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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 الدورة الثانية واألربعون
 

 األمن الغذائي والتغذية" يفإحداث فارق "

 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12روما، إيطاليا، 

 من أجل األمن الغذائي والتغذية املياهتقرير فريق اخلرباء رفيع املستوى بشأن 
 

 القرارات إطارمشروع 

 

 املسائل اليت يتعّين لفت عناية اللجنة إليها

 

 إّن اللجنة: 
 

 ؛من أجل األمن الغذائي والتغذية املاءفريق اخلرباء رفيع املستوى بشأن بتقرير ع التقدير أقرت م 
 

احلق يف ن أو ؛ارتباطا وثيقايف ما بينها  ةرتبطممسائل واألمن الغذائي والتغذية اجليدة  هايإىل أن امل تأشارو 

ضرورية  أمورغذاء كاف احلصول على الصرف الصحي واحلق يف خدمات نظيفة والواملأمونة شرب المياه احلصول على 

الغذائي األمن حتقيق يعتمد عليها لنظم اإليكولوجية اليت اشريان حياة  يه املياهوأن  ؛لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

د ي)مصاية غذإلنتاج األ ال غنى عنهأمر  مناسبةوعية ات ونّيمبك هاياملتوافر ن أوقبلة؛ والتغذية لألجيال احلالية وامل

جسم متصاص يف اجودة مياه الشرب تؤثر وأن ؛ هاوإعداد هاليوحتو هااألمساك واحملاصيل والثروة احليوانية(، وجتهيز

إتاحة هم يف استالنمو االقتصادي وفرص العمل وتوليد الدخل، ودعم ه تاياملن أو؛ للمغذياتال فّعنسان بشكل اإل

 .بالنسبة إىل املليارات من األشخاصالغذاء للحصول على  ةاالقتصادياإلمكانيات 
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 ةاملغذيغذية : إنتاج ما يكفي من األمبا يلي رتبطتخمتلفة تواجه حتديات حمددة السياق أقاليم بأن  تأقرو 

زيادة تدهور املوارد املائية وتغري املناخ؛ ووالقطاعات؛  كانبني السه ايامللى نافسة عامل احتدامومن السكان؛  لعدد متزايد

 .وحتميها صا ح يميع املستخدمنيقر مبوشفافة تمنصفة والنظم اإليكولوجية؛ وعدم وجود آليات توزيع 

 

السليمة وكمة التنمية املستدامة وأهمية احليف حتقيق أهداف  هاياملؤديه تالذي على الدور الرئيسي  توشدد 

 .األمن الغذائي والتغذيةلتحقيق ه ايلمل

 

 هاواليتها وكفاءاتإطار ، ضمن جهودها ى على توحيدخراألة ملعنياجلهات صاحبة املصلحة االدول و تشجعو 

لنظام لنهج اعتماد من خالل يف األمن الغذائي والتغذية ه اياملساهمة مب، ملواجهة التحديات املتعلقة هاومسؤوليات

 وجه التحديد، التوصيات التالية: علىعرضت اللجنة، قد واإليكولوجي ونهج حموره اإلنسان. 
 

تها بشكل وموثوقيتها وجوداملياه توافر وصونها مبا يضمن  ةلنظم اإليكولوجيلستدامة امل اإلدارةتعزيز  (1)

 لتحيق األمن الغذائي والتغذية مستمر
 

 ،ملناظر الطبيعية والنظم اإليكولوجيةصون اتشاركية لالليات اآللنظام اإليكولوجي وتعزيز لاعتماد نهج  أ()

 املستويات املناسبة.عند إشراك أصحاب املصلحة مع مستدامة، تها بطريقة وإدار، استصالحهاو

الفوائد عظيم ت من أجلفعال بشكل ستثمار اللتخطيط والتشجيع يمع املعلومات يف يميع القطاعات  ب()

لوضع لإىل األدلة  ةستندمتقييم عمليات وإجراء ألمن الغذائي والتغذية ل يقاحتقعلى املدى الطويل 

 .عليها والطلبملوارد املائية ا بشأناحلالي والتوقعات 

وضمان عنها ومحايتها من التلوث لتلوث وإزالة ااملسطحات املائية صالح من التلوث، واستتقليل ال ج()

 يةردعواختاذ تدابري حتفيزية ظ على جودة املياه لالستخدامات املنزلية والغذائية، من خالل احلفا

 .هادفة
 

 واألمن الغذائي والتغذية ذات الصلة باملياه واخلطط واالسرتاتيجيات حتسني التماسك بني السياسات (2)
 

درج الشواغل ذات تكون شاملة وتاملياه حبيث املتعلقة بسرتاتيجيات السياسات واالاستعراض وتنفيذ  أ()

 تأثريهات عن األمن الغذائي والتغذية يف خمتلف القطاعات، وتعزز مساءلة يميع اجلالصلة ب

 .ةاألمن الغذائي والتغذيلتحقيق على املياه أنشطتها 

 .ةاألمن الغذائي والتغذياخلاصة ب وطنيةالسرتاتيجيات الوضع ا صريح عنداملياه بشكل مراعاة  ب()

