكامل وحتديد األولويات
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تؤثر سياسات عاياة على املوارد املائية على غرار سياسات البيئرة ،والطاقرة ،والت)رارة ،واألغذيرة
والزراعة ،يا س ذلخ مصائا األمسراك والغابرات ،والصرناعة ومرا إىل ذلرخ .وترتم إدارة السياسرات
بشكل لتلص حسب اإلطارات املؤسسرية للبلراان .وعلرى املسرتوى الروطين ،تقرو إدارة قياديرة،
أو آلية تنسريق مشررترة برني الروزارات ،أو ج راز لصرص ،بأعمرا التنسريق س هرذا اجملرا ،
إذا وُجات .وس بعض احلاالت ،يؤدي ذلخ إىل سياسة عامة متكاملة بشأن املياه.
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وس العايا من احلاالت ،ال تولي السياسات الوطنية للمياه األولوية لألمن الغذائي والتغذيرة .وعلرى
الرغم من أن البعض من ا حياد تسلسل األولويات لتخصيص املياه مع الرتريز علرى األمرن الغرذائي
والتغذية ،يشكّل تنفيذ ذلخ بشكل رامل حتاياً ليس أقلّ بسبب نقص التكامل علرى مسرتوى أارذ
القرارات ،إذ إ ن القرارات اخلاصة برالري أو الصرناعة أو توليرا الطاقرة تؤارذ مرن جانرب إدارات
لتلفة مع إيالء اعتبار طفيص للتااعيات املرتارمة علرى امليراه .غرري أن بعرض البلراان قرا حسّرن
عملية أاذ القرارات بني القطاعات ،وهي عملية حرجة لريمان ما يكفري مرن امليراه لتحقيرق األمرن
الغذائي والتغذية.
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تعتما اإلدارة املستاامة للمروارد املائيرة لتحقيرق األمرن الغرذائي والتغذيرة غالبراً علرى يايرة نظرم
إيكولوجية حمادة واحلفاظ علي ا ،ال سيما األراضي الرطبة والغابات اليت تسراهم أيريراً س حتقيرق
األمن الغذائي والتغذية بالنسبة إىل الشعوص احمللية .وباملثل ،تتسم جااو امليراه واألجسرا املائيرة
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باألهميررة بالنسرربة إىل مصررائا األمسرراك وتربيررة األحيرراء املائيررة الاااليررة .ويرروفّر ن ررج النظررا
اإليكولوجي ،حبسب تعريص اتفاقية التنوّع البيولوجي ل  ،منوذج ًا جياًا لذلخ .وهو يتطلّب آليرات
حورمة حمادة ومتكاملة.
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وقا مت اارتاع مف و اإلدارة املتكاملة للموارد املائيرة ،علرى أسراس مبراد دوبلرني ( ،)0225مرن
أجل التقريب بني األهاا االجتماعية والبيئية واالقتصادية ،س إطار ن ج مشررتك برني القطاعرات
إلدارة املياه سا جيمع بني املستخامني واملخططني والعلمراء وصرنّاع السياسرات .ومت اسرتخاا هرذا
املف و وتعزيزه على نطاق واسع 8غري أن استقطب أيرياً العايا من االنتقرادات .وس حرني أن نقراد
اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يقرّون بقيمت ا راطار شامل ،ف م يعترربون أن را مف رو جمررّد جراًا
عنا معاجلة التحايات املرتبطرة بالتنفيرذ .سرا جيعلر ا أقرل عمليرة وقابليرة للتشرغيل س سرياقات
البلاان النامية .ويشري النقاد أيرياً إىل صرعوبة اإلقررار بالنزاعرات وحسرن حتايرا القريرايا حبسرب
األولويات س إطار اإلدارة املتكاملة للموارد املائية ال سيما س ما يتعلّرق باملسرائل الريت تتسرم بأهميرة
بالنسبة إىل األشخاص احملليني ،يا س ذلخ املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية.

اجلهات الفاعلة
- 45

وتعمل ج ات فاعلة لتلفة من القطاعني العا واخلاص س جما اسرتخاا امليراه وإدارت را .وغالبراً مرا
يسود الغموض وتربز احلاجة إىل قواعا واضحة وف م مشرتك حو أدوار هذه اجل ات ووظائف ا وما هري
الصالت بين ا ومسؤوليات ا املختلفة وريفية إارياع ا للمساءلة .وس العايا من احلاالت ،ال يتم تشرغيل
اطط احلورمة املتكاملة وآليات املساءلة والرقابة بشكل يكفل متامًا رفاءة النظا وإنصاف .
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ويتزايا نفوذ اجل ات الفاعلة املؤسسية ،رتلخ املعنية بقطراعي الطاقرة والصرناعة ،واملران وحتويرل
األغذية وصناعة املشروبات أو الزراعة /املزارع احلرجية الواسرعة النطراق ،س جمرا حورمرة امليراه
وإدارت ا .فأوّالً ،يتصرّ بعري ا ،على غرار ربار مزوّدي اخلرامات خلطرط الرري الواسرعة النطراق
ومليراه الشرررص ،رمرراراء مسررؤولني عررن امليرراه .وثانيراً ،تنررافس الشررررات الكرربرية الزراعررة وصررغار
املستخامني على ختصيص املوارد .وثالثاً ،ختريع املوارد ،س بعض احلاالت ،للسيطرة بفعل نطراق
التااالت أو االستثمار أو النفوذ االقتصادي والسياسي.
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وس حني من الواضح أن القطاع اخلاص يريطلع باور لتوفري املياه ،ما مرن رقابرة تنظيميرة رافيرة س
العايا من البلاان .و تكن اصخصة اامات املياه مراعيةً للفقراء دائماً سا أثّرر علرى قرارة األسرر

