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 املسائل التنظيمية- أوال

 

تشـرين األول  / أكتـوبر  44إىل  15عقدت جلنة األمن الغذائي العاملي دورتها السـابعة والـثالثني يف الفـرتة مـن      -1

 : من أعضاء اللجنة، ومشاركون من 112وقد حضر الدورة مندوبون من . يف مقر املنظمة يف روما 4111

 

 من الوكاالت والاربامج وهيئات التابعة لألمم املتحدة؛ 5 •

 ؛1اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية من منظمات 54 •

 منظمات دولية للبحوث الزراعية؛ 3 •

 مؤسسات مالية دولية وإقليمية؛ 5 •

 ؛2مجعية من القطاع اخلاص ومؤسسة خريية خاصة 01 •

 
الغـذائي  شـاركني واملـراقبني مـن أمانـة جلنـة األمـن       ألعضـاء امل وميكن احلصول على القائمة الكاملة ل. من املراقبني 21و

 .العاملي
 
عضـوية اللجنـة، واملرفـق     –جدول أعمال الدورة، واملرفق بـاء   -املرفق ألف : ويتضمن التقرير املرفقات التالية -2

 .قائمة الوثائق، ومرفقات أخرى تتعلق بالبيانات االستهاللية -البلدان واملنظمات املمثلة يف الدورة، واملرفق دال  –جيم 
 
وعينت اللجنة جلنـة صـياغة   . من الفلبني بصفته رئيسا( Noel De Luna)سيد نويل دي لونا وافتتح الدورة ال -3

مؤلفة من أفغانستان واألرجنتني وكندا والصني وغينيا االستوائية وفرنسا واليابان واملكسيك ونيوزيلنـدا وبولنـدا واالدـاد    

 (.هولندا( )Gerda Verburg)الروسي، وجنوب أفريقيا وسوريا برئاسة السيدة غريدا فريبور 
 

 .من دستور املنظمة 4من املادة  9و 5وُأبلغت اللجنة أن االداد األوروبي يشارك وفقا ألحكام الفقرتني  -4 
 

 التحضريات للدورة السابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي-  ثانيا
 
كل من السيد جاك ضـيوف املـدير العـام ملنظمـة األغذيـة والزراعـة،        ألقى البيانات االستهاللية اليت أدىل بها -5

 ، رئــيس الصــندوق الــدولي للتنميـة الزراعيــة، والســيدة جوزيــت شــريان (Kanayo Nwanze)والسـيد كنــايو نــوانزي  

(Josette Sheeran) املديرة التنفيذية لاربنامج األغذية العاملي، والسيد ديفيد نباروا ،(David Nabarro )مثل اخلاص امل

لألمني العام لألمم املتحدة املعين باألمن الغذائي والتغذيـة، نيابـة عـن األمـني العـام لألمـم املتحـدة، والسـيد مونكومبـو          

، رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلارباء الرفيـع  (Monkombu Sambasivan Swaminathan)سامباسيفان سوامينتان 

 .ذية، وهي واردة ضمن املرفقاتاملستوى املعين باألمن الغذائي والتغ

                                                           
 .سهلت آلية اجملتمع املدني الدولية لألمن الغذائي والتغذية مشاركة منظمات اجملتمع املدني  1
 .وي دت مظلة الشبكة الدولية لألغذية الزراعيةطشركة تن 03يشمل هذا الرقم   2
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ونظرت اللجنة يف العـرض الـذي قدمـه السـيد حـاف، غـاي، املـدير العـام املسـاعد إلدارة التنميـة االقتصـادية             -1

كيف  يفرثر تقلف      - 4111واالجتماعية يف منظمة األغذية والزراعة عن تقرير حالـة انعـدام األمـن الغـذائي يف العـا       

 االقتصادات احمللية واألمن الغذائي؟األسعار الدولية على 
 
يف مناقشـات   4111ومتت اإلشارة إىل أنه ستجري تغطية فحوى تقرير حالة انعـدام األمـن الغـذائي يف العـا       -5

 .املوائد املستديرة عن السياسات
 
 : وقد ركز العرض على الرسائل الست الرئيسية التالية - 5
 

ا على األمن الغذائي التأثري نفسـه إ  أن البلـدان األكثـر فقـرا كانـت األشـد         يكن لصدمات األسعار وتقلباته (1)

 تضررا؛

 ارتفع مستوى أسعار األغذية احمللية وتقلبها يف معظم البلدان؛ (4)

 من احملتمل أن يستمر ارتفاع أسعار األغذية وتقلبها يف املستقبل؛ (0)

ى القصري تـأثريات سـلبية علـى التغذيـة واإلنتـال وسـبل       ميكن أن يكون لصدمات األسعار وتقلباتها على املد (2)

 كسب العيش؛

ينطوي ارتفاع األسـعار علـى فوائـد حمتملـة بالنسـبة للمـزارعني، ال سـيما إ ا كانـت مصـحوبة بالسياسـات            (5)

 والاربامج املناسبة لصغار املزارعني؛

والعاملي للحد من تقلب األسعار ومحايـة الفئـات   يتعني وضع التدابري السياسة الالزمة على الصعيدين الوطين  (1)

 .املستضعفة من آثاره
 

وأعرب بعض األعضاء عن ارتياحها للجهود اليت تبذهلا املنظمة لتحسني منهجيتها املعتمدة لقياس مستوى  -9

ائي يف العا  اجلوع وعن تطلعهم إىل احلصول على تقديرات تستند إىل منهجية جديدة يف تقرير حالة انعدام األمن الغذ

 .4114لعام 
 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسرولة حليازة األراضي- ثالثا 

 ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين
 

 :اللجنةإن 
 

باجلهود البارزة اليت بذهلا مجيع أصحاب املصلحة فيما يتعلق باملفاوضات بشأن اخلطوط التوجيهية أقرت - 11

اخلطوط )حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين  املسؤولةالطوعية بشأن احلوكمة 

 .(التوجيهية
 

 .مواصلتها ووضع اللمسات األخرية عليها أّيدت إضايف إلمتام العملية و وقتبأنه سيتعني ختصيص سّلمت - 11
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بالتقدم الكبري احملرز حتى اآلن وتوصي باالستناد إىل القاعدة املتينة اليت مت إرساؤها مع الرتكيز على أقّرت - 14

تشرين األول /متوز وأكتوبر/واليت مت التوصل إليها خالل مفاوضات شهري يولي التفاهمالفقرات املتبقية واحرتام روح 

 .واحلفاظ عليها
 

 .عن تقديرها اللتزام الدول األعضاء بإمتام هذه اخلطوط التوجيهيةأعربت - 10
 

 .على هذه اخلطوط التوجيهية تقع على عاتق الدول األعضاء للموافقةبأن السلطة النهائية  ّكرت - 12
 

كتب جلنة األمن الغذائي، بالتشاور مع اجملموعة االستشارية واألمانة العامة، الدعوة إىل إجراء دورة فّوضت م- 15

النهائية للخطوط التوجيهية يف أقرب وقت ممكن، مع مراعاة برنامج عمل  الصيغةمفاوضات إضافية بهدف وضع 

 .اللجنة العام واملوارد املتاحة
 

فري الرتمجة جبميع لغات املنظمة خالل املفاوضات املقبلة وإتاحة النص إىل أمانة اللجنة ضمان توطلبت - 11

 .احلالي املطروح للتفاوض باللغات اآلنفة الذكر
 

 آخر التطورات عن املبادرات والصالت العاملية واإلقليمية املتعلقة بلجنة األمن الغذائي العاملي- رابعا
 

ة منتدى للنقاش لتعزيز إجراءات التنسيق والتعاون على أشار الرئيس إىل أن هدف هذه اجللسة هو إتاح- 15

 .الصعيدين العاملي واإلقليمي بني جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة
 

 :3ورحبت اللجنة بعرض سبع مبادرات عاملية- 15
 

من إعداد السيد برونو لومري " خطة عمل جمموعة العشرين بشأن تقلبات أسعار األغذية والزراعة" (1)

(Bruno Le Maire) وزير الزراعة، واألغذية، ومصايد األمساك، والشؤون الريفية والتخطيط املكاني ،

 يف فرنسا، باسم رئاسة جمموعة العشرين؛

 ، وقد عرضها السيد سوجريو سيم"مبادرة الكويال لألمن الغذائي"آخر التطورات عن  (4)

(Sujiro Seam) وزارة  مدير املنافع واخلدملت العامة ائب، نرئيس مباردة الكويال لألمن الغذائي ،

 الشؤون اخلارجية واألوروبية، فرنسا؛

مبادئ الشراكات القائمة على أصحاب املصلحة املتعددين من أجل نهج شامل لألمن الغذائي " (0)

، منسق فرقة عمل األمم املتحدة الرفيعة (David Nabarro)، عرضها السيد دافيد نبارو "والتغذية

ى املعنية بأزمة األمن الغذائي العاملي، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين بشؤون األمن الغذائي املستو

 والتغذية؛

، عرضها السيد أوليفي يدي شاتر "من احلوكمة العاملية إىل التنفيذ الوطين: إجناز احلق يف الغذاء" (2)

(Olivier de Schutter)، حلق يف الغذاء؛مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين با 

                                                           

 
3

 /http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs37/ar.: االطالع على العروض املتاحة على موقع جلنة األمن الغذائي على اإلنرتنتميكن  
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روابط اللجنة الدائمة ملنظومة األمم املتحدة املعنية : حنو األمن الغذائي والتغذوي للجميع" (5)

قّدمته السيدة دنيز كوستا ، "شهرا األخرية 14جلنة األمن الغذائي؛ التقدم احملرز خالل الـ/باألغذية

التنفيذي للجنة الدائمة ملنظومة األمم ، األمني (Denise Costa Coitinho Delmuè)كواتنهو ديلمويه 

 املتحدة املعنية باألغذية؛

إطار إسرتاتيجية التنفيذ : آخر التطورات عن اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية" (1)

، رئيس جملس (Carlos Pérez del Castillo)والنتائج، وعرضها السيد كارلوس برييز دال كاستيو 

 ماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛كونسورتوم مراكز اجل

، (Clem Boonekamp)، وقد عرضها السيد كليم بونكامب "منظمة التجارة العاملية واألمن الغذائي" (5)

 .مدير شعبة الزراعة والسلع، منظمة التجارة العاملية
 

 :ورّحبت اللجنة بالعروض التالية ملبادرات إقليمية- 19
 

إجنازاته وكيفية تعزيز الروابط مع جلنة األمن : الاربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا" (1)

