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الدورة الثالثة واألربعون
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نتائج عمل مجموعة العمل المفتوحة العضويّة المعنية ببرنامج العمل المتع ّدد السنوات للجنة
العالمي (بما في ذلك إطار مشروع قرار)"
األمن الغذائي
ّ
المسائل التي ينبغي لفت عناية اللجنة إليها
الوثيقة " CFS 2016/43/10نتائج عمل جمموعة العمل املفتوحة العض وووياة املعنية بمنامج العمل املتع ادد الس وونوات
للجنة األمن الغذائي العاملي (مبا يف ذلك مشو و ووروع قرار)" املقدمة من قبل الدكتور ( Md Mafizur Rahmanبنغالديش)،
رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضوياة (جمموعة العمل) املعنية بمنامج العمل املتع ادد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي
(برنامج العمل اللجنة).
إن اللجنة:
(أ) تعرب عن تقديرها للعمل الذي قامت به جمموعة العمل املعنية بمنامج العمل؛
(ب) وتطلب من فريق اخلماء الرفيع املس و و و و و ووتوى املعي باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلماء) إلراء الدراس و و و و و ووة التالية
اليت س و و و ووتعرس على املس و و و ووة العامة للجنة يف عام " :2018الشو و و و وراكات املتعددة أحو و و و و اب املص و و و وول ة لتمويل
األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما يف إطار خطة عام  ،"2030حسب االقرتاح الوارد أدناه؛
(ج) وتأخذ علما بالقرار الذي اختذه مكتب اللجنة القاضو ووي بتكليي فريق اخلماء بدعداد مذكرة عن القضو ووايا ا رلة
والناش و و و و و ووئة املتعلقة باألمن ال غذائي والتغذية ،على أن ت قدم حبلول هناية عام  2017من ألل إثراء عمل اللجنة
يف املستقبل؛

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()RQ؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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(د) وتعتمد معايري االختيار التالية بش و ووأن أنش و ووطة اللجنة يف املس و ووتقبل إض و ووافة إىل تلك الواردة يف املل ق  1بالوثيقة
" :CFS 2015/42/12املسامهة يف خطة التنمية املستدامة لعام  :2030حتديد األمهية بالنسبة إىل اموانب احملددة
خلطة عمل عام  2030وأهداف التنمية املسو و ووتدامة اخلاحو و ووة اليت تندرج ضو و وومن والية اللجنة وا شو و ووارة بوضو و وووح
إىل املسامهة اليت ميكن هلذا النشاط تقدميها للنهوس هبا"؛
(هو) وتوحي بأن تواحل جمموعة العمل املعنية بمنامج العمل عملها من ألل تقدمي اقرتاح بشأن أنشطة اللجنة املزمع
تنفيذها يف فرتة السنتني  2019-2018هبدف إقراره خالل املسة العامة للجنة يف عام .2017

