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  "متكني السكان وضمان الشمول واملساواة"
  

 من أهداف التنمية املستدامة 17و 16و 13و 10و 8و 4استعراض تفصيلي لألهداف 
 

  الغذائي العالميلجنة األمن 
  

تتمثل رؤية جلنة األمن الغذائي العاملي يف أن تكون املنتدى الدويل واحلكومي الدويل الشـــــــــــــمويل األول لطائفة  
واســــــــعة من أصــــــــحاب املصــــــــلحة امللتزمني بالعمل مًعا بطريقة متســــــــقة، ودعما للعمليات اليت تقودها البلدان من أجل 

والتغذية جلميع البشـــر. وســـوف تســـعى جلنة األمن الغذائي العاملي جاهدة،  القضـــاء على اجلوع وضـــمان األمن الغذائي
من أجل إجياد عامل خال من اجلوع تنفذ فيه البلدان اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء  

وعه لتعزيز يداً من نكاف يف ســـــــياق األمن الغذائي الوطين. وتعد اللجنة منتدى متعدد أصـــــــحاب املصـــــــلحة مبتكراً وفر 
االتســاق الســياســايت واملؤســســايت. وتشــمل الســمات الفريدة للجنة بعد إصــالحها توســيع نطاق قواعد املشــاركة ورابطًا 
حمدًدا بني العلوم والســــياســــات. وتضــــمن عمليات وضــــع الســــياســــات الشــــمولية يف اللجنة اإلصــــغاء إىل أصــــوات مجيع 

شد تضررًا من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، يف حوار السياسات بشأن أصحاب املصلحة املعنيني، وال سيما األ
األغذية والزراعة. ويوّفر فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية تقارير مســـــــــــــتقلة قائمة على األّدلة 

  .إلثراء ودعم التقارب بني السياسات
  

 اللجنة ن خالهلاموال يعترب الشــــمول يف إطار جلنة األمن الغذائي العاملي، هدفاً حبد ذاته بل وســــيلة لتضــــطلع  
على حنو أفضـــل بدورها كلجنة حكومية دولية تابعة لألمم املتحدة وتشـــارك يف احلوكمة العاملية لألمن الغذائي والتغذية. 

حة يف اجللســـــــة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي حيث تبقى وُيســـــــتعان جبميع املشـــــــاورات املتعددة أصـــــــحاب املصـــــــل
  .ة الرئيسية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميعلعالقرارات النهائية واجلهات الفا البلدان األعضاء صانعة

 
 [Placeholder for CFS submission to top-level event at UNGA in 2019] 

  
  .سيجري إعداد هذا القسم بالكامل ما أن يتم حتديد طبيعة احلدث وأهدافه وشكله -صفحة واحدة كحد أقصى

  
الرسائل الشاملة: حنن ال نسري قدماً حنو القضاء على اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله. فيرتك تفاقم اجلوع وسوء التغذية 

شد بالتزام أقوى ا رؤية القضاء على اجلوع اليت تسرت آثاراً على عدم املساواة داخل البلدان ويف ما بينها ويتأثر به. وستمكنن
باحلق يف الغذاء، من معاجلة عدم املســــــاواة وعكس مســــــار االجتاهات الســــــلبية. وســــــيتطلب عكس االجتاهات تركيزاً أكرب 

ص ر على فض النزاعات، ونظم األغذية املســـــتدامة، واالســـــتثمارات الشـــــاملة واملســـــؤولة، مع احملافظة على فرص العمل والف
  .التجارية القائمة واستحداث فرص جديدة يف املناطق الريفية لتحسني سبل معيشة السكان
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  موجز
  

  مقدمة
  
 2018الفقرات التمهيدية بشـــــــــــــــأن حالة األمن الغذائي والتغذية (تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  •

  وتقارير األمم املتحدة األخرى ذات الصلة)؛
  .2019وأهداف التنمية املستدامة األخرى قيد االستعراض عام  2حملة مقتضبة عن أوجه الرتابط بني اهلدف  •
 