، املسؤول األول عن سياسة (Tobias Takavarasha)، وقّدمه الدكتور توبياس تاكافراشا "الغذائي

 ؛(نيباد)الزراعة واستثماراتها، الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 

، وقد قّدمه السيد "يجية األمن الغذائي والتغذوي جملموعة البلدان الناطقة باللغة الاربتغاليةإسرتات" (4)

وكيل وزارة الزراعة نيابة عن حكومة أنغوال  بوصفه رئيسًا   José Amaroالسيد  خوسي آمارو 

 Domingos Simões)دومنغوز سيمويس بريرا جملموعة البلدان الناطقة باللغة الاربتغالية والسيد 

Pereira)؛، األمني العام جملموعة البلدان الناطقة باللغة الاربتغالية 

ميثاق غرب أفريقيا من أجل منع األزمات الغذائية وإدارتها، وقد قّدمه السيد احلسيين بروتودو " (0)

(Alhousseini Bretaudeau) األمني التنفيذي للجنة الدائمة املشرتكة بني الدول ملكافحة اجلفاف ،

 ؛منطقة الساحليف 

وقد عرضها السيد سامويل زيوا " يف القرن األفريقي 4111إجراءات االستجابة لطوارئ اجلفاف لعام " (2)

(Samuel Zziwa)مدير الاربنامج، اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية؛ ، 

واحمليط اهلادئ االجتماع الوزاري عن األمن الغذائي جمللس التعاون االقتصادي لبلدان آسيا " (5)

(APEC) ،وقد عرضها "حملة عامة: 4111أكتوبر /تشرين األول 15-11، نيغاتا سييت، اليابان ،

وزارة الزراعة،  -، نائب املدير العام للشؤون الدولية(Yukata Sumita)السيد يوكاتا سوميتا 

 .والغابات ومصايد األمساك يف اليابان
 

وكذلك، استعرضت اللجنة النقاط البارزة من حلقة العمـل اإلقليميـة ألصـحاب املصـلحة املتعـددين عـن األمـن        - 20

وكان مـن  . برعاية جلنة األمن الغذائي 4111تشرين األول /أكتوبر 2-0الغذائي والتغذية، واليت انعقدت يف القاهرة، يف 

منتدى من نوع جلنة األمن الغذائي العاملي على الصعيد اإلقليمـي  بني التوصيات الرئيسية اليت رفعتها حلقة العمل إقامة 

لرصد األمن الغـذائي يف املنطقـة والسـماح لواضـعي السياسـات مـن تقاسـم املعلومـات، واملمارسـات اجليـدة، والـدروس            

 (.CFS:2011/Inf.19الوثيقة ) املستخلصة
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 :اللجنة بأهميةأقرت  ونتيجة للمناقشات- 41
 

 القطرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي؛ للجهودتسهيل الدعم  (1)

 وتقاسم أفضل املمارسات على مجيع املستويات؛ املساءلةتشجيع  (4)

 ابتكارية لرصد التقدم يف دقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية؛ آلياتتطوير  (0)

املعلومات واملناقشة والتنسيق بشأن املبادرات الرئيسية يف جمالي األمن الغذائي  لتبادلتوفري منتدى  (2)

 والتغذية؛

 .تفعيل الروابط مع املبادرات اإلقليمية (5)
 

البلدان الناطقة باللغة الاربتغالية صفة املراقب يف دورات جلنة األمن الغذائي  جمموعةوقررت اللجنة إعطاء - 44

 .العاملي
 

 د مستديرة عن السياساتموائ -خامسًا
 

كيفية زيادة ( "1: )استضافت اللجنة ثالث موائد مستديرة عن السياسات بشأن املوضوعات التالية- 40

املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي ( "4)؛ "االستثمارات اليت تراعي األمن الغذائي وأصحاب احليازات الصغرية

 .عن مداوالت اللجنةاليت انبثقت وفيما يلي النتائج " تقلبات أسعار األغذية( "0)؛ "والتغذية
 

 مائدة مستديرة عن السياسات بشأن -  أل 

 "كيفية زيادة األمن الغذائي واالستثمارات يف الزراعة امُلراعية ألصحاب احليازات الصغرية"
 

 :إن اللجنة
 

الزراعة ودسينها من أهمية قصوى لتحقيق األمن الغذائي والتغذية تؤكد على ما لزيادة االستثمارات يف - 42

 للجميع؛
 

ُيجريه املزارعون وأصحاب احليازات أنفسهم، ومجعياتهم  ،بأن معظم االستثمار يف الزراعة سّلمت و- 45

 احلكومات؛ األخرى وبقية االستثمار توفرها أطراف عديدة من القطاع اخلاص وكذلك الريفيةالتعاونية، واملؤسسات 
 

بأن املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية، وكثري منهم من النساء، يؤدون دورا مركزيا يف إنتال  اعرتفت و- 41

معظم األغذية املستهلكة حمليا يف الكثري من املناطق النامية، وهم من أوائل املستثمرين يف الزراعة يف كثري من البلدان 

 النامية؛

 

حيازة "بشأن ( فريق اخلارباء)فريق اخلارباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية  بتقرير رّحبت و- 45

 وتأخذ علما على النحو الواجب بالتوصيات الواردة فيه؛" الدولية يف الزراعة واالستثماراتاألراضي 
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علما على النحو الواجب بالتقرير والتوصيات املنبثقة عن حلقة العمل اإلقليمية ألصحاب املصلحة وأخذت - 45

تشرين األول /أكتوبر 2-0املتعددين عن األمن الغذائي والتغذية يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا اليت انعقدت يف 

 .يف القاهرة دت مظلة جلنة األمن الغذائي 4111
 

احلكومات األعضاء والشركاء الـدوليني وغريهـم مـن أصـحاب املصـلحة علـى متابعـة        حّثت فإن اللجنة لذلك، -  49

 :التوصيات التالية
 

التأكد من أن تولي االستثمارات واخلدمات والسياسات العامة املتعلقة بالزراعة األولوية الواجبة  (1)

لتمكني االستثمارات اليت جيريها أصحاب احليازات الصغرية أنفسهم ودعمها وتكميلها مع االهتمام 

من النساء اللواتي يواجهن صعوبات حمددة وحيتجن إىل سياسات  األغذيةبشكل خاص مبنتجي 

 ؛معينة ودعم حمدد

وأن تزيد التأكد من أن تولي السياسات الزراعية واالستثمارات العامة األولوية إلنتال الغذاء والتغذية  (4)

نتال أصحاب ، مع الرتكيز على تعزيز إمن مرونة نظم األغذية احمللية والتقليدية والتنوع البيولوجي

مستدامة وعلى التقليل من اخلسائر وزيادة القيمة املضافة ملا بعد  بصورةاحليازات الصغرية لألغذية 

احلصاد وعلى تقوية أسواق األغذية احمللية والوطنية واإلقليمية اجلامعة ألصحاب احليازات 

 ؛مبا يف  لك عمليات النقل والتخزين واملعاجلةالصغرية، 

ن تؤدي السياسات العامة واالستثمار العام دورا دفيزيا يف تشكيل الشراكات بني التأكد من أ (0)

والشراكات بني تعاونيات املستثمرين الزراعيني، مبا فيها الشراكات بني القطاعني اخلاص والعام 

بني القطاع اخلاص، لضمان أن ختدم هذه الشراكات  فيمااملزارعني والقطاع اخلاص والشراكات 

حاب احليازات الصغرية وتصونها، وتسلم بأن الدولة، يف العديد من احلاالت، تؤدي دورا مصاحل أص

حاسم األهمية يف تيسري حصول أصحاب احليازات الصغرية على االئتمان واخلدمات التقنية وخدمات 

 ؛اإلرشاد والتأمني ووصوهلم إىل األسواق

باألسواق والبيئية اليت تواجه زراعة أصحاب احليازات إيالء االهتمام الالزم للمخاطر اجلديدة املتعلقة  (2)

واخلدمات والسياسات حبيث ُتَخِفف من حدة هذه األخطاَر وُتعِزز من  االستثمارالصغرية، وتصميم 

قدرَة أصحاب احليازات الصغرية من النساء والرجال على إدارتها؛ والتوفيق بني حوافز االستثمار يف 

 ؛اصة باالستدامة البيئيةالزراعة واالعتبارات اخل

العمل بنشاط إلشراك املنظمات اليت متثل أصحاب احليازات الصغرية والعمال الزراعيني، يف صوغ  (5)

السياسات من أجل االستثمار يف الزراعة وتنفيذها وتقييمها ويف تصميم برامج االستثمار يف الزراعة 

 .وسالسل القيمة الزراعية والغذائية
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 : لك، فإن اللجنةعالوة على 
 

احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة على رفع تقارير إىل اللجنة، على النحو احملدد يف شجعت  (1)

، بشأن اإلجراءات املتخذة ملواءمة "رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي على الصعيد القطري"إطار 

مع الشواغل املتعلقة باألمن الغذائي، االستثمارات الدولية واحمللية اخلاصة والعامة يف قطاع الزراعة 

الواردة أعاله، وتبادل الدروس املستفادة من التجارب  التوصياتمبا يف  لك التقدم احملرز يف تنفيذ 

وينبغي إعداد هذه التقارير ضمن إطار منتدى األطراف حياكي على املستوى القطري الرؤية . الوطنية

 ؛الشاملة للجنة األمن الغذائي اجلديدة

من فريق اخلارباء أن ُيدرل يف خطط عمله املقبلة، آخذا يف االعتبار املوارد املتاحة، دراسة طلبت  (5)

أصحاب احليازات الصغرية يف الزراعة يف شتى الظروف مع  استثمارمقارنة للقيود املفروضة على 

أن هذا املوضوع خيارات سياسية ملعاجلة هذه املعوقات وأن يأخذ يف االعتبار العمل الذي أجنزه بش

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية واملنظمة يف إطار جلنة الزراعة والعمل الذي أجنزه شركاء أساسيون 

وينبغي أن يشتمل  لك على تقييم مقارن السرتاتيجيات الربط  بني أصحاب احليازات . آخرون

اإلقليمية ما ميكن تعلمه من الصغرية وسالسل القيمة على املنَتجات الغذائية يف األسواق الوطنية و

التجارب املختلفة، باإلضافة إىل تقييم ما للشراكات فيما بني القطاعني العام واخلاص وكذلك فيما بني 