ّأولا -المقترح
تقرير فريق الخبراء بشأن الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة لتمويل األمن الغذائي والتغذية وتحسينهما
في إطار خطة عام ( "2030الذي سيقدم خالل الدورة الخامسة واألربعين للجنة في عام )2018
ألف -السياق واألساس المنطقي
ال تش وومل خطة التنمية املس ووتدامة لعام  2030أهداف التنمية املس ووتدامة ف س ووب ،بل تتض وومن أيض ووا الوس ووائل
-1
الالزمة لت قيقها ،مع خطة عمل أديس أبابا اليت اعتمدت خالل املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية .وتقر خطة عمل
أديس أبابا با ص و ووول على أغذية كافية ومغذية ،وبالزراعة والتنمية الريفية لنبا إىل لنب مع القض و وواء على اموع كمجال
واس و و ووع حيث هناإ حالة إىل اس و و ووتثمارات أكثر وأفض و و وول ،يدعمها ما يكفي من التمويل ،وميكن أن تتمخض عن منافع
شو وواملة بالنسو ووبة إىل التنمية املسو ووتدامة .وبا ضو ووافة إىل ذلك ،تقر بشو ووكل ح و ورين بدور مبادل منة األمن الغذائي العاملي
اخلاحة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية (املبادل اخلاحة باالستثمارات املسؤولة).
ولت قيق األهداف الطموحة احملددة يف خطة عام  ،2030من املتوقع أن تض ووطلع الشو وراكات املتعددة أحو و اب
-2
املصو و وول ة بدور متزايد األمهية يف تنفيذها ،على حنو ما هو مسو و وولم به يف اهلدف  17من أهداف التنمية املسو و ووتدامة "تعزيز
وسو ووائل التنفيذ وتنشو ووية الش و وراكة العاملية من ألل التنمية املسو ووتدامة" .فالش و وراكات وسو ووائل مهمة شو وود وتبادل اخلمات
والتكنولوليا واملعرفة واملوارد لتنفيذ أهداف التنمية املس ووتدامة بنجاح ،خاح ووة يف ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية والزراعة
املس و و و ووتدامة .وينطوي نطا خطة عام  2030وطموحها على إيالء االهتمام الوالب لوس و و و ووائل التنفيذ ،مبا يف ذلك كيفية
حش و وود املوارد الالزمة .وعالوة على ذلك ،ينبغي للشو و وراكات املتعددة أحو و و اب املص و وول ة اعتماد هنج مبتكرة ومس و ووتدامة
وقابلة للتطوير للنهوس خبطة عام  2030بطريقة متكاملة.
وتتسو و و ووم الش و و و وراكات بطابع متعدد أح و و و و اب املصو و و وول ة ،فهي مع يف إطار أي جمموعة لهات فاعلة تن در
-3
من ا كومات الوطنية واملنظمات ا نس و و و و ووانية وا تائية ووكاالت األمم املت دة وألهزملا وامهات املاحنة واملؤس و و و و وس و و و و ووات
حد س وواء .ومن هذا املنطلق ،تتين الش وراكات املتعددة
واجملتمع املدين والقطاع اخلاص على املسووتويني الوطي والدويل على ٍّ
أح و اب املصوول ة وسووائل واعدة ومبتكرة لزيادة فعالية التمويل ا تائي يف سوويا خطة عام  ،2030مع االعرتاف بالدور
الرئيسي الذي يقوم به التمويل املتعدد السنوات يف إقامة شراكات فعالة.
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ويف حني أن هناإ أنواع عديدة من الشوراكات وأنه م وحوي أشوكال شوه منها بشوكل ليد ،فدنه مل يتم إلراء
-4
أي عمليووة منهجيووة ومقوارنووة ال س و و و و و ووتخالص الوودروة من جمموعووة متنوعووة من الشو و و و و و وراكووات املتعووددة القطوواعووات اليت تنفووذ
(أو كانت تنفذ) يف ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية .وينبغي توض و و و و و ووين األنواع اليت تتين أكم ا مكانات لدعم تنفيذ
خ طة عام  2030وتلك األكثر تبشو و و و و و وريا باخلري من حيث التمويل املبتكر والوح و و و و و ووول إىل املوارد ونقل التكنولوليا وبناء
القدرات.
وميكن لفريق اخلماء سو و وود هذه الثغرة واسو و ووتعراس األدلة امديدة ،وحتليل اال اهات ،وحتديد الفرص والت ديات
-5
امديدة ،وتقدمي التوحوويات اليت ميكن أن تؤدي إىل وضووع توليهات سووياسوواتية قائمة على األدلة ختش الش وراكات وتتعلق
حبش و وود وس و ووائل التنفيذ الكفيلة بت قيق األمن الغذائي والتغذية .وميكن لفريق اخلماء أيض و ووا أن ينظر يف االمكانات املتاحة
لتعزيز دور الشو وراكات املتعددة أحو و اب املص وول ة وفعاليتها كطريقة لالرتقاء مبس ووتوى االبتكار واملوارد وا لراءات حتقيقا
ألهداف التنمية املستدامة ،مع إيالء اهتمام خاص لهأهداف ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية.
ومن شووأن هذا املوضوووع أيضووا أن يسووتفيد من عمل خطة عمل أديس أبابا وأن يتضوومن اهتماما خاحووا بوسووائل
-6
التنفيذ لت قيق األمن الغذائي والتغذية من مص و ووادر تلفة ومن خالل ش و ووه الرتتيبات اخلاح و ووة بالشو و وراكات .وقد يش و وومل
ذلك املوارد احمللية العامة واخلاح و و ووة؛ واملوارد اخلاح و و ووة اخلارلية (س و و و وواء الرحبية وغري الرحبية)؛ واملوارد العامة اخلارلية املتأتية
من املساعدة ا تائية الرمسية ،وغريها من املوارد اليت تتجاوز التمويل كما هو موضن يف خطة عمل أديس أبابا.

باء-

الجدوى واألثر

ميكن هلذا التقرير الصو ووادر عن فريق اخلماء أن يسو ووهم يف تصو ووميم السو ووياسو ووات واملبادرات واالسو ووتثمارات الالزمة
-7
لتمويل خطة عام  2030وتنفيذها بنجاح مع إيالء اهتمام خاص لهأمن الغذائي والتغذية وباالس و ووتعانة بش و وراكات متعددة
أحو و اب املص وول ة على املس ووتويات العاملية وا قليمية والوطنية .كما ميكن له أن يؤدي إىل بلورة توح وويات تتعلق مبختلي
الفرص والت ديات املرتبطة بشه أشكال الشراكات املتعددة القطاعات.
وسو و ووتسو و ووهم اللجنة ،بتفويضو و ووها إعداد هذا التقرير ،يف امهود العاملية الرامية إىل تنفيذ أهداف التنمية املسو و ووتدامة
-8
من خالل ربة أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية (اهلدف  2وغريه) باهلدف  ،17ومن خالل
لفت االنتباه على حنو خاص إىل أنواع الش و و و و وراكات اليت ميكن أن تعزز حجم التمويل املخص و و و و ووش لت قيق األمن الغذائي
والتغذية وفعاليته .إال أن تلك الدروة والتوح و و و و و وويات اخلاحو و و و و و ووة باألمن الغذائي والتغذية قد تكون مفيدة لتنفيذ خطة
عام  2030ككل.
وإن اللجنة يف وضووع فريد يسوومن هلا مبعامة هذه املسووألة ،حبكم واليتها وقدرملا على تقريب النقاشووات املسووتندة
-9
إىل األدلة مبناقشووة متعددة أحو اب املصوول ة مسووتنرية بالسووياسووات واملمارسووات .فهي مع معا أحو اب املصوول ة الذين
هلم ربة كبرية يف العمل يف ش وراكة .وعالوة على ذلك ،فدن املبادل اخلاحووة باالسووتثمارات املسووؤولة ،اليت هي ذات أمهية
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كبرية بالنسووبة للقضووية املطروحة ،تمهن على قدرملا على تقييم أدوار تلي أح و اب املصوول ة وحتديدها يف إطار ش وراكة
ما .وتقتضووي الب ويف يف جمال الشوراكات اتباع هنج متعدد التخصوصووات ،يعتم فريق اخلماء مناسووبا له بشووكل خاص نظرا
إىل قدرته على تغطية جمموعة من اخلمات ترتاوح بني االقتص و وواد الزراعي والش و ووؤون املالية وا وكمة وعلم االلتماع والتنمية
الريفية ،وتن در من مجيع أقاليم العامل ،على حنو ما هو مطلوب عداد هذه الدراسة.
 -10وقوود ألريووت حبويف كثرية ،وراكز عوودد كبري من املبووادرات القطريووة وا قليميووة والعووامليووة على الشو و و و و و وراكووات و ليووات
التمويل ،خاحة من ألل إثراء النقاشات املؤدية إىل خطة عام  .2030وهناإ قاعدة أدلة كبرية ميكن االستفادة منها.

جيم -مجالت التركيز المطلوبة
 -11ينبغي للتقرير النظر يف فعالية هذه الش وراكات وأثرها وأدائها يف حتقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية ،يف س وويا
خطة عام .2030كما ينبغي للتقرير مواح و وولة دراس و ووة كيي ميكن للش و ووركاء تعزيز تعاوهنم من خالل إقامة ش و وراكات تعمل
بشكل كامل ويعمل يف ظلها العديد من أح اب املصل ة معا حتقيقا ألهداف مشرتكة ،مثل:


الشوراكات املنابر الشووبيهة باللجنة على املسووتوى القطري ملعامة قضووايا األمن الغذائي والتغذية ومسوواعدة البلدان
على تنفيذ منتجات اللجنة؛



وشراكات منتجي القطاعني العام واخلاص من ألل زراعة مستدامة؛



والش وراكات اليت تشوورإ األمم املت دة ،مثل الش وراكات اليت تقودها األمم املت دة والش وراكات متعددة أح و اب
املصل ة ،مبا يف ذلك وكاالت األمم املت دة ألغراس األمن الغذائي والتغذية؛



والش و وراكات مع مؤس و وس ووات التمويل ا تائي املتعددة األطراف ،مبا فيها تلك اليت تش ووارإ يف عمليات اس ووتثمار
القطاع اخلاص ،وباخلص وووص بش ووأن كيفية حتس ووني وح ووول األعمال التجارية الزراعية املتوس ووطة والص ووغرية ا جم
إىل التمويل؛



والشراكات اليت تشرإ منظمات املزارعني ومجعيات وتعاونيات املزارعني؛



والشراكات اليت تشرإ املؤسسات (اخلريية) ألغراس األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة؛



والشراكات لغرس االستهالإ املستدام والرشيد لت قيق األمن الغذائي وحتسني التغذية؛



واملنابر الوطنية وا قليمية اهلادفة إىل تعزيز األمن الغذائي والتغذية؛



والتعاون الثالثي وبني بلدان امنوب؛



والش و و و و وراكات اخلاح و و و ووة باألمن الغذائي والتغذية اليت ملدف بش و و و ووكل خاص إىل ض و و و وومان "عدم ختلي أي أحد
عن الركب" ،مع إيالء اهتمام خاص للمجاالت ذات الصلة ،مثل ا ماية االلتماعية وشبكات أمان ،والتأهب
واالستجابة االت الطوارل ،وتعزيز القدرات.

