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USE OF CRITICAL INFRASTRUCTURE FACILITIES TO ENSURE FOOD SECURITY AND  
SANITARY STANDARDS 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
В статті досліджено використання об’єктів критичної інфраструктури для 

забезпечення продовольчої безпеки та санітарних норм. Досліджено рівень голоду в 
регіонах світу, рівень недоїдання та відповідні негативні наслідки, можливості 
забезпечення санітарних норм в умовах посилення міграційних процесів та збільшення  
кількості внутрішньо переміщених осіб 

 
The article examines the use of critical infrastructure to ensure food security and 

sanitation. The level of hunger in the regions of the world, the level of malnutrition and the 
corresponding negative consequences, the possibility of ensuring sanitary norms in the 
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conditions of intensification of migration processes and increase in the number of internally 
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Постановка проблеми. Одним із 

засобів вирішення глобальних проблем 
людства, таких як голод, нестача якісної їжі, 
нестача питної води, води для забезпечення 
санітарно-побутових умов є розвиток 
системи функціонування об’єктів критичної 
інфраструктури. Об’єкти критичної 
інфраструктури, які можуть забезпечити ці 
первинні потреби людини це: греблі, дамби, 
іригаційні системи, інженерні системи та 
споруди, що забезпечують очистку питної 
води, стоків, виробництво санітарних 
засобів. дороги.  З метою обґрунтування 
актуальності розвитку об’єктів критичної 
інфраструктури цього типу, необхідно 
детально проаналізувати сучасний стан 
продовольчої, водної безпеки та рівня 
дотримання санітарно-технічних норм в 
світі.  

 Довгий час світове співтовариство не 
вживало спільних заходів щодо 
забезпечення продовольчої безпеки. 
Ситуація змінилася з 1974 року. В цей час,  
ФАО вперше почала аналізувати матеріали 
та повідомляти про ступінь голоду в світі. 
Населення світу постійно зростає, більшість 
людей зараз проживає в урбанізованому 
середовищі. Технології останніх десятиліть 
розвивалися високими темпами, в той час як 
економіка ставала все більше 
інтернаціоналізованою та глобалізованою. Ці 
процеси були основою загальносвітових 
тенденцій у зміні технологій виробництва та 
споживання їжі. Одночасно, ці перетворення, 
як і глобальні зміни клімату,  стали 
каталізатором загрозливих процесів в 

світовому суспільстві, які пов’язані з 
масовим недоїданням населення окремих 
регіонів світу. Сучасна ситуація в харчуванні 
є дуже суперечливою. В той час, як 
поширеність дитячих затримок в зрості за 
останні 20 років значно зменшилася, 
надмірна вага та ожиріння та пов’язані з 
неправильним харчуванням неінфекційні 
захворювання, швидко поширюються. 

Сучасні умови суспільно-економічного 
розвитку та процеси глобалізації вимагають 
нових шляхів розвитку економіки, які 
зможуть подолати  голод та продовольчу 
незахищеність разом з негативними 
наслідками цих процесів. Імперативом для 
науковців, керівників держав є впевненість в 
тому, що ніхто не страждає від голоду. Але 
крім категорії населення, яке страждає від 
голоду, є також окремі категорії які, хоча і не 
«голодні» в прямому сенсі, але зазнають 
фізичного дискомфорту, спричиненого 
сильним браком якісного харчування, що 
може бути небезпечним для життя людини. 
Багато людей  мають доступ до їжі, та 
задовольняють свої первинні потреби в їжі, 
але вони не впевнені, в майбутньому, тому  
змушені знижувати якість та / або кількість 
їжі. Це також є  складовою продовольчої 
небезпеки, що пов’язана з різними формами 
неправильного харчування і має серйозні 
наслідки для здоров'я та благополуччя 
населення. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Вчені, що досліджують вплив 
критичної інфраструктури на вирішення 
проблем продовольчої безпеки, проблеми 
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забезпечення водними ресурсами 
представляють різні сфери соціально-
економічних наук. Такі питання досліджують 
вчені ‒ економісти, політологи, соціологи, 
фахівці з державного управління. Серед 
науковців нашої країни, що досліджували 
означені питання слід відзначити 
Безтелесну Л.І. [1; 2], Гладченка А.Ю. [7; 8], 
Зиму І.Я. [4; 5; 6], Сазонця І.Л. [2; 4], 
Сазонець О.М. [3], Саричева В.І. [3]. В своїх 
наукових працях ці вчені аналізували такі 
питання як створення соціальних умов 
розвитку суспільства та умови для 
забезпечення санітарно-епідеміологічних 
умов життєдіяльності населення, вплив 
міжнародних організацій на процеси 
соціально-економічного розвитку країн, 
порівняння рівня продовольчої безпеки в 
різних країнах світу, які є членами СОТ та 
інших міжнародних організацій.  