تعاونيات املزارعني والقطاع اخلاص وفيما بني أطراف القطاع اخلاص من آثار على أصحاب احليازات 

 ؛ريةالصغرية من فوائد بالنسبة ألصحاب احليازات الصغ

باحلاجة امللحة الختتام املفاوضات بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة وأقرت  (5)

حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات ضمن إطار األمن الغذائي الوطين الذي يدعم استثمار 

 ؛أصحاب احليازات الصغرية يف الزراعة

إطالق عملية تشاورية شاملة يف إطار اللجنة لوضع مبادئ لالستثمار املسؤول يف الزراعة تعِزز ودعمت  (9)

وتقر بأن اخلطوة األوىل يف هذه العملية . األمن الغذائي والتغذية ولتوسيع نطاق االهتمام بهذه املبادئ

تلقيها املستهَدفني التشاورية ستتمثل يف دديد اختصاصات تشمل نطاق هذه املبادئ والغرض منها وم

االستثمار املسؤول "مثل مبادئ  -، مع مراعاة األطر القائمة التشاوريةوبنيتها، وبشأن شكل العملية 

اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومؤمتر األمم " يف الزراعة

العملية التشاورية بسرعة بعد املوافقة على  وستبدأ هذه. املتحدة للتجارة والتنمية، والبنك الدولي

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات ضمن 

إطار األمن الغذائي الوطين وسيتوىل اإلشراف عليها مكتب اللجنة مبساعدة من األمانة املشرتكة 

رية ومبشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني باألمر، بغية وبالتعاون الوثيق مع اجملموعة االستشا

وستسعى العملية التشاورية إىل ضمان االتساق والتكامل . تقديم هذه املبادئ إىل اللجنة لكي تنظر فيها

مع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، ومصايد األمساك والغابات 

 ؛غذائي الوطينضمن إطار األمن ال
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باعتباره واحدا من  االستثمار الذي يراعي أصحاب احليازات الصغريةعلى االعرتاف الصريح بـوحثت  (11)

وينبغي حبث تعريف هذا املصطلح . املسؤول يف جمال الزراعة املؤسسياملعايري اليت متيز االستثمار 

 ؛بالتحديد خالل املشاورة بشأن االستثمار املسؤول يف الزراعة

من أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، بالتعاون مع اجملموعة االستشارية، واستنادا إىل وطلبت  (11)

، أن تعد تقريرا عاما عن حالة تنفيذ التوصيات املعنيوناملعلومات اليت يتيحها أصحاب املصلحة 

 .الواردة أعاله يعرض على جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي والتغذيةاملائدة املستديرة عن السياسات بشأن  - باء
 

 :إن اللجنة
 

بأن دقيق األمن الغذائي والتغذية املالئمة للنساء، والرجال وعائالتهم يرتبط ارتباطًا وثيقًا جبهود  أقرت  - 01

التنمية الشاملة، ودث مجيع أصحاب املصلحة على اختا  خطوات ملموسة لتحسني صحة املرأة، ودصيلها العلمي 

 ووضعها التغذوي؛
 

وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل اإلقرار بأن النهوض حبقوق املرأة  و الدول األعضاء واملنظمات الدولية ودعت - 01

 أهمية حامسة لتحقيق األمن الغذائي العاملي والتغذية؛
 

 :الدول األعضاء، من خالل إجراءات تتضمن خطوات ملموسة، عند الضرورة، من أجلوحثت - 04
 

ملتصلة بإجناز املرأة تدرجيا حلقها يف للنساء يف مجيع عمليات صنع القرار ا اجملديةضمان املشاركة  (1)

 الغذاء على حنو تدرجيي يف إطار األمن الغذائي الوطين والتغذية؛

ضمان حصول املرأة على قدم املساواة على الصحة، والتعليم، واألرض، واملياه، واملوارد الطبيعية  (4)

 .األخرى، مبا يف  لك من خالل سّن تشريعات تراعي املساواة بني اجلنسني
 
الدول األعضاء على تشجيع قيادة النساء بشكل نشط وتعزيز قدراتهن على التنظيم اجلماعي، ال سيما وحثت - 00

 يف القطاع الريفي؛
 
الدول األعضاء على وضع إطار سياسي وقانوني ينطوي على الرصد واالمتثال املناسبني بغية ضمان وحثت - 02

اإلنتاجية على قدم املساواة، مبا يف  لك ملكية األرض وتوارثها، واحلصول على حصول النساء والرجال على املوارد 

اخلدمات املالية، والتكنولوجيا واملعلومات الزراعية، وتسجيل نشاط األعمال وإدارته، وفرص العمالة، ولسن وإنفا  

االقتضاء، مراجعة مجيع ويتعني على الدول األعضاء، عند . القوانني اليت دمي النساء من مجيع أشكال العنف

 القوانني القائمة لتبيان التمييز وتعديل القوانني التمييزية؛
 
الدول األعضاء على إشراك النساء يف عملية صنع القرار يف ما يتعلق باالستجابات الدولية والوطنية وحثت - 05

 للتحديات العاملية يف جمال األمن الغذائي والتغذية؛
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الدول األعضاء واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل إدرال دسني احلالة التغذوية للنساء ودعت - 01

والفتيات يف سن املراهقة واألطفال والرضع، مبا يف  لك اجلوع اخلفي أو نقص املغذيات الدقيقة والسمنة باعتبارها 

يف الاربامج وعمليات االستجابة حلاالت الطوارئ  مظهرا جديدا من مظاهر سوء التغذية وكهدف جلي ونتيجة متوقعة

 .واالسرتاتيجيات والسياسات املتصلة كلها بالزراعة واألمن الغذائي والتغذية، من مرحلة التصميم إىل التنفيذ
 

وتذّكر باتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومنهال عمل بيجني الذي اعتمده - 05

، وال سيما توصياتها للنهوض باألمن الغذائي للمرأة يف إطار األهداف 1995ر العاملي الرابع املعين باملرأة يف عام املؤمت

، الصحة (0باء )، التدريب املهين والتعليم املستمر (1ألف )اإلسرتاتيجية بشأن سياسات االقتصاد الكلي والتنمية 

 .(4كاف )، والتنمية املستدامة (4واو )، احلصول على املوارد، والعمالة، والوصول إىل األسواق والتجارة (1جيم )
 

املكتب على تشجيع هيئة األمم املتحدة للمرأة وإشراكها عند االقتضاء يف إعداد مؤشرات وغايات وحثت - 05

الغذائي للمرأة، على ودعوة هيئة األمم املتحدة للمرأة وجداول زمنية حمددة لقياس التقدم احملرز صوب النهوض باألمن 

 .إىل رفع تقرير عن التقدم امُلحرز إىل جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورتها التاسعة والثالثني
 

علمًا بالتقرير والتوصيات  ات الصلة باملساواة بني اجلنسني، واألمن الغذائي والتغذية اليت متّخضت وأخذت -  09

حللقة الدراسية العملية ألصحاب املصلحة على الصعيد اإلقليمي حول األمن الغذائي والتغذية يف الشرق األدنى عنها ا

 .يف القاهرة، دت مظلة جلنة األمن الغذائي العاملي 4111تشرين األول /أكتوبر 2-0ومشال أفريقيا، واليت انعقدت يف 
 

الدول األعضاء إىل دعم اعتماد وتنفيذ تشريعات محاية األمومة واألبوة والتدابري املتصلة بذلك اليت ودعت - 21

تسمح للنساء والرجال بأداء أدوارهم كمقدمني للرعاية ومن ثم توفري احتياجات أطفاهلم التغذوية ومحاية صحتهم، مع 

 .محاية أمنهم الوظيفي يف الوقت  اته
 

اء واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين على العمل معا من أجل تشجيع التآزر الدول األعضوحثت  -21

وتفادي االزدواجية لتحديد ودعم االسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات املتعلقة مبواصلة تعزيز التدخالت اليت تراعي 

واليت تعزز احللول العملية بالنسبة للنساء، املساواة بني اجلنسني يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والصحة والتعليم 

 :مبا يف  لك
 

 اإلحصاءات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية مفصلة حبسب اجلنس والسن؛ تكونينبغي أن  (1)

وينبغي القيام بالتحاليل يف جمال قضايا اجلنسني وإجراء تقييمات بشأن أثر التغذية لتوفري املعلومات  (4)

ومشاريع األمن الغذائي والتغذية، وتنفيذها ورصدها وتقييمها، مبا يف  وبرامج لعمليات رسم سياسات

  لك استخدام ما يناسب من مؤشرات وأهداف يف جمال املساواة بني اجلنسني والتمويل؛

وينبغي لالستثمارات الزراعية أن تأخذ يف االعتبار احلاجات اخلاصة للنساء والرجال على السواء،  (0)

وعالوة . علمًا أن االستثمارات يف األرض ويف املوارد الطبيعية األخرى تؤثر على األمن الغذائي للمرأة

ساء والرجال احلصول على  لك، ينبغي تصميم خطط وسياسات وبرامج االستثمار الزراعي مبا يوفر للن
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على قدم من املساواة على خدمات الاربامج وعملياتها، على أن تكون مدركة اللتزامات الرجال والنساء 

 باقتصادات األسر وتنشئة األطفال وأن تعرتف حباجاتهم املختلفة؛

من أجل  وينبغي إعطاء األولوية للمزارعات من أصحاب احليازات الصغرية يف وضع الاربامج الزراعية (2)

تعزيز اإلنصاف مع األخذ يف االعتبار االحتياجات اخلاصة يف جمال األغذية والتغذية لدى النساء، 

 والرجال واألطفال؛

وينبغي اعتماد برامج شبكات األمان مبا يف  لك التغذية املدرسية يف املنازل واحلدائق املدرسية، اليت  (5)

التمكني االقتصادي للنساء من أصحاب احليازات تشجع على  هاب الفتيات إىل املدارس وتربط 

 .الصغرية واألمن الغذائي والتغذية للفتيات يف املدارس ودسني نتائج التعليم
 

إدرال مسألة املساواة بني اجلنسني يف آليات رصد اخلطوط التوجيهية الطوعية الراهنة واملستقبلية، مبا وأوصت - 24

احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي "و" غذاء مالئم يف إطار األمن الغذائي الوطينالتحقيق التدرجيي للحق يف "يف  لك 

ومبادرات مماثلة ستجري مناقشتها أو املوافقة عليها يف جلنة "  ومصايد األمساك والغابات يف إطار األمن الغذائي الوطين