 8عرّفت الشرارة العاملية للمياه مف و "اإلدارة املتكاملة للموارد املائية" عا  5111على أن ا :عملية تعزز التطروير املنسّرق للميراه واألراضري واملروارد
املرتبطة ب ا وإدارت ا ب ا حتقيق أفريل مستويات الرفاه االقتصادي واالجتمراعي النراتج عن را بصرورة منصرفة ومرن دون تعرريض اسرتاامة الرنظم
اإليكولوجية احليوية للخطر".
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الفقرية على الوصو إىل ما يكفي ا من املياه ذات اجلودة املناسبة لتحريري األغذية وتلبية املتطلبرات
املرتبطة بالصحة والنظافة الصحية.
وس العايا من البلاان ،قا تلعب مؤسسرات مسرتخامي امليراه دوراً م مراً إلدارة املروارد واخلرامات
املائية ال سيما على املستوى احمللي واجملتمعي ،يا س ذلخ اطط الري .غري أن غالبراً مرا توجرا
ف)وة بني فئات املستخامني املختلفة ذات األهاا املتباينة أي املزارعني والصريّادين واملسرتخامني
س املان وأنصار البيئة واملستخامني ألغراض الرتفي وما إىل ذلخ .وجيب أن تروفّر احلورمرة آليرات
للتحكيم بني املصاحل املتباينة وحلّ النزاعات بانصا .
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املؤسسات
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ختتلص املؤسسات املعنية باملوارد املائية عن بعري ا البعض بشكل ربري حبسرب البلراان واألوضراع.
ف رري قررا تكررون رمسيررة أو غررري رمسية/عرفيررة ،أو جررزءًا مررن اإلدارة احملليررة أو شررب الوطنيررة
أو الوطنية ،أو من املؤسسات احملادة املعنية بشؤون املياه واملرتبطة س ن اية املطا بأحا األجسرا
املائية (أو غري املرتبطة ب را) ،وقرا تكرون مرتبطرة باسرتثمار ،أو تابعرة للقطراع العرا أو اخلراص،
وباستطاعت ا أن تربط ،بارجات متفاوتة ،بني لتلص املستخامني س جما إدارة هذا املورد.
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وتسمح المررزية احلورمة باألاذ س احلسبان بصورة أفريل احتياجات املستخامني وحالرة املرورد،
وإعطراء مسررؤولية أرررب للمسررتخامني ال سرريما ذوي احلقروق املريررمونة وأولئرخ املعنرريني بررالقرارات
اخلاصة بادارة املوارد .وتتريمن المررزية احلورمة تعزيرز املنظمرات احملليرة و/أو إنشراء مؤسسرات
حمادة على غرار مؤسسات مستخامي املياه أو منظمات أحواض األن ار .إال أن جيب وضع مباد
للحورمة الرشياة لريمان الوصو املنصص إىل املياه من غري استثناء ج ات فاعلة أقّرل نفروذاً يرا س
ذلخ املستخامون غري الرمسيون للمياه.

آليات إدارة الطلب التنافسي
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12/25

ميكن استخاا العايا من ايفليرات واألدوات إلدارة نرارة امليراه والطلرب التنافسري مثرل آليرات حتايرا
مستويات السحب القصروى؛ وأدوات التخصريص الريت تشرمل حقروق الوصرو إىل امليراه؛ والتصراريح،
والتصاريح القابلة للت)ارة ب ا؛ ونظم إعطاء الرراص؛ واطرط التسرعري؛ وأدوات أاررى حلمايرة املرورد
وجودت على غرار أدوات تنظيم عمليات سحب املياه وتصريف ا ،واملناطق احملمية وياية مسرت)معات
األمطار ،وجودة املياه ونظم ياية املوارد .ومن شأن ااتيار األدوات وطريقة تنفيذها أن يرؤثران بأشركا
لتلفة على األمن الغذائي والتغذية من اال التأثري على املياه املتاحة لالسرتخاامات الزراعيرة ،وعلرى
إمكانية وصو الشعوص الفقرية والريعيفة وامل مشة إلي ا .وبشكل ااص ،إن التأثريات النامجة عن هرذه
األدوات على األمن الغذائي والتغذيرة تعتمرا علرى الرنظم االجتماعيرة والقانونيرة الريت تنفّرذ األدوات س
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إطارها (بشكل رمسي أو غري رمسي) .وقا تعرقل األدوات غرري املكيّفرة بصرورة مناسربة الرنظم املوجرودة
القائمة على اجملتمعات احمللية .وغالباً ما تعطي األدوات القائمة على األسواق األولويرة إىل القطراع
الذي يعرض أعلى قيمة اقتصادية الستخاا املياه وذلخ على حساص األمن الغذائي.
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وتتماشى حورمة امل وارد املائية ال سيما س السرياقات الريت تشر ا نرارة س امليراه ،مرع إنشراء نظرا
ختصيص يشمل أدوات وقواعا التخصيص .وس سياق األمرن الغرذائي والتغذيرة ،يكمرن التحراي س
ضمان إيالء األولوية املناسبة للمياه املخصصة إلنتاج األغذية ورذلخ لالحتياجات األساسية للشعوص
الفقرية وامل مشة من اال نظم ختصيص املياه.
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وس احلاالت املثالية ،تعمل آليات التخصيص على مستوى هيارولوجي مناسب حيث يتم االحتفاظ
باملورد وتقامس  .وقا يطرح ذلخ حتايات ررثرية ألن الرتتيبرات املؤسسرية غالبراً مرا ال تتوافرق مرع
األجسا املائية .وقا يتنشر نطاق إحاى املوارد املائية ليشمل هيئات إدارية لتلفة يا س ذلخ على
مستوى بلاان لتلفة .وباإلضافة إىل ذلخ ،ال تأاذ الرتتيبات املؤسسية س االعتبار دائمراً العالقرات
القائمة بني املوارد املائية املختلفة مثل العالقة بني املياه السطحية واجلوفية.
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وال يتم حتايا طرق ختصيص املياه والوصو إلي ا من جانب املؤسسات الرمسية فحسب (باعم مرن
القوانني) ،بل عن طريق الرتتيبات غري الرمسية أيري ًا علرى غررار القرانون العررس .وس سرياق جعرل
حقوق الوصو رمسية بصورة أررب ،غالباً ما يتم غض الطرر عرن حقروق النسراء والرجرا الفقرراء
وامل مشني وت ايا هذه احلقوق اليت تكون ذات طبيعة عرفيرة س جممرل األحيران ،سرا يرؤثر علرى
األمن الغذائي والتغذية.

