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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 الدورة التاسعة والثالثون

 0250 ولتشرين األ/أكتوبر 02-51 روما، إيطاليا،

 من جدول األعمال  (ب)البند ثالثا 

 وتغري املناخ من الغذائياأل: السياسات املائدة املستديرة حول

 مسائل حمالة إىل اللجنة

 

 .وللتقرير ذات الصلةفريق اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي وتغري املناخ، عن تقديرها لعملاللجنة  عّبرت -1

 
 تذدعو ، بشذكل متسذق   األمن الغذذائي على تغري املناخ عمل للتصدي آلثار آخذين بعني االعتبار احلاجة امللحة إىل ال -2

 ، مبا يقتضيه األمذر، اللجنة الدول األعضاء، واملنظمات الدولية، وأصحاب الشأن اآلخرين يف جلنة األمن الغذائي العاملي

 :على
 

 
دمج الشواغل املتعلقة باألمن الغذائي وتغري املناخ، وتعزيز جمابهة اجملموعات الضعيفة واملنظومات الغذائيذة   ( أ)

 :لتغري املناخ مبا يف ذلك من خالل

o للنهوض باألمن الغذائي ملواجهة تهديدات تغري املناخ، السيما من أجل التكيف مذع  يز االستثمارات تعز

 وصون الرتبة؛اآلثار الوخيمة لتغري املناخ، واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية، وإدارة املياه 

o         الزراعذة املسذتدامة  تصميم سياسات وبذرامج مرتبطذة بذتغري املنذاخ لتعزيذز األمذن الغذذائي والتغذيذة، و ،

الذدول األعضذاء،   )د األمساك، والنظر يف حقوق السكان األصذليني، واحلذق يف الغذذاء    يواحلراجة، ومصا

 ؛(املنظمات الدولية
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o       بناء القدرات الوطنية واحمللية  للتصدي للتحديات املرتبطة بالغذاء وتغذري املنذاخ مبذا يف ذلذك  سذني

ارعني، وتوفري توقعات الطقس لصغار منتجي الغذذاء، والرعذاة؛   اخلدمات اإلرشادية، ودعم شبكات املز

 ؛(الدول األعضاء، واملنظمات الدولية)

o    ،التقييم الدوري للمخاطر وأوجه الضعف مبا يف ذلك األخذ باملساواة بني اجلنسني، وباألبعذاد التغذويذة

 ؛(الدول األعضاء، واملنظمات الدولية)و سني منظومات اإلنذار املبكر 

o سياسات مدجمة الستخدام األراضي لضمان األمن الغذذائي والتكيذف مذع تغذري املنذاخ والتخفيذف        وضع

 ؛(الدول األعضاء)منه؛ 

o    متاشذيا  مذع   دمج التكيف مع تغري املناخ وإدارة خماطر الكوارث يف سياسات األمذن الغذذائي وبراجمذه ،

 ؛(ات الدوليةالدول األعضاء، واملنظم)؛ األولويات احملددة على الصعيد الوطين

o   تنفيذ األنشطة اليت جرى اقرتاحها يف برامج العمل الوطنية للتكيف، ودعم دمج الزراعة واألمن الغذذائي

الذدول  ) ، السيما من خذالل تذوفري مذوارد جديذدة وإضذافية     يف التخطيط الوطين للتكيف مع تغيري املناخ

 ؛(األعضاء، واملنظمات الدولية

o  لتعزيذز دعذم جهذود الذدول      ، علذى النحذو املناسذب،   (الفاو) والزراعةتنفيذ خطة تكيف منظمة األغذية

 .الرامية إىل التكيف مع تغري املناخ

 
 :تيسري الوصول على حنو أفضل إىل املوارد الوراثية، السيما من خاللتوفري الظروف ل ( ب)

o الذدول  )وتنفيذذها   ملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثيذة النباتيذة لذغذيذة والزراعذة    املصادقة على ا

، مبذا يف ذلذك وضذع برنذامج للحفذمل يف املوقذع يف املذزارر والذرباري         بالشكل املناسذب،  ،(األعضاء

الذذذدول )ومنظومذذذات إلدارة املعلومذذذات لتسذذذهيل الوصذذذول إىل التنذذذور الذذذوراثي واسذذذتخدامه    

 ؛(األعضاء،واملنظمات الدولية

o إىل مواصذلة، وتعزيذز عملذها حذول تغذري       لفاولة دعوة هيئة املوارد الوراثية لذغذية والزراعة التابع

الذدول  )لصون املوارد الوراثية واستخدامها بغرض التكيذف مذع تغذري املنذاخ     املناخ واملوارد الوراثية 

 ؛(األعضاء

o يف خطذط عملذه    نظذر الطلب من فريق اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي وتغري املناخ أن ي

التكيذف مذذع تغذذري املنذذاخ،   شذذمليملذذوارد الوراثيذذة واألمذن الغذذذائي، مذذا  ايف موضذذور يف املسذتقبل  

 ؛ها والقضايا التجارية والقانونيةواملنظومات حبد ذات

 
القطريذة، واإلقليميذة   ار احلاجات، واألولويذات، واألطذر   تأخذ بعني االعتب وضع إسرتاتيجيات زراعية  (ج)

 :اخلاصة

o  دعم املزارعني يف خفض التغريات يف استخدام األرض اليت تتسبب بها الزراعة، واعتماد ممارسات

الزراعة والرعي للحؤول دون تدهور الرتبة وفقدان الكربون منها وذلك للنهذوض بفعاليذة اسذتخدام    

تذاج  النيرتوجني، و سني إنتاجية املاشية، واستخدام الذروث، و سذني إدارة امليذاه، السذيما إن    

 احلرجية؛ ةاألرز، وتعزيز استخدام الزراع
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o بديلذة، مذع األخذذ بعذني االعتبذار      الزراعيذة  السذرتاتيجيات  لإل وفري التقييمات ووضع اخلياراتت

، والصذندوق الذدولي للتنميذة    الفذاو )الفروقات بني املنظومات الزراعية والشروط اإلقليمية واحملليذة  

بذادرات مذن قبيذل التحذالف العذاملي للبحذوث بشذأن        بالشراكة مع مؤسسات البحذ  وامل  الزراعية

 ؛(غازات االحتباس احلراري املتصلة بالزراعة

o        النهوض باالستهالك الرشيد، وبالفعالية يف احللقة الغذائيذة، وخفذض اخلسذائر مذا بعذد احلصذاد

 (.الدول األعضاء بالشراكة مع القطار اخلاص واجملتمع املدني)وهدِر األغذية 

 

 :باألحباث و سني مجع املعلومات وتقامسها من خاللالنهوض  (د)

o يف جمال األحباث املتصلة بالتكيف مع تغري املناخ والتخفيذف مذن آثذاره     االستثمار العامالنهوض ب

لضمان متاشيه مع التنمية املستدامة، وأهداف األمن الغذائي والتغذية، ومذن خذالل توطيذد تبذادل     

الدول األعضاء، واملنظمات )ملية حول تغري املناخ واألمن الغذائي املعلومات بني برامج األحباث العا

ويف هذا السياق، جيب الطلب من فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعذين بذاألمن الغذذائي    (. الدولية

وتغري املناخ الشرور حبوار مذع املؤسسذات ذات الصذلة، ورفذع التقذارير إىل جلنذة األمذن الغذذائي         

 عضاء على  ديد األولويات يف ما يتعلق بتدابري املستقبل؛العاملي ملساعدة األ

o           ،مجع مزيذد مذن البيانذات اإلنتاجيذة الفيزيائيذة اإلحيائيذة، ورصذد املمارسذات القائمذة، واألداء

واألثر، وتنظيم تبادالت إقليمية، وشذبه إقليميذة لوجهذات النظذر، وتقاسذم التجذارب، والتعذاون        

 الفذاو والطلذب، يف هذذا السذياق، مذن     (.املنظمذات الدوليذة  )حدود والتنسيق حول القضايا العابرة لل

تسهيل احلوار مع املؤسسات ذات الصلة حول آلية تسمح بتحسني مجع البيانات املتعلقذة بذتغري   

املناخ واألمن الغذائي، وتقامسها علذى الصذعيد العذاملي، ورفذع التقذارير إىل جلنذة األمذن الغذذائي         

 .العاملي

 

مجيع أصذحاب الشذأن يف صذنع القذرارات، وتنفيذذ سياسذات، وبذرامج األمذن الغذذائي           تيسري مشاركة (هذ)

 :للتصدي لتغري املناخ، وذلك من خالل

o  منتذذديات تضذذم أصذذحاب شذذأن متعذذددين علذذى املسذذتويات احملليذذة، والوطنيذذة،  تشذذجيع إقامذذة

ل كامذل  واإلقليمية لضمان إشراك اجلماعات احمللية، وأضعف اجملموعات، والقطار اخلاص بشك

يف عمليات صنع القرار اهلادف إىل وضع، وتنفيذذ، ورصذد، وتقيذيم خطذط، وسياسذات، وبذرامج       

 التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، وأثر ذلك على األمن الغذائي؛

o  منظمات اجملتمع املدني، السيما تلك اليت متثل أكثر السكان معاناة مذن اجلذور، ومنظمذات    دعم

القرار، وتنفيذ سياسات  وضعيف  والفّعالة من املشاركة الكاملة منظمات املزارعات، وصغار املنتجني

 .وبرامج األمن الغذائي للتصدي لتغري املناخ
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مزيد من االعرتاف الصريح باألمن الغذائي واحلق يف الغذاء يف أنشطة اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريذة  دعم  (و)

 :من خالل يف إطار أهداف االتفاقية، ومبادئها، وأحكامها بشأن تغري املناخ

o  عمل مفتوحة أمام مجيع األعضذاء واملشذاركني    حلقةإىل التعاون مع أمانة االتفاقية لعقد  الفاودعوة

 يف جلنة األمن الغذائي العاملي لتسهيل تبادل املعلومات، وتعزيز احلوار السياسي؛

o  فريق اخلذرباء رفيذع املسذتوى حذول األمذن       1العاملي إىل رفع تقريردعوة أمانة جلنة األمن الغذائي

أمانذة االتفاقيذة للنظذر     ، وإىلاهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنذاخ  إىل الغذائي وتغري املناخ

 .فيها على النحو املناسب

 

عاملي  ديد الطذرق الناجعذة   الطلب من جمموعة العمل املفتوحة العضوية التابعة للجنة األمن الغذائي ال ( ز)

 .لرصد التقدم الذي يتم إحرازه يف تنفيذ التوصيات املشار إليها أعاله

 

                                                 
 .  انتهاال تعكس اآلراء اليت ُعّبر عنها يف التقرير بالضرورة اآلراء الرمسية ألعضاء جلنة األمن الغذائي العاملي، أو املشاركني فيها، أو أم 1