 .األمن الغذائي العاملي
 

إىل املكتب أن يقرتح، بالتشاور مع اجلماعة االستشارية واألمانة املشرتكة، ومع منظمات دولية  ات وطلبت - 20

، خيارات بشأن معنى وخمتلف (اليونيسيف)صلة، وخباصة منظمة الصحة العاملية، وصندوق األمم املتحدة للطفولة 

األمن "و" األمن الغذائي والتغذوي"و" والتغذيةاألمن الغذائي "، و"األمن الغذائي"االستخدامات، إن ُوجدت، لعبارات 

إىل دورة جلنة األمن الغذائي العاملي من أجل توحيد املصطلحات الرمسية اليت ينبغي للجنة أن تستخدمها " التغذوي

 .كما هو حمدد رمسيا" األمن الغذائي"مع األخذ يف االعتبار أن التغذية هي ركيزة أساسية من ركائز 
 

أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، بالتعاون مع اجملموعة االستشارية، واستنادًا إىل املعلومات إىل وطلبت - 22

املتوّفرة من أصحاب املصلحة  ات الصلة، أن تعّد تقريرًا عامًا عن حال تنفيذ التوصيات الواردة أعاله ورفعه إىل جلنة 

 .األمن الغذائي العاملي
 

 بشأن تقل  أسعار األغذية مائدة مستديرة عن السياسات  - جيم
 

 :إن اللجنة
 

 على احلاجة إىل بذل جهود دولية متسقة ملعاجلة األسباب البنيوية لتّقلب أسعار األغذية وضمانشددت - 25

 .أاّل تقّوض آثار هذا التقّلب حق صغار املنتجني واملستهلكني اهلامشيني يف الغذاء
 

عن تقديرها لفريق اخلارباء الرفيع املستوى ملا بذله من جهود يف إجناز العمل عن تقلب األسعار واألمن أعربت - 21

 .علما بتقريره عن هذه املسألة والتوصيات الواردة فيهوأخذت الغذائي 
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ودًا خبطة العمل اخلاصة بتقّلب أسعار الغذاء والزراعة اليت وضعتها جمموعة العشرين باعتبارها جهرحبت - 25

إجيابية ملعاجلة األسباب واالنعكاسات الرئيسية لتّقلب أسعار األغذية وسرتحب بإقرارها يف قمة جمموعة العشرين 

 .4111تشرين الثاني /املزمع عقدها يف نوفمارب
 

بنتائج حلقة العمل اإلقليمية ألصحاب املصلحة املتعددين يف الشرق األدنى اليت عقدت يف رحبت - 25

األعضاء اإلقليميني ملعاجلة وشجعت ، برعاية جلنة األمن الغذائي  بشأن األمن الغذائي 4111تشرين األول /أكتوبر

 .قضايا التنسيق على املستويني اإلقليمي والوطين
 

ظمة األغذية والزراعة وغريها من أصحاب املصلحة لآلثار اإلجيابية والسلبية ملختلف علما بتقييم منأخذت - 29

االستجابات السياسية ملواجهة ارتفاع أسعار األغذية وتقّلبها، كما جرت مناقشته يف سلسلة من املشاورات اإلقليمية 

 .4111واإلقليمية الفرعية اليت نّظمتها املنظمة يف عام 
 

 .اإلجراءات التالية وإعدادها وتنفيذها من ِقبل األطراف وأصحاب املصلحة املعنينيبنقاط أوصت - 51
 

 :اإلجراءات لزيادة إنتال األغذية وتوّفرها ولتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات
 

 زيادة االستثمارات العامة واخلاصة الثابتة واملستدامة لتعزيز نظم إنتال أصحاب احليازات الصغرية (أ)

، مع القدرة على الصمود أمام الصدماتوالدفع قدمًا باإلنتاجية الزراعية وتعزيز التنمية الريفية وزيادة 

 إيالء اهتمام خاص لزراعة أصحاب احليازات الصغرية؛

تشجيع توسع ملحوظ لعمليات البحث والتطوير يف اجملال الزراعي ومتويلها، مبا يف  لك تعزيز عمل   (ب)

الزراعية الدولية اليت مت إصالحها، ودعم نظم األحباث الوطنية  للبحوثرية اجلماعة االستشا

 واجلامعات العامة واملؤسسات البحثية وتشجيع نقل التكنولوجيا وتبادل املعرفة واملمارسات

مبا يف  لك الزراعة األسرية وبناء القدرات من خالل التعاون فيما بني الشمال واجلنوب والتعاون فيما 

 ان اجلنوب؛بني بلد

دعم البلدان األعضاء يف جمال وضع، أو مراجعة، اسرتاتيجيات األمن الغذائي الوطنية الشاملة اليت  (ل)

البلدان وتقوم على األدلة والشاملة جلميع الشركاء األساسيني على املستوى الوطين  وتقودهامتتلكها 

رعني، واليت توجد اتساق السياسات وبشكل خاص اجملتمع املدني واملنظمات النسائية ومنظمات املزا

يف خمتلف القطاعات مبا يف  لك السياسات االقتصادية الوطنية، و لك ملعاجلة تقلبات أسعار 

 األغذية؛  

حّث البلدان األعضاء على استكشاف تدابري وحوافز خلفض اهلدر واخلسائر اليت تشوب النظام  (د)

 صاد؛خسائر ما بعد احل معاجلةمبا يف  لك الغذائي، 
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 :اإلجراءات لتخفيف التقّلب يف األسعار
 

دعم نظام معلومات األسواق الزراعية لتعزيز املعلومات املتصلة بأسواق األغذية وشفافّيتها، وحّث  (هـ)

املنظمات الدولية املشاركة واجلهات الفعالة يف القطاع اخلاص واحلكومات على ضمان النشر العام 

 اجلودة واخلاصة باألسواق الغذائية يف الوقت املالئم؛ ملنتجات املعلومات الرفيعة

اإلقرار حباجة البلدان إىل دسني اتساق ردودها يف أوقات أزمات أسعار األغذية، ودعم إنشاء منتدى  (و)

لالستجابة السريعة يف إطار تابع لنظام معلومات األسواق الزراعية، والطلب إىل مكتب اللجنة ضمان 

 املنتدى واللجنة؛روابط مالئمة بني 

 دسني شفافية أسواق املشتقات الزراعية وتنظيمها واإلشراف عليها؛ (ز)

ونظرا إىل أهمية وجود نظام جتاري دولي لألغذية شفاف وميكن التنبؤ به من أجل التخفيف من  (ح)

األطراف التقلب املفرط يف األسعار، فإنه ينبغي االستمرار يف الرتكيز على إقامة نظام جتاري متعدد 

يتمّيز باملساءلة وقائم على القواعد مع األخذ يف االعتبار الشواغل املتصلة باألمن الغذائي، ال سيما 

ويف هذا اإلطار، ينبغي دعم . شواغل أقل البلدان منوا والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية

 ا؛اختتام طموح ومتوازن وشامل جلولة الدوحة للتنمية وفقا لواليته

استعراض سياسات الوقود احليوي، حيث ينطبق  لك، وعند الضرورة، وفقا لتقييمات متوازنة  (ط)

مستندة إىل األدلة العلمية تتعلق بالفرص والتحديات اليت ميثلها بالنسبة إىل األمن الغذائي، ولكي 

تماعية واالقتصادية يكون من املمكن إنتال الوقود احليوي، وحيثما أمكن القيام بذلك من النواحي االج

ووفقا لذلك، تفويض فريق اخلارباء الرفيع املستوى مع املراعاة الكاملة للموارد وغريها من . والبيئية

أولويات جلنة األمن الغذائي العاملي إلجراء دليل مقارن يستند إىل األدلة العلمية لآلثار اإلجيابية 

ذي تقوم به املنظمة والشراكة العامليــــة بشــــأن والسلبية على األمن الغذائي، ومع مراعاة العمل ال

 احليوية، ليعرض على جلنة األمن الغذائي العاملي؛ الطاقـــة

الطلب من املنظمات الدولية املعنية، بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مواصلة تقييم  (ي)

 واملعوقات اليت تعرتض سبيلها؛فعالية االحتياطيات الغذائية احمللية والوطنية واإلقليمية 
 

 :اإلجراءات للتخفيف من اآلثار السلبية لتقّلب األسعار
 

تعزيز دور الدولة، حسب االقتضاء، يف ختفيف اآلثار السلبية لتقلبات األسعار مبا يف  لك من خالل  (ك)

خاص  وضع اسرتاتيجيات محاية اجتماعية وشبكات أمان وطنية ثابتة وطويلة األجل، تعنى بشكل

. بالفئات املستضعفة من السكان مثل النساء واألطفال ميكن مضاعفتها وتوسيعها يف أوقات األزمات

ويف هذا اإلطار، إعادة التشديد على والية دراسة جيريها فريق اخلارباء الرفيع املستوى حول هذا 

 .املوضوع على أن تعرض على اللجنة يف دورتها الثامنة والثالثني

استخدام شبكات أمان وطنية وحملية وآليات حملية للمشرتيات، متى أمكن استخدامها، التوصية ب (ل)

من أجل تسليم املساعدات الغذائية، مع األخذ يف االعتبار عامل الوقت، والسوق، واإلنتال والعوامل 

 املؤسسية وغريها من العوامل األخرى  ات الصلة، وفقا لقواعد النظام التجاري املتعدد األطراف؛
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إقرار اجلهود اليت طلبت جمموعة العشرين إىل برنامج األغذية العاملي ومنظمات دولية أخرى وشركاء  (م)

وبلدان غرب أفريقيا لدعم إعداد مشروع ( مثل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا)آخرين 

رئ اإلنسانية، جترييب يف غرب أفريقيا من أجل احتياطيات غذائية إقليمية مستهدفة يف حاالت الطوا

 من اتفاق منظمة التجارة العاملية حول الزراعة؛ 4مبا يتماشى مع امللحق 

الطلب من املنظمات الدولية التشاور مع أصحاب مصلحة معنيني آخرين، وضع إطار عمل ملشروع  (ن)

مدونة سلوك طوعية إلدارة االحتياطيات الغذائية يف حاالت الطوارئ اإلنسانية، على أن تواصل 

 .للجنة النظر فيهاا

وضع أدوات إلدارة املخاطر، مبا يف  لك ختفيف حجم آثار صدمات األسعار، والتوصية بإدراجها يف  (س)