Мета статті. Метою статті є 
дослідження можливостей використання 
об’єктів критичної інфраструктури для 
забезпечення продовольчої безпеки та 
дотримання санітарно-епідеміологічних 
норм. Ці процеси є щільно інтегрованими, 
так, як проблеми голоду, здоров’я, санітарної 
безпеки значною мірою пов’язані з нестачею 
водних ресурсів та потребують наявності та 
будівництва складних інженерних споруд 
для зрошення.  

Виклад основного матеріалу. Країни-
члени ООН визнали важливість протидії 
голоду, коли вони встановили універсальні 
та амбітні Цілі сталого розвитку до 2030 
року. Після благополучних десятиліть спаду 
тенденції зростання голоду у  світі, вона 
змінилася на позитивну у 2015 році. З цього 
року, вона залишаючись практично 
незмінною протягом останніх трьох років. 
Кількість людей, які страждають від голоду, 
повільно збільшуються. Як результат, у світі 
понад 820 мільйонів людей і сьогодні 

голодні, що підкреслює величезне значення 
виклику щодо досягнення мети «Нульовий 
голод» до 2030 року [9]. 

За даними ФАО, рівень голоду 
посилився майже у всіх субрегіонах Африки 
майже на 20%. Голоду також повільно 
зростає в Латинській Америці та 
Карибському басейні, хоча поширеність там 
все ще нижче 7%. В Азії кількість  
недоїдаючих складає 11% населення, 
Південна Азія має великий прогрес в цьому 
питанні за останні п’ять років, але все ще є 
субрегіоном де найвища поширеність 
недоїдання – 15%. За ним слідує Західна 
Азія з 12%, де ситуація продовжує 
погіршуватися. 

Моніторинг процесу забезпечення 
доступу до їжі для всіх, показав,що в цілому 
близько 2 мільярди людей в світ відчуває 
певний рівень харчової незабезпеченості, 
включаючи і помірний рівень. Люди, які 
їдять помірно, необов’язково страждають від 
голоду, але їм не вистачає регулярного 
доступу до достатньої їжі. Вони страждають 
від великого ризику різних форм 
захворювань, які пов’язані із неправильним 
харчуванням. 

Останні дослідження також 
демонструють, що навіть в країнах з високим 
рівнем доходу значна частина населення не 
має регулярного доступу до їжі та її 
достатньої кількості. За оцінками ФАО – 8% 
населення Північній Америки та Європі 
споживають небезпечну їжу, переважно при 
помірному рівні насиченості. На кожному 
континенті поширеність небезпечної їжі, 
трохи більша серед жінок, ніж у чоловіків. 
До 2015 року спостерігалась негативна 
тенденція щодо кількості осіб, що 
недоїдають. Однак після 2015 року їх 
кількість починає зростати (рис. 1). 
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Рис. 1. Процентне співвідношення людей, що не доїдають у світі  
(PoU) [10] 

