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 مذكرة مفاهيمية – خاص حدث

: 5102 عام بعد لما التنمية خطة سياق في الغذائي األمن لتحقيق الطبيعية الموارد إدارة
 الغذائي األمن انعداممن  يعانت تيال المجتمعاتأفراد وذغذةة األ منتجيصغار  تمكين

 التغييرحدث ت عوامل واكونلي

 /تشرين األولأكتوبر 11 الجمعة

9:03-11:03 

 عامةجلسة 

 الغرض

 منبشكل مستفيض  الغذائي واألمن البيئة بين الروابط هميةفي الوقت الذي نوقشت فيه أ
 بينروابط ال مناقشة حاليفي الوقت ال ةجري ،51+ رةومؤتمر  في الناس محوره منظور

 هذا من الغرضةكمن و. 5102 عام بعد ما عملية من كجزء الغذائي واألمن والفقر البيئة
 لمجتمعاتةمكن ل الذي الرئيسي بالدور لوعيفي االرتقاء بمستوى ا الخاص الحدث

 للموارد المستدامة اإلدارة مجال في بهأن تضطلع  ن،والمزارعال سيما صغار و الرةفية،
 هذا دعم يةوكيف العالمي، الغذائي ألمنحاسمة لتحقيق ا أهميةذات  تعتبر التي الطبيعية

 .5102خطة ما بعد عام  خالل من الدور

 األمن بين المحتملةالعميقة والعالقة  التآزر أوجه فهمإلى تحسين  الحدثوسيؤدي هذا 
 أةضايشدد وس. المناخ تغيرمراعاة آثار  مع الطبيعية، للموارد المستدامة واإلدارة الغذائي

 األمن انعدامالتي تعاني من  المجتمعاتأفراد وذغذةة األ منتجيصغار  تمكينضرورة  على
قادرة على الصمود و مستدامة ذغذائية نظم بناء في التغييرحدث ت عوامل واكونلي الغذائي

بطرةقة  القضاةا هذهمعالجة  فيسيسهم  الخاص الحدثهذا  إنف ،من ثمو. أمام األزمات
 .5102التي تشكل معالم خطة التنمية لما بعد عام  شاتانقال في أشمل

 المنطقي األساس

 الغذائي واألمنسليمة ال اإلةكولوجية والنظم الطبيعية للموارد المستدامة اإلدارةترتبط 
القادرة و السليمة االةكولوجية والنظم الطبيعية للموارد الفعالة اإلدارةوإن . اوثيقترابطا 

 نظمفال. الطوةل المدى على الغذائي األمن لضمانذغنى عنها  العلى الصمود أمام المشاكل 
 والخصوبة، التربة تكوةن مثل للزراعة، أساسية خدمات توفرالسليمة  ةكولوجيةاإل
 لنظمل ةمكنو. والتلقيح الوراثية والمواد ،المغذةات تدوةرو التربة، تآكلمكافحة و

 وخدمات منتجاتقدةم ت والمراعي، والغابات المحيطات ذلك في بما الزراعية، اإلةكولوجية
 الدخل توفير مع المناخ، وتنظيم والمياه واألراضي البيولوجي التنوعصون  مثل أساسية

 .ذاته الوقت في ذةةذغواأل
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 اإلةكولوجية والنظم الطبيعية الموارد ةردالتي ت الفاعلة الجهات من العدةد تعاني اليوم،و
 اتعرضه ةدازةوتؤدي هشاشتها إلى  ،أصال متدهورة طبيعية بيئات في عيشتو الفقرمن 

 ذغير أنماطظهور  إلى اةؤدة أنسرعة التأثر بالمخاطر و المدقع لفقروةمكن ل. للصدمات
 التأثرو يالبيئ تدهورال ةسرعةفضي إلى زةادة  مما الطبيعية، الموارد استخدامفي  مستدامة

 المياه، وندرة والتربة، يضااألرو الطبيعية، اإلةكولوجية النظم تدهورن كما أ. باألخطار
 تهددكلّها أخطار جسمية  ،الطبيعية يةالسمكاألرصدة  وانخفاض االنقراض، ومعدالت

 .الرةفية المجتمعاتمختلف  في الغذائي األمن متزاةدبشكل 

 الصغيرة الحيازات أصحاب البيئات هذه في عيشتي تال يةالسكان فئاتوعادة ما تشمل ال
 األسماك وصيادي األصليين، والسكان الغاباتالعاملة في مجال  مجتمعاتالو والرعاة