الروابط بني األرض واملياه
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عناما ال يتم الربط بني عمليات حورمة األرض واملياه بصورة مالئمة ،قا تسفر تغيريات تطررأ علرى
مستوى ملكية األراضي وحيازت ا س مكان واحا عن ترااعيات علرى احلقروق اخلاصرة بالوصرو إىل
املياه س أمارن أارى ،سا يؤثر على الزراعة واألمن الغرذائي والتغذيرة .وعلرى العكرس ،قرا تسرفر
اسارة إمكانية الوصو إىل املياه عن إعاقة االستخاا املالئرم لرألرض .وبشركل اراص ،قرا ترؤدي
عمليات امتالك األراضي على نطاق واسع إىل إعادة ختصيص املياه حملي ًا أو س أسفل اجملررى وقرا
تؤثر سلباً على األمن الغذائي والتغذية بالنسبة إىل اجملتمعات احمللية والبعياة.
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وأولت اخلطوط التوجي ية الطوعية بشأن احلورمة املسؤولة حليازة األراضي ومصرايا األمسراك والغابرات
س سياق األمن الغذائي الوطين ،واخلطوط التوجي ية الطوعية لريمان استاامة مصرايا األمسراك الصرغرية
ال ملوضروع املروارد املائيرة علرى الررغم مرن
احل)م س سياق األمن الغذائي والقرياء على الفقر ،انتباهًا قلري ً
ارتباطات اهلامة باملسائل املتعلّقة باألراضي وبكون حمادًا ملوارد مصائا األمساك.
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االستثمارات
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من شأن االستثمارات اليت تقو ب ا ج ات فاعلة مؤسسية س أنشطة اقتصادية لتلفة وال سريما س
الطاقة والصناعة واملساحات املزروعة الواسعة النطاق ،أن توثّر س رثري من األحيان وبصورة ملحوظة
على املياه .ويعود حشا إمكانات قطاع األعما احملتملرة س جمرا االسرتثمار بالفائراة غالبراً علرى
األمن الغذائي والتغذية من اال توفري فرص للتنمية .وإذا مت توجي االستثمارات حنرو اإلمراادات
واامات املياه ،ميكن ا أيرياً أن تزيا توفري املياه .غري أن ا قا حتمل أثراً سلبياً جااً على الشعوص
احمللية ال سيما النساء والشعوص األصلية واألرثر ضعفاً وت ميشاً س رليت احلالتني .وتاعو احلاجرة
إىل إجراء تقييم مسبق لآلثار على تغذية اجلميع وأمن م الغذائي ،يرا س ذلرخ الشرعوص الريرعيفة،
وإنشاء آليات للوساطة وتسوية اخلالفات س حا وقوع آثار سرلبية .وقرا تشركّل األدوات املوضروعة
مؤاراً ،على غرار مباد جلنة األمن الغرذائي العراملي اخلاصرة باالسرتثمارات املسرؤولة س الزراعرة
ونظم األغذية ،دليالً لتحسني نواتج االستثمارات س قطراع امليراه ،واالسرتثمارات س األنشرطة الريت
تؤثر على املياه إىل أقصى حا.

االتفاقات واملبادرات الدولية
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يقاّر بأن البحريات وأحواض األن ار العابرة للحاود البالغ عادها  512حبرية وحوض ًا متثّرل  11س
املائة من تافقات املياه العذبة .وباإلضافة إىل ذلرخ مثرة حروالي  211ارزّان جروس عرابر للحراود.
ويشمل ما يقارص  411اتفاق ثنائي أو إقليمي أو متعاد األطرا بشأن املياه لتلص أنواع األنشرطة
واألهاا اليت ترتاوح من تنظيم املوارد املائية وتطويرها إىل وضع األطر اإلدارية.
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وتشكّل اتفاقية األمم املتحاة لعا  0224بشأن قانون استخاا اجملاري املائية الاوليرة س األغرراض
غري املالحية ،االتفاقية الوحياة ذات نطاق تنفيذ عاملي اليت تنظّم املروارد املائيرة العذبرة املشررترة.
وقا أدالت االتفاقية مباأ االستخاا واملشاررة املنصفني واملعقولني لاى استعما هذا املورد الراولي
وتطويره ويايت  ،فريالً عن االلتزا بعا إحلاق الريرر بالاو األارى ،ومباد اإلبالغ مسبقاً عرن
التاابري املزمع اختاذها ،واألحكا املتعلّقة باإلدارة وتسوية اخلالفات.
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وبرز عاد من املبادرات الاولية على املستوى العاملي ال سريما س أعقراص مرؤمتر دبلرن لعرا .0225
وترمي الشرارة العاملية للمياه إىل تعزيز اإلدارة املتكاملة للموارد املائية وإسرااء املشرورة للمسراعاة س
جمالي البحوث والتنمية والتاريب .وي ا جملس املياه العراملي -وهرو مؤسسرة متعرادة أصرحاص
املصلحة معروفة من اال املنتاى العاملي للمياه الذي يشكّل مؤمترها الريادي  -إىل تعزيرز التوعيرة
وبناء االلتزا السياسي وحتفيز العمل على املسرائل املتعلّقرة بامليراه .وباإلضرافة إىل ذلرخ ،مت إنشراء
جلنة األمم املتحاة املعنية باملوارد املائية بغية تعزيز التنسيق واالتسراق برني ورراالت األمرم املتحراة
وبراجم ا وصناديق ا اليت تريطلع باور ربري ملعاجلة املخاو العاملية املتعلّقة باملياه.

14/25

تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشأن املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية
مستخرج من التقرير :امللخّص والتوصيات ( 6مايو/أيار)5102