 الرسائل الرئيسية  -أّوًال 
 
الصـــغيرة، والنســـاء الريفيات، والســـكان األصـــليين،  يؤدي ضـــمان حصـــول المزارعين أصـــحاب الحيازات -1

والمزارعين األسريين على الموارد والخدمات، إلى تهيئة الظروف التمكينية للحد من أوجه عدم المساواة وتحسين 
 . وعلى الرغم من أن املزارعني أصـــــــــــــــحاب احليازات الصـــــــــــــــغرية ينتجون معظم األغذية )10(رقم األمن الغذائي والتغذية 

م ميثلون معظم الســــــــكان الذين يعيشــــــــون  ما زالوالعامل، إال أن املاليني منهم يف ا  يعانون من انعدام األمن الغذائي. كما أ
على األراضـــــي اصـــــة خالعامل. وهناك احتمال أكرب يف أن تعاين املرأة املنتجة من نقص يف فرص احلصـــــول  فقر يفحالة  يف

والتمويل واملوارد اإلنتاجية واخلدمات والعمل الالئق واملشــاركة يف العمليات الســياســية على املســتويات كافة. وعندما تكون 
الظروف املالئمة متاحة، يصـــبح املزارعون أصـــحاب احليازات الصـــغرية، والنســـاء الريفيات، والســـكان األصـــليون، واملزارعون 

  .رئيسية يف تعزيز األمن الغذائي والتغذية وحتقيق النمو االقتصادي الشاملاألسريون عوامل تغيري 
  
تنهض االســـــتثمارات المســـــؤولة في الزراعة ونظم األغذية بالنمو االقتصـــــادي المســـــتدام والشـــــامل وتوّلد  -2

). وتشـــــــــرك االســـــــــتثمارات املســـــــــؤولة يف الزراعة ونظم األغذية 8(رقم للجميع  [1]المزيد من فرص العمل والعمل الالئق
ا تعزز املســــــــاواة بني اجلنســــــــني. وتســــــــاهم كذلك يف توليد فرص العمل داخل   ملزرعةاالشــــــــباب والنســــــــاء ومتّكنهم، كما أ

ن لوخارجها يف كافة القطاعات، وتنطوي بالتايل على إمكانات كبرية يف البلدان اليت تعطي األولوية لعمالة ا شـــباب. وحتســـّ
االســـــــتثمارات املســـــــؤولة والشـــــــاملة أيضـــــــاً ظروف العاملني يف القطاعات الزراعية والزراعية الغذائية الذين يعانون من أســـــــوأ 
  .ظروف العمل وانتهاكات احلقوق. ويؤدي إطار السياسات العامة املناسبة إىل تقوية البيئة التمكينية لالستثمارات املسؤولة

  
نظم الزراعة واألغذية المســـــــــتدامة إلى تقوية القدرة على الصـــــــــمود والتكّيف مع تغّير المناخ يؤدي تعزيز  -3

 ). ويعد تعزيز النظم الزراعية املســــــــــــتدامة، مبا يف ذلك 13(رقم  والتخفيف من آثاره، ال ســـــــــيما ألشـــــــــد الناس ضـــــــــعفاً 
 لبلدان أســـــــاســـــــياً لتحســـــــني قدرة اجملتمعات وا من خالل الُنهج العضـــــــوية والزراعية اإليكولوجية، والتكثيف املســـــــتدام، أمراً 

على التكيف مع تغّري املناخ واحلد من انبعاثات غازات الدفيئة. وتؤدي نظم اإلنتاج املستدامة دوراً أساسياً يف تعزيز القدرة 

                                                            
 دخالً عادًال، واحلماية يف مكان العمل الالئق توفري فرص العمل املنتج والذي حيقق يشــــــــــــمل: تعريف العمل الالئق حبســــــــــــب منظمة العمل الدولية  [1]

وحرية األشــــــــخاص يف التعبري عن مشــــــــاكلهم،  ،اإلدماج االجتماعي العمل واحلماية االجتماعية لألســــــــر، وإمكانية تطوير القدرات الشــــــــخصــــــــية وحتقيق
م، و  واملشاركة يف اختاذ القرارات اليتوالتنظيم   .واملساواة يف املعاملة بني مجيع النساء والرجال تكافؤ الفرصتؤثر على حيا
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ىل أدىن حد إعلى الصــمود يف وجه الصــدمات، وصــون التنوع البيولوجي، واحملافظة على خصــوبة الرتبة وحتســينها، والتقليل 
 من تدهور البيئة. كذلك، ال بد من االعرتاف باملســـــــــــــــامهة الكبرية اليت تقدمها نظم اإلنتاج التقليدية ومحايتها واحرتامها، 

  .مبا يف ذلك النظم الزراعية الرعوية اليت تساهم يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية للمجتمعات اليت تستخدمها
  
ق في غذاء كاف في سياق األمن الغذائي الوطني في قيام مجتمعات مستقرة يساهم اإلعمال الكامل للح  -4

). ويرتبط إعمال حق اإلنســـان يف غذاء كاٍف حبقوق اإلنســـان األخرى مثل احلماية 16(رقم  وســلمية والعكس بالعكس
ســـــتقرار اء االاالجتماعية، والعمل الالئق، واألجر املعيشـــــي، واملياه والصـــــرف الصـــــحي، ويضـــــطلع بدور أســـــاســـــي يف إرســـــ

االجتماعي. كما يؤدي احرتام ومحاية وإعمال حقوق الناس واجملتمعات املشــروعة يف الوصــول إىل األراضــي واملياه ومصــايد 
ا دوراً أســــــــاســــــــياً يف الوقاية   األمساك وموارد الغابات، من خالل احلوكمة املســــــــؤولة للحيازة مثًال، واســــــــتخدامها والتحكم 

ابل، تؤثر النزاعات بطريقة سلبية، مباشرة وغري مباشرة على السواء، على األمن الغذائي األمر الذي من النزاعات. ويف املق
غوط اهلجرة من ضـــ العيشجيعل الوقاية منها وفضـــها أولوية لتحقيق هدف القضـــاء على اجلوع. وحيد ضـــمان كســـب ســـبل 

 من املناطق الريفية إىل املدن واخلارج.
  

  هل نحن ماضون قدماً نحو تمكين السكان وبناء مجتمعات   -ثانًيا
 ؟2030شاملة ومتساوية في عام 

  
، وتقرير 2018ســـيجري إعداد هذا القســـم باالســـتناد إىل نتائج تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام   

  والسنوات السابقة، وتقارير األمم املتحدة األخرى 2018حالة األغذية والزراعة لعام 
  

  التوصيات الملموسة الصادرة عن لجنة األمن الغذائي العالمي  -ثالثًا
  

يؤدي ضـــمان حصـــول صـــغار منتجي األغذية، والنســـاء الريفيات، والســـكان األصـــليين، والمزارعين األســـريين على 
حد من أوجه عدم المســــــاواة وتحســــــين األمن الغذائي والتغذية الموارد والخدمات، إلى تهيئة الظروف التمكينية لل

  .)10(رقم 
  

ســــــــــيجري تطوير الرســــــــــالة الرئيســــــــــية مع إشــــــــــارات موجزة إىل اللغة اليت تســــــــــخدمها جلنة األمن الغذائي العاملي   
  :واملستوحاة من

  
  الغذائي الوطيناخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن  •
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن احلوكمة املســــؤولة حليازة األراضــــي ومصــــايد األمساك والغابات يف ســــياق األمن  •

  الغذائي الوطين
التوصــيات اخلاصــة بالســياســات بشــأن ربط أصــحاب احليازات الصــغرية باألســواق (الدورة الثالثة واألربعون للجنة  •

  األمن الغذائي العاملي)
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التوصـــيات اخلاصـــة بالســـياســـات بشـــأن املســـاواة بني اجلنســـني واألمن الغذائي والتغذية (الدورة الســـابعة والثالثون  •
  للجنة)

  نتائج اجللسة العامة ملنتدى متكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية (الدورة الرابعة واألربعون للجنة) •
  

 نظم األغذية بالنمو االقتصــــــادي المســــــتدام والشــــــامل وتوّلد المزيد تنهض االســــــتثمارات المســــــؤولة في الزراعة و 
  .)8من فرص العمل والعمل الالئق للجميع (رقم 

  
ســــــــــيجري تطوير الرســــــــــالة الرئيســــــــــية مع إشــــــــــارات موجزة إىل اللغة اليت تســــــــــخدمها جلنة األمن الغذائي العاملي   

  :واملستوحاة من
  

  يف الزراعة ونظم األغذيةاملبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة  •
  التوصيات اخلاصة بالسياسات بشأن ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق (الدورة الثالثة واألربعون للجنة) •
التوصيات اخلاصة بالسياسات بشأن التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك دور  •

  الثالثة واألربعون للجنة) الثروة احليوانية (الدورة
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن احلوكمة املســــؤولة حليازة األراضــــي ومصــــايد األمساك والغابات يف ســــياق األمن  •

  الغذائي الوطين
التوصــــيات اخلاصــــة بالســــياســــات بشــــأن االســــتثمار يف زراعة أصــــحاب احليازات الصــــغرية لتحقيق األمن الغذائي  •

  للجنة)(الدورة األربعون 
التوصــــــيات اخلاصــــــة بالســــــياســــــات بشــــــأن كيفية زيادة االســــــتثمارات املراعية لألمن الغذائي وأصــــــحاب احليازات  •

  الصغرية يف قطاع الزراعة (الدورة السابعة والثالثون للجنة)
لغذائي االتوصـــــيات اخلاصـــــة بالســـــياســـــات بشـــــأن مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية املســـــتدامة لتحقيق األمن  •

  والتغذية (الدورة احلادية واألربعون للجنة)
التوصــــــيات اخلاصــــــة بالســــــياســــــات بشــــــأن احلماية االجتماعية لتحقيق األمن الغذائي (الدورة التاســــــعة والثالثون  •

  للجنة)
  

يؤدي تعزيز نظم الزراعة واألغذية المســــــتدامة إلى تقوية القدرة على الصــــــمود والتكّيف مع تغّير المناخ والتخفيف 
  .)13من آثاره، ال سيما ألشد الناس ضعفاً (رقم 

  
ســــــــــيجري تطوير الرســــــــــالة الرئيســــــــــية مع إشــــــــــارات موجزة إىل اللغة اليت تســــــــــخدمها جلنة األمن الغذائي العاملي   
  :من واملستوحاة

  
نة األمن الغذائي للج والثالثونالتوصــيات اخلاصــة بالســياســات بشــأن األمن الغذائي وتغّري املناخ (الدورة التاســعة  •

  العاملي)
التوصيات اخلاصة بالسياسات بشأن التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك دور  •

  الثالثة واألربعون للجنة)الثروة احليوانية (الدورة 



CFS 2018/45/7 6 

التوصيات اخلاصة بالسياسات بشأن الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق نظم األغذية املستدامة (الدورة احلادية 
  واألربعون للجنة)

التوصيات اخلاصة بالسياسات بشأن احلراجة املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية (الدورة الرابعة واألربعون  •
  ة)للجن

  التوصيات اخلاصة بالسياسات بشأن املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية (الدورة الثانية واألربعون للجنة) •
  

يسـاهم اإلعمال الكامل للحق في غذاء كاف في سـياق األمن الغذائي الوطني في قيام مجتمعات مسـتقرة وسـلمية 
  .)16والعكس بالعكس (رقم 

  
ســــــــــيجري تطوير الرســــــــــالة الرئيســــــــــية مع إشــــــــــارات موجزة إىل اللغة اليت تســــــــــخدمها جلنة األمن الغذائي العاملي   

  :واملستوحاة من
  

  اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين •
  ات املمتدةإطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزم •
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن احلوكمة املســــؤولة حليازة األراضــــي ومصــــايد األمساك والغابات يف ســــياق األمن  •

  الغذائي الوطين
  التوصيات اخلاصة بالسياسات بشأن املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية (الدورة الثانية واألربعون للجنة) •

  
  للجنة األمن الغذائي العاملي امللحق: الوثائق املرجعية

 
 