السياسات الوطنية املتعلقة بالتنمية الريفية والتصنيع والتجارة يف املنتجات الزراعية استعراض  ج()

 .ةاألمن الغذائي والتغذيلتحقيق املياه لنهوض بوالغذائية، حسب االقتضاء، ل

تكاملة املإلدارة املستدامة وغرض ال واملياه الزراعة واألراضي والطاقةاملتعلقة بربامج السياسات والتنسيق  د()

  فعالة هلذه املوارد املشرتكة.الو
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، ومتكني ًاشيهمتو ًاضعففئات األشد األولوية للوإعطاء على املياه للجميع،  املساواة يف احلصولضمان  (3)

 والشباب وتلبية االحتياجات احملددة للنساء نساءال
 

نتجي األغذية من ملاإلنتاج عوامل و تكافؤ الفرص واألمن يف الوصول إىل املياهضمان سياسات لالتنفيذ  أ()

 ةفعالبطريقة املياه  واستخدمأن يالذكور واإلناث، وتشجيع االستثمارات املسؤولة حبيث ميكن 

 .هم املتعلقة باألمن الغذائي والتغذيةوتلبية احتياجاتهم عيشسبل كسب لتحسني 

وتلبية  لكسب عيشهاملياه عتمد على ايت تال وتهميشًا األشد ضعفًااجملتمعات احرتام حقوق  ب()

وضع والتشريعات والسياسات والربامج. اعتماد تدابري ميكن أن تشمل اختاذ ، من خالل هااحتياجات

قوم بها أي تباملياه أو إجراءات خاصة استثمارات أو  أي إصالحاتال تؤدي لضمان أالالزمة ليات اآل

كأداة للضغط السياسي أبدا تستخدم ال أن املياه ينبغي أ لنظر إىلعلى مصاحلها با لبًاإىل التأثري سجهة 

 أو االقتصادي.

تحقيق األمن الغذائي ما يتعلق باملياه ل تلبية االحتياجات احملددة للنساء والشباب والفتيات يف ج()

إجراءات اختاذ من خالل واملياه حوكمة مستويات ومراحل يميع على  ممن خالل متكينهوالتغذية 

 .والتناسلاإلنتاج  يف جمالي هماالعتبار أدوار بعنياألخذ دفة، مع اه

لتحسني توافر املياه تكنولوجيات والنهوض بها استثمارات مسؤولة يف البنية التحتية والختصيص  د()

 مشقةللحد من وإمكانية احلصول عليها بالنسبة إىل األسر الصرف الصحي خدمات النظيفة للشرب و

، واحلد من اتعارزاملمالت لنساء والفتيات والعاها بالنسبة إىل امنوعبء يمع املياه والتخلص 

غذية وتعزيز احلالة املياه، وحتسني شروط النظافة وسالمة األرتبطة باملخاطر الصحية املحدوث 

 التغذوية.
 

 تحقيق األمن الغذائي والتغذيةحتسني كفاءة وتنوع استخدام املياه وإنتاجية النظم الزراعية ل (4)
 

 ةدفامياه اجلريان السطحي واملياه اجلوفية ورطوبة الرتبة يف االسرتاتيجيات اهلوإدراج مياه األمطار  أ()

 .لزراعة لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةاملخصصة لإىل تعزيز كفاءة استخدام املياه 

، مع إيالء اهتمام خاص لتلك املستخدمة من هاالري وحتسينتكنولوجيات االستثمار يف حتديث نظم و ب()

غذية لنظم األعام الصغرية، لتعزيز إنتاجية املياه واألداء ال احليازاتغذية من أصحاب ألاقبل منتجي 

 ، عند االقتضاء، الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.مع مراعاة

اآلثار السلبية الستخدام املياه على من تقليل الض واحوزيادة الكفاءة يف استخدام املياه على مستوى األ ج()

 والبيئة. كانوالس ملراحل النهائيةاوتوافر املياه ونوعية املياه ألنشطة  ،خيارات استخدام األراضي

ختزين غراض ألتكنولوجيات موفرة للمياه ممارسات واعتماد تعزيز قدرة اجملتمعات احمللية على  د()

املتعددة ستخدامات اال، وتيسري آمنمنها بشكل والتخلص عادمة ال ياهامل املياه، وإعادة استخدام

 لمياه. ل
 

 استقرار األمن الغذائيغرض لقدرة على الصمود إدارة املخاطر وزيادة ال (5)
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صا ح املزارعني والرعاة وجعل نظم الزراعة البعلية أكثر ا فيه ملعلى الصمود نظم الزراعة  قدرةتعزيز  أ()

لمناظر السليمة لدارة عن طريق اإلمن املخاطر املرتبطة بتقلب املناخ تقليل الخالل ن مموثوقية 

املمارسات الزراعية املناسبة )مبا يف ذلك املمارسات الزراعية اإليكولوجية( وآليات اعتماد الطبيعية، و

الريفي أو  التمويل وأ اتؤشراملالتأمني القائم على أشكال  وأالطقس، أحوال إدارة املخاطر مثل التنبؤ ب

 التضامن اجملتمعي.