على الصمود أمام الصعاب تها وقدرهذه الفئات  قدرات بين عميقة عالقةوثمة . الحرفيين
 لمواردبصفتها جهات قائمة على إدارة او ،هاومستهلكي األذغذةة منتجيباعتبارها من 

 ذغذةةاأل يمنتجةفتقر صغار  ،بيئاتال من العدةد فيو. اإلةكولوجية والنظم الطبيعية
 إلى وصولإمكانية و رفامعما ةلزم من  إلى الطبيعية المواردالقائمون على إدارة و

 تغيركما أن . فعال بشكل أدوارهمبعوا ضطلكي ةل سياسيو مجال مؤسسيو األسواق
 .التحدةات هذه ةضاعفؤدي إلى مةبحيث  ةزةد الطين بلّة المناخ

 األمن انعداممن  يعانتي تلا المجتمعاتأفراد و ذغذةةاأل منتجي صغار تمكينوةقتضي 
 تجدةد اإلةكولوجية، النظم إدارةمجال  في اإةجابي اتغييرتحدث  عوامل واكونلي الغذائي
 .الالزم برامجيالو تشغيليال دعمالتوفير و يالسياس االنتباه

ي برنامجو يسياساعتماد نهج  والغذائي البيئي األمن قضاةابين  العالقةتستلزم معالجة و
 النهج هذاوةنطوي . المصلحة أصحاببما ةشمل مختلف و القطاعات مختلف فيشامل 

 ات،االتجاهب والتنبؤ الضعف،لمواطن  أفضل اتتقييمو األدلة إلى ستندت سياسات على
 من لحدالهادفة إلى ا المبذولة الجهود وتشمل. والتحليل والبيانات ،والمؤشراتمقاصد، وال

 التنوع وفقدان والتصحر، األراضي وتدهور راعة،الز قطاع في الدفيئة ذغازات انبعاثات
 ممارساتوضع و ،هدرهاو ةةذغذاأل خسائرد من للح المياه إدارة وتحسين ،البيولوجي

 والتأهب االجتماعية الحماةةوبرامج  سياساتوتؤدي . أحسن وأنجع زراعيةوتكنولوجيات 
 قدرات وتعزةز القطاعات بينفيما  التنسيقوةعتبر . مهما للغاةة ادور الطبيعية لكوارثل

 .البرنامج هذال مسبق اشرطالمعنيين  المصلحة وأصحاب المعنية المؤسسات
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 الشكل

 المتعددةن المصلحة صحابألشكل مناقشة ميسرة متعددة  الخاص الحدثخذ هذا تيس
 :التالية التوجيهية األسئلة مناقشة فرصةفي اللجنة  لهموسيتيح 

 لمحتملةل ايراقالعو الرئيسيةوالمؤسسية  يةالسياسعوامل النجاح  هي ما •
اآلخرةن الذةن  المواردالقائمين على إدارة و المنتجين صغار قدرات تعزةزل

لتعزةز و اإلةكولوجية النظمإدارة  على ،سرعة التأثر بالمخاطرون من نةعا
 ؟قدرتهم على الصمود أمام الصعاب

 متكاملةال ةكموالح تعزةزات التي تنطوي على إمكانية الشراك نماذج هي ما •
 الهشة؟ البيئات في سيما ال ،ئيةوالغذا ةيالبيئللنظم 

التنمية  أهداف 5102ما بعد عام  عمليات فيمكنة الم الدخول نقاط هي ما •
التي  شاتانقال في لمساهمةفي اللجنة ل المصلحة أصحابالمستدامة بالنسبة إلى 

 ؟5102معالم خطة التنمية لما بعد عام  تشكل

 وجهاتأصحاب المصلحة في اللجنة  مختلف ةمثلونذةن اليقدم الخبراء المشاركون سو
 ناقشةعلى أن ةلي ذلك م(. دقيقة 52-01 همجموعما ) التوجيهية األسئلة هذهبشأن  نظرهم

 االستنتاجاتخالصة متضمنة ألهم و( تاناعس) المصلحة أصحابنشطة ميسرة متعددة 
 المشاركينالخبراء  وقائمة األعمال جدولبلورة  وسيتم(. دقيقة 02) التي تم التوصل إليها

 .المعنيين المصلحة أصحاب مع بالتعاون

 .الست الرسمية المنظمة بلغات فورةةال ترجمةخدمات ال تتاحوس