االسرتاتيجيات الوطنية لألمن الغذائي، مع الرتكيز على ختفيف خماطر تقلبات أسعار األغذية على 

ت الفضلى والدروس املستفادة لصاحل وينبغي إيالء أهمية العتماد املمارسا. أشد فئات السكان ضعفا

 .صغار منتجي األغذية املعّرضني للصدمات

القيود على صادرات األغذية أو الضرائب الرتحيب بقرار جمموعة العشرين بشأن املوافقة على إزالة  (ع)

غري العادية املفروضة على األغذية اليت يشرتيها برنامج األغذية العاملي ألغراض إنسانية غري 

 وعدم فرضها يف املستقبل، وحّث مجيع البلدان األعضاء على اعتماد املبدأ  اته؛  جاريةالت

الرتحيب بزيادة الدعم الدولي لتوفري املعونة الغذائية، وخاصة يف فرتات ارتفاع أسعار األغذية  (ف)

 .وتقّلبها، وعلى أساس االحتياجات، ال سيما يف ظل يف إطار اتفاقية املعونة الغذائية
 

بأن تعمد كّل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي أوصت - 51

ومنظمات دولية أخرى  ات صلة وأصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي إىل تعزيز احلوار بشأن السياسات 

 .التوصيات الواردة أعاله وتنفيذها على مجيع املستويات املالئمةبينها وبني البلدان األعضاء بهدف تعزيز اعتماد 
 

إىل أمانة جلنة األمن الغذائي أن تعّد، بالتعاون مع اجملموعة االستشارية واستنادًا إىل معلومات يوّفرها طلبت - 54

أعاله على أن ُيرَفع إىل  أصحاب املصلحة املعنيون، تقريرًا عاما بشأن حالة تنفيذ مجيع التوصيات واإلجراءات الواردة

 .جلنة األمن الغذائي يف موعد حيّدده مكتب اللجنة
 

 التنسيق والدعم العامليان للعمليات الوطنية   -سادسا

 (CFS:2011/7 الوثيقة)
 

 آفاق املستقبل -رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية على املستوى القطري  - ل أ
 

 رسم اخلرائط دراسات حاالت قطرية عن - اءب
 

نظرت اللجنة يف التقدم احملرز منذ انعقاد دورتها السادسة والثالثني، والذي كان مدعوما خبمس دراسات -  50

حالة عن جتارب يف جمال إجراءات األمن الغذائي والتغذية والدروس املستخلصة منها، مبا يف  لك نيجرييا، 
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وكمبوديا، والاربنامج اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية واألراضي الفلسطينية،  ،قطاع غزةالضفة الغربية و، و4ومدغشقر،

 (.، املوجود يف السلفادورPRESANCA)يف أمريكا الوسطى 
 

 :اللجنة إن- 52
 

إىل األمانة مواصلة تيسري عملية إعداد رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية وتنفيذه طلبت  (1)

 ؛4114القطري، وتزويدها بآخر املستجدات يف دورتها الثامنة والثالثني يف عام  الصعيدعلى 

أصحاب املصلحة املعنيني والقطاعات  ات الصلة على املشاركة يف مساعدة البلدان على إعداد شجعت  (4)

رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية وتنفيذه على الصعيد القطري، وإقامة شراكات مناسبة 

  ات أصحاب املصلحة املتعددين، وتشجيع اتساق األساليب؛ القطاعاتتّتسم بتعدد 

بدعوة حكومات وطنية أخرى حلضور الدورة الثامنة والثالثني للجنة األمن الغذائي يف عام أوصت  (0)

بهدف تقاسم نتائج رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية وإعالم احلكومات الوطنية  4114

ى بها، وتبادل التجارب بني البلدان واألطراف الفاعلة الدولية واحلصول على دعمها لعملية األخر

 رسم اخلرائط على املستوى القطري؛

بإتاحة موارد كافية لتمويل أنشطة املتابعة لتوفري الدعم التقين للبلدان املهتمة لتطوير وتطبيق أوصت  (2)

 تغذية كجزء من جهود رصد تنميتها الوطنية؛األمن الغذائي وال إجراءاتنظم لرسم خرائط 

بأن تكون عملية إعداد رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية جزءًا ال يتجزأ من نظم أوصت  (5)

 املعلومات الوطنية اليت تشمل قطاع األغذية والزراعة؛

ن الغذائي والتغذية على استخدام منهجية موّحدة يف عملية إعداد رسم خرائط إجراءات األمشجعت  (1)

 على الصعيد القطري؛

بأن يتّم النظر يف عملية إعداد رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية يف املؤمترات أوصت  (5)

وسُتعرض نتائج املناقشات خالل الدورة . 4114اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة واليت ستعقد يف عام 

 العاملي؛ الغذائيالثامنة والثالثني للجنة األمن 

إىل األمانة أن تعمل مع أصحاب املصلحة املالئمني لتيسري وضع النظم اليت تسمح بتدعيم ونشر طلبت  (5)

خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية، من أجل اتساق أفضل بني أعضاء  رسمنتائج مبادرات إعداد 

وسُيعرض التقرير املرحلي يف هذه . إلقليميةاألسرة الدولية لدعم االسرتاتيجيات والسياسات الوطنية وا

 العملية خالل الدورة الثامنة والثالثني للجنة؛
 

، اليت ميكن اإلطالع عليها (CFS:2011/7الوثيقة )بالتوصيات الواردة يف القسم الرابع من وأقرت اللجنة أيضا  -55

 .هلذا التقرير ياءيف امللحق 
 
 

                                                           
طبقا لالصطالح املتفق " األراضي الفلسطينية احملتلة"أعرب أعضاء من جمموعة الشرق األدنى وبعض أعضاء اللجنة عن دفظهم لعدم اإلشارة إىل   4

 .األمم املتحدة عليه يف منظومة
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 (CFS:2011/8 الوثيقة)العاملي  االسرتاتيجي اإلطار حالة (جيم)
 

 والتغذية الغذائي لألمن عاملي اسرتاتيجي وضع إطار إىل اهلادف األعضاء الدول اتفاق االعتبار مع األخذ يف- 51

 حتى ُأحرز الذي التقدم إىل ونظرًا .والثالثني الثامنة دورتها يف الغذائي األمن جلنة إىل سُيرفع( اإلطار االسرتاتيجي)

  :مدعوة إىل اللجنة اآلن، فإن
 

اإلقرار بالعملية التشاورية الشاملة اليت يقودها مكتب جلنة األمن الغذائي واليت أفضت إىل اتفاق بني  (1) 

املشاركني حول األهداف املقرتحة لإلطار االسرتاتيجي ومبادئه األساسية وهيكله  املصلحةأصحاب 

، (  CFS 2011/Inf.13 )لإلطار االسرتاتيجي واملخطط التفصيلي (   CFS 2011/Inf.14)وعمليته 

واملشاورات على شبكة اإلنرتنت لطلب احلصول على تعليقات من طائفة عريضة من أصحاب املصلحة 

 بشأن املخطط التفصيلي الذي سيؤخذ بعني االعتبار عند إعداد املسودة األوىل

خطط هلا حول اإلطار االسرتاتيجي، األساسي الذي تضطلع به املشاورات امُل الدورالتشديد على  (4) 

وتشجيع أصحاب املصلحة على املشاركة بشكل نشط على الصعيدين الدولي واإلقليمي خالل عام 

، مبا يف  لك عارب حشد املوارد لضمان اإلصغاء إىل أصوات مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف 4114

  .اللجنة، السيما األكثر تضررا من انعدام األمن الغذائي

اإلشارة إىل دور اإلطار االسرتاتيجي بوصفه أداة حيوية تعكس وتعزز ما تقوم به اللجنة حاليا من عمل  (0) 

 أن القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة يف دورتها السابعة والثالثني ودددلتقارب السياسات، 

ازات الصغرية يف جمال يف ما يتعلق بتقلب أسعار األغذية واالستثمارات اليت تراعي أصحاب احلي

الزراعة واملساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي والتغذية جيري دراستها وإدراجها، عند االقتضاء، يف 

  .املسودة األخرية لإلطار االسرتاتيجي
 

 (CFS:2011/6 الوثيقة)اجلوعى  عدد تقدير أسالي  استعراض-  دال
 

أيلول /سبتمارب 10-14اليت انعقدت يف " رصد األمن الغذائي"اللجنة بالتقرير بشأن املائدة املستديرة عن رحبت - 55

  :وبوجه خاص فإن اللجنة النتائج والتوصيات الرئيسية الواردة فيهبويف مقر املنظمة يف روما،  4111
 

جمموعة رئيسية من مؤشرات األمن الغذائي وعملّية إنشائها وفق ما ورد يف  إنشاءاقرتاح اعتمدت  (1)

 الوثيقة، مبا يف  لك تطوير معايري مقبولة عامليًا واعتمادها وتعميمها؛

 توقيت ، مع الرتكيز بوجه خاص على دسنيالتغذيةمقياس نقص  املنظمةأن دّسن  بقوة  أوصت  (4)

 األساسية الواردة يف املنهجية؛املعايري موثوقيتها البيانات و

بقّوة املنظمة وغريها من الوكاالت املعنّية على تعزيز جهودها لتنمية اإلمكانات بهدف شجعت  (0)

 الغذائي؛ األغذية األساسية واألنظمة احملددة لرصد األمن وإحصاءاتدسني اإلحصاءات الزراعية 

 ة بشأن األمن الغذائي والتغذية؛البلدان على تعزيز أنظمة املعلومات الوطنيحثت  (2)
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كل اإلجراءات املتعلقة مبعلومات عن األمن الغذائي والتغذية  دسني دمجاحلاجة إىل  علىشددت  (5)

 على تعبئة املوارد لتحقيق هذه الغاية؛ وتشّجععلى مجيع املستويات، 

البيانات بهدف  ومقدمياحلوار بني واضعي السياسات، والوكاالت اإلحصائية  بزيادة تكثيفأوصت  (1)

فر مثل هذه اتووربطها بسياسات األمن الغذائي  وتنفيذ ورصد املعلومات لتصميم مندديد احلاجات 

 املعلومات؛

أمانتها إىل رفع تقرير عن التقدم احملرز بشأن اإلجراءات املوصى بها إىل اجللسة العامة للجنة دعت  (5)

ستشارية، تعّين هيئة مكتب اللجنة موعد رفع التقرير وغريه وبالتشاور مع أمانة اللجنة واجملموعة اال