 
Два останні видання Бюлетеня ФАО 

«Продовольча безпека та харчування у 
світі» демонструють свідчення того, що 
десятиліття зменшення за поширеністю 
недоїдання в світі закінчилися, і голод 
повільно пішов на підйом. Глобальний 
рівень частки голодних людей на Землі 
залишився практично незмінним на рівні 
трохи нижче 11%, тоді як загальна кількість 

недоїдаючих повільно зростає вже кілька 
років поспіль. Це означає, що в світі сьогодні 
страждає трохи більше 820 мільйонів людей 
від голоду, що відповідає приблизно кожній 
дев’ятій особі у світі. (рис. 1, таблиця). Це 
підкреслює величезний виклик щодо 
досягнення  мети «Нульовий голод» до 
2030 року. 

 

Таблиця 
Рівень недоїдання населення по регіонам світу (%) [10] 

Регіони Роки

2005 2010 2015 2016 2017 2018

Світ 14.5 11.8 10.6 10.7 10.8 10.8

Африка 21.2 19.1 18.3 19.2 19.8 19.9

Північна Африка 6.2 5.0 6.9 7.0 7.0 7.1

Африка під Сахарою 24.3 21.7 20.9 22.0 22.7 22.8

Східна Африка 34.3 31.2 29.9 31.0 30.8 30.8

Середня Африка  32.4 27.8 24.7 25.9 26.4 26.5

Південна Африка 6.5 7.1 7.8 8.5 8.3 8.0

Західна Африка 12.3 10.4 11.4 12.4 14.4 14.7

Азія 17.4 13.6 11.7 11.5 11.4 11.3

Центральна Азія 11.1 7.3 5.5 5.5 5.7 5.7

Східна Азія 14.1 11.2 8.4 8.4 8.4 8.3

Південно-Східна Азія 18.5 12.7 9.8 9.6 9.4 9.2
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продовження таблиці 
Південна Азія 21.5 17.2 15.7 15.1 14.8 14.7

Західна Азія 9.4 8.6 11.2 11.6 12.2 12.4

Західна Азія і Південна Африка 8.0 7.1 9.2 9.5 9.8 9.9

Латинська Америка і Карибські 

острови 

9.1 6.8 6.2 6.3 6.5 6.5

Карибські острови 23.3 19.8 18.3 18.0 18.0 18.4

Латинська Америка 8.1 5.9 5.3 5.5 5.7 5.7

Центральна Америка 8.4 7.2 6.3 6.1 6.1 6.1

Південна Америка 7.9 5.3 4.9 5.3 5.5 5.5

Океанія 5.5 5.2 5.9 6.0 6.1 6.2

Північна Америка і Європа < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5
 

Ситуація найбільш тривожна в Африці, 
де з 2015 року частка населення, що 
переживають голод, демонструє невеликий, 
але стійкий характер щодо збільшення 
майже у всіх субрегіонах. Він досяг рівня в 
26,5% в Середній та 30,8% в Східної Африці.   

Ці тенденції здебільшого виникають 
через  комбінацію факторів, включаючи 
конфлікти та руйнівні погодні умови, які 
зараз впливають на суттєве число країн 
Африки. Для країн, що перебувають у 
конфліктній ситуації,  наприклад, у країнах 
Південної Сахари, зросла кількість 
недоїдаючих людей на 23,4 млн між 2015 та 
2018 роками – це значно різкіше зростання 
порівняно з країнами, які не піддаються 
конфліктам. Якщо військові конфлікти є 
явищем, яке важко піддається регулюванню 
з боку світовою спільноти, то кліматичні 
зміни, руйнівні погодні умови є чинником, як 
можливо мінімізувати, докладаючи спільні 
зусилля у будівництві нових об’єктів 
критичної інфраструктури, таких як греблі, 
дамби, системи каналів.  

