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A 

 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة الثالثة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2016أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، 

لجنة ببرنامج العمل المتعّدد السنوات لنتائج عمل مجموعة العمل المفتوحة العضويّة المعنية 
 األمن الغذائي العالمّي )بما في ذلك إطار مشروع قرار("

 
 المسائل التي ينبغي لفت عناية اللجنة إليها 

 

ات و "نتائج عمل جمموعة العمل املفتوحة العضووووياة املعنية بمنامج العمل املتعداد السووون CFS 2016/43/10الوثيقة  
)بنغالديش(،  Md Mafizur Rahman)مبا يف ذلك مشووووووروع قرار(" املقدمة من قبل الدكتور  الغذائي العامليللجنة األمن 

رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضوياة )جمموعة العمل( املعنية بمنامج العمل املتعداد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي 
 (.اللجنة )برنامج العمل

 
 إن اللجنة: 

 
 تعرب عن تقديرها للعمل الذي قامت به جمموعة العمل املعنية بمنامج العمل؛  )أ(

 وتطلب من فريق اخلماء الرفيع املسووووووووووووووتوى املعي باألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلماء( إلراء الدراسووووووووووووووة التالية )ب(
 : "الشوووووووووراكات املتعددة أحووووووووو اب املصووووووووول ة لتمويل2018اليت سوووووووووتعرس على املسوووووووووة العامة للجنة يف عام 

 "، حسب االقرتاح الوارد أدناه؛2030خطة عام إطار األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما يف 
قرار الذي اختذه مكتب اللجنة القاضووووي بتكليي فريق اخلماء بدعداد مذكرة عن القضووووايا ا رلة الوتأخذ علما ب )ج(

 من ألل إثراء عمل اللجنة 2017حبلول هناية عام م قد  ت  على أن غذائي والتغذية، والناشووووووووووووووئة املتعلقة باألمن ال
 يف املستقبل؛
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بالوثيقة  1يف املسووووووتقبل إضووووووافة إىل تلك الواردة يف املل ق  اللجنةوتعتمد معايري االختيار التالية بشووووووأن أنشووووووطة  )د(
CFS 2015/42/12حتديد األمهية بالنسبة إىل اموانب احملددة 2030 امهة يف خطة التنمية املستدامة لعام: "املس :
 وأهداف التنمية املسوووووووتدامة اخلاحوووووووة اليت تندرج ضووووووومن والية اللجنة وا شوووووووارة بوضووووووووح 2030خلطة عمل عام 

 لنهوس هبا"؛لإىل املسامهة اليت ميكن هلذا النشاط تقدميها 
جنة املزمع قدمي اقرتاح بشأن أنشطة اللتجمموعة العمل املعنية بمنامج العمل عملها من ألل وتوحي بأن تواحل  )هو(

 .2017هبدف إقراره خالل املسة العامة للجنة يف عام  2019-2018تنفيذها يف فرتة السنتني 
 

 المقترح -لا أوّ 
 

 وتحسينهما ةوالتغذي الغذائي األمن لتمويل المصلحة أصحاب المتعددة الشراكات بشأن الخبراء فريق تقرير
 (2018 عام في للجنة واألربعين الخامسة الدورة خالل سيقدم )الذي "2030 عام خطة إطار في

 
 المنطقي واألساس السياق -ألف

 
، بل تتضوووومن أيضووووا الوسووووائل ف سووووب هداف التنمية املسووووتدامةأ 2030تشوووومل خطة التنمية املسووووتدامة لعام ال  -1

الالزمة لت قيقها، مع خطة عمل أديس أبابا اليت اعتمدت خالل  املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية. وتقر خطة عمل 
موع كمجال ا الزراعة والتنمية الريفية لنبا إىل لنب مع القضوووووواء علىببا صووووووول على أغذية كافية ومغذية، و  اأديس أباب

 عأن تتمخض عن منافواسوووووووع حيث هناإ حالة إىل اسوووووووتثمارات أكثر وأفضووووووول، يدعمها ما يكفي من التمويل، وميكن 
التنمية املسوووووتدامة. وبا ضوووووافة إىل ذلك، تقر بشوووووكل حووووورين بدور مبادل منة األمن الغذائي العاملي بالنسوووووبة إىل شووووواملة 

 ونظم األغذية )املبادل اخلاحة باالستثمارات املسؤولة(. اخلاحة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة

 
، من املتوقع أن تضووووطلع الشووووراكات املتعددة أحوووو اب 2030ولت قيق األهداف الطموحة احملددة يف خطة عام  -2

يز من أهداف التنمية املسووووووتدامة "تعز  17بدور متزايد األمهية يف تنفيذها، على حنو ما هو مسوووووولم به يف اهلدف  املصوووووول ة
ل اخلمات مهمة  شوووود وتباد وسووووائلوسووووائل التنفيذ وتنشووووية الشووووراكة العاملية من ألل التنمية املسووووتدامة". فالشووووراكات 

والتكنولوليا واملعرفة واملوارد لتنفيذ أهداف التنمية املسووووتدامة بنجاح، خاحووووة يف ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية والزراعة 
وحها على إيالء االهتمام الوالب لوسووووووووووائل التنفيذ، مبا يف ذلك كيفية موط 2030ام املسووووووووووتدامة. وينطوي نطا  خطة ع

حشوووووود املوارد الالزمة. وعالوة على ذلك، ينبغي للشووووووراكات املتعددة أحوووووو اب املصوووووول ة اعتماد هنج مبتكرة ومسووووووتدامة 
 بطريقة متكاملة. 2030وقابلة للتطوير للنهوس خبطة عام 

 
 رلهات فاعلة تن د جمموعةعدد أحوووووووو اب املصوووووووول ة، فهي  مع يف إطار أي وتتسووووووووم الشووووووووراكات بطابع مت -3

 سوووووووووووسووووووووووواتواملؤ من ا كومات الوطنية واملنظمات ا نسوووووووووووانية وا تائية ووكاالت األمم املت دة وألهزملا وامهات املاحنة 
شووراكات املتعددة املنطلق، تتين ال. ومن هذا على حدٍّ سووواء واجملتمع املدين والقطاع اخلاص على املسووتويني الوطي والدويل

، مع االعرتاف بالدور 2030 أحووو اب املصووول ة وسوووائل واعدة ومبتكرة لزيادة فعالية التمويل ا تائي يف سووويا  خطة عام
 يف إقامة شراكات فعالة. املتعدد السنواتالرئيسي الذي يقوم به التمويل 
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 اءلر تم إيمل فدنه  وحوي أشوكال شوه منها بشوكل ليد، الشوراكات وأنه معديدة من ويف حني أن هناإ أنواع  -4

 سووووووووووووووتخالص الوودروة من جمموعووة متنوعووة من الشووووووووووووووراكووات املتعووددة القطوواعووات اليت تنفووذال نووةار  قوو  وم  منهجيووة  عمليووةأي 
دعم تنفيذ توضووووووووووووووين األنواع اليت تتين أكم ا مكانات ل ييف ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية. وينبغ ()أو كانت تنفذ

من حيث التمويل املبتكر والوحووووووووووووووول إىل املوارد ونقل التكنولوليا وبناء  ا باخلريري تبشوووووووووووووووتلك األكثر  2030طة عام خ
 القدرات.

 
وميكن لفريق اخلماء سووووووود هذه الثغرة واسوووووووتعراس األدلة امديدة، وحتليل اال اهات، وحتديد الفرص والت ديات  -5

تعلق توليهات سووياسوواتية قائمة على األدلة ختش الشووراكات وتوضووع ؤدي إىل ميكن أن تاليت توحوويات الامديدة، وتقدمي 
املتاحة  المكاناتات قيق األمن الغذائي والتغذية. وميكن لفريق اخلماء أيضوووووا أن ينظر يف الكفيلة بحبشووووود وسوووووائل التنفيذ 

 ا لراءات حتقيقاالبتكار واملوارد وارتقاء مبسووووتوى الكطريقة لوفعاليتها  لتعزيز دور الشووووراكات املتعددة أحوووو اب املصوووول ة 
 هداف التنمية املستدامة، مع إيالء اهتمام خاص لهأهداف ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية.أل
 
ومن شووأن هذا املوضوووع أيضووا أن يسووتفيد من عمل خطة عمل أديس أبابا وأن يتضوومن اهتماما خاحووا بوسووائل  -6

 . وقد يشوووووملراكاتبالشوووووة من مصوووووادر  تلفة ومن خالل شوووووه الرتتيبات اخلاحوووووة التنفيذ لت قيق األمن الغذائي والتغذي
 ملتأتيةاذلك املوارد احمللية العامة واخلاحووووووووة؛ واملوارد اخلاحووووووووة اخلارلية )سووووووووواء الرحبية وغري الرحبية(؛ واملوارد العامة اخلارلية 

 مويل كما هو موضن يف خطة عمل أديس أبابا.من املساعدة ا تائية الرمسية، وغريها من املوارد اليت تتجاوز الت
 

 واألثر الجدوى -باء
 
ميكن هلذا التقرير الصووووادر عن فريق اخلماء أن يسووووهم يف تصووووميم السووووياسووووات واملبادرات واالسووووتثمارات الالزمة  -7

بنجاح مع إيالء اهتمام خاص لهأمن الغذائي والتغذية وباالسوووووتعانة بشوووووراكات متعددة  هاوتنفيذ 2030لتمويل خطة عام 
تعلق مبختلي إىل بلورة توحووويات ت أن يؤدي له أحووو اب املصووول ة على املسوووتويات العاملية وا قليمية والوطنية. كما ميكن

 أشكال الشراكات املتعددة القطاعات.شه الفرص والت ديات املرتبطة ب
 
 وسووووووتسووووووهم اللجنة، بتفويضووووووها إعداد هذا التقرير، يف امهود العاملية الرامية إىل تنفيذ أهداف التنمية املسووووووتدامة -8

، ومن خالل 17وغريه( باهلدف  2من خالل ربة أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية )اهلدف 
اليت ميكن أن تعزز حجم التمويل املخصوووووووووووش لت قيق األمن الغذائي لفت االنتباه على حنو خاص إىل أنواع الشوووووووووووراكات 

يات اخلاحووووووووووووووة باألمن الغذائي والتغذية قد تكون مفيدة لتنفيذ خطة  والتغذية وفعاليته. إال أن تلك الدروة والتوحوووووووووووووو
 ككل.  2030 عام
 
لنقاشووات املسووتندة تقريب ا اللجنة يف وضووع فريد يسوومن هلا مبعامة هذه املسووألة، حبكم واليتها وقدرملا علىإن و  -9

لذين ا هي  مع معا أحوو اب املصوول ةفارسووات. مإىل األدلة مبناقشووة متعددة أحوو اب املصوول ة مسووتنرية بالسووياسووات وامل
يف العمل يف شوووراكة. وعالوة على ذلك، فدن املبادل اخلاحوووة باالسوووتثمارات املسوووؤولة، اليت هي ذات أمهية   كبريةهلم  ربة  
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يف إطار شووراكة  اهضووية املطروحة، تمهن على قدرملا على تقييم أدوار  تلي أحوو اب املصوول ة وحتديدكبرية بالنسووبة للق
ضووي الب ويف يف جمال الشووراكات اتباع هنج متعدد التخصووصووات، يعتم فريق اخلماء مناسووبا له بشووكل خاص نظرا تما. وتق

لتماع والتنمية املالية وا وكمة وعلم االشووووووؤون اعي والح بني االقتصوووووواد الزر و ترتا اتإىل قدرته على تغطية جمموعة من اخلم 
 من مجيع أقاليم العامل، على حنو ما هو مطلوب  عداد هذه الدراسة.وتن در الريفية، 

 
ز عوودد كبري من املبووادرات القطريووة وا قليميووة والعووامليووة على الشووووووووووووووراكووات و ليووات وقوود ألريووت حبويف كثرية، وركا  -10

 . وهناإ قاعدة أدلة كبرية ميكن االستفادة منها.2030إثراء النقاشات املؤدية إىل خطة عام التمويل، خاحة من ألل 
 

 المطلوبة التركيز مجالت -جيم
 
ينبغي للتقرير النظر يف فعالية هذه الشوووراكات وأثرها وأدائها يف حتقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية، يف سووويا   -11

مواحووووولة دراسوووووة كيي ميكن للشوووووركاء تعزيز تعاوهنم من خالل إقامة شوووووراكات تعمل ينبغي للتقرير كما .2030خطة عام 
 بشكل كامل ويعمل يف ظلها العديد من أح اب املصل ة معا حتقيقا ألهداف مشرتكة، مثل:

 
  الشووبيهة باللجنة على املسووتوى القطري ملعامة قضووايا األمن الغذائي والتغذية ومسوواعدة البلدان  املنابرالشووراكات

 لى تنفيذ منتجات اللجنة؛ع
 مستدامة؛القطاعني العام واخلاص من ألل زراعة  وشراكات منتجي 
  والشوووراكات اليت تشووورإ األمم املت دة، مثل الشوووراكات اليت تقودها األمم املت دة والشوووراكات متعددة أحووو اب

 املصل ة، مبا يف ذلك وكاالت األمم املت دة ألغراس األمن الغذائي والتغذية؛
  والشووووراكات مع مؤسووووسووووات التمويل ا تائي املتعددة األطراف، مبا فيها تلك اليت تشووووارإ يف عمليات اسووووتثمار

 القطاع اخلاص، وباخلصوووووص بشووووأن كيفية حتسووووني وحووووول األعمال التجارية الزراعية املتوسووووطة والصووووغرية ا جم
 إىل التمويل؛

  يات املزارعني؛شراكات اليت تشرإ منظمات املزارعني ومجعيات وتعاونالو 
 والشراكات اليت تشرإ املؤسسات )اخلريية( ألغراس األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة؛ 
  والشراكات لغرس االستهالإ املستدام والرشيد لت قيق األمن الغذائي وحتسني التغذية؛ 
 الوطنية وا قليمية اهلادفة إىل تعزيز األمن الغذائي والتغذية؛ واملنابر 
 والتعاون الثالثي وبني بلدان امنوب؛ 
 والشووووووووووراكات اخلاحووووووووووة باألمن الغذائي والتغذية اليت ملدف بشووووووووووكل خاص إىل ضوووووووووومان "عدم ختلي أي أحد 

عن الركب"، مع إيالء اهتمام خاص للمجاالت ذات الصلة، مثل ا ماية االلتماعية وشبكات أمان، والتأهب 
 لقدرات.، وتعزيز ا االت الطوارلواالستجابة 

 