  .من اآلليات املرتبطة به وفقًا لاربنامج عمل اللجنة واملوارد املتوفرة
 

 تطبيق إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي   -سابعا

 

 (CFS:2011/9 Rev.1 الوثيقة)الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي  - أل 

 
الالئحة الداخليـة املنقحـة للجنـة األمـن الغـذائي      "املعنونة  CFS:2011/9 Rev.1قدم الرئيس واألمانة الوثيقة - 55

 ".العاملي
 

وطبقا للمادة العاشرة من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي، قررت اللجنة، بأغلبية ثلثي األصوات - 59

 .بيق املادة احلادية عشرة للسماح بالنظر يف الوثيقة املنقحة من قبل اللجنةاملعطاة من خالل تصويت امسي، تعليق تط
 

وبالتالي، اعتمدت اللجنة، بأغلبية ثلثي األصوات املعطاة من خالل تصويت امسي، الالئحة الداخلية املنقحة   -11

 .CFS 2011/9 Rev.1للجنة األمن الغذائي العاملي املعروضة يف الوثيقة 
 

 :اللجنةإن - 11
 

من الالئحة العامة للمنظمة يف الدورة العادية التالية  00املكتب برفع توصية بتحديث املادة كلفت  (1)

لكي  4110حزيران /للجنة، على أن ُتحال بعدها إىل املؤمتر التالي ملنظمة األغذية والزراعة يف يونيو

تتطابق مع وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي ومع الالئحة الداخلية املنقَّحة اليت صادقت عليها 

وأشارت اللجنة إىل ضرورة إيالء االهتمام يف غضون  لك بنص وثيقة إصالح . اللجنة يف دورتها احلالية

 جلنة األمن الغذائي وروحها؛

من الغذائي اليت من شأنها أن تستمر يف تشكيل الوثيقة تأكيد أهمية وثيقة إصالح جلنة األأعادت و (4)

الغذائي بعد إصالحها، مبا يف  لك يف ما خيّص تفسري هذه   املرجعية الرئيسية حول حالة جلنة األمن

  .الالئحة الداخلية

إىل املكتب أن يواصل، بالتنسيق مع الوكاالت  ات الصلة، دليل الطرائق واملتطلبات اليت وطلبت  (0)

تتيح تطبيق نظام للتناوب يف أمانة اللجنة بني منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية وبرنامج األغذية العاملي مبا يف  لك املؤهالت املطلوبة واالختصاصات ألمانة اللجنة إضافة إىل 
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ذه املسألة يف دورتها العادية املسؤوليات الرتاتبية، مبا ميّكن اللجنة من اّتخا  قرار مستنري بشأن ه

  .القادمة

بالتنسيق مع الوكاالت  ات الصلة، مواصلة دليل الطرائق واملتطلبات إلشراك   وطلبت إىل املكتب، (2)

كيانات أخرى من األمم املتحدة معنية مباشرة باألمن الغذائي والتغذية يف األمانة، مبا ميّكن جلنة 

 .تنري حول هذه املسألة يف دورتها العادية القادمةاألمن الغذائي من اختا  قرار مس
 

وعرضت اللجنة عددا من اجملاالت اليت ينبغي فيها زيادة توضيح الالئحة الداخلية للجنة ودسينها، مبا يف - 14

، واملهـل القصـوى لتقـديم    (أهليـة إعـادة االنتخـاب   ) لك اإلجـراءات املعتمـدة النتخـاب الـرئيس مثـل حـدود الواليـة        

وجيب أن تعرض علـى  . كما ينبغي توضيح إجراءات انتخاب أعضاء املكتب ومناوبيهم. يحات واملناوبات اإلقليميةالرتش

مـن   00هذه التحسينات، جنبا إىل جنب مـع التنقـيح املقـرتح للمـادة      4114اللجنة يف دورتها الثامنة والثالثني يف عام 

 .الالئحة العامة للمنظمة، اليت سينبغي أن يوافق عليها مؤمتر املنظمة
 

 (CFS:2011/10) اإلطار املستند إىل النتائج-  باء
 

 : إن اللجنة- 10
 

املستند إىل النتائج للجنة األمن الغذائي العاملي؛ كوثيقة ديناميكية تقر بالتحسينات  اإلطارعلى وافقت  (1)

 الالزم إدخاهلا؛

تقوم، على أساس االلتزامات املتعهد به منذ إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي،  أنمن األمانة طلبت  (4)

 بإعداد تقرير موجز عن النفقات مقابل التكاليف املتوقعة من املوارد املتاحة؛

 اللجنة العمل مع األمانة لزيادة إدمال برنامج العمل وامليزانية مكتبمن طلبت  (0)

يف اإلطار املستند إىل النتائج بغية إعداد برنامج متعدد السنوات للعمل وامليزانية أكثر  4114-4110

 .4114تفصياًل يتضمن أولوياٍت لتقدميه إىل اللجنة يف دورتها الثامنة والثالثني يف عام 
 

 أية مسائل أخرى- ثامنا

 

 رفيع املستوىالارباء اخل فريق منتدى" آخر التطورات عن قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي-  أل 

 (CFS:2011/12 الوثيقة" )أزمات ممتدة تشهداألمن الغذائي يف البلدان اليت  معاجلة بشأن
 

 :إن اللجنة- 12
 

على اقرتاح عقد منتدى فريق اخلارباء الرفيع املستوى بشأن األمن الغذائي يف البلدان اليت وافقت  (1)

جدول أعمال لتحقيق األمن "أمور أخرى، بوضع  مجلةتشهد أزمات ممتدة بهدف القيام، ضمن 

 ؛"الغذائي يف البلدان اليت تشهد أزمات ممتدة
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على أن يشرف مكتب اللجنة على أساليب تنظيم منتدى اخلارباء الرفيع املستوى بالتعاون مع وافقت  (4)

وستستعرض  .الرفيع املستوى وفقًا ملا تقتضيه احلاجة اخلارباءاألمانة واجملموعة االستشارية وفريق 

 اجللسة العامة للجنة تقرير نتائج منتدى اخلارباء الرفيع املستوى؛

على اقرتح تنظيم عملية تشاورية مكثفة مع مجيع أصحاب املصلحة بشأن نتائج منتدى فريق وافقت  (0)

" لغذائي يف البلدان اليت تشهد أزمات ممتدةبرنامج عمل لتحقيق األمن ا"اخلارباء الرفيع املستوى بغية 

  العامة للجنة وفقا ملا تقتضيه احلاجة؛ اجللسةوهو برنامج مقرتح للنظر فيه خالل 

على أن يتخذ مكتب اللجنة قرارًا بشأن موعد انعقاد املنتدى آخذًا بعني االعتبار برنامج عمل وافقت  (2)

  .اللجنة بشكل عام

 مشاركة القطاع اخلاص يف جلنة األمن الغذائي العامليمقرتح لتعزيز  -باء 

 
مقرتح لتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف جلنة األمن   CFS: 20011/Inf.15ُأحيطت اللجنة علمًا بالوثيقة  -15

 .الغذائي العاملي ، وأعربت عن تقديرها ملشاركة ممثلي اجملتمع املدني البناءة يف أعمال اللجنة
 

 ترتيبات الدورة الثامنة والثالثني - جيم

 
تشرين األول يف مقر منظمة األغذية والزراعة يف /أكتوبر 41-15أوصى الرئيس بعقد الدورة الثامنة والثالثني يف  - 11

مع وسيحدد املدير العام املوعد بدقة بالتشاور . التابعة للمنظمة روما كما جاء يف اجلدول الزمين املؤقت لألجهزة الرئاسية

 .رئيس اللجنة
 

 2172-2172 عضوية املكت  - دال
 

، املمثل الدائم  Yaya Adisa Olaitan Olaniranانتخبت اللجنة السيد يايا أديسا أواليتان أوالنريان  -15

وقد انتخبت اللجنة بالرتحيب العام املمثلني التالني بصفتهم أعضاء . لنيجرييا، رئيسًا للجنة األمن الغذائي العاملي

 :وأعضاء مناوبني يف مكتب اللجنة القادم

 أنغوال، وأسرتاليا، والاربازيل، والصني، ومصر، وفرنسا، وغواتيماال، وأندونيسا، واألردن، : األعضاء

 وسويسرا، والواليات املتحدة األمريكية، وزمبابوي،

 ان، ـــــونيوزيلندا، وعمو، وإيران، وإيطاليا، واليابان، ــأرمينيا، وكندا، والكونغ: األعضاء املناوبون

على أن يتم )، وعضوان من جمموعة دول أمريكا الالتينية  والبحر الكارييب االنكا، وأوغند وسري

 (.  اختيارهما الحقًا
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 امللحق أل 

 الدورةجدول أعمال 

 

 املسائل التنظيمية - أواًل

 العاملي التحضريات للدورة السابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي - ثانيًا

ومصايد األمساك والغابفات يف   األراضي حليازة املسرولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط - ثالثًا

   سياق األمن الغذائي الوطين

 العاملي الغذائي األمن بلجنة املتعلقة واإلقليمية العاملية والصالت املبادرات عن التطورات آخر -رابعًا

 السياسات عن مستديرة موائد - خامسًا

 واالستثمارات يف الزراعة امُلراعية ألصحاب احليازات الصغرية كيفية زيادة األمن الغذائي (أ )

 املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي والتغذية (ب )

 تقلب أسعار األغذية ( ج)

 الوطنية للعمليات العامليان والدعم التنسيق - سادسًا

 آفاق املستقبل -والتغذية على املستوى القطريرسم خرائط إجراءات األمن الغذائي  (أ )

 دراسات حاالت قطرية عن رسم اخلرائط (ب )

 لألغذية والتغذيةالعاملي  االسرتاتيجي اإلطار حالة (ج )

 استعراض أسالي  تقدير عدد اجلوعى (د) 

 العاملي الغذائي األمن جلنة إصالح تطبيق - سابعًا

 للجنة األمن الغذائي العاملي  املنقحة الالئحة الداخلية ( أ) 

 جلنة األمن الغذائي املستند إىل النتائجإطار  ( ب) 

 أخرى مسائل - ثامنًا

 الغذائي األمن جلنة اختذتها اليت القرارات تنفيذ ( أ) 

 مقرتح لتعزيز شراكة القطاع اخلاص يف جلنة األمن الغذائي  ( ب) 

 الغذائي األمن لجنةالثامنة والثالثني ل لدورةاجللسة العامة ل ترتيبات دراسة (ج) 