Драматичний, довгостроковий вплив на 
стан продовольчої безпеки оказує  посуха. 
Країни, класифіковані як чутливі до посухи в 
Африці – це країни на південь від Сахари, де 
спостерігається значна поширеність 
недоїдання, що збільшилась  з 17,4% до 
21,8% (коефіцієнт PoU) за останні шість 

років, хоча в той же період PoU фактично 
впав (із середнього показника 24,6% до 
23,8%) в інших країнах регіону. Кількість 
людей, що недоїдають, у чутливих до посухи 
країнах зросла на 45,6%, починаючи з  
2012 року. 

Ця загальна ситуація із недоїданням в 
Африці відповідає рівню бідності в регіоні – 
56% вкрай бідних у 2015 році у світі 
знаходилось на цій території. [11]. Однак, це 
не просто проблема крайньої бідності. Навіть 
багаті на ресурси країни в цих регіонах, як і 
раніше, мають  високі показники недоїдання. 
Таким чином тут, окрім іншого, грає 
величезну роль структура їх харчових 
систем, функціонування об’єктів критичної 
інфраструктури, які необхідно підтримувати 
та розвивати з метою покращення розподілу 
та споживання їжі. 

В Азії PoU постійно зменшується у 
більшості регіонів, досягнувши 11,4% у 2017 
році. Виняток становить Західна Азія, де PoU 
зріс з 2010 року і досяг більше 12% 
населення. Цей рівень в регіоні поступається 
лише Південній Азії, яка, незважаючи на 
великий прогрес за останні п’ять років, є все 
ще субрегіоном, де недоїдання є найвищим –  
майже 15%. 

У межах Західноазіатського субрегіону 
вражає різниця між країнами, які зазнали 
впливу народних повстань, та інших, які не 
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постраждали. Для постраждалих країн, PoU 
змінюється від вже високого значення 
17,8%, до 27,0%, що тобто показник   
недоїдання збільшився вдвічі між 2010 та 
2018 роками. У той же період PoU не 
змінювався в інших країнах регіону. 

У Латинській Америці та Карибському 
басейні показник недоїдання зріс в останні 
роки, значною мірою як наслідок ситуації на 
Півдні Америки, де PoU зріс з 4,6% у 
2013 році до 5,5% у 2017 році. Фактично 
Південна Америка має більшість (68%) 
населення, що недоїдає. Зростання, що 
спостерігається в останні роки, пов'язане з 
економічним сповільненням в декількох 
країнах, зокрема, Боліварійській Республіці 
Венесуелі, де PoU збільшився майже 
вчетверо, з 6,4% ту 2012–2014 роках до 
21,2% в 2016–2018 роках. Під час тієї ж 
рецесії зростала інфляція в країні, зростання 
реального ВВП погіршилося, перейшовши 

від негативного 3,9% в 2014 році до 
негативного 25% у 2018 році. 

В той же час, коефіцієнт недоїдання в 
Центральній Америці та на Карибських 
островах, незважаючи на те, що він вищий, 
ніж у Південній Америці, останнім часом 
зменшується. Це узгоджується з 
закономірністю економічного зростання, що 
спостерігається в цих субрегіонах, де 
реальний ВВП зріс зі швидкістю близько 4% 
між 2014 та 2018 роками, з одночасним 
помірними показниками інфляції стабільно 
нижче 3% за той же період. 

Аналіз розподілу показника недоїдання 
населення в регіонах світу показує, що 
більшість (більше, ніж 500 мільйонів осіб) 
проживають в Азії (рис. 2). Кількість таких 
людей постійно зростає в Африці, де вона 
досягла майже 260 мільйонів людей  у 2018 
році, з них  понад 90% проживає в Африці на 
південь від Сахари. 

 
 

Рис. 2. Кількість населення, що недоїдає у зрівнянні з населенням світу (млн) у 2018 році [9] 
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Дані, що зібрані ФАО більш ніж у 140 
країнах за п'ять років, забезпечують 
унікальну можливість провести 
диференційний аналіз частоти харчової 
незабезпеченості за статтю. На рис. 3 
представлено поширеність  недостатньої 

кількості  їжі, що  оцінюється окремо для 
чоловіків та жінок у всьому світі та на всіх 
континентах (крім Океанії). Виявляється, що 
на кожному континенті поширеність 
харчової незабезпеченості трохи вище у 
жінок, ніж у чоловіків. 

 
Рис. 3. Харчова небезпека серед чоловіків та жінок за регіонами (середня за 2016-2018 роки) (%) [9] 

 
Більш глибокий аналіз на основі 

матеріалів ФАО у 145 країнах у 2014–2017 
роках показує, що для харчової небезпеки 
характерна зона проживання, де існує 
високий рівень бідності,  низький  рівень 
освіти, що  є вагомими детермінантами 
різниці в харчовій незахищеності у 
порівнянні чоловіків з жінками. В усьому 
світі гендерний розрив у продовольчій 
незахищеності, схоже, найбільший серед 
малоосвічених, бідніших верств населення, і 
в урбанізованих регіонах. 

Після моніторингу таких верств 
населення за місцем проживання (сільська 
територія  або маленьке містечко проти 
великого міста чи передмістя),  статусом та 
рівнем освіти респондентів, шанси 
небезпеки щодо забезпеченості  їжею все 
ще на 10% більше для жінок,  ніж для 
чоловіків. Цей висновок виявляє, що інші – 
можливо тонкіші форми дискримінації − 

роблять доступ до  їжі складнішою для 
жінок, навіть коли вони мають той самий 
рівень доходу та освіту, як і чоловіки і 
живуть у подібних районах. 

Ще одне дослідження з використанням 
глобальних даних доводить¸що гендерні 
відмінності, освітні досягнення та соціальний  
статус можуть пояснити більшу частину 
гендерного розриву в забезпеченості їжею. 
Ця небезпечність говорить про те, що 
гендерна нерівність у сфері зайнятості, 
освітніх досягнень також впливають на 
харчову безпеку. 

Незбалансоване, неякісне харчування, 
небезпечна їжа викликає і інші прояви у 
стані людини, особливо дітей. Так, світова 
поширеність зайвої ваги серед дітей до п’яти 
років збільшившись з 5,5% у  2012 році  до 
5,9% у 2018 році. Станом на 2016 рік кожна 
третя (32,8%) жінка репродуктивного віку 
(15-49 років) по всій території земної кулі все 
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ще була уражена анемією. З 2012 року 
глобальна поширеність анемії збереглась 
без змін, що робить надзвичайно складним 
досягнення мети до 2025 року на 50-
відсоткове скорочення цього захворювання. 
У той же час, ожиріння у дорослих 
продовжує зростати, з 11,7% у 2012 році до 
13,2% у 2016 році. Як результат, 
проявляється неухильне зростання 
ожиріння у дорослих. 

В усьому світі зайва вага вплинула на 
40,1 мільйона дітей до п’яти років у 
2018 році (рис. 4). Азія та Африка мали 

найменшу поширеність зайвої ваги (5,2% та 
4,9% відповідно). Їх показник разом склав 
майже три чверті всіх дітей, молодших п'яти 
років, у світі із зайвою вагою (46,9% в Азії і 
23,8% в Африці). Океанія має найвищу 
поширеність зайвої ваги, майже кожен 
десятий (9,1%) постраждалих. Цей регіон є 
прикладом популяції, постраждалої від 
неправильного харчування, з поширеністю 
обох проявів – гострого недоїдання та зайвої 
ваги, наближаючись до 10-відсоткового 
скорочення терміну життя, класифікованого. 

 
 

Рис. 4. Ожиріння серед дітей менше 5 років у регіонах світу (млн) [12] 
 

Продовольча безпека тісно пов’язана з 
забезпеченістю людей водою, де виникає 
багато проблем. Проаналізуємо більш 
докладніше ці проблеми (рис. 5). 

Африка південніше  Сахари і Південна 
Азія явно виділяються як регіональні «гарячі 

точки», де зростання населення, урбанізація 
та бідність залишаються високими, а доступ 
до комунальних послуг, таких як 
забезпечення електроенергією, 
водопостачанням та каналізацією, 
залишаються вкрай недостатніми. 
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Рис. 5. Середньорічний вплив від нечистої питної води та неякісних санітарних послуг, катастроф, 

пов'язаних з водою, епідемій та землетрусів та конфліктів (млн чол.) [13] 
 
Якщо на такі чинники зростання 

продовольчої небезпеки як землетруси та 
конфлікти не можна впливати шляхом 
будівництва об’єктів критичної 
інфраструктури, то посуха і повені можуть 
піддаватися регуляції шляхом створення 
штучних водоймі, систем зрошення та 
осушення. Таким чином, об’єкти критичної 
інфраструктури можуть впливати на 
забезпечення населення світу чистою 
питною водою. 

Світові, регіональні та навіть 
загальнодержавні тенденції не обов'язково 
відображають місцеві реалії та розбіжності. 
Наприклад, проблеми життя можуть суттєво 
відрізнятися між міськими та сільськими 
поселеннями. Поліпшення доступу до послуг 
з водопостачання та водовідведення в 
сільському середовищі, ймовірно, 
потребуватиме інших підходів, ніж 
задоволення потреб зростаючого населення 
міських центрів. Крім того, в той час, як 
можливості ринку праці в сільській 
місцевості, ймовірно, залишатимуться в 
основному в секторах, пов’язаних з 
виробництвом харчових продуктів, з 
сільським господарством (сильно 
залежними від водного сектору), можливості 
працевлаштування в міських та приміських 
містах можуть швидко розвиватися 
внаслідок сучасних технологічних змін та 

оцифрування економіки. 
Інший аспект, пов'язаний з водою, – це 

зв'язок між швидкою урбанізацією, 
підвищеною вразливістю до повеней та 
посухи та збільшенням ризику переселення 
(особливо у випадку неофіційних поселень). 
Однак, як за кількістю постраждалих, так і за 
кількістю загиблих людей, наслідки повеней, 
посухи та конфліктів значно переважають 
кількість постраждалих чи загиблих через 
неадекватну питну воду та санітарні послуги. 

Ці та інші тенденції вказують на велику 
кількість складних і виникаючих викликів, 
які потребують комплексного підходу, 
заснованого на правах людини, за участю 
урядів, приватного сектору, громадянського 
суспільства та міжнародної спільноти. 

Проаналізуємо аспекти споживання 
питної води населенням нашої планети. Троє 
з десяти людей (2,1 мільярда людей, або 
29% населення планети) не вживали 
очищену  питну воду у 2017 році, тоді як 
844 мільйонам людей бракувало навіть води 
базової очистки (рис. 6). З усіх людей, які 
пили очищену питну воду, лише одна особа  
з трьох (1,9 мільярда) проживає у сільській 
місцевості [14]. 

Під час впровадження Цілей розвитку 
тисячоліття в цьому питанні було досягнуто 
значного прогресу. Населення, яке 
користується принаймні питною водою 
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базової очистки, збільшилося з 81 до 89% 
між 2000 та 2017 роками. Однак серед країн, 
які в 2015 році охоплювали менше 95%, 
лише кожна п'ята країна на шляху до 
досягнення універсального водопостачання 
базової очистки до 2030 року. 

Покриття безпечно керованих водних 
послуг значно варіюється в різних регіонах 
(від лише 24% у країнах Південної Сахари до 
94% у Європі та Північній Америці). Також 
може спостерігатися значна різниця між 

країнами, сільськими та міськими районами, 
багатшими та бідними регіонами, що 
підтверджується різким контрастом між 
провінціями Луанда та Уеге (Ангола). 

До 2017 року 181 країна досягла 
покриття понад 75% принаймні з питної води  
базової очистки (рис. 6). З 159 мільйонів 
людей, які все ще збирають неочищену (і 
часто забруднену) питну воду безпосередньо 
з поверхневих джерел води, 58% 
проживають в Африці на південь від Сахари. 

 

 
Рис. 6. Розподіл питної води по регіонах в 2017 р. (%) [15] 

 
У всьому світі лише 2,9 мільярда людей 

(або 39% населення) користувалися 
безпечними послугами санітарії у 2017 році 
(рис. 7). Двоє з п’яти з цих людей 
(1,2 мільярда) проживали у сільській 
місцевості. Ще 2,1 мільярда людей мали 

доступ до базових санітарних послуг. У 
решти − 2,3 мільярда (кожна третя людина) 
бракувало навіть основної санітарної 
служби, з яких 892 мільйони людей все ще 
практикували відкриту дефекацію. 
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Прогрес також досягнуто в охороні 
санітарії на етапі впровадження цілей 
розвитку тисячоліття (Millennium 
Development Goals – MDG), але він не такий 
значний порівняно з прогресом у постачанні 
питної води. До 2017 року 154 країни 
досягли покриття понад 75% основних 
санітарних послуг. Світове населення, яке 

використовує хоча б базову санітарну 
службу, збільшилося з 59% до 68% між 2000 
та 2017 роками. Однак серед країн, що 
охоплюють менше 95% у 2017 році, лише 
одна з десяти знаходиться на шляху 
досягнення базових умов санітарії до 
2030 року. 

 
 

Рис. 7. Розподіл води для санітарного обслуговування по регіонах в 2017 р. (%) [15] 
 

До 2017 року 154 країни досягли понад 
75% покриття принаймні базовими 
санітарними послугами. Загальне покриття, 
як правило, нижче для базових санітарних 
умов, ніж для базового рівня очистки питної  
води, і жоден регіон, що приєднався до 

Цілей Сталого Розвитку (Sustainable 
Development Goals – SDG) (за винятком 
Австралії та Нової Зеландії, де покриття вже 
майже 100%) не зможе  досягнути базового 
рівня санітарії до 2030 року.  

Можливість використання основних 
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засобів для миття рук милом та водою 
коливалося (в середньому по регіонах) від 
15% у країнах Південної Сахари до 76% у 
Західній Азії та Північній Африці. Однак як і у 
сфері водопостачання та водовідведення, в 
цих країнах можуть виникнути значні 
нерівності. 

Забезпечення безпечного та рівного 
доступу до води в сільській місцевості, 
надаючи при цьому можливості для 
майбутніх інвестицій у водне середовище, 
потребує більшого визнання потреб води 
дрібних іригаторів, пов'язаних з потребами 
щодо води, в контексті їх внеску в 
національну продовольчу безпеку. Розподіл 
води великим споживачам, чи то для 
зрошення, чи для інших цілей, не повинен 
відбуватися за рахунок законних потреб 
дрібних фермерів, незалежно від їх здатності 
демонструвати формально санкціоновані 
права користування водою. Це ще раз 
підтверджує необхідність проведення 
державної політики у сфері розвитку об’єктів 
критичної інфраструктури, яка пов’язана із 
іригаційними спорудами, дамбами, 
греблями, спорудженнями гідротехнічного 
характеру інших видів.  

Світ став свідком масової міграції 
людей за  останні роки. Збройні конфлікти, 
переслідування та зміни клімату в поєднанні 
з бідністю, нерівністю, зростанням міського 
населення, збільшують ризик стихійного 
переміщення та його наслідки. Подалі від 
дому біженці та внутрішньо переміщені 
особи (ВПО) часто стикаються з бар'єрами 
для доступу до основних послуг з 
водопостачання та санітарії. Майже чверть 
цих переміщених людей живуть у таборах, 
але переважна більшість є у містах, селищах 
та селах. Ці біженці − особи, які шукають 
притулку, ВПО та особи без громадянства, 
часто не є офіційно визнаними органами 
місцевого або національного 
самоврядування, і тому вони виключаються 
з порядку денного розвитку. 

Масове переміщення біженців 

перенапружує використання  водних 
ресурсів та пов'язаних з ними послуг, 
включаючи санітарію та гігієну, у пунктах 
переміщення та пунктах призначення, 
створюючи потенційні нерівності між 
наявним населенням та новими 
прибульцями. Приймаючі уряди часто 
відмовляються зрозуміти, що ситуація 
переміщення може стати затяжною, і 
наполягають на тому, щоб біженці / ВПО 
залишалися в таборах з «тимчасовими» або 
«комунальними» приміщеннями на нижчому 
рівні обслуговування, а не в навколишній 
приймаючій громаді. Може виникнути 
зворотна ситуація, при якій біженці 
отримують якісніші послуги водної програми 
WASH, ніж ті, що доступні для громад, що 
знаходяться по сусідству.  

Держави несуть відповідальність за те, 
щоб всі біженці / ВПО отримали права на 
адекватну санітарію та воду, незалежно від 
їх статусу проживання, національності та 
інших класифікацій, які можуть служити 
перешкодою. Це потребує будівництва 
додаткових об’єктів критичної 
інфраструктури, які будуть забезпечувати 
водою  ВПО та осередки їх концентрації.  Як і 
всі люди, біженці / ВПО повинні мати доступ 
до інформації та можливість брати участь у 
процесах прийняття рішень, які впливають 
на їх права.  

Державам рекомендується уникати 
політики «табору» щодо біженців / ВПО, 
оскільки це може призвести до 
маргіналізації (безпосередньо пов'язаної з 
правовим статусом та «правом на працю» 
або «свободою пересування»), що може 
посилити конкуренцію за ресурси з 
приймаючими громадами та ускладнити 
доступ біженців / ВПО до ринків праці. 
Натомість державам рекомендується 
проводити політику щодо включення 
біженців / ВПО у існуючі міські та сільські 
громади. Це призводить до додаткового 
навантаження на комунальне господарство 
та об’єкти критичної інфраструктури, що 
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забезпечують надання води та енергії до 
міст.  

В той час, як великі міські громади з 
високою щільністю надають можливості для 
функціонування великих об’єктів критичної 
інфраструктури, при ефективнішому 
розподілі ресурсів та економії на масштабі, 
менш дешеві децентралізовані системи 
водопостачання та водовідведення показали 
успішне рішення у менших міських 
поселеннях, включаючи табори для 
біженців. Для людей із сільської місцевості з 
низькою щільністю однією з головних 
завдань є наближення відповідних об'єктів 
до будинків людей.  

Висновки. Якщо на такі чинники 
зростання продовольчої небезпеки як 
землетруси та конфлікти не можна впливати 
шляхом будівництва об’єктів критичної 
інфраструктури, то посуха і повені можуть 
піддаватися регуляції шляхом створення 
штучних водоймі, систем зрошення та 
осушення. Таким чином, об’єкти критичної 
інфраструктури можуть впливати на 
забезпечення населення світу чистою 

питною водою. 
Проведений аналіз ще раз підтверджує 

необхідність проведення державної політики 
у сфері розвитку об’єктів критичної 
інфраструктури, яка пов’язана із 
іригаційними спорудами, дамбами, 
греблями, спорудженнями гідротехнічного 
характеру інших видів.  

Держави несуть відповідальність за те, 
щоб всі біженці / ВПО отримали права на 
адекватну санітарію та воду, незалежно від 
їх статусу проживання, національності та 
інших класифікацій, які можуть служити 
перешкодою. Це потребує будівництва 
додаткових об’єктів критичної 
інфраструктури, які будуть забезпечувати 
водою  ВПО та осередки їх концентрації.   

Державам рекомендується проводити 
політику щодо включення біженців / ВПО у 
існуючі міські та сільські громади. Це 
призводить до додаткового навантаження 
на комунальне господарство та об’єкти 
критичної інфраструктури, що забезпечують 
надання води та енергії до міст. 
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