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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة الرابعة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية "

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 مساهمة لجنة األمن الغذائي العالمي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 
 مع مشروع قرار 2018لعام 

 
                                                             المسائل التي ينبغي لفت عناية لجنة األمن الغذائي العالمي إليها

 
           إن اللجنة:

 
ّ                                                              ترّحببمب اشببباركة ألنببة األمبببن الملببذائي العببباملي مل خدبببة التنميببة املسبببتدامة لعببام   ( أ )    (،     0202         )خدبببة عبببام       0202  

                                              لوضع أهداف التنمية املستدامة مل قلمب عمل اللجنة.                وباألهود املبذولة 

 
ق با و  ( ب )                                                                جهبات اااليبة، ال يسبل العباجت بااباه استئصبا  األبوع وسبوة التملذيبة و قيبق   و    للت                     تالحظ بقلبق أهبو ًو

  مل                           ، وأهببو ينبملببي تعجيببل األهببود   202 0                                                                  املقاصببد املرتبدببة ببباألمن الملببذائي، والتملذيببة والزراعببة املسببتدامة  لببو  عببام 
  .         هذا الصدد

 
ّ                                                                  ترّحببببمب بالببببدروّ الببببب قببببّدمتها البلببببدان املتدوعببببة بشببببأن ااراببببا الوطنيببببة مل  ببببا   قيببببق أهببببداف التنميببببة   و     )ج(                 ّ   

                                                                                                          املستدامة املتصلة باألمن الملذائي، والتملذية والزراعة املستدامة، وباألمثلة عن املبادرات القدرية الناجحبة والتحبديات 
             الب واجهتها.

 
   ّ                                                                                    تعببّ  عببن تقببديرها لعمببل  موعببة العمببل املةتوحببة العفببوية بشببأن أهببداف التنميببة املسببتدامة، الببذ  عرضببو   و     )د(

          ف التنميببببة                                                              )اال ببباد األورو (، رئببببي   موعبببة العمببببل املةتوحبببة العفبببوية املعنيببببة بأهبببدا  Willem Olthof      السبببيد 
با يبع املسبتوى بشبأن التنميبة املسبتدامة لعبام                     اإلعالن البواار  للمنتبد بب                      املستدامة، و بي  علم     ،    0202                                                   ى السياسبي الًر
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                                                                                                والبذ  أعباد التأكيبد علبى البدور اابور  البذ  ميكبن أن ت ديبو هظبمل األغذيبة املسبتدامة مل استئصبا  الةقبر واألببوع، 
   بب            رومبا، مبن                              ّ                                                        والذ  يشل إىل رسائل رئيسية ترّوج هلا ألنة األمن الملذائي العباملي والوكباالت البب توجبد مقارهبا مل

         اسبتعادة  و                             ّ                                       ة، واالستثمارات املس ولة، وتملّل املناخ، والتكيف معو والتخةيف من آثباره،                         غلها، مل  ا  حوكمة ااياا 
ّ                                            التنببوّع البيولببوجي، واكبب  املببرأة واملسببباواة ببب  الرجببا     ،                   لبلببدان األكثببر ضبببعة ا                               والنسبباة، وتلبيببة اااجبببات ا اصببة با    

ع إهتاجية املنتج  على هداق صملل، واملزارع  األ                     واجملتمعات االية الب تت     ي ،    سبر                                                                       دلمب مساعدة إهساهية طارئة وًر
                                                                    ومل هببذا ا صببول، تلتببزم اللجنببة بتوسببيع هدبباق األهببود لتعزيببز اسببتخدام توجيهببات                        والرعببوي  وصببياد  األ ببا . 

          تأثل أك .                                                                        اللجنة بشأن السياسات مل مجيع البلدان ادف توجيو دمج السياسات الوطنية إلحداث 
 

                                                "مسببباجلة ألنبببة األمبببن الملبببذائي العببباملي مل املنتبببدى السياسبببي          املعنوهبببة  XX/2017/44         الوثيقبببة          تصبببادق علبببى   و   (  هب )
يبببع املسبببتوى بشبببأن االسبببتعران العببباملي للتنميبببة املسبببتدامة لعبببام                                   "، كقاعبببدة ملسببباجلة اللجنبببة مل اسبببتعران     0202                                                         الًر

يببع املسببتوى لعببام  ّ   بعنببوان "التحببّو        0202                                  املنتببدى السياسببي الًر        صببمود"،                                   باابباه  تمعببات مسببتدامة وقببادرة علببى ال            
ببا     آخببر             عبب  للجنببة، و  ب                                        لببل إليهببا املناقشببات مل الببدورة الرابعببة واألر  خت                               بفببرورة  ببديثها مل لببل النتببائج الببب             و بي  علم 

             ، ليفبببع املكتبببمب                                                                                     التقببارير عبببن األمبببن الملبببذائي والتملذيبببة، ابببا مل ملبببغ تقريببر حالبببة األمبببن الملبببذائي والتملذيبببة مل العببباجت
                                                  اللمسات األخلة عليها بعد استشارة اجملموعة االستشارية.

 
يع املستوى لعبام   و    و( ) ّ                                                            تقّرر إرسا  مدخالت إىل استعران املنتدى السياسي الًر                    بعنبوان "اكب  السبكان       0202  

ّ                                      وضمان الشمولية واملساواة"، وتدلمب أن تقّدم اللجنة مساجلة للمصادقة عليبو مل البدورة                       ا امسبة واألربعب  للجنبة،                                        
                                                                                              مع القرار الذ  اختذتو اللجنة مل دورهتا الثالثة واألربع ، جير  وضعها اا يتةق مع األحكام املنصول عليهبا        اشي ا

  .    0202-    0202                                    مل برهامج العمل املتعدد السنوات للةرتة 
 

ّ                                             تشّجع مجيع أصبحاب املصبلحة مل ألنبة األمبن الملبذائي العباملي  و    ا( ) بع م     علبى                              سبتوى مشباركتهمل املتسبقة علبى      ًر
  .    0202                                                       مستويات خمتلةة مل عملية متابعة واستعران خدة التنمية لعام 
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مساهمة لجنة األمن الغذائي العالمي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن االستعراض 
 2018العالمي للتنمية المستدامة لعام 

 
ّ                                   التحوّ  باااه  تمعات مستدامة وقادرة على  "         الصمود"    

                          من أهداف التنمية املستدامة    02 و    01 و    00 و    00 و   2 و   6                      استعران تةصيلي لألهداف 
                          لجنة األمن الغذائي العالمي

 
                                                                                                    تتمثل رؤية ألنة األمن الملذائي العاملي مل أن تكون املنتدى الدويل وااكومي الدويل الشمويل األو  لدائةة واسبعة مبن 

                                                         سبقة، ودعمبا للعمليبات البب تقودهبا البلبدان مبن أجبل القفباة علبى          بدريقبة مت  ا                    امللتبزم  بالعمبل مع ب       املصلحة       أصحاب 
                                                                                             األببوع وضببمان األمببن الملببذائي والتملذيببة ألميببع البشببر. وسببوف تسببعى ألنببة األمببن الملببذائي العبباملي جاهببدة، مببن أجببل 

           مل غببذاة كبباف                                                                                       إجيبباد عبباجت خببا  مببن األببوع تنةببذ ًيببو البلببدان ا دببوة التوجيهيببة الدوعيببة لببدعمل اإلعمببا  املدببرد للحببق
                                وسبيع هدباق قواعبد املشباركة ورابد با                   للجنبة بعبد إصبالحها ت         الةريبدة        السبمات        . وتشبمل      البوطي                  سياق األمبن الملبذائي   مل

                                                                                        بببب  العلبببوم والسياسبببات. وتفبببمن العمليبببات الشبببمولية لصبببنع القبببرارات مل اللجنبببة اإلصبببملاة إىل أصبببوات مجيبببع        حمبببدد ا
                  ، مل حببوار السياسببات                                      ا مببن اهعببدام األمببن الملببذائي وسببوة التملذيببة     فببرر                        املعنيبب ، وال سببيما األ ببد ت        املصببلحة      أصببحاب 

يبع املسبتوى املعبي بباألمن الملبذائي والتملذيبة تقبارير مسبتقلة قائمبة علبى   1                     بشأن األغذية والزراعبة. ّر ًريبق ا ب اة الًر    ّ                                                                                ويبًو
      ّ                                     األّدلة إلثراة ودعمل املناقشات بشأن السياسات.

 
  

                                                      
                            األ ا  وتربية األحياة املائية.                                                           يشمل مصدلح الزراعة اااصيل والثروة اايواهية والملابات ومصايد     1
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 الرسائل الرئيسية -     أوال  
 

  [                            جهات مل األمن الملذائي والتملذية  و    الت ]
 

ّ                                             يتقّون السعي إىل  قيق األمن الملبذائي والتملذيبة )اهلبدف                                                          مبن أهبداف التنميبة املسبتدامة( بةعبل ًجبوات مقلقبة مل الوصبو  إىل    0   
      أهداف     من   6                                                      من أهداف التنمية املستدامة(، واملياه والصرف الصحي )اهلدف     01                                          املوارد الدبيعية مثل األراضي والملابات )اهلدف 

                                   منتجببي األغذيببة علببى هدبباق صببملل وغلهببا مببن                                هببداف التنميببة املسببتدامة( مل صببةوف    مببن أ   2                                التنميببة املسببتدامة( والداقببة )اهلببدف 
                                                                                                        اجملموعات الفعيةة، مل ح  علبى العكب ، تشبكل اجملتمعبات البب تتمتبع بباألمن الملبذائي وبتملذيبة جيبدة ركبائز أساسبية مل البنظمل 

                 مببن أهببداف التنميبببة     00                                                          مببن أهببداف التنميبببة املسببتدامة( و تمعببات قبببادرة علببى الصببمود )اهلبببدف     00                        الملذائيببة املسببتدامة )اهلبببدف 
                               ّ                            بااوكمببة والقفببايا االقتصببادية املتعلّقببة باإلهتبباج، ًفببال  عببن املسببائل                                                      املسببتدامة(. وتببرتب  األسببباب اهليكليببة للجببوع وسببوة التملذيببة

       املدببرد                                                             اسببتخدام وتدبيببق األدوات السياسبباتية املتكاملببة للجنببة مبب ات  ل عمببا          كمببا أن    2                                        الدميملراًيببة واالجتماعيببة واملناخيببة والبيئيببة.
  .    0202                                                                                             لحق مل غذاة كاف  مل سياق األمن الملذائي الوطي، وإلحراا تقدم مل هذه القفايا مل سياق خدة التنمية لعام  ل

 
          إلدارة غيددر                                                                        إن عدددم المسدداواة فددي اللىددول علددو األراهددي، والميدداي، والىددر  الىددلي والطاقددة، وا    )أ(

                                                                                               المسددتدامة للمددوارد الطبيعيددة، وملدوديددة الفددرة االقتىددادية فددي المنددا ج الريفيددة تفدداق   ميعهددا التددوت را  
                                                                                              داخل المجتمعا ، وتقو ض األمن الغذائي العالمي، وبالتالي االسدتقرار، واالسدتدامة والقددرة علدو الىدمود، 

                                          من الفرور  وضع السياسات واالسبتثمارات ملعاألبة         . لذا،                                            وتساه  في األسباب الكامنة وراء األزما  الممتدة
َمل: أ  اجملتمعات الريةيبة  َ                       مواطن عدم املساواة هذه، على أن ترّكز بصورة خاصة على  موعات اجتماعية تكاد هته                                 ّ                                        ه

                                النساة، والشباب والسكان األصلي .  و            والزراعية، 
 

-                                 التنددوع البيولددو ي البددر ي والميدداي           بمددا فددي  لدد  -                                            اإلدارة المسددتدامة واسددت دام المددوارد الطبيعيددة    )ب(
              . ويتبوىل أصبحاب         ملر كاتد                                                                           أساسيان لبناء القدرة علو الىمود، والتكي ف مع آثار تغير المندا  والت فيدف مدن 

                                                                           إدارة جببزة كبببل مببن هببذه املببوارد علببى الصببعيد العبباملي، مل حبب  أكببمل مببن ببب  السببكان األكثببر   3              اايببااات الصببمللة
ّ              وتبببدهور األراضبببي وخسبببارة التنبببوّع البيولبببوجي.                 ّ       عرضبببة  رثبببار تملبببّل املنببباخ،                                  لبببذا، مبببن الفبببرور  إجيببباد بيئبببة م سسبببية                          

ّ       وسياساتية ممّكنة لتشار  هذه األهات بصورة ًعالة مل تصميمل السياسات، وتدعمل سبل عيشها. وسوف يعّزا هذا                                                                             ّ            
            مجيببع هظببمل                                                                              األمببر اسببتدامة اجملتمعببات علببى هدبباق أوسببع. كمببا أهببو مببن األساسببي التشببجيع علببى اسببتدامة و سبب

ّ                                ّ                     اإلهتاج اا حياًظ على التنوّع البيولوجي والنظمل البيئية، ويقّلل من التدهور البيئي.                         
 

                                                                                           ينبغي أن تؤدي اسدتراتيجيا  التنميدة المتكاملدة والشداملة إلدو روابدي تنطدوي علدو مندافع متبادلدة بدين     )ج(
                                ن أن تببب د  البببنظمل الملذائيبببة الصبببحية                                         . وبالتبببايل، إن االلتبببزام السياسبببي ضبببرور  لفبببما                        المندددا ج اللةدددرية والريفيدددة

ّ                مة إىل التحّو  اإلجيا  الالام إل       واملستدا                         قامة  تمعات مستدامة.          

                                                      
               مبن الةصبل الثبا               ، الةقبرة ألبف     0206                                                                                               اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الملذائي والتملذية الصادر عن ألنة األمن الملذائي العاملي، جبرى تنقيحبو عبام     2

                                    األسباب اهليكلية للجوع وسوة التملذية".   ن "     بعنوا
ي ، وصياد  األ ا ، واجملتمعات االية الب تعتمد بشكل وثيق                                 يشمل مصدلح أصحاب اايااات الصمللة     3 ّ                                                                         صملار املنتج  واجملّهزين، والرعاة، وااًر                

  ( 4       الةقرة -                                                                                                                    على الملابات، والسكان األصلي ، والعامل  الزراعي  )مبادىة ألنة األمن الملذائي العاملي ا اصة باالستثمارات املس ولة مل الزراعة
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 نسير في االتجاي الىليح إلقامة مجتمعا  مستدامة وقادرة علو الىمود هل -       ثانيا  
                  ال ي همل فيها أحد؟ 2030عام في 

 
       حصببببباةات                     لملبببببذائي والتملذيبببببة، واإل                 الصبببببلة بشبببببأن األمبببببن ا                                              ينبملبببببي  ديثبببببو باالسبببببتناد إىل التقبببببارير العامليبببببة مات ] - 0
                                                                                                 املتصلة اواضيع مات الصلة ترب  األمن الملذائي والتملذية بأهداف التنمية املسبتدامة قيبد املراجعبة، ابا مل ملبغ      جهات   و  ت   وال

                                          مل األغذيبة، وإاالبة الملاببات، إو. واملناقشبات مل         واملهبدر                                                           املياه، واستهال  الداقبة والوقبود اايبو ، وتبدهور الرتببة، والةاقبد 
   [.             األلسات العامة

 
                                                        على الصعيد العاملي من حيث ختةبي  عبدد الةقبراة واأليباع. غبل أن    ه                             أهحرا حىت الةرتة األخلة تقدم تدرجيي     لقد - 0

              اكاسببمب مماثلببة مل        دوم ببا                                                     سبباهمل مل هببذا التقببدم جت يكببن مواع ببا بشببكل متسبباو ، وجت يرتاًببق                            النمببو االقتصبباد  العبباملي الببذ  
                            . كذلغ، تواصلت خسارة املبوارد                                التقدم االجتماعي والبيئي متأخر ا       ما كان                                  ين للتنمية املستدامة، حيث غالب ا           بعدين ارخر   ال

                              اا مل ملغ، علبى سببيل املثبا  ولبي  -                                ّ     ّ                                          الدبيعية وتدهورها، األمر الذ  وّلد توتّرات بةعل ايادة املناًسة على املوارد النادرة
                               مثببل منتجببي األغذيببة علببى هدبباق صببملل، -                                                             صببر، األراضببي وامليبباه. كمببا أن االسببتبعاد املسببتمر للمجموعببات الفببعيةة  اا
                            من مناًع النمو ومبن العمليبات -               اطل  عن العمل ع                                ، والعما  غل النظامي  والشباب ال                         سكان األحياة الةقلة مل اافر  و 

ّ     السياسبية عامبة، قبد سباهمل مل ايبادة ضببعةهمل وحبّد مبن                                                       قبدرهتمل علبى مواصبلة االسببتثمار مل تعزيبز قبدرة سببل عيشبهمل علببى                                        
                        البذ  دعبت إىل  قيقبو بصبورة -                                                                                  الصمود. وهذا العجز مل إقامة تواان ب  األبعاد االقتصادية واالجتماعيبة والبيئيبة للتنميبة

ّ         ساهمل مل توليد لروف اهعدام االسبتقرار والنزاعبات هتبّدد اليبوم -      0202    عام  ل                 خاصة خدة التنمية                    عكب  التحسبينات البب  ب                                             
                                               مل  ا  األمن الملذائي والتملذية على الصعيد العاملي.              ققت م خر ا

 
     ببخل      ماليبب       022     كببان                        أهببو علببى الصببعيد العبباملي،     إىل   4                                             ويشببل التقريببر العبباملي األخببل بشببأن األامببات الملذائيببة - 0

                      التصببنيف املتكامببل ملراحببل          وأعلببى مببن    0       املرحلببة                أو مسببتوى أسببوأ )        الملببذائي     همل                         يواجهببون أامببة مل اهعببدام أمببن      0206    عببام 
      بخل.       مليبون     22                        حيث كبان عبددهمل يبلبو حبوايل       0201                     مل املائة مقارهة  بعام     01                      (، اا ميثل ايادة بنسبة             األمن الملذائي

                                                                              وتشل التوقعات مل األجل القصل إىل تةاقمل الظروف مل املناطق املتأثرة باألةاف والنزاعات.
 

 لىادرة عن لجنة األمن الغذائي العالميا التوصيا  الملموسة -      ثالث ا
 
                                                                                           تدعو ألنة األمن الملذائي العباملي إىل اتسباق وتنسبيق أًفبل للسياسبات، وإىل حوكمبة وعمليبات سياسبية  باملة  - 4

                                                          من ا دبوة التوجيهيبة والتوصبيات مل  با  السياسبات ترمبي إىل تعزيبز                                   كات ًعالة. وقد وضعت اللجنة عدد ا           تدعمها  را 
ّ                               ومصببّممة بالشبراكة مبع  موعببة مبن األهببات           ّ                تناد إىل أدلّبة مسببتقلة وخب ة،     ه ه                                      البنبهههج املتكاملبة لألمببن الملبذائي والتملذيببة، باالسب    

ّ                          لالّطالع على القائمة الكاملة(.    0          هظر امللحق  ه اه    ة ) ل               الةاعلة مات الص                              لملل ة اآلن بالنسبة إلو صانعي                وتقةي الةرورة ا  
                                                                                              القدرارا  اللكدوميين وأصدلاب المىدللة باسدت دام هددذي ال طدوه التو يهيدة والسياسدا  لددع  الجهدود الو نيددة 

                                                      
                                ،  بكة املعلومات عن األمن الملذائي    0202          الملذائية    ات           ي بشأن األام     العامل        التقرير     4

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp291271.pdf?_ga=2.125083982.592734137.1500554492-
50174173.1500554492 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp291271.pdf?_ga=2.125083982.592734137.1500554492-50174173.1500554492
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp291271.pdf?_ga=2.125083982.592734137.1500554492-50174173.1500554492
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ّر                    وعملية صنع القرارا  يع املستوى التوجيهات السرتعاة اهتمبام ااكومبات         املنتدى                   ّ   . ومن الفرور  أن يًو                                                       السياسي الًر
ّ   إىل اااجبببة امللّحبببة         ياسبببات،                                                                      ةادة علبببى الصبببعيد القدبببر  مبببن ا دبببوة التوجيهيبببة الصبببادرة عبببن اللجنبببة مل  بببا  الس    لالسبببت            

                    يواًق سياقها الوطي.   اا

 

وغيره  من المجموعا   : إن تعزيز حىول منتجي األغذية علو نطاق صغير1الرسالة الرئيسية  -ألف
 واالستقرار والتغذيةتلسين األمن الغذائي  في الةعيفة علو الموارد الطبيعية سو  يساه 

 والقدرة علو الىمود
 

  غل املالئمة وغل ارمنة مستوى اهلشا ة، واألوع، وسوة التملذية والةقر، وقبد تب د                حقوق الليازة     تزيد                                                                       
ّ              ون على التحّكمل اذه املوارد.                              تدهور البيئة ح  يتناً  املستخدم                 إىل هشوة هزاعات و              

 
                                                                االجتماعية واالقتصادية املستدامة الب قد تساعد علبى القفباة علبى الةقبر                                ااوكمة املس ولة للحيااة التنمية      تعزا  - 1

ّ                                                                        واهعببدام األمببن الملببذائي، وتشببّجع االسببتثمار املسبب و ، ًفببال  عببن أكببا متصببلة بصببورة مبا ببرة بتحقيببق عببدد مببن املقاصببد                           
                        سببببتدامة، واسببببتخدام املببببوارد                                                                   مببببن أهببببداف التنميببببة املسببببتدامة املتعلقببببة برتمببببيمل األراضببببي املتببببدهورة واإلدارة امل    01     اهلببببدف   مل

                                                                                       ا دبوة التوجيهيبة الدوعيبة بشبأن ااوكمبة املسب ولة ايبااة األراضبي، والملاببات مل سبياق األمبن الملبذائي                 الدبيعية. وتسبعى 
               ، ومصبايد األ با                             ، إىل  س  حوكمة حيبااة األراضبي    0200                                              ، الب صادقت عليها ألنة األمن الملذائي العاملي عام      الوطي

                                                               م                  سعى إىل  قيق ملغ لصاحل األميع، مع الرتكيبز علبى اجملموعبات الفبعيةة واملهممشبة مبن األ بخال، ابدف             والملابات. وت
ببببل املعيشبببة املسبببتدامة،      كببباف                   للحبببق مل غبببذاة         املدبببرد                   مبببن الملبببذائي واإلعمبببا          قيبببق األ ل سه                             ه                    ، والقفببباة علبببى الةقبببر، وتبببًو

                                                      ماية البيئية، والتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.                                                     واالستقرار االجتماعي، وأمن املسكن، والتنمية الريةية، واا
 

  إىل مسبباعدة مصببّممة ومسببتهدً                          النزاعددا  واألزمددا  الممتدددة     تببدعو           ّ                   ، اببزج ببب  اإلجببراةات         ة خصيص ببا            
                                                           واملعاهاة من خال  إجراةات متوسدة إىل طويلة األجل لبناة سبل عبي                                الةورية للتخةيف من وطأة األوع

                                   األسببباب الكامنببة الهعببدام األمببن الملببذائي                                 ى الصببمود، وتةبباد  اإلًقببار، ومعاألببة                     وهظببمل غذائيببة قببادرة علبب
ّ                   وسببوة التملذيببة، كمببا مببن خببال  اإلدارة املسببتدامة واسببتخدام املببوارد الدبيعيببة، وااببّد مببن خمبباطر الكببوارث،                                                                        

                                           وغلها من اإلجراةات املتوسدة إىل الدويلة األجل.

 
                                                          إطببار العمببل بشببأن األمببن الملببذائي والتملذيببة مل لببل األامببات املمتببدة                                  صببادقت ألنببة األمببن الملببذائي العبباملي علببى  - 6
ّر توجيهات إىل ااكومات وأصحاب املصبلحة بشبأن كيةيبة  سب  األمبن الملبذائي والتملذيبة مل األامبات     0201    عام      ّ                                                                                  ، وتًو

  .     0202                                               قامبة  تمعبات مسبتدامة وقبادرة علبى الصبمود  لبو  عبام                                                  املمتدة وتعاجل مل الوقت ماتو األسباب الكامنة، باااه إ
                                                                      لسببكان مل األامببات املمتببدة وتعزيببز قببدرهتمل علببى الصببمود، يببدعو إطببار العمببل إىل وضببع  ل                          واببدف إعببادة بنبباة سبببل العببي  

         واق تكببون                                                                                             سياسببات وإجببراةات لتعزيببز هظببمل األغذيببة االيببة املسببتدامة، وايببادة ااصببو  علببى مببوارد منتجببة والنةببام إىل أسبب
                           واملسببتدام إىل ا ببدمات األساسببية                                 يببة الوصبو  الشببامل، وغببل التمييببز                                         مر بة ومةيببدة ألصببحاب اايببااات الصببمللة؛ وإمكاه

                    السبببكان املتفبببررين                                                     والصبببرف الصبببحي؛ واحبببرتام ااقبببوق القائمبببة وقبببدرة األ بببخال مبببن بببب       أموهبببة                 مثبببل ميببباه الشبببرب امل
ّ     املعّرض  ل   أو                        الدبيعية واستخدامها.                           لخدر على الوصو  إىل املوارد   
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 "تمكين النساء وتلقيج المساواة بين الجنسين"                                           

 
                     باملسببباواة مل حصبببوهلمل علبببى                                                                ال ميكبببن  قيبببق عببباجت خبببا   مبببن األبببوع سبببوى حببب  يتمتبببع األميبببع بةبببرل متكاًئبببة، و  - 2

                                                       ( وغلها مبن املبوارد الدبيعيبة، وصبوت متسباو  مل القبرارات البب  2                 (، والداقة )اهلدف  6                (، واملياه )اهلدف   01      )اهلدف         األراضي
                             تتفببمن تعمببيمل املسبباواة ببب  األنسبب                        كاهببت السياسببات والبب امج       سببواة                                            تبب ثر علببى حيبباهتمل، وأسببرهمل، ومجاعبباهتمل و تمعبباهتمل. 

-                      ان، حيثمبا اهدببق ملبغ(                                       ّ                                           تستهدف هذه املساواة، ينبملي هلا أن تعاجل تدّلعات وطلبات النسباة والرجبا  )والةتيبات والةتيب   أو
ّ                                                                        يث تتحّو  العالقات ب  األنس  باااه املساواة ويتمتع األميع باألمن الملبذائي والتملذيبة. -                            ولي  ًق  احتياجاهتمل العملية        

           مبن الملبذائي                      املسباواة بب  األنسب ، واأل                                                                            وترمي التوصيات املتعلقة بالسياسات الصادرة عن ألنة األمبن الملبذائي العباملي بعنبوان "
                                                                   ( إىل تعزيز املساواة ب  األنسب  لتحسب  ااالبة التملذويبة للنسباة، واملراهقبات     0200                             الدورة السابعة والثالثون: عام    " )        والتملذية

                                                                                                  واألطةا  بصورة خاصة، والقفباة علبى أ   بكل مبن أ بكا  التمييبز والعنبف ضبد النسباة؛ وطلبمب وضبع إجبراةات منهجيبة 
                 حىت سياق التنمية.         الدوارئ          ا من سياق                                    مل مجيع السياسات، وا د  وال امج بدة  

 
  علبى السبواة. كمبا أن معاألبة البراب  القبائمل               ًرصبة  و بدي ا                               تلقيج األمن الغدذائي وأمدن الطاقدة         قد يشكل                                       

                                                                           من أهداف التنمية املستدامة " ضمان حصو  األميع بتكلةة ميسورة على خدمات الداقة    2        ب  اهلدف 
                                                      يبدعو إىل البحبث مل إمكاهيبة املناًسبة بب  حماصبيل الوقبود اايبو     0        " واهلبدف                         ااديثة املوثوقة واملسبتدامة

                  واااصيل الملذائية.

 
                                                                                         وملعاألة املقايفات املمكنة من أجل  قيق التنمية املستدامة، جيمب أن يفمن مجيع أصحاب املصبلحة مل تنميبة  - 2

      مببن ببب                                                                       األمببن الملببذائي واإلعمببا  املدببرد للحببق مل غببذاة كبباف مل سببياق األمببن الملببذائي الببوطي      كببون                  الوقببود اايببو  بببأن ي
          إىل ضبعةهمل.                                من أصحاب اايبااات الصبمللة هظبر ا                                                ولوية، مع الرتكيز بصورة خاصة على النساة واملنتج               الشواغل مات األ

ّر التوصبببيات املتعلقبببة بالسياسبببات الصبببادرة عبببن ألنبببة األمبببن الملبببذائي                            الوقبببود اايبببو  واألمبببن الملبببذائي                العببباملي بعنبببوان "     ّ                                                         وتبببًو
                                    مببن التوصببيات إىل األعفبباة وأصببحاب املصببلحة          ( عببدد ا   020 0                         جنببة األمببن الملببذائي العبباملي،                  الببدورة األربعببون لل   " )        والتملذيببة

                                                                   لتوجيو عملية  ديد األولويات ووضع ال امج املتكاملة املتعلقة بالسياسات.
 

اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية أساسية لبناء القدرة علو الىمود : 2الرسالة الرئيسية  -باء
                  آثار تغي ر المنا  ومعالجة

 
 التنمية الزراعية المستدامة، بما في  ل  نظ  الثروة الليوانية             األهود لتحقيق        تعجيل                                                            

 
ّ                                تقّر التوصيات مل  ا  السياسات بشأن " - 2                           األمن الملبذائي والتملذيبة: أ                                        التنمية الزراعية املستدامة من أجل  قيق   

                                                ( بسبل العبي  والتحبديات البيئيبة البب تواجههبا خمتلبف     0206                                   الدورة الثالثة واألربعون للجنة: عام  )   ؟"                      أدوار للثروة اايواهية
ّ       هظمل اإلهتاج الزراعية، مع التشديد بصورة خاصبة علبى قدباع الثبروة اايواهيبة، وتبدعو إىل  ّوهلبا املسبتدام. وهبي تقبّر بصبورة                    ّ                                                                                  

                    ات الثبروة اايواهيبة   يب                                                                                        خاصة بالنظمل الرعوية، وتدعو إىل محايتها ودعمها، وإىل تعزيز دور هظمل الرعبي، واالسبتةادة مبن إمكاه
                                                                                  ّ        كوسببببيلة لتببببأم  سبببببل عببببي  مسببببتدامة ألصببببحاب اايببببااات الصببببمللة، وتشببببجيع اسببببتدامة الببببنظمل املكثةببببة. وتّتسببببمل هببببذه 

                                                  مبن أهبداف التنميبة املسبتدامة " ضبمان وجبود أتباة اسبتهال      00  ف                                         التوصيات بأجلية خاصبة مل املسباعدة مل  قيبق اهلبد
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                                                                                                         وإهتببباج مسبببتدامة " ومقاصبببده املتصبببلة بببباإلدارة املسبببتدامة للمبببوارد الدبيعيبببة وكةببباةة اسبببتخدامها، والتقليبببل مبببن النةايببببات 
                                                                                الكيميائية املنبعثة مل اهلواة واملياه والرتبة، وتشجيع املمارسات وأتاة العي  املستدامة.

 
  ّر ا        المياي           ّ   سوف يشكل تًو         ا إىل أن                                                      لتحقيق األمن الملذائي والتملذية على الصعيد العباملي، هظبر                   دي ا متزايد 

                                      مل املائة من االستخدام العاملي للمياه )مع     22             ، اا يصل إىل                           ة هي املستخدم األك  هلا عاملي ا             الزراعة املروي
                                  النظمل اإليكولوجية واملنالر الدبيعية       غل أن   5   دة.                                               ًوارق كبلة ب  البلدان(، وبعفها من مصادر غل متجد

             املياه املخصصبة                           مل دورة املياه، وتفمن كمية                  د  دور ا رئيسي ا                                           اًظ على املوارد املائية، كما أن الملابات ت  
                       ، وجودهتا واستقرارها.              لالستهال  البشر 

 
                                           اا يفمن تواًر املياه وجودهتا وموثوقيتها بشكل                                 املستدامة للنظمل اإليكولوجية وصوكا               تعزيز اإلدارة          من األساسي  -  02

                                 من أهداف التنمية املسبتدامة " ضبمان    6                       عنصر رئيسي مل  قيق اهلدف    و        ، كما أه                            لتحقيق األمن الملذائي والتملذية       مستمر
ّر التوصبيات مل  با  السياسبات الصبادرة عبن ألنبة  ة                                               تبواًر امليباه والصبرف الصبحي للجميبع وإدارهتبا املسبتدام      األمببن       ّ                                          ". وتببًو

                ( لألعفباة وأصبحاب     0201    عبام   ،                              الدورة الثاهية واألربعون للجنبة    ة" )                                 املياه من أجل األمن الملذائي والتملذي                الملذائي العاملي "
                                                                                                           املصلحة التوجيهات بشأن السياسات الب ميكنها أن تعاجل بنجاح الراب  ب  املياه واألمن الملذائي والتملذيبة، والبرواب  بب  

                         واالستةادة من التآارات مبع                                                     ة وخدمات الصرف الصحي واإلعما  املدرد للحق مل غذاة كاف،                     ااق مل مياه  رب مأموه
            أهداف أخرى.

 
 [      قريب ا )      راجة   ]اا)   

 
 أن يكون االستثمار في نظ  األغذية المستدامة نبغي: "ي3الرسالة الرئيسية  - ي 

                               في قلب التلو ل الريفي واللةري"
 

   أن ينبببتج آثبببارا  مفببباعةة للقداعبببات التكميليبببة، مثبببل         األغذيدددة                               ويمكدددن لثسدددتثمار فدددي الزراعدددة ونظددد                                              
                                 مل األمببن الملببذائي والتملذيببة والتنميببة                              وأن يسبباهمل بالتببايل علببى  ببو أكبب                           قداعببات ا ببدمات أو التصببنيع؛ 

                   االقتصادية الشاملة.

 
ّر  -  00               )املببادئ ا اصبة                                                                               مبادئ ألنة األمن الملذائي العاملي ا اصة باالستثمارات املس ولة مل الزراعة وهظبمل األغذيبة   ّ   تًو

                                                     عناصببببر لزيببببادة االسببببتثمارات مل الزراعببببة وهظببببمل األغذيببببة بدريقببببة       0204                                       باالسببببتثمارات املسبببب ولة(. املصببببادق عليهببببا عببببام 
ّ                                  مستدامة. وهي تقّر بالدور اايو  الذ  ي ديو أصحاب اا ر األبزة األكب  مبن االسبتثمارات                       ، وببأن                                              يااات الصمللة، ابا يبًو

            بيئة م اتية  ل           ومل الرتويج                                                                                         الدو  تفدلع بدور ًريد مل تعزيز واك  البيئة امل اتية لالستثمار الر يد مل الزراعة وهظمل األغذية، 
                         بتحقيبببق مجيبببع أهبببداف التنميبببة                                                                         علبببى املسبببتوى السياسبببي والقببباهو  والتنظيمبببي وامل سسبببي. كمبببا ان املببببادىة مات الصبببلة 

ّ                               املستدامة قيد االستعران. ولتعزيز استثمارات أصحاب اايااات الصبمللة وتأمينهبا، تقبّر املببادىة بأهبو مبن الفبرور  أيف ب   ا                                                                           

                                                      
يع املستوى     5 يبع املسبتوى     0201                         ًريق ا  اة الًر                                  األمبن الملبذائي والتملذيبة مل ألنبة األمبن       املعبي                                                                 ، املياه لألمبن الملبذائي والتملذيبة، تقريبر عبن ًريبق ا ب اة الًر

  .    0201                     الملذائي العاملي، روما 
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                                                                                             إ ببرا  أصببحاب املصببلحة ارخبببرين وتعزيببز االسببتثمارات املسببب ولة مببن جبباهبهمل. وتفببدلع البببدو  بببدور رئيسببي مل اكببب  
                                   واكينهمل من االستثمار بدريقة مس ولة.   ،                            يااات الصمللة ودعمها وتكملتها                  استثمارات أصحاب اا

 
  املتكاملة واملندوية على منةعة متبادلة   ي      اللةر        التوسع                  التلو ل الريفي و         عمليا       تعزيز                                    

 
                                                                                  تتصببل ًجببوة كببببلة مل هندسببة السياسبببات باااجببة إىل وضبببع سياسببات وأ ببباث تتنبباو  الصبببالت املشببرتكة بببب   -  00

                                                                                                             القداعات وب  األمكنة بملية  ليل النظمل املتةاعلة وآثارها على املناطق الريةية واافرية. وتتسمل هذه السياسات املتكاملة 
                                                        سببتدامة "جع ببل املبدن واملسببتوطنات البشببرية  باملة للجميببع وآمنببة                    مببن أهببداف التنميبة امل    00                       بأجليبة حا ببة لتحقيببق اهلبدف 

                   إىل البرتاب  والتكاًبل    ا                            و أكب  مل املسبتقبل القريبمب هظبر                                                         وقادرة على الصمود ومستدامة". وسوف تزداد هذه اااجة على  ب
                      قداع األغذية الزراعية.                                         األك  ب  املناطق الريةية واافرية، اا مل ملغ 

 
                                                                              ىل عملياهتببببا الشبببباملة والقائمببببة علببببى األدلببببة، سببببوف تواصببببل ألنببببة األمببببن الملببببذائي العبببباملي العمببببل            وباالسببببتناد إ -  00
ّ          علببى  ديببد القفببايا الببب تببدعو إىل اتسبباق أكبب  ببب  السياسببات وتكاملهببا، باابباه  قيببق  ببّوالت مل هظببمل       0202    عببام                                                                          

                                    صادية واالجتماعية والبيئية املتبادلة.            ملناًعها االقت   ا                             املناطق الريةية واافرية  قيق                     األغذية الب ترب  ب  

 
 نظ  األغذية المستدامة لتغذية صلية: التغذية الىلية لنظ  غذائية مستدامة                                                                     

 
        ّ                                    ّ     ، والتملببّلات مل األسببعار النسبببية لألغذيببة علببى التملببّلات مل          وسببع اافببر                                  تبب ثر اهعكاسببات النمببو االقتصبباد  والت -  04

ّ                                                              النظمل الملذائية وهظمل األغذية وت د  إىل تسريع التحّو  التملذو . واا أن األسباب والعوامل امل دية إىل سوة التملذية جبميع                                                
                    موعبة واسبعة مبن أصبحاب          ّ                        ّ                                           أ كاهلا معّقدة ومتعددة األبعاد، وتتدّلمب إجراةات مجاعية مشبرتكة بب  القداعبات تتخبذها  

ّ                                                                                            املصلحة، قّررت ألنة األمن الملذائي العاملي حةز مساجلتها مل األهود العاملية مل إطار عقد األممل املتحبدة للعمبل مبن أجبل           
                                                                         قبببببوم باستكشببببباف التةببببباعالت العديبببببدة بببببب  التملذيبببببة والبببببنظمل الملذائيبببببة البببببب تبببببرب  املنتجببببب      ، وت    0201-    0206        التملذيبببببة 

ّ                                                      ماد هظمل غذائية أكثر استدامة وصّحة للجميع، تقبوم علبى هظبمل غذائيبة مسبتدامة. ومبن املتوقبع أن                     باملستهلك ، باااه اعت                               
                          من أهداف التنمية املسبتدامة     00                                                                           يرتب  العمل الذ  اريو ألنة األمن الملذائي العاملي بصورة مبا رة اعظمل مقاصد اهلدف 

                                ل باابببباه وضببببع سياسببببات ملموسببببة مل  ببببا                                                           "ضببببمان أتبببباة اسببببتهال  وإهتبببباج مسببببتدامة". وسببببوف تواصببببل اللجنببببة العمبببب
  .    0202-    0202                 السياسات مل الةرتة 

 
 تعزيز السياسا  واالستثمارا  التي تستهد  أصلاب الليازا  الىغيرة                                                              

 
ّ  تقببّر  -  01                                االسببتثمار مل اراعببة أصببحاب اايببااات  "            العبباملي بشببأن                                          التوصببيات ا اصببة بسياسببات ألنببة األمببن الملببذائي  

  "                                 رببب  أصبببحاب اايببااات الصبببمللة باألسبببواق  و"   (    0200                           )الببدورة األربعبببون للجنببة: عبببام    "       الملبببذائي                   الصببمللة لتحقيبببق األمببن 
رون                           ( ببببأن أصبببحاب اايبببااات الصبببمللة     0206                                    )البببدورة الثالثبببة واألربعبببون للجنبببة: عبببام                        مل املائبببة مبببن إمجبببايل إهتببباج     22        يبببًو

                                         اليبوم ومل املسبتقبل. وتبدعو هبذه التوصبيات مات                               مل ضبمان األمبن الملبذائي والتملذيبة   ا       أساسبي     ا     دور        يب دون                 األغذية، وبالتايل 
                    ( إىل تعزيبببببز السياسبببببات   01 و    00 و    00                                                            الصبببببلة بتحقيبببببق عبببببدد مبببببن أهبببببداف التنميبببببة املسبببببتدامة )ابببببا مل ملبببببغ األهبببببداف 

ّ                                                وتعظّبببمل احتمبببا  الوصبببو  املةيبببد إىل األسبببواق املوثوقبببة واجملزيبببة.                          البببب تعببباجل القيبببود ا اصبببة ابببمل                      واالسبببتثمارات املسبببتهدًة      
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           مل املائببة مببن     22                                        األسببواق الملذائيببة االيببة والوطنيببة حيببث يعمببل      ابباه                    اهتمببام أكبب  للسياسببات      يببالة    إىل إ   ا        عو أيف بب  تببد    وهببي
مل هذه األسبواق مل صبنع السياسبات مل حب  تب د  ولبائف عديبدة    ا               ا إىل أهو غالب                            صحاب اايااات الصمللة، هظر   أ     ه                                                   ما هته

                       إضاًة  إىل تباد  السلع.

 
 باااه إقامة هظمل غذائية مستدامة.             هدر في األغذية م                     التقليل من الفاقد وال ،                                  

 
                                                                                                   ي ثر الةاقد واملهدر من األغذية على استدامة النظمل الزراعية والملذائية وقدرهتا علبى الصبمود وعلبى ضبمان األمبن  -  06

   مببن    0 0    هلببدف           مببن مقاصببد ا                                                                              الملببذائي والتملببذو  للجميببع هلببذا األيببل ولألجيببا  املقبلببة. وهببذا مببا يركببز عليببو مقصببد مبا ببر 
                                                                                                    أهببببداف التنميببببة املسببببتدامة )"ختةببببي  هصببببيمب الةببببرد مببببن النةايببببات الملذائيببببة العامليببببة علببببى صببببعيد أمبببباكن البيببببع بالتجزئببببة 
                                                                                               واملستهلك  اقدار النصف، وااد من خسائر األغذية مل مراحل اإلهتباج وسالسبل اإلمبداد، ابا مل ملبغ خسبائر مبا بعبد 

                                                         و  وأصبحاب املصبلحة ببأدوار متمبايزة، وينبملبي هلبا أن تشبجع األتباة                     "(. ويفدلع كل من الد    0202                ااصاد،  لو  عام 
ق بببا                          املسبببتدامة ل هتببباج واالسبببتهال ،                                                                       ألهظمبببة الصبببحة البشبببرية واايواهيبببة الوطنيبببة والدوليبببة. وتبببدعو التوصبببيات مل  بببا         ًو

  "                        البنظمل الملذائيبة املسبتدامة                                الةاقد واملهدر من األغذيبة مل سبياق                                                  السياسات الصادرة عن ألنة األمن الملذائي العاملي بشأن "
                                                             ( مجيبع أصبحاب املصبلحة املعنيب  إىل وضبع اسبرتاتيجيات وابتكبارات ًعالبة،     0204                                   )الدورة ااادية واألربعبون للجنبة: عبام 

                                                 واختام ا دوات للتقليل من الةاقد واملهدر من األغذية.

 
  للشباب الريفيين            توليد الةرل                

 
           دون ا امسببة        مببن هببمل           واألببوع، ميثببل                                    الببب تعببا  مببن معببدالت مرتةعببة مببن الةقببر                             مل العديببد مببن البلببدان واألقبباليمل  -  02

ّ   والعشرين من العمر هصف السكان، حيث تعي  أغلبية ه الة الشباب مل مناطق ومستوطنات ريةية، حىت مل لبّل توّسبع      ّ                                                                                          
                   الزراعببة علببى هدبباق                                                  معاألببة الصببعوبات مل إ ببرا  النسبباة والرجببا  مببن الشببباب مل            مببن الفببرور   و                     هدبباق اهلجببرة إىل املببدن. 

                                                                                                   صملل والقداعات الريةية غل الزراعية مات الصلة مبن خبال  تبدخالت سياسباتية مسبتهدًة للتأكبد مبن عبدم إجلبا  أحبد.  
قبببة  باملعبببارف ال                                                                           كبببذلغ، ًبببين تعزيبببز وصبببو  الشبببباب إىل املبببوارد املنتجبببة، واالبتكبببار والتكنولوجيبببات األديبببدة        قليديبببة  ت                   ، مًر

                                                                          واملبببايل(، وببببرامج التعلبببيمل والتوجيبببو سبببوف يزيبببد ًرصبببهمل مل ااصبببو  علبببى عمبببل الئبببق وريبببادة                         والتبببدريمب املالئبببمل )الزراعبببي 
ّ                                                                األعما ، ويشّجع قيام  تمعات مستقرة، ومستدامة وقادرة على الصمود مل األجل الدويل.                
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 : الوثائج المر عية للجنة األمن الغذائي العالمي1المللج 
 

         السياسات                                 ا دوة التوجيهية والتوصيات مل  ا    - 0
                                        الب صادقت عليها ألنة األمن الملذائي العاملي

                                             اإلطبببار االسبببرتاتيجي العببباملي لألمبببن الملبببذائي والتملذيبببة 
( 0201    )  

                                             ا دبببوة التوجيهيبببة الرئيسبببية الصبببادرة عبببن ألنبببة األمبببن 
               الملذائي العاملي

  ا دبببببوة التوجيهيبببببة الدوعيبببببة بشبببببأن ااوكمبببببة                                    
                                   املسبببب ولة ايببببااة األراضببببي، ومصببببايد األ ببببا  
                                   والملاببببببات مل سببببببياق األمببببببن الملببببببذائي الببببببوطي 

  (    0200                 )ا دوة التوجيهية 

  املبببببببادئ ا اصببببببة باالسببببببتثمارات املسبببببب ولة مل                                   
                                        الزراعببة وهظببمل األغذيببة )املبببادىة الصببادرة عببن 

  (    0204                        ألنة األمن الملذائي العاملي 

  إطببار العمببل بشببأن األمببن الملببذائي والتملذيببة مل                                        
                 طبببببار العمبببببل التبببببابع  إ                  لبببببل األامبببببات املمتبببببدة )

  (    0201                          للجنة األمن الملذائي العاملي 

                           توصيات أخرى مل  ا  السياسات

  حيببببببااة األراضببببببي، واالسببببببتثمارات الدوليببببببة مل                                    
                                      قدبببببببباع الزراعببببببببة )الببببببببدورة السببببببببابعة والثالثببببببببون 

  (    0200      للجنة:

 ذائي )الدورة السابعة                      تقلمب األسعار واألمن المل                     
  (    0200               والثالثون للجنة:

  كيةيبببببببة ايبببببببادة االسبببببببتثمارات املراعيبببببببة لألمبببببببن                                    
                                     الملبذائي وأصببحاب اايبااات الصببمللة مل قدبباع 
                                 الزراعببببببببببببببببة )الببببببببببببببببدورة السببببببببببببببببابعة والثالثببببببببببببببببون 

  (    0200      للجنة:

  سببببعة   تا          )الببببدورة ال                        األمببببن الملببببذائي وتملببببل املنبببباخ    
  ( 0   020               والثالثون للجنة:

 يببببق األمببببن الملببببذائي                      اامايببببة االجتماعيببببة لتحق                
  (    0200                               )الدورة التاسعة والثالثون للجنة:

يببببببع      ًريببببببق                            التقببببببارير املسببببببتقلة الصببببببادرة عببببببن   - 0               ا بببببب اة الًر
                            املعي باألمن الملذائي والتملذية        املستوى

   يببببع املسببببتوى: تقلببببمب       ةريببببق ل   0         التقريببببر                           ا بببب اة الًر
                                              األسببعار واألمببن الملببذائي )الببدورة السببابعة والثالثببون 

  (    0200      للجنة:

   يببببع املسببببتوى: حيببببااة       ةريببببق ل   0         التقريببببر                            ا بببب اة الًر
                                           األراضببببي، واالسببببتثمارات الدوليببببة مل قدبببباع الزراعببببة 

  (    0200                               )الدورة السابعة والثالثون للجنة:

   يببببع املسببببتوى: األمببببن       ةريببببق ل   0         التقريببببر                           ا بببب اة الًر
                                            الملبببببذائي وتملبببببل املنببببباخ )البببببدورة التاسبببببعة والثالثبببببون 

  (    0200      للجنة:

   يبببع امل      ةريبببق ل   4         التقريبببر        اامايبببة       سبببتوى:                ا ببب اة الًر
                                              االجتماعيببة لتحقيببق األمببن الملببذائي )الببدورة التاسببعة 

  (    0200               والثالثون للجنة:

   يببببع املسببببتوى: الوقببببود       ةريببببق ل   1         التقريببببر                             ا بببب اة الًر
                                    اايبببببببببببو  واألمبببببببببببن الملبببببببببببذائي )البببببببببببدورة األربعبببببببببببون 

  (    0200      للجنة:

   يع املسبتوى: االسبتثمار       ةريق ل   6         التقرير                               ا  اة الًر
                                           مل اراعببة اايببااات الصببمللة لتحقيببق األمببن الملببذائي 

  (    0200                      )الدورة األربعون للجنة:

   يبببع املسبببتوى: مصبببايد       ةريبببق ل   2         التقريبببر                            ا ببب اة الًر
                                           األ ببببا  وتربيببببة األحيبببباة املائيببببة املسببببتدامة لتحقيببببق 
                                              األمبببن الملبببذائي والتملذيبببة )البببدورة اااديبببة واألربعبببون 

  (    0204     لجنة: ل

   يببببع املسببببتوى: الةاقببببد       ةريببببق ل   2         التقريببببر                             ا بببب اة الًر
                                       واملهببببببدر مببببببن األغذيببببببة مل سببببببياق الببببببنظمل الملذائيببببببة 

  (    0204                                       املستدامة )الدورة ااادية واألربعون للجنة:

   يببع املسببتوى: امليبباه مببن       ةريببق ل   2         التقريببر                               ا بب اة الًر
                                          أجبببببببل األمبببببببن الملبببببببذائي والتملذيبببببببة )البببببببدورة الثاهيبببببببة 

  (    0201   نة:            واألربعون للج
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  الوقود اايو  واألمن الملذائي )الدورة األربعون                                           
  (    0200      للجنة:

  االسببتثمار مل اراعببة اايببااات الصببمللة لتحقيببق                                       
  (    0200                                   األمن الملذائي )الدورة األربعون للجنة:

  مصايد األ ا  وتربية األحياة املائيبة املسبتدامة                                          
                                     األمن الملذائي والتملذية )الدورة ااادية        لتحقيق 

  (    0204               واألربعون للجنة:

  الةاقبببد واملهبببدر مبببن األغذيبببة مل سبببياق البببنظمل                                     
                                          الملذائيببببة املسببببتدامة )الببببدورة اااديببببة واألربعببببون 

  (    0204      للجنة:

  املياه من أجبل األمبن الملبذائي والتملذيبة )البدورة                                           
  (    0201                       الثاهية واألربعون للجنة:

 لة باألسبببببواق                       ربببببب  أصبببببحاب اايبببببااات الصبببببمل           
  (    0206                               )الدورة الثالثة واألربعون للجنة:

  التنميبببببببة الزراعيبببببببة املسبببببببتدامة لتحقيبببببببق األمبببببببن                                      
                                             الملببببذائي والتملذيببببة: أ  أدوار للثببببروة اايواهيببببة؟

  (    0206                               )الدورة الثالثة واألربعون للجنة:

 [ األمبببن الملبببذائي         مبببن أجبببل                 ااراجبببة املسبببتدامة             
                         )الببببببببببببببببدورة الرابعببببببببببببببببة واألربعببببببببببببببببون           والتملذيببببببببببببببببة

  [ (   202 0      للجنة:

 

   يببع املسببتوى:      ةريببق ل    02         التقريببر         التنميببة                       ا بب اة الًر
                                                الزراعيببة املسببتدامة لتحقيببق األمببن الملببذائي والتملذيببة: 

                         )الببدورة الثالثبببة واألربعبببون                            أ  أدوار للثببروة اايواهيبببة؟
  (    0206      للجنة:

   يببع املسببتوى: ااراجببة       ةريببق ل    00         التقريبر                             ا بب اة الًر
                 والتملذيببة )الببدورة              األمببن الملببذائي        مببن أجببل          املسببتدامة 

  (    0202                       الرابعة واألربعون للجنة:

 يببع املسببتوى        مببذكرات            حببو  املسببائل                           ًريببق ا بب اة الًر
     0202 و      0204  ،         والنا ئة       ااا ة

  يببببببع                                           مسبببببباجلة اللجنببببببة التوجيهيببببببة لةريببببببق ا بببببب اة الًر
                 مبن أهبداف التنميبة    0                      املستوى مل استعران اهلبدف 

         املستدامة

          املواضبببببببيعية                                اميبببببببع التجبببببببارب النامجبببببببة عبببببببن البببببببدروّ  - 0
             دة من األحداث  ةا    املست

  تدوير معارف ومهارات وكةاةات الشباب للنهبون                                          
                                                بببباألمن الملبببذائي والتملذيبببة )البببدورة الثاهيبببة واألربعبببون 

       للجنة(

  التجبببببارب واملمارسبببببات األيبببببدة مل  بببببايل اسبببببتخدام                                      
                    بشببأن ااوكمببة املسبب ولة                          ا دببوة التوجيهيببة الدوعيببة

                                           ايااة األراضي ومصايد األ ا  والملابات مل سبياق
               املببوجز والعناصببر -                             األمببن الملببذائي الببوطي، وتدبيقهببا 

                                        األساسية )الدورة الثالثة واألربعون للجنة(

  ّهتائج "من االتةباق إىل العمبل: اسبتخالل البدرو                                         
                                   مبببببببببببببن االستعراضبببببببببببببات الوطنيبببببببببببببة الدوعيبببببببببببببة األوىل 

يببع املسببتوى )الببدورة الثالثببة          املنتببدى ال  مل                                     سياسببي الًر
                 واألربعون للجنة( 

 

 