 لفـرتة  لجنـة ال ملكتـب  ةاجلديـد  العضـوية توافـق علـى   و الغذائي، األمن جلنة رئيس انتخاب (د) 

 4110-4114 السنتني

 الدورة تقرير - تاسعا

 اعتماد تقرير الدورة 
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 امللحق باء 
 

 العضوية يف جلنة األمن الغذائي العاملي

 
 االداد األوروبي

 (منظمة عضو)
 االداد الروسي

 إثيوبيا
 أ ربيجان
 األرجنتني

 األردن
 أرمينيا
 إريرتيا
 إسبانيا

 أسرتاليا
 إستونيا

 أفغانستان
 إكوادور

 أملانيا
 اإلمارات العربية املتحدة

 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوغندا

 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 باراغواي
 باكستان
 الاربازيل
 الاربتغال
 بلجيكا
 بلغاريا

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 بوركينا فاسو
 بولندا
 بريو

 بيالروس
 تايلند
 تركيا
 تشاد

 تونس
 اجلزائر

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اجلمهورية التشيكية

 اجلمهورية الدومينيكية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية إيران اإلسالمية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية فنزويال البوليفارية
 مجهورية كوريا

 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 السابقة
 مجهورية مولدوفا

 جنوب أفريقيا
 جيبوتي
 الدامنرك

 دولة بوليفيا املتعددة القوميات
 الرأس األخضر

 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 سان مارينو
 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 السنغال
 السودان
 السويد

 سويسرا
 شيلي
 صربيا
 الصني
 العراق
 ُعمان

 غابون
 غامبيا

 غانا
 غواتيماال

 غينيا
 غينيا االستوائية

 فرنسا
 الفلبني
 فنلندا
 قاربص

 قطر
 كامريون

 كرواتيا
 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا

 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت

 كينيا
 لبنان

 لكسماربغ
 ليبيا

 ليتوانيا
 ليسوتو

 مالي
 ماليزيا

 مدغشقر
 مصر

 املغرب
 املكسيك

 اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة

 موريتانيا
 موريشيوس

 موزامبيق
 ناميبيا
 النرويج
 النمسا
 النيجر

 نيجرييا
 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن

 اليونان
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 امللحق جيم
 

 قائمة  األعضاء، واملشاركني، واملراقبني  يف الدورة السابعة والثالثني 

 

 اللجنة أعضاء

 أفغانستان
 اجلزائر
 أنغوال

 األرجنتني
 مجهورية أرمينيا

 أسرتاليا
 النمسا

 أ ربيجان

 بنغالديش
 بلجيكا

 بنن
 بوليفيا 

 الاربازيل
 بلغاريا

 بوركينا فاسو

 الكامريون
 كندا

 الرأس األخضر
 تشاد
 شيلى
 الصني

 كولومبيا
 الكونغو

 كوستاريكا
 كرواتيا
 قاربص

 اجلمهورية التشيكية
 كوت ديفوار

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 الدامنرك

 اجلمهورية الدومينيكية
 إكوادور

 مصر
 

 السلفادور

 غينيا االستوائية
 إريرتيا
 إستونيا
 إثيوبيا

 (منظمة عضو)األوروبي اإلداد 

 فنلندا
 فرنسا
 غابون

 غامبيا
 أملانيا
 غانا

 اليونان
 غواتيماال

 غينيا
 هاييت

 هوندوراس
 هنغاريا

 اهلند
 إندونيسيا

  إيران
 العراق
 آيرلندا
 إيطاليا
 اليابان
 األردن
 كينيا

 الكويت
 التفيا
 لبنان

 ليسوتو
 اجلماهريية العربية الليبية

 لكسماربغ
 مدغشقر
 ماليزيا
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 موريتانيا
 موريشيوس

 املكسيك
 املغرب

 موزامبيق
 ناميبيا
 هولندا

 نيوزيلندا
 نيكاراغوا

 النيجر
 نيجرييا
 النرويج

 عمان
 باكستان

 بنما
 باراغواي

 بريو
 الفلبني

 بولندة

 الاربتغال

 قطر
 مجهورية كوريا

 مجهورية مولدوفا
 رومانيا

 االداد الروسي
 سان مارينو

 اململكة العربية السعودية

 السنغال
 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 جنوب أفريقيا
 إسبانيا

 السودان
 السويد

 سويسرا

 اجلمهورية العربية السورية
 تايلند

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 توغو

 تركيا
 أوغندا

 أوكرانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 اململكة املتحدة

 مجهورية تنزانيا املتحدة
 األمريكيةالواليات املتحدة 

 أوروغواي
 (مجهورية فنزويال البوليفارية)فنزويال 

 اليمن
 زامبيا

 زمبابوي

 

 املراقبون من الدول األعضاء اليت

 ليست أعضاًء يف اللجنة

 ألبانيا

 بوروندي

 الصومال 

 فيتنام

 ليبرييا
 

 املراقبون اآلخرون

 نظام مالطة  و السيادة

 الكرسي الرسولي
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 املشاركون
 

 املتحدة لألمم التابعة واألجهزة الوكاالت

 زمة األمن الغذائي يف العا أعة املستوى املعنية بيالفرقة الرف

 الزراعيةالصندوق الدولي للتنمية 

 حلقوق اإلنسانالسامي مفوض األمم املتحدة 

 املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين باحلق يف الغذاء

 منظمة اليونيسيف

 اللجنة الدائمة ملنظومة األمم املتحدة املعنية بالتغذية

 العامليبرنامج األغذية 

 منظمة الصحة العاملية

 

 احلكوميةمنظمات اجملتمع املدني واملنظمات غري 

 ACTION AID INTERNATIONALمنظمة 

 العمل على مكافحة اجلوعمنظمة 

 فريق العمل املعين بالتحات والتكنولوجيا والرتكيز

 الداد اآلسيوي للمزارعني من أجل التنمية الريفية املستدامة

 الرابطة اآلسيوية للمنظمات غري احلكومية لالصالح الزراعى والتنمية الريفية

 آلسيوية الشراكة ا

 الشراكة اآلسيوية لتنمية املوارد البشرية يف األرياف اآلسيوية

 مجعيات كاريتاس العاملية

 آلية اجملتمع املدني

 CONCERN WORLDWIDE منظمة

 االداد العام األوروبي للمنظمات غري احلكومية املعنية باإلغاثة والتنمية

 شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء

 الفرنسيسكان الدوليةمنظمة 

 مجعية أصدقاء األرض الدولية

 مؤسسة النهوض االجتماعي بالثقافة

 معهد سياسات التجارة والزراعة

 للنساءالتحالف الدولي 

 نوادي ليونز العاملية

 الرابطة الكاثوليكية الريفية الدولية

 التعاون الدوىل من أجل التنمية والتضامن

 االداد الدوىل لالقتصاد املنزىل

 إلداد الدولي للمشتغالت باملهن التجارية واحلرة
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 االداد الدوىل حلركات الزراعة العضوية

 االداد الدوىل للعامالت فى املهن القانونية

 الشبكة العاملية لألمن الغذائي

 اجمللس الدوىل ملعاهدات السكان األصليني يف األمريكتني واحمليط اهلندي

 للشباب الزراعي والريفياحلركة الكاثوليكية الدولية 

 جلنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية املشرتكة بني املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني

 التحالف الدولي إلنقا  الطفولة

 (MORE AND BETTER CAMPAIGN)احلملة الدولية لألغذية والزراعة والتنمية الريفية الستئصال اجلوع والفقر 

 سفام الدوليةمنظمة أوك

 (جمموعة تطوير التكنولوجيا الوسيطة) PRACTICAL ACTIONجمموعة 

 مجعية الروتاري الدولية

 الرابطة الدولية ألخوات احملبة

 املبادرات اإلقليمية يف جنوب شرق آسيا لتمكني اجملتمعات احمللية

 جملس إيرلندة للتحرر من اجلوع

 (VIA CAMPESINA)حلركة الدولية للمزارعني الريفينيا

 (WOCAN) املنظمة النسائية للتنظيم من أجل التغري يف الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية

 الرابطة النسائية العاملية من أجل السالم واحلرية

 االداد الدولي للنقابات

 املنتدى العاملي للصيادين والعاملني يف صيد األمساك

 املنتدى العاملى للعاملني فى مصايد األمساك

 الرؤية العاملية

 

 البحوث الزراعية الدولية نظم

 املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

 املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

 املعهد الدولي للتنمية املستدامة

 

 املرسسات الدولية واإلقليمية املالية

 مصرف التنمية اإلفريقي

 مصرف التنمية اآلسيوي

 صندوق النقد الدولي

 الدوليالبنك 

 منظمة التجارة العاملية
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 املرسسات اخلاصةالقطاع اخلاص، و رابطات

 مرسسة بيل وميليندا غيتس

 (AGR. INST. CANADA) الشبكة الدولية لألغذية والزراعة

 (AMBERS CO.CAPITAL) الشبكة الدولية لألغذية والزراعة

 (BAYER CROP SCIENCE) الشبكة الدولية لألغذية والزراعة

 (وصناعاتها البقول لتجارة الدوىل الداد)الشبكة الدولية لألغذية والزراعة 

  (CME) الشبكة الدولية لألغذية والزراعة

 (CROPLIFE ASIA) الشبكة الدولية لألغذية والزراعة

 (اإلداد الدولي حلياة احملصول)الشبكة الدولية لألغذية والزراعة 

 DANONE الشبكة الدولية لألغذية والزراعة

 (DOW AGROSCIENCES) الشبكة الدولية لألغذية والزراعة

 (FARMING FIRST) الشبكة الدولية لألغذية والزراعة

 (الشركة العاملية للتنمية الزراعية)الشبكة الدولية لألغذية والزراعة 

 (منطقة التجارة احلرة العربية الكاربى)الشبكة الدولية لألغذية والزراعة 

 (GPIC) لألغذية والزراعةالشبكة الدولية 

 (IFIA) الشبكة الدولية لألغذية والزراعة

 (االداد الدولي لرابطات السمن النباتي)الشبكة الدولية لألغذية والزراعة 

 (INT. ZINC ASSOCIATION) الشبكة الدولية لألغذية والزراعة

 (INTL. FC. STONE) الشبكة الدولية لألغذية والزراعة

 (MAFM) لألغذية والزراعةالشبكة الدولية 

 (شركة موسانتو)الشبكة الدولية لألغذية والزراعة 

 NOVOZYMES A/S)) الشبكة الدولية لألغذية والزراعة

 (PAN AFRICAN AGRI-BUSINESS) الشبكة الدولية لألغذية والزراعة

 