احلق يف مياه الشرب اآلمنة واإلصحاح ،واحلق يف الغذاء
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أقرّت اجلمعية العامرة لألمرم املتحراة حبرق اإلنسران س احلصرو علرى ميراه شررص آمنرة ونظيفرة
واامات اإلصحاح عا  .5101وهو ما يكرّس حق اجلميرع ومرن دون متييرز س احلصرو علرى مرا
يكفي من مياه الشرص ايفمنة واملقبولة والقابلة للوصو إلي ا مادياً وذات الكلفة املعقولة ،واحلصرو
على اامات اإلصحاح املادية وذات الكلفة املعقولة لالستخاامات الشخصية واملنزلية .وقا مت إدراج
هذه احلقوق س عاد من الاساتري والنظم القانونية الوطنية.
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ومت اإلقرار باحلق س غذاء را س الع ا الراولي للحقروق االقتصرادية واالجتماعيرة والثقافيرة وهرو
اتفاقية متعادة األطرا اعتمرات ا اجلمعيرة العامرة لألمرم املتحراة عرا  .5114وحتتروي اخلطروط
التوجي ية الطوعية من أجل اإلعما املطرد للحق س غذاء ررا س سرياق األمرن الغرذائي الروطين،
اليت مت اعتمادها عا  ،5114على أحكا بشأن احلصو على املياه واستخاام ا بصورة مستاامة.9
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و ترتبط حقوق اإلنسان س احلصو على ميراه الشررص ايفمنرة واإلصرحاح واحلرق س الغرذاء ببعرير ا
البعض ارتباطاً وثيقاً ألن مياه الشرص ايفمنة واإلصحاح عوامل أساسية للصحة والتغذية اجلياة وألن
احلصو على املياه أمر ال غنى عن بالنسبة إىل منت)ي األغذية وإىل حق رم س الغرذاء .ومثرة أفكرار
متااولة تستاعي املزيا من البحث واالستكشا عن تااعيات هرذين احلقرني علرى حورمرة امليراه،
وريص بوسع ما الرتويج لن جٍ قائم على حقوق اإلنسان من أجل حورمة املياه لتحقيق األمن الغذائي
والتغذية .وتؤدي هذه األفكار أيريراً إىل اعتبرارات بشرأن التزامرات الراو ارارج احلراود الوطنيرة
املرتبطة بتنظيم أنشطة اجل ات الفاعلة الثالثرة اخلاضرعة لواليت را القريرائية لرئال تنت رخ األاررية
حقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص الذين يعيشون س بلاان أارى.

التوصيات
يشري مف و "املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية" إىل املساهمات املباشرة وغري املباشرة الريت تقراّم ا امليراه
لألمن الغذائي والتغذية س أبعادها األربعة .وهرو يشرمل ميراه الشررص ايفمنرة واإلصرحاح ،وامليراه املسرتخامة
إلنتاج األغذية وحتويل ا وحتريريها إىل جانب مرا متثّلر اسرتخاامات امليراه س رافرة القطاعرات مرن إسر ا
لتأمني سبل رسب العيد واملااايل ورذلخ توافر األغذيرة .ويغطري املف رو أيريراً اهلرا املتمثّرل س اإلدارة
واحلفظ املستاامني للموارد املائية والنظم اإليكولوجية اليت تأوي ا والريرورية من أجرل ضرمان األمرن الغرذائي
والتغذية لألجيا احلاضرة والقادمة.
 9تشاد اخلطوط التوجي ية الطوعية من أجل اإلعما املطرد للحق س غذاء را س سياق األمن الغذائي الوطين على أن  ،ب ا بلوع احلق س الغذاء ،يتعيّن علرى الراو اختراذ
إجراءات ب ا " حتسني الوصو إىل املوارد املائية وتش)يع استخاام ا على حنو مستاا  ،وتوزيع ا على لتلص املستخامني بكفاءة ويرا يلر احتياجرات اإلنسران األساسرية
بشكل منصص يوفّق بني متطلبات احلفاظ على عمل النظم اإليكولوجية أو تأهيل ا من ج ة ،واالحتياجات احمللية والصناعية والزراعية ،يا س ذلرخ احملافظرة علرى جرودة ميراه
الشرص ،من ج ة أارى".
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ضمان اإلدارة املستدامة للنظم اإليكولوجية وحفظها مبا يضقمن تقوافر امليقاه وكميتهقا واسقتقرارها
بشكل مستمرّ لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
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ينبغي للدول أن تقوم مبا يلي:
(أ)

ضمان توافر املياه ورميت ا واستقرارها لتحقيق األمن الغرذائي والتغذيرة بشركل مسرتمر مرن ارال
صون املناظر الطبيعية والنظم اإليكولوجيرة عررب اجملمعرات احليويرة ،وإدارت را بشركل مسرتاا ،
يا س ذلخ عن طريق استخاا ن ج النظا اإليكولوجي اخلاص باتفاقية التنوّع البيولوجي.

(ص) ضمان احلفاظ على جودة املوارد املائية ،ال سيما من أجل تأمني مياه الشررص ،ألغرراض ه يرز األغذيرة،
واإلصحاح ورذلخ توفري مياه الري .وجيب حتقيق ذلخ من اال إدارا نظرم تنظيميرة إىل جانرب حروافز
ومثبطات هادفة على غرار مباأ "امللوّث يافع" وغريهرا مرن اإلجرراءات املناسربة للريررر الرذي مت إحلاقر .
وجيب إارياع رل اجل ات الفاعلة للمساءلة بشأن ايفثار اليت حتاث ا أنشطت م على جودة املياه.
وينبغي للدول وغريها من أصحاب املصلحة القيام مبا يلي:
(ج) تعزيز ايفليات التشاررية اخلاصة براإلدارة املسرتاامة للرنظم اإليكولوجيرة واملنراظر الطبيعيرة الريت
تشكّل أمراً رئيسياً لريمان توافر املياه ورميت ا واستقرارها لتحقيق األمرن الغرذائي والتغذيرة .وهري
تتريمن اختاذ إجراءات مجاعية ومنسّقة ضرمن مسرت)معات امليراه والرنظم اإليكولوجيرة وعربهرا،
وبناء القارات على االبتكرار وأطرر املسراءلة واحلورمرة واإلدارة ،يرا س ذلرخ المررزيرة احلورمرة
واإلدارة املتكيّفة مع السياق احمللي.
(د) النظر س إدارة املوارد املائية بشكل مشرتك حبيث يتم تصميم اإلجراءات اإلدارية وتنفيذها ورصاها
بصورة مشرترة أو تطويرها مع جمموعة من لتلص أصحاص املصلحة املعنيني بشكل ااص ب رذا
املورد على غرار احلكومات احمللية واهليكليات التنظيمية لألحواض ومؤسسات منت)ري األغذيرة
ومستخامني آارين.
ضمان اتباع نهج متكامل للسياسات املتعلّقة باملياه واألمن الغذائي
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ينبغي للدول القيام مبا يلي:
(أ)
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وضع اسرتاتي)ية وطنية متكاملة إلدارة املوارد املائية عن طريرق مشراررة رافرة أصرحاص املصرلحة
بصورة شاملة ،والتأرا من إدراج الشرواغل املتعلّقرة براألمن الغرذائي والتغذيرة بشرأن تروافر امليراه
ورميت ا وإمكانية الوصو إلي ا إلنتاج األغذية وه يزها ،وتوفري مياه الشرص وارامات الصرر
الصحي .وينبغي أن تشمل االسرتاتي)ية مجيع القطاعرات .ويتعريّن علرى اسررتاتي)ية ساثلرة أن
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تريمن إمكانية الوصو املنصص إىل مياه الشرص ايفمنة واإلصحاح لل)ميع .وجيب أن تأاذ س االعتبرار
االحتياجررات واالسررتخاامات املائيررة احملررادة املتعلّقررة برراألمن الغررذائي والتغذيررة للسرركان س املرران
واألريا  ،ومساهمة منت)ي األغذية (مزارعو الكفرا وأصرحاص احليرازات الصرغرية واملنت)رون علرى
نطاق واسع) واجمل زين (على النطاقني الصغري والكبري) س حتقيق األمن الغذائي والتغذية.
(ص) دمرج امليرراه س االسررتاتي)يات الوطنيررة الشراملة املتعلّقررة براألمن الغررذائي والتغذيرة ،واسررتعراض
السياسات الوطنية املرتبطة بالت)ارة والتنمية الريفية والتصنيع لريمان أن ا تعرزز امليراه مرن أجرل
حتقيق األمن الغذائي والتغذية والقرياء على املمارسات اليت تريرّ بالفئات الريعيفة وامل مشة.
(ج) ضمان وضع السياسات على حنو منسّق وتنفيذ االسرتاتي)يات بشرأن امليراه واألمرن الغرذائي عررب
القطاعات وإارياع رافة القطاعات للمسراءلة بشرأن ترأثري أنشرطت ا علرى امليراه مرن أجرل األمرن
الغذائي والتغذية.
(د) القيا بعمليات تقييم قائمة على األدلّة للطلب احلالي واملستقبلي على امليراه س مجيرع القطاعرات
والقيا بأعما التخطيط اخلاصة باالستثمار والسياسات وعمليات التخصيص إلدارة املروارد املائيرة
واستخاامات ا بصورة استباقية على املاى الطويل ،يا يعطي األولوية للميراه املسرتخامة ألغرراض
األمن الغذائي والتغذية.
(هر) إدماج مؤشرات مصنفة حبسب نوع اجلنس بشأن تروافر امليراه والوصرو إلي را ورميت را واسرتقرار
إماادات املياه ألغراض األمن الغذائي والتغذية س نظم املعلومات الوطنية عن األمن الغرذائي .ومرن
شأن ذلخ أن يساهم س تنفيذ أهاا التنمية املستاامة وفق األولويات الوطنية.
وينبغي للدول ومنظمات اجملتمع املدني وغريهم من أصحاب املصلحة القيام مبا يلي:
(و) تعزيز قارة األسر واملنظمات احمللية على اعتمراد سارسرات وتكنولوجيرات مروفّرة للميراه ب را
ختزين ا وتوزيع ا بصورة ابتكارية ،وحتقيق الكفاءة علرى مسرتوى االسرتخاامات املتعرادة للميراه
وتصريص املياه العادمة يا يكون مالئماً للبيئة والسياقات االجتماعية والثقافية القائمة.
إعطاء األولوية للفئات األكثر ضعفا وتهميشا ،مبا يف لل تعميم املسقاواة بقني اجلنسقني ومعاجلقة

-3

االحتياجات اخلاصة للنساء
ينبغي للدول ،وغريها من أصحاب املصلحة حبسب االقتضاء ،القيام مبا يلي:
(أ)

17/25

ضمان أن تنص السياسات والتشريعات علرى املسراواة برني النسراء والرجرا س احلصرو علرى امليراه.
وجيب إيالء انتباه ااص إىل الشعوص األصلية وأصحاص احليازات الصغرية واجملتمعات امل مشة.
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(ص) احلؤو دون أن يتسبب أي إصالح س إدارة املياه بآثار سلبية على األمن الغذائي والتغذية بالنسبة
إىل الفقراء وامل مشني س األريا واملان.
(ج) اختاذ إجراءات استباقية لريمان حصرو منت)ري األغذيرة مرن النسراء والرجرا علرى إمكانيرات
الوصو املتساوية إىل األراضي واملااالت واألسواق والتمويل والتاريب والتكنولوجيات واخلرامات
يا س ذلخ املعلومات بشأن املناخ ،يا يسمح هلم باستخاا املياه بشركل فعّرا لتلبيرة متطلبرات م
من األمن الغذائي والتغذية.
(د) تصميم البنى األساسية والتكنولوجيات املناسبة وتنفيذها لتحسرني تروافر امليراه وإمكانيرة الوصرو
إلي ا على مستوى األسر سا يعاجل بشكل ماروس عناء مجع وصرر امليراه واألعبراء ذات الصرلة
وما يرتبط بذلخ من لاطر صحية ،وحتسني الشروط بشكل مباشر لتأمني ميراه الشررص النظيفرة،
والنظافة الصحية وسالمة األغذية من أجل احلا من األمراض املنقولة بواسطة األغذية.
(هر) معاجلة االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات س مرا يتعلّرق بامليراه لألمرن الغرذائي والتغذيرة مرن
اال متكين ن وأيرياً عرب القيا بتااالت هادفرة .وجيرب أن تأارذ األاررية س احلسربان أدوار
النساء اإلنتاجية واإلجنابية.
(و)

تعزيز مشاررة النساء الريفيات ومتثيل ن على رافة املستويات املتعلّقرة حبورمرة امليراه (مؤسسرات
مستخامي املياه والوزارات وغريها من املؤسسات الوطنية واملنصات اإلقليمية وما إىل ذلخ) لريرمان
األاذ ينظورهن وأدوارهن اإلنتاجية س مجيع القطاعات الرئيسية اال عمليات اإلصالح واختاذ
القرارات.

ينبغي على املبادرات اخلاصة والعامة واملشرتكة بني القطاعني العام واخلاص القيام مبا يلي:
(ز)
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ضمان أال تؤدي أي إجراءات مرتبطة باملياه إىل آثار سلبية على توافر امليراه أو الوصرو إلي را مرن
أجل األمن الغذائي والتغذية بالنسبة إىل الشعوص الريعيفة وامل مشة.
حتسني إدارة املياه يف الزراعة وتكييف النظم الزراعية لتحسني كفاءة املياه وإنتاجيتها بشكل عقام
وقدرتها على الصمود يف وجه اإلجهاد املائي

ينبغي للدول ،وعلى غريها من أصحاب املصلحة حبسب االقتضاء ،القيام مبا يلي:
(أ)
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وضع اسرتاتي)يات واطط عمل قابلة للتكييص مع املياه والزراعة وتنفيذها بناءً علرى ن رج شرامل
لترروافر امليرراه وتنروّع مجيررع املرروارد املائيررة علررى املرراى الطويررل (ميرراه األمطررار وامليرراه السررطحية
واجلوفية) ،مع النظر أيرياً س آثار ذلخ على تغيّر املناخ وقارة النظم الزراعية -اإليكولوجيرة علرى
االحتفاظ بالرطوبة.
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(ص) احلا من لاطر نارة املياه عرب اخليارات املرتبطة بادارة امليراه علرى غررار حصراد امليراه ،والرري
التكميلي ،والبنى األساسية لتحسين ا ،يا س ذلخ حتسني قارة الرتبة على االحتفاظ بالرطوبة.
(ج) تصررميم املمارسررات الزراعيررة وتنفيررذها (سارسررات اهلناسررة الزراعيررة واالبتكررارات الزراعيررة
اإليكولوجية والبذور والسالالت احليوانية والتنويع) وإدارة املناظر الطبيعية الريت تزيرا مرن قرارة
النظم الزراعية على مقاومة اإلج اد املائي.
(د) جعل نظم الزراعة البعلية اياراً ذا موثوقية أررب بالنسبة إىل املزارعني والرعاة من اال احلا مرن
املخاطر وتكييص آليات التمكني الرمسية وغري الرمسية (مثل اإلقراض والتريامن اجملتمعي) لتعزيز
قارة النظم البعلية على مقاومة اإلج اد املائي.
(هر) االستثمار س بيئة متكينية مع حشا جمموعة األدوات الكاملة الالزمة (من أدوات التنبرؤ باألرصراد
اجلوية وتوفري القروض وصوالً إىل أدوات احلماية االجتماعية) ب را تصرميم اسررتاتي)ية إلدارة
املخاطر حتا من املخاطر املتصلة باملياه على اإلنتاج الزراعي واجملتمعات احمللية واألسر.
(و)

األاذ بعني االعتبار توافر املياه على املراى الطويرل لراى التخطريط واالسرتثمار س جمرا الرري،
ب ا حتقيق بشكل أفريل األهاا اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية على املاى الطويل.

(ز) التأرا من أن االستثمارات س نظم الري وإدارت را ترمري إىل حتقيرق الكفراءة س جمرا امليراه علرى
ال الرتملّح
مستوى مست)معات األمطار واحلا من ايفثار السرلبية علرى جرودة األراضري وامليراه (مرث ً
ال األمرن الغرذائي
وتلوّث مستويات امليراه اجلوفيرة) ،وعلرى جرودة امليراه س أسرفل اجملررى (مرث ً
والتغذية بالنسبة إىل اجملتمعات القائمة على الصيا والرعي).
(ح) ضمان اإلدارة املستاامة للمياه اجلوفية من اال آليات احلورمة املناسبة مع األاذ بعني االعتبرار
معاالت هاد املوارد واالحتياجات املستقبلية ،ومع النظرر س حتايرا مسرتويات قصروى لسرحب
املياه ووضع نظم لرصا عمليات السحب الفردية وفرض الرقابة علي ا عنا االقترياء.
حتسني مساهمة التجارة يف جمال "املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية"

-5

ينبغي للدول لدى التفاوض بشأن اتفاقات التجارة وقواعدها وتنفيذها ،القيام مبا يلي:
(أ)
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اختاذ اإلجراءات إلعادة الثقة س نظا هارة متعادة األطرا قائم على القواعا وشرفا وااضرع
للمسائلة ،مع األاذ س احلسبان الشواغل وأوج الريعص اخلاصة بالبلاان اليت تعراني مرن نرارة
املياه وتعوّ على األسواق الاولية لتلبية احتياجات ا اخلاصة باألمن الغرذائي والتغذيرة مرن ارال
استرياد األغذية.
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(ص) ياية مصاحل البلاان ذات الاال املنخفض واالسترياد الصاس لألغذية واليت تعاني مرن اإلج راد
املائي عن طريق تعزيز قواعا الت)ارة بشأن الصادرات الغذائية ،يا س ذلخ القواعا اليت حتا مرن
استخاا القيود على التصاير.
وينبغي للدول القيام مبا يلي:
(ج) تعزيز قارة نظا املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية (أميس) على ضمان الشفافية بشرأن األسرعار
واإلنتاج ،واملخزونات ،والت)ارة باألغذية األساسية .ويتريمن ذلخ تش)يع الراو علرى االنريرما
إىل نظا املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية وضرمان أن يقرو ررل األعريراء فير بتروفري بيانرات
حماّثة وشاملة.
(د) النظر س اختاذ إجراءات لريمان أن حترت اجل ات الفاعلة التزامات ا التعاقايرة بتروفري الرواردات
الغذائية ،وذلخ من اال مثالً تش)يع اجل ات املتعاقراة علرى الل)روء إىل طرر ثالرث للتوفيرق
الت)اري من أجل وضع العقا حيّز التنفيذ.
(هر) إدراج سياسات الت)ارة واالستثمار س اطط ا الوطنية الشاملة بشأن األمن الغذائي والتغذيرة ،مرع
األاذ س احلسبان املخاطر وأوج الريعص املرتبطة باملياه على األمن الغذائي والتغذيرة ال سريما س
أوقات األزمات .وقرا تشرمل صركوك السياسرات احتياطرات األغذيرة ،والترأمني علرى املخراطر،
واحلماية االجتماعية ،واالستثمار س تطوير القطاعات الزراعية -الغذائية.
اسققتحدا املعققارا اّسّققنة والتكنولوجيققات وأدوات اإلدارة املرتبطققة بامليققاه مققن أجققل األمققن
الغذائي والتغذية وتقامسها
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ينبغي للدول ،وجهات البحث ،وغريها من أصحاب املصلحة عند االقتضاء ،القيام مبا يلي:
(أ)

دعم قيا اجل ات الفاعلة املعنية بتحايا اطط حبثيرة اسررتاتي)ية عامليرة ووطنيرة وحمليرة مرن
اال عمليات تشاررية شاملة تشمل اجملتمعات احمللية والباحثني املعنيني باملياه من أجل األمن
الغذائي والتغذية .ويتعيّن علي م أيرياً أن يريمنوا مراعاة املسائل اجلنسانية س رافة البحوث بشأن
املياه واألمن الغذائي والتغذية.

(ص) متكني االبتكارات املن )ية واملؤسسية للقيا على حنو شرامل بالتشرارك س بنراء املعرفرة املناسربة
للبيئات املتنوّعة واملعقّاة واملعرّضة للمخاطر ،مثل املناطق القاحلة وشب القاحلة واألراضري الرطبرة
والالتا واجلبا  ،ورذلخ س التحقق من صحت ا ونشرها.
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(ج) زيادة االستثمارات س البحوث واالبتكار بشأن املياه واألمن الغذائي والتغذيرة ،مرع إيرالء االعتبرار
الواجب إىل املناطق امل ملة .والبحوث ضرورية س اجملاالت الرئيسية التالية:
 آثار تغيّر املناخ على السريو وهراد مروارد اخلزانرات اجلوفيرة وجرودة امليراه واسرتخاام ا
س النباتات وسبل معاجلة هذه ايفثار.
 أدوات التحفيز وهيكليات تسعري الطاقة واملياه للحا من تبذير املياه أو اإلفراط س استخاام ا.
 رصا ايفثار املرتبطة باملياه واملتأتية من عمليات متلّخ األراضي على نطاق واسع واالسرتثمارات
اخلارجية املباشرة اليت تؤثر علرى تروافر امليراه وإمكانيرة الوصرو إلي را وجودت را واسرتقرار
اإلماادات من ا وتقييم هذه ايفثار على مستويات جغرافية مكانية وزمنية لتلفة ،إىل جانرب
وقع ا على السياسات والتااالت واالبتكار املؤسسي اخلاص بريبط آثارها السلبية على األمرن
الغذائي والتغذية.
(د) القيا ببناء القارات الالزمة ،وإعادة التاريب امل ين ،والتغيري املؤسسي لتطروير نُ رج ضرمن اجملتمعرات
البحثية واحمللية إلنتاج املعرفة بشأن املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية ،يرا س ذلرخ بنراء القرارات
س جما بروتوروالت البحوث اليت أعات ا اجملتمعات.
(هر) تكثيص اجل ود الوطنية والاولية الرامية إىل مجع البيانات املوزعة حبسب نوع اجلنس بشأن املياه لألمرن
الغذائي والتغذية لرصا التقا احملرز وحتسني السياسات واملمارسات املراعية للمسائل اجلنسانية.
(و)

(ز)

حتسني عالقة النماذج املنااية باملستوى احمللي ال سيما بالنسبة إىل البلراان املعرّضرة يفثرار تغيّرر
املناخ وتطوير أدوات قادرة على الصمود س وج تغيّر املناخ الختاذ القرارات سا يريم معلومات من
مناذج مائية ومنااية حملية حمسّنة.
إنشاء نظم بيانات مفتوحة وإدارت ا لتوفري األدلة ب ا

(ح) تيسري تباد املعار
والتغذية وحورمت ا.

اختاذ القرارات والقيا بالرصا.

بشأن أفريل املمارسرات مرن أجرل إدارة نظرم امليراه لتحقيرق األمرن الغرذائي

وينبغي ملنظمات البحث الدولية (على غرار اجلماعة االستشارية للبحو الزراعية الدولية)
القيام مبا يلي:
(ط) االضطالع باور قيادي على مسرتوى املبرادرات بشرأن البحروث والتنميرة الريت تسرعى إىل دراسرة
املسائل العاملية املتعلّقة باألمن الغذائي والتغذية.
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تعزيز حوكمة شاملة وفعّالة للمياه من أجل األمن الغذائي والتغذية
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ينبغي للدول القيام مبا يلي:
(أ)

إنشاء آليات فعّالرة للحورمرة مرن أجرل تعزيرز اتسراق السياسرات برني القطاعرات لريرمان وضرع
اسرتاتي)يات شاملة بشأن املياه واألمن الغذائي والتغذية.

(ص) تنسيق عمليات حورمة الزراعة واألراضري وامليراه لريرمان مشراررة راملرة وفعّالرة وتعزيرز مصراحل
مستخامي األراضي واملراعي املشرترة ،وامليراه ومصرائا األمسراك احملررومني وامل مشرني والفقرراء
ال سيما الشعوص األصلية والشعوص األارى اليت تكرّس التاابري العرفية حقوق ا.
(ج) ضمان مشاررة رافة اجل ات الفاعلة بصورة راملة وفعّالة يا س ذلخ اجل ات الريعيفة وامل مّشة،
مع إيالء انتباه ااص للعمليات اليت تشمل رال اجلنسني ،ب ا تطروير السياسرات واملمارسرات
حلفظ املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية واستخاام ا بشكل مستاا .
(د) س سياق تفاقم عا اليقني والتغيريات السريعة احلاصلة ،ضمان مشاررة مجيع اجل ات الفاعلرة،
يررا في ررا اجل ررات الريررعيفة وامل مّشررة ،س اإلدارة التكيفيررة احملليررة للمنرراظر الطبيعيررة والررنظم
اإليكولوجية املختلفة اليت تاعم املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية.
(هر) ضمان أن حترت رافة االستثمارات حق احلصرو علرى ميراه الشررص ايفمنرة وارامات اإلصرحاح
ورذلخ احلق س غذاء را ٍ ،وأن تقو رل من اخلطوط التوجي ية الطوعيرة لراعم اإلعمرا املطررد
للحق س غذاء را س سياق األمن الغذائي الوطين ،واخلطوط التوجي ية الطوعية بشأن احلورمرة
املسؤولة حليازة األراضي ومصايا األمساك والغابات س سياق األمن الغذائي الوطين ،ومباد جلنة
األمن الغرذائي العراملي اخلاصرة باالسرتثمارات املسرؤولة س الزراعرة ونظرم األغذيرة بتوجير هرذه
االستثمارات ال سيما س ما يتعلّق بعمليات متلّخ األراضي على نطاق واسع.
(و)

ضمان إارياع رل األطرا س العقود اليت تشمل اسرتثمارات واسرعة النطراق س األراضري (وامليراه
املرتبطة ب ا) للمسائلة س مرا خيرصّ آثرار أنشرطت ا علرى االسرتخاا املسرتاا للمروارد الطبيعيرة
والتااعيات على سبل معيشة األفراد س اجملتمعات املتأثرة وأمن م الغذائي وتغذيت م.

(ز)

ياية حقوق الوصو إىل األراضري ومصرائا األمسراك وامليراه واسرتخاام ا وحيازت را بالنسربة إىل
اجل ات الريعيفة وامل مشة ،وال سيما س ضوء عمليات تطوير البنى األساسية الواسعة النطاق.
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وينبغي للدول ،واملنظمات احلكومية الدولية ،إىل جانب منظمات اجملتمع املدني وغريها مقن أصقحاب املصقلحة،
القيام مبا يلي:
(ح) دعم اجملتمعات لتتبنى األارية عمليات التخطيط واإلدارة س جما املياه على املستويات ذات الصلة.
(ط) االمتثا ملباد احلورمة الرشياة على غرار املوافقة احلرة املسبقة عن علم وبناء القارات س هذا اجملا .
وينبغي للدول القيام مبا يلي:
(ي) اإلقرررار باجل ررات الفاعلررة القائمررة علررى اجملتمعررات احملليررة ومتكين ررا س جمررا حفررظ امليرراه
واستخاام ا املستاا من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية والتأثري بصورة أررب على النتائج.
(ك) استخاا اخلطوط التوجي ية الطوعية بشأن احلورمة املسؤولة حليرازة األراضري ومصرايا األمسراك
والغابرات س إطرار مبرراأ امليراه مررن أجرل حتقيررق األمرن الغررذائي والتغذيرة ،مررع اإلقررار بأهميررة
املادة  2.1بالنسبة إىل احلقوق اجلماعيرة واملروارد املشررترة والقسرم  2بشرأن الشرعوص األصرلية،
ب ا وضع السياسات والربامج وتنفيذها وتقييم ا ،ال سيما تلخ اليت تؤثر على إمكانية احلصو
على املياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية.
وينبغي للجنة واملنصات الدولية املعنية باملياه لات الصلة القيام مبا يلي:
( ) املشاررة س تنظيم اجتمراع اراص تُراعى إىل حريروره رافرة اجل رات الفاعلرة س جمراالت األمرن
الغذائي والتغذية واملياه ملناقشة ريفية تنسيق السياسات والربامج إلحراز تق ّا س ما ترتمخض عنر
أنشطت م من نتائج.
تعزيز نهج قائمة على احلقوق حلوكمة املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية

-8

جيب على الدول القيام مبا يلي:
(أ)
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الوفاء بالتزامات ا القائمة يوجب املعاهاات الاولية حلقوق اإلنسان واالتفاقات املماثلة ،يا يشرمل
وال يقتصر على الع ا الاولي اخلاص باحلقوق املانية والسياسية والع ا الاولي اخلراص براحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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وينبغي للدول القيام مبا يلي:
(ص) ضمان التنفيذ الكامل وذي مغزى للحق القائم س احلصو على مياه الشرص ايفمنة واإلصحاح.
(ج) ضمان اإلعما الكامل وذي مغزى للحرق س غرذاء رامرل ،والتنفيرذ الكامرل وذي مغرزى للخطروط
التوجي ية الطوعية اخلاصة باإلعما املطرد للحق س غذاء را ٍ ،مع األاذ باحلسبان علرى حنرو
رامل مساهمة املياه س حتقيق األمن الغذائي والتغذية.
(د) ضمان التنفيذ الكامل وذي مغزى للخطوط التوجي يرة الطوعيرة بشرأن احلورمرة املسرؤولة حليرازة
األراضي ومصائا األمساك والغابات بشكل يأاذ بعني االعتبار العالقة اليت ال تنفصم بني األراضي
(مصايا األمساك والغابات) واملياه وما يرتبط ب ا من حقوق س احليازة.
(هر) األاذ س احلسبان على حنو رامل اخلطوط التوجي ية الطوعية لكفالرة اسرتاامة مصرايا األمسراك
الصغرية احل)م وأهمية اجلااو واألجسرا املائيرة العاليرة اجلرودة بالنسربة إىل مصرائا األمسراك
وتربية األحياء املائية الااالية.
(و)

تقييم ايفثار املباشرة وغري املباشرة النامجة عن وضع السياسات والتااالت واالسرتثمارات املتعلّقرة
باملياه و/أو األراضي وتنفيذها ،على إعما احلق س احلصو على مياه الشرص ايفمنة واإلصرحاح،
واحلق س غذاء را .

(ز)

تنفيذ إعالن األمم املتحاة بشأن حقوق الشعوص األصلية ،ال سريما س سرياق القروانني والسياسرات
اليت تؤثر على املياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية.

ينبغي للجنة القيام مبا يلي:
(ح) توفري التوجي بشأن طريقة ضمان الوصو إىل املياه من أجل األمرن الغرذائي والتغذيرة عنرا تنفيرذ
اخلطوط التوجي ية الطوعية بشأن احلورمة املسؤولة حليازة األراضي ومصرايا األمسراك والغابرات
واخلطوط التوجي ية الطوعية لاعم اإلعما املطرد للحق س غذاء را ٍ ،بناء على اربات األعريراء
واملشاررني س الل)نة ،ورذلخ على عمل الفاو الفين.
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ينبغي جمللح حقوق اإلنسان وإجراءاته اخلاصة (املقررون اخلاصقون املعنيقون حبقق اإلنسقان يف احلصقول
على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرا الصحي ،واحلق يف الغذاء ،واحلق يف الصحة ،وحقوق الشقعوب
األصلية واخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والبيئة) القيام مبا يلي:
(ط) س سياق عمل م ،معاجلة طرق تعزيز إعما احلق س احلصو على مياه الشرص املأمونرة وارامات
الصر الصحي ،والبحث س التااعيات املرتتبة عن الروابط برني امليراه واألمرن الغرذائي والتغذيرة
على حتقيق حقوق اإلنسان.
(ي) توفري التوجي بشأن أهمية مباد ماسرتات بشرأن التزامرات الراو ارارج حراودها الوطنيرة س
جما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وإمكانية استخاام ا س ما خيصّ املياه من أجل
األمن الغذائي والتغذية.
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