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 العادلي الغذائي األمن جلـة
م

 التاسعة والثالثون ةالدور

 0250تشرون األول /أكتوبر 02-51روما، إوطالقا، 

رئقس الؾجـة التوجقفقة لػروق اخلرباء  M.S SWAMINATHANبقان الربوفقسور 

 الرفقع ادلستوي ادلعين باألمن الغذائي والتغذوة

م

م

ماظلقدماظرئقس

ملماظعودللأسضوءمعؽؿىمجلـيماألعـماظغذائ

مأصقوبماظلعودة،

مشرازؼوغقمدامدقؾػومجقزؼفادلدؼرماظعوممدلـظؿيماألشذؼيمواظزراسي،ماظدطؿقرم

مDavid Nabarro،ماظدطؿقرمظألعنيماظعوممظألعؿمادلؿقدةادلؿـؾماخلوصم

مErtharin Cousinمةمادلدؼرةماظؿـػقذؼيمظربغوعٍماألشذؼيماظعودلل،ماظدطؿقرمةلقداظ

مKanayo Nwanzeماظدطؿقرم،ؿـؿقيماظزراسقياظدوظلمظؾمرئقسماظصـدوق

م،ياالدؿشورؼماجملؿقسيأسضوءم

ماظقزراء،ععوظلم

م،ادلقضرونمنقنموادلراضؾقادلـدوب

مةلوداظلقداتموراتماظضح

م

ماظؿفؿعماظػرؼدمعـمواضعلماظلقودوتمم مػذا مأعوم مظؿـوولماظؽؾؿي مػـو عـمدواسلمدروريموذريفمأنمأطقنمبقـؽؿ

صػلماظعوممادلوضل،مطرئقسمظؾفـيماظؿقجقفقيم.مادؿؽصولمذلصيماجلقعمعـمػذاماظعوملبؼضقيممواظؼودةماظلقودقنيمادلؾؿزعني
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م مواظؿغذؼي ماظغذائل مبوألعـ مادلعين مادللؿقى ماظرصقع ماخلرباء ماخلرباء)ظػرؼؼ ماظؾذؼـم(صرؼؼ ماألوظني ماظؿؼرؼرؼـ مسرضً ،

م:أسددغوػؿومسـمعقضقسل
م

مسيحقوزةماألراضلمواالدؿـؿوراتماظدوظقيميفماظزرام(1)

متؼؾىماألدعورمواألعـماظغذائلم(2)

م

وغقوبيمسـماظؾفـيماظؿقجقفقيمظػرؼؼماخلرباء،مإضوصيمإىلمرؤدوءموأسضوءمصرضـومادلعـقيمبنجراءماظدرادوتمواحلشدمم

م مخوظصماعؿـوغل مأسربمسـ مأن مأود ماإلظؽرتوغقي، مظؾؿشورطنيميفمعشووراتـو مظظؾاظعودلل ماظعودلل ماظغذائل ماألعـ ؾعـوؼيمفـي

عـمثؿمالبدمعـموعفؿيماظققممالمزاظًمفذهماظؼضوؼومص.ماظيتماختذتمالحؼوجراءاتمإلظؿقصقوتـوموظظيتممتمإؼالؤػوماظشدؼدةما

متػوضؿماجلقعمعـمجراءمـمأتقخلماحلذرمبشؽؾمدائؿمع ملضااألراضؿصورمادؿكداممسدمموتؼؾىماألدعور،مجؾمضؿونمسدم

م.آعـمإىلمأراضقفؿبنعؽوغقيموصقلمةمأصقوبماحلقوزاتماظصغريمتؿعم،موسؾكماظزراسيماألوظقياظزراسقيم

م

م:اظؿوظقنيمؿؼرؼرؼـعـمإسدادماظ،مؿوصؼومظرشؾؿؽـو،ممتّؽاظلـيماظـوغقيمعـمسؿؾـو،موخاللمم
م

مألعـماظغذائلؿقؼقؼمااحلؿوؼيماالجؿؿوسقيمظم(1)

متغريمادلـوخمواألعـماظغذائلم(2)

م

فؿومدققظقونممبومؼؽػلمعـماالػؿؿوممودؿؿكذمنسدادمػذؼـماظؿؼرؼرؼـ،مظذظؽمصلغومطؾلمثؼيمعـمأغبصلغؿؿمعـمطؾػؿؿمم

ماإلجراءاتمادلـودؾي مبشلغفؿو ماظؿؼرؼرؼـ. مإسداد ميف مظؾغوؼي موذوعؾي مذػوصي مسؿؾقي ماسؿؿد ماخلرباء مصرؼؼ مأن متدرطقن .موأغؿؿ

ػلمسؾكمغػسماظؼدرمعـمإسدادمتؼرؼرمألشراضمدراديمحؽقعقيمدوظقيمواختوذمإجراءاتممعؿؾقةسؾكمأنمموشوظؾومعومذددُت

ماظداخؾقيموػذهماظقثقؼيمعؿوحيمسؾكمادلقضعماإلظؽرتوغلمـوإجراءاتوعـمػذامادلـطؾؼ،مضؿـومبؿقثقؼمطؾم.منػسه ادلـتجكقيماألػؿ

م.ظػرؼؼماخلرباء

م

طونمعـمادلؼررمأنمتـؿفلموالؼيماظؾفـيماظؿقجقفقيماحلوظقيمععماغؿفوءمػذاماالجؿؿوع؛مإالمأنمأسضوءغوماتػؼقاموضدمم

تشرؼـماألولماظؼودممعـمأجؾمإطؿولماظؿؼرؼرؼـماجلدؼدؼـماظؾذؼـم/اظعؿؾمحؿكمذفرمأطؿقبرمعؽؿىماظؾفـيمعقاصؾيمرؾىسؾكم

مبنسدادػؿوَطؾَّ مػؿؿ ميفم. مواظؿغقري ماالدؿؿرارؼي معؾدأ مإىل مادؿـودا معـظؿي ماغؿؼول مظعؿؾقي ماظطرؼؼ مأؼضو ماظػرتة مػذه ودؿؿفد

ماظعضقؼي مت. مؼوؼؿعؾؼ مسوم موام2113رؼرا ماظغذائل، مواألعـ ماحلققي مصقؿومبوظقضقد دؿـؿوراتمأصقوبماحلقوزاتماظصغرية

اظؿؼرؼرمادلؿعؾؼمبودؿـؿوراتمأصقوبماحلقوزاتماظصغرية،ماظذيمدقعرضماظلـيمصدرمودق.ماألعـماظغذائلؿقؼقؼمؼؿعؾؼمب

م."السـة الدولقة لؾزراعة األسروة" 0252األمم ادلتحدة قد حددت سـة ادلؼؾؾي،ميفموضؿفمادلـودىمغظرامإىلمأنم

م

مصؼدمتزاؼدم.مدلمعؿزاؼدمبشلنمادؿقؽومماجلقعوؼلقدمضؾؼمدقوم ماظلـيمتؼؾىمأدعورماحلؾقبماألدودقي عـمػذه

.ماظقالؼوتمادلؿقدةموبعضماألدموءماألخرىمعـماظعوملممبوميفمذظؽمبؾديماهلـدذفدتفومجراءمعقجوتمجػوفموادعيماظـطوقم
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ومطؾريامبوألدوظقىماظؽػقؾيمبوظؿؼؾقؾمعـماآلثورمظذظؽمأوظًماظؾفـيماظؿقجقفقيمواظػرقمادلعـقيمبوظدرادوتماظؿوبعيمظـوماػؿؿوع

م.وإغـومدــوضشمػذؼـماظؿؼرؼرؼـماظققم.ماظلؾؾقيمظألحقالماجلقؼيماظلقؽيمسؾكمإغؿوجماحملوصقؾ

م

بوسؿؾورغومسؾؿوء،مأنمغلؿحمظؾقدودمادلمدلقيمأومخلرباتـوماظػـقيماظػردؼيمبوحلدمعـمغطوقمهؾقؾـوموإغفمالمميؽــو،مم

دردـوماظؿؼورؼرمادلؿوحيمموضد.متؿـوولمعللظيمتغريمادلـوخموآثورهماحملؿؿؾيمسؾكماألعـماظغذائلسدؼدةمؼرمصـؿيمتؼور.موصراعؿف

صعؾكمدؾقؾمادلـول،ميفمجمولمتغريمادلـوخ،مغشعرمبوظؼؾؼمحقولماآلثورماظـومجيم.موغظرغوميفمادلشوطؾمادلطروحيمبطرؼؼيمذوعؾي

اجلػوفمواظػقضوغوت،موذوبونماألغفورملقؽيمعـمضؾقؾماػرماجلقؼيماظتقاترماظظقوتزاؼدمدرجوتماحلرارة،معؿقدطمسـمارتػوعم

ماظؾقر معلؿقىمدطح موارتػوع موعقجوتمم،اجلؾقدؼي، محدوثماظعقاصػماظلوحؾقي متقاتر ماظؿلقغوعلوزؼودة م. يفموحووظـو،

.معـمآثورهمكػقػواظؿتغريمادلـوخممععظؿؽقػميفمجموظلماؼوبؾيمظؾؿـػقذماإلجراءاتماظمجقعمػذهماحلوالت،مظػًماالغؿؾوهمإىلم

ػلمخطقاتمواحلدمعـمتؼؾىماألدعورمميشذؼظؿقؼقؼماالدؿؼرارميفمإغؿوجماألبوختوذػومقصلماظيتمغاظعدؼدمعـماخلطقاتمو

ؿفؿقعمظمبرطيإغشوءمصقبمػلمادلزارعماظصغرية،مدقؽقنمعـمادللؿص.مؾؿـوخظطونمأومملمؼؽـمػـوكمتغريمأ،مدقاءموعرشقبمصقف

محم مإىل مبوإلضوصي ماألعطور معقوه ماحلققيظطي مؾغوز مو. مذظؽ، مسؾك مسالوة مرسمشميؽـ معـ ماظؼؾقؾ مادلكصؾي عـؾماألذفور

Faidherbia albida أنمذريمإىلموضدمأ.مسؾكماظلقاءماظرتبييفمؽربقنمظؾبـقكمإغشوءماظرتبيموسوصقيمزؼزمؼؿلـكمتع،محؿكم

إىلمم31ميباإغؿوجماألشذؼيمبؼرمدزؼأنمؼدـيميفمعـطؼيماجلذورمميؽـم/مػؽؿور/مرـبقاحدماظرتبيماظؽربقنميفممتؽدؼسزؼودةم

بـقرةممعزارسـوميفظؾـفقضمهقؼؾمطورثيمتغريمادلـوخمإىلمصرصيمفمؼـؾغلمظـوموبعؾورةمأخرى،مردوظؿـومػلمأغ.مرـعؾققنمم51

م.يرمبقؽقاضربشؽؾمدائؿمدونمعومؼرتؾطمبذظؽمعـمأزؼودةماإلغؿوجقيمؿلؿمبتخضراءم

م

دقؿعنيمإجراءمحبقثمواختوذمإجراءاتمصنغفمم،ـماظلقاحؾبوظؼربمعؼعقشقنمحقاظلمثؾٌماظلؽونموغظرامإىلمأنمم

وؼـؾغلمخلطيم.مبشؽؾمادؿؾوضلمحلؿوؼيماجملؿؿعوتماظلوحؾقيمعـمآثورمارتػوعمعلؿقىمدطحماظؾقرموتلربمادلقوهمادلوحلي

إضوعيمم(1:م)اهلودصيمإىلمضؿونماألعـماإلؼؽقظقجلمظؾؿـورؼماظلوحؾقيموأعـمدؾؾماظعقشمأنمتؿضؿـمعومؼؾلمياظعؿؾماالدؿؾوضق

تربقيمأرزموأصـوفمأخرىمعـم(م2)دروعمعـمادلـغروفمودروعمبققظقجقيمعـمشريمادلـغروفمسؾكمرقلماظلقاحؾماظؾقرؼي؛م

دارةمإلظرتبقيماألحقوءمادلوئقيماظلوحؾقيمغظؿمتطقؼرمغظؿمزراسقيمحرجقيمو(م3)احملوصقؾمهلوماظؼدرةمسؾكمعؼووعيمادلؾقحي؛م

م.وادؿكداعفومقيقؾادلاظـؾوتوتممصقن(م4)األراضلموادلقوه؛م

م

ودؿلوسدم.مادلوئقيطؿومؼؿعنيمإجراءمحبقثمسـماالدؿزراعميفمعقوهماظؾقرماظذيمؼـطقيمسؾكمغشرمادلزارعماظزراسقيمم

قيمذاتمضقؿيماضؿصودؼيموتربقيمأغقاعمأمسوكمهلومضدرةمسؾكمعؼووعيمادلؾقحيميفمتعزؼزماألعـماظغذائلموأعـمقؾزراسيمغؾوتوتمع

ىل أسس عؾؿقة باالستـاد إصؿم قاه البحر تولذلك نوصي بإطالق حركة الستزراع م.مدؾؾمسقشماجملؿؿعوتماظلوحؾقي

يفمادلوئيمعـمادلقاردمادلوئقيميفمم77صـلؾيم.مطق الساحؾقةعؾى طول ادلـاطق الساحؾقة واجلزر الصغرية دلا فقه ازدهار ادلـا

م.ؼياظعوملمػلمعقوهمحبر

م

متم مسؾك موحرصو مدرادي مإجراء مظميعػصؾقلري مؾؿؼرتحوت ماظؼوبؾي مظؾؿـػقذ، مأصدرغو مذفر مضؾؾ ميفاظؿؼرؼرؼـ

مروعومأؼؾقل/دؾؿؿربم12م ميف مملغإو. مقدطؿظؾممنت موم Stephen Devereuxر مJerry Nelsonظؾدطؿقر ماظػرؼؼنيمرئقل، و
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مةريدلـوضشيمػذامادلقضقعمبعدمزفقؽقغومرػـماإلذورةمود.مـوماظققمػإظقـومظؾقضًماظذيمؼؽردوغفمظالغضؿوممادلعـقنيمبوظدرادوتم

ماظققم مبو.مػذا مواسؿؿنعؽوغقيميفمجمولماحلؿوؼيماالجؿؿوسقي،مأوصقـو صقوشيمظدىم"مألعـماظغذائلظماحلدماألدغك"دمعػفقم

ماظق ماظغذائل ميرـقدقودوتماألعـ م، مأن مإىل مدغظرا مادلػفقم ماظعقاعؾمقػذا مبنيممجقع ماظؿؼوربمواظؿكزر متعزؼز مسؾك لوسد

م.وادكداعفومسؾقفواحلصقلماظيتمؼـطقيمسؾقفومتقاصرماألشذؼيمواظغذائقيموشريماظغذائقيم

م

مم ماتػوضقي ميف ماألرراف معممتر مؼـعؼد ماظغذائل، ماألعـ مجلـي مدورة ماغعؼود معع موتزاعـو مذاتف، ماظقضً عمظؿـقاويف

ماظؾققظقجلم ماظعودلقي مبود،ماهلـدأيفمحقدر مب. ماألررافمطـريا مدلممتر ماحلودؼيمسشرة ماظدورة ماظؾققظقجلوتفؿؿ ماظؿـقع مؼضقي

ماظيتمختؿػلوصقؾماحملإدراجمبفدفممؼيشذتقدقعمدؾيماألاظيتمتؼدعـومبفومتؿؿـؾميفممؿقصقوتاظمىحدإو.مواألعـماظغذائل

تدرجيلموبشؽؾمعؽوتماحملوصقؾ،موظؽـمإىلممانلؿـدؼمواظصقلماظغذئلعـماألم،مطونػلمادلوضلص.ماظيتمتـدثرؽؿيماحلو

مبدأتم مسؾكمدقق متفقؿـ مدؿيمحموصقؾ مأو ماألشذؼيمخلي م. ماظصلغقاع ماظدخـ مإىل مPennisetumومPanicumيتمتـؿؿل

ةماإلذوروظذظؽ،مدقؽقنمعـمادلـودىم.مادلـوخوضودرةمسؾكماظؿؽقػمععمعغذؼيمػلمأخرىمغقاعموأمSetariaومPaspalumو

م.شـةاخلبوب احلعـممأغفوم،مبدالمعـادلغذوة الؼادرة عؾى التؽقف مع ادلـاخ حلبوبباعتبارها من اإظقفوم

م

مم مبـشر مأوصقـو موأثرمخمؿؾػمم"حلؿاوة االجتؿاعقةارصد "تؼرؼرمدـقيمطؿو مبػعوظقي دقفؿعماخلرباتمادلؿعؾؼي

ماالجؿؿوسقي ماظعوملمتدابريماحلؿوؼي معـمخمؿؾػمأدموء ماخلوصصودل. مسؾكماجلقعممتوم،مسؾكمدؾقؾمادلـول،ممـشقر بوظؼضوء

م ماظدطؿقر مدقؾػواظذيمأسده مدا ؼربزممCaio Galvao De Franca وم Mauro Eduardo Del Grossiومجقزؼفمشرازؼوغق

ؼـؾغلماظؿعرؼػمبفومسؾكمغطوقمسدةمـطقيمسؾكمعقزاتمعؾؿؽرةمؼمقوػ.مبقضقحماألدؾوبماظؽوعـيموراءمصعوظقيمػذاماظربغوعٍ

إصدارمقيماظزراسقيمعلموظقيمؿوغلماألعؾميفمأنمتؿقؿؾماظػوومأومبرغوعٍماألشذؼيماظعودللمأوماظصـدوقماظدوظلمظؾؿـوحيد.مأودع

ـوجقيموشريماظػعوظيماظاظقضًميفماظؿعؾؿمعـماألعـؾيمطلىمحؿكمغؿؿؽـمعـمم"حلؿوؼيماالجؿؿوسقيارصدم"اظؿؼرؼرماظلـقيم

م.جدا

م

مسوممم مدؾؼموأنمأذرت،مدقؿعؾؼمتؼرؼرا بوظقضقدماحلققيموادؿـؿوراتمأصقوبماحلقوزاتماظصغريةمم2113وطؿو

يفمادلقضقسنيماظؿوظقنيمم،2114خاللمسوممم،ؿؿماظـظرواضرتحـومأؼضومسؾكمادلؽؿىمأنمُؼ.ماألعـماظغذائلؿقؼقؼمصقؿومؼؿعؾؼمب

م:ظغرضمدرادؿفؿوموهؾقؾفؿومبشؽؾمععؿؼ
م

مدورمادلقاردمادلوئقيماحلقيميفماألعـماظغذائلم(1)

مققظقجلماظزراسلموادلقاردماظقراثقيمواألعـماظغذائلاظؿـقعماظؾم(2)

م

ىلماظطؾى،مصنغفمؼعقدمظؾفـيماألعـماظغذائلماظعودللمهدؼدمأوظقؼوتفوميفمعللظيماظؿؿوسمإملؿـدوغظرامإىلمتؼورؼرغومتم

م.ادلشقرةماظعؾؿقيمعـمصرؼؼماخلرباء

ائلموأسضوءمعؽؿىمجلـيماألعـم،مرئقسمجلـيماألعـماظغذYaya Olaniranوأودمأنمأسربمسـماعؿـوغلمظؾلػريمم

موتشفقع معـمعشقرة مضدعقه ماظغذائلماظعودللمسؾكمعو م. مأسربمسـمخوظصمذؽريمظؾلقدة ،مMaryam Rahmanianطؿو

طؿومأتقجفمبشؽرمخوصم.مؿمؼؽردقنموضؿفؿمبوجملونمهلذاماظعؿؾمادلفؿصفؿمطؾّف.ماظرئقسمادلشوركموأسضوءماظؾفـيماظؿقجقفقي
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صفقمعومصؿهمؼؼدممخدعوتمبورزةمم.مظؾعؿؾمطؿـلؼمظػرؼؼماخلرباءم Vincent Gitzاظلقدمإىلمحؽقعيمصرغلومإلتوحيمخدعوت

مإىلو ممؼؿقؿؾ مطؾري محد ماظؿؼّقادللموظقي مسؾك مضدرتـو ماالخؿصوصوتسـ مإرور مضؿـ مواظؾؼوء ماحملدد ماظزعين مبوجلدول مد

م.احملددة

م

مHuajung Tangوم Alain de JanvryومCatherine Bertiniؿقجفمبوظشؽرمإىلمأسضوءماظؾفـيماظؿقجقفقيماظوأودمم

مط مسؿؾفؿ مخالل معـ ماظعؿؾ معـ مإضوصقو مسؾؽو مسوتؼفؿ مسؾك مأخذوا ماظؿؼرؼرؼـؿشرصنيماظذؼـ مإسداد مسؾك م. ماغعؼدمػذا وضد

مبطردرب مدون ميف ماألخري مسضقغو،مغاجؿؿوسـو مبذهلو ماظيت ماظدؤوبي مواجلفقد مرودقو محؽقعي مدسؿ مبػضؾ

Igor Tikhonovichم.دوءموأسضوءماظػرقمادلعـقيمبوظدرادوتمظؿػوغقفؿميفمإنوحمسؿؾـوودمـمعدؼـقنمبوظؽـريمظرؤ.م

م

مم مطونمدقؽقنموعـماظقاضحمأنمسؿؾمجلـؿـو سؾكموأودمأنمأذؽرم.ميادلودمظؾففوتمدسؿماظلكلمظقالماظمممؽـوعو

ماخلصقصمحؽقعوت موموجف موأدرتاظقو موصرغلو ماألوروبل ممآؼرظـدااالهود موإدؾوغقو مورودقو مادلؿقدة مدلوادلؿؾؽي ومودقؼلرا

عؾققنمدوالرمم1حقاظلمتؾؾغماظؿؽؾػيموعقزاغقؿـوماظلـقؼيمجدامعـمحقٌممقيصعوظبطرؼؼيمودمـمغعؿؾم.مدسؿمدكلضدعؿفمعـم

ماظرتمجيصقرصوتمأعرؼؽلمتغطلممجقعمادل م.ممبومصقفو ماظؾورزؼـمخمؿؾػمأودمأنمأذؽرمطؿو امخدعوتفؿمقضدعظذؼـمااخلرباء

،ممتؽـومعـماحلصقلمعػؿقحيمعـمخاللمعشووراتماظؽرتوغقيو.مادللؿداماظعودللمذائلمجموغومبلؾىماظؿزاعفؿمبؼضقيماألعـماظغ

حشدمسددمطؾريمادؿطوسًممصرضـومّنإموؼلعدغلمأنمأضقل.مأدموءماظعوملعـمخمؿؾػمسؾكمعشقرةمسددمطؾريمجدامعـماظعؾؿوءم

شريمعـماظؾؾدانمو(ميفمادلوئيم45)وديمعـظؿيماظؿعوونمواظؿـؿقيميفمادلقدانماالضؿصماألسضوءميفمؾؾداناظعـماخلرباءمأؼضومعـم

م.وسودلقتؽؿللمروبعومبوظػعؾم،مممومجيعؾمجفقدغوم(يفمادلوئيم55)سؾكماظلقاءممفواألسضوءمصق

م

مادلـدوبقنمادلقضرون،م،اظلقدماظرئقسم

م

ماألظعوبماألودلؾقيميفمظـدن،مأرؾؼ2112ًآبم/أشلطسم12يفمم ماخؿؿوم مبرغوجموممحؽقعيم،مؼقم ادلؿؾؽيمادلؿقدة

سـدعومدؿـعؼدماألظعوبماألودلؾقيمم2116عؾققنمرػؾمعـماظؿؼزمماظـوجؿمسـمدقءماظؿغذؼيمحبؾقلمسوممم25إىلمإغؼوذمؼفدفم

عؾمأنمتمديمإىلمغؼؾماظروحماألودلؾقيمإىلمادلعرطيمضدمحيدوغلماألوظــوءموجدؼرةمبػذهمعؾودرةمو.مادلؼؾؾيميفمرؼقمديمجوغريو

م.إنوحمعلوسقـوسؾكمعزممإلرادةمواظاظـطقرماألودلؾقي،ممألظعوبوسؾكمشرارماظذؼـمؼؿـوصلقنميفما.ماجلقع

م

م