اليت تعاني من اإلجهاد ألساسية يف بلدان العجز الغذائي اغذية األمن خماطر تقلب أسعار تخفيف ال ب()

ئية حتياطيات الغذاالاسرتاتيجيات تشمل يميع مصادر املياه وأدوات مثل ااعتماد من خالل املائي 

 ة.التأمني ضد املخاطر وآليات احلماية االجتماعيو

ف مع الصدمات إلدارة املياه والتكّي هاوتعزيزتها ومحايللشعوب األصلية املعارف التقليدية احرتام  ج()

الصغرية  غذية احملليةصمود نظم األقدرة اإلجهاد والتغريات على مستوى النظام لتعزيز وعوامل 

 .النطاق
 

 اوتبادهلتحقيق األمن الغذائي والتغذية املتعلقة باملياه ل والتكنولوجيات واألدواتاملعارف  استحداث (6)
 

مع رف اث واملعولبحيف ما يتعلق باالشامل لعدة منظمات وقطاعات و قائم على املشاركةالتبادل الدعم  أ()

إشراك اجملتمعات احمللية، وزيادة االستثمارات يف جمال االبتكارات التكنولوجية واملؤسسية 

 ق األمن الغذائي والتغذية.لتحسني استخدام املياه وإدارتها لتحقي

أفضل ممارسات استخدام املياه، مع الرتكيز اعتماد االبتكار وأصحاب املصلحة على تيسري تعزيز قدرة  ب()

 اجملتمعية. فارستوى املعاالرتقاء مببشكل خاص على نقل التكنولوجيا و

إنشاء وإدارة نظم من خالل ، عليهاوإضفاء الطابع املؤسسي  املياهاخلاصة بنظم املعلومات  االستثمار يف ج()

لضمان األمن الغذائي والتغذية املياه ورصد مفتوحة بشأن يميع اجلوانب املتعلقة ببيانات وبرامج 

 األدلة، مبا يف ذلك بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس.باملدعومة  اتقراراختاذ ال
 

 الغذائي والتغذية األمنحقيق تللمياه ل ةوالفعال ةالشامل ةواحمللي ةالوطني ةكمواحلشجيع ت (7)
 

 هاالتآزر يف استخدام املياه وختصيصأوجه ملعاجلة املقايضات ومنصفة وة ملاش ةكموآليات حاستحداث  أ()

 وتطبيق مبادئ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية.

 ةكموسياسات وآليات احلالتشجيع املشاركة الفعالة جلميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف وضع  ب()

ومتكني اجملتمعات احمللية من املشاركة بفعالية حسب تحقيق األمن الغذائي والتغذية إلدارة املياه ل

 هااستخدامو ،تهاوإدار ،املياه بالتخطيط يف جمالاملتعلقة وفيها االقتضاء يف القرارات اليت تؤثر 

 .يهاعل ظاواحلف
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قائمة على معدالت التجديد، وإنشاء نظم مراعاة ع للمياه اجلوفية، م ةاملستدام ةكموضمان احللالعمل  ج()

األدوات عند االقتضاء، ، مبا يف ذلك ومراقبتها سحب املياهالفردية لعمليات اللرصد  احمللي تمعاجمل

 االقتصادية مثل تسعري املياه.

والبحريات واألنهار واملياه  ،الدولية ئيةألحواض املاايف ما يتعلق بلمياه لدارة التعاونية اإلتشجيع  د()

مع احرتام لى األمن الغذائي والتغذية اجلوفية العابرة للحدود مع األخذ بعني االعتبار اآلثار املرتتبة ع

  .احرتاما كامال لسيادة الوطنيةا
 

املياه باللتزامات والصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان من حيث صلتها اجملدي لتشجيع التنفيذ الكامل و (8)

 تحقيق األمن الغذائي والتغذيةل
 

ونظيفة مأمونة الروابط بني احلق يف مياه شرب قرار بقوق اإلنسان واإلاملتعلقة حباالمتثال لاللتزامات  أ()

لصرف الصحي واحلق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي والتغذية وبني املياه واألراضي اخدمات و

 يازة املرتبطة بها.احلومصايد األمساك والغابات وترتيبات 

املياه واألراضي، مبا يف ذلك ذات الصلة بواإلجراءات لسياسات لتقييم اآلثار املباشرة وغري املباشرة  ب()

خدمات ، على إعمال احلق يف مياه شرب مأمونة ونظيفة واألراضي الواسعة النطاقة حيازعمليات 

املستخدمني املهمشني  تياجاتإيالء اهتمام خاص الحولصرف الصحي واحلق يف غذاء كاف. ا

اخلاصة الشعوب األصلية وتلك املتعلقة بتلك و، اخلاصة بهمواحليازة  ستخدامحقوق االو واملستضعفني

 يف الرتتيبات العرفية.ذين ترد حقوقهم الب

 االقتضاء. ات الصادرة عن اللجنة حسبالسياسصكوك املياه عند تطبيق مراعاة  ج()
 

 .ستقبلامليف يف أعماهلا  هاوتعممألمن الغذائي والتغذية لتحقيق املياه ادرج أن تللجنة وينبغي  