 املراقبون 

 مؤسسة الرؤية احليوية للتنمية البيئية

 جمال التنميةاملركز الدولي للتعاون يف 

 الصندوق املشرتك للسلع

 موقع بوابة التنمية

 ECONEXUS منظمة

 اللجنة األوروبية االقتصادية واالجتماعية
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 مجعية السكر

 املنتدى العاملي للماحنني من أجل التنمية الريفية

 فريق اخلارباء الدولي الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية

 األمحر اللجنة الدولية للصليب

 االداد الدوىل للصليب األمحر واهلالل األمحر

 جملس احلبوب الدوىل

 عهد الدولي للتاربيدامل

 معاهد األلفية

 ONE CAMPAIGN  محلة

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

 اللجنة  الدائمة املشرتكة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل

PRISMA 
THE PRINCE'S CHARITIES INTERNATIONAL SUSTAINABILITY UNIT 

 احلوار بني دول األطلنطي بشأن املساعدة الغذائية

USC CANADA 
 

 املنتدى الريفي العاملي
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 امللحق دال
 

 قائمة الوثائق
 

 األعمال جدول العنوان الوثيقة

 املرقت
   

CFS:2011/1 أوال يهجدول األعمال املؤقت واملالحظات عل 

CFS:2011/2      اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمـة املسـؤولة حليـازة األراضـي

ومصـايد األمسـاك والغابـات يف سـياق األمـن       واملوارد الطبيعية األخـرى 

 *الغذائي الوطين

 ثالثا

CFS:2011/3 خامسا تقلب أسعار األغذية – مستديرة عن السياسات ةمائد 

CFS:2011/3 Add  فريـق اخلـارباء   مستخرل من تقريـر   – الغذائيتقلب األسعار واألمن

وتوصيات ملخص  - الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية

 لواضعي السياسات

 

CFS:2011/4 االستثمارات الـيت تراعـي    زيادة كيفية – مستديرة عن السياسات ةمائد

 قطاع الزراعة يف الصغرية وأصحاب احليازات الغذائي األمن

 خامسا

CFS:2011/4 Add  مسـتخرل مـن    - الزراعةقطاع حيازة األراضي واالستثمارات الدولية يف

ــر  ــذائي     تقري ــاألمن الغ ــين ب ــتوى املع ــع املس ــارباء الرفي ــق اخل فري

 لواضعي السياسات وتوصيات ملخص –والتغذية

 

CFS:2011/5 الغـذائي  واألمـن  اجلنسـني  املساواة بني – مستديرة عن السياسات ةمائد 

 والتغذية

 

 خامسا

CFS:2011/6  اجلـوعى  عـدد  تقـدير  أسـاليب  بشأن استعراض املستديرة املائدة"نتائج" 

 (4111أيلول /سبتمارب 10-14منظمة األغذية والزراعة، )

 سادسا

CFS:2011/7 سادسا القطري املستوى على والتغذية الغذائي رسم خرائط إجراءات األمن 

CFS:2011/8 سادسا والتغذية الغذائي لألمن عامليال سرتاتيجياال طاراإل حالة 

CFS:2011/9 سابعا العاملي للجنة األمن الغذائي ةاملنقح ةالداخلي الالئحة 

CFS:2011/10 سابعا العاملي اإلطار املستند إىل النتائج للجنة األمن الغذائي 

CFS:2011/11     األمـن الغـذائي   آخر املعلومات عن تنفيذ القرارات الـيت اختـذتها جلنـة

 العاملي

 ثامنا

CFS:2011/12 ثامنا معاجلة األمن الغذائي يف البلدان اليت تشهد أزمات ممتدة 

CFS: 2011/Inf.1 أوال اجلدول الزمين املؤقت 

                                                           

 ستكون النسخة اإلجنليزية فقط متوفرة يف دورة جلنة األمن الغذائي؛ وستكون الرتمجة باللغات األخرى متاحة يف وقت الحق *
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CFS: 2011/Inf.2 أوال قائمة الوثائق 

CFS: 2011/Inf.3 أوال عضوية جلنة األمن الغذائي العاملي 

CFS: 2011/Inf.4 أوال املراقبنياملشاركني وقائمة املندوبني و 

CFS: 2011/Inf.5 األوروبـي   االدـاد التصويت املقـدم مـن    قبيان االختصاصات وحقو

 األعضاء هودول

 أوال

CFS: 2011/Inf.6  ثانيا األمني العام لألمم املتحدة يلقيهبيان 

CFS: 2011/Inf.7  ثانيا من ميثلهأو ملنظمة األغذية والزراعة بيان املدير العام 

CFS: 2011/Inf.8 ثانيا أو من ميثله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بيان رئيس 

CFS: 2011/Inf.9  ثانيا أو من ميثلها املديرة التنفيذية لاربنامج األغذية العامليبيان 

CFS:2011/Inf.10  ــان ــورةبي ــوامينثان  الاربوفيس ــة  (Swaminathan)س ــة رئيس اللجن

رفيـع املسـتوى املعـين بـاألمن الغـذائي      الالتوجيهية لفريق اخلـارباء  

 والتغذية

 ثانيا

CFS: 2011/Inf.11 اليت دعيت إىل حضـور  املبادرات والصالت العاملية واإلقليمية  قائمة

 لجنة األمن الغذائي العامليالدورة السابعة والثالثني ل

 رابعا

CFS: 2011/Inf.12 ــةالطــوط اخل ــق بامل  توجيهي ــا يتعل ــدورة فيم ــد ولل ــتديرةاملائ ــن  س ع

 السياسات

 خامسا

CFS: 2011/Inf.13   خمطــط   -اإلطــار االســرتاتيجي العــاملي لألمــن الغــذائي والتغذيــة

 مشروح

 سادسا

CFS:2011/Inf.14   ــاملي ــادئ   –اإلطــار االســرتاتيجي الع ــاق بشــأن الغــرض واملب االتف

 األساسية واهليكل والعملية

 سادسا

CFS: 2011/Inf.15         اقرتاح لتعزيـز مشـاركة القطـاع اخلـاص املؤسسـية يف جلنـة األمـن

 الغذائي العاملي

 ثامنا

CFS:2011/Inf.16     عملية التشاور بشأن مبادئ االستثمارات الزراعيـة املسـؤولة داخـل

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 ثامنا

CFS:2011/Inf.17  السابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي قائمة الوثائق الداعمة للدورة

 العاملي

 

CFS:2011/Inf.18 وصف نظام معلومات األسواق الزراعية  

CFS:2011/Inf.19    حلقة دراسية عملية ألصحاب املصلحة على املستوى اإلقليمـي عـن

تشرين األول /أكتوبر 0-4، األدنىاألمن الغذائي والتغذية يف الشرق 
4111 
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 امللحق هاء
 

 بيان السيد جاك ضيوف، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
 

 السيد الرئيس وأعضاء مكتب اللجنة

 السيدة الرئيسة ميشيل باشليه

 لساجملالسيد رئيس 

 السيد رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 السيدة املديرة التنفيذية لاربنامج األغذية العاملي

 س اللجنة التوجيهية لفريق اخلارباء الرفيع املستوىالاربوفسور سواميناثان، رئي

 االستشارية اجملموعةأعضاء 

 معالي الوزراء

 املندوبون واملراقبون املوقورون

 أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة
 
امسحوا لي بادئ  ي بدء أن أعرب عن تقديري ملشاركتكم يف الدورة السابعة والـثالثني للجنـة األمـن الغـذائي      

وإن وجودكم هنا بأعداد متزايدة إن دل على شيء فإمنـا يـدل علـى األهميـة الـيت نوليهـا لعمـل هـذه         (. اللجنة)العاملي 

 .اللجنة يف حلتها اجلديدة
 

إن اللجنة، اليت أصبحت أكثر مشولية وتفاعال وموجهة حنو دقيق النتائج، بدأت عملها منذ سنتني منـذ أن   

وباتت اللجنة بشكل مطرد نقطـة مرجعيـة لتقـارب السياسـات ومنـاربا      . 4119عام يف ح متت املوافقة على عملية االصال

وتتزايد الشرعية السياسية اليت تتمتع بها للجنـة  . ييسر تنسيق اخلاربات وتناسق اإلجراءات يف مكافحة اجلوع يف العا 

على اختـا  قـرارات مسـتنرية بفضـل     واليت تستمدها من تكوينها املتسم بتعدد أصحاب املصلحة، يف حني تتعزز قدرتها 

 .فريق اخلارباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
 

ويتعني على اللجنة أن تكون يف مستوى التحـديات احلاليـة واملسـتجدة العديـدة الـيت تواجـه األمـن الغـذائي          

 .والزراعة
 
وقد أحرز قدر قليل من التقدم يف جمال احلد من اجلوع يف العا ، إ  يبلـ  العـدد اإلمجـالي لناقصـي التغذيـة       

وال زالت املشاكل اهليكليـة  . يف املائة يف العا  النامي 11جلوع بنسبة امليون شخص، وهو ما يشكل معدل انتشار  945

وعـالوة علـى اجلـوع    . ليت تؤثر أميا تأثري يف الفقـراء والبلـدان الفقـرية   تعزز  انتشار اجلوع وانعدام األمن الغذائي والفقر ا

 .ة جسيمة تقتضي مساعدات غذائية طارئةيبلدا يف حالة أزمة غذائ 04املزمن، مثة ما جمموعه 
 

فهناك أربعـة ماليـني   . وجتدر اإلشارة بشكل خاص إىل حالة اجملاعة يف القرن األفريقي، وال سيما يف الصومال 

 . حاجة للمساعدات الغذائية يف هذا البلدشخص يف
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وتشكل األزمات االقتصادية والغذائية اليت شهدتها السنوات األخرية دديا كبريا بالنسبة للجهود اليت نبذهلا  

وميكن ألزمة اقتصادية ومالية وشيكة تطال أجـزاء كـبرية   . لتحقيق األهداف املتفق عليها دوليا واملتعلقة باحلد من اجلوع

. تكثيف للجهود يف مكافحـة اجلـوع  من ن العا  الصناعي أن تضع عقبات خطرية تعرتض سبيل ما تشتد احلاجة إليه م

ويف عا  يتسم بعوملة متزايدة، يكون ألزمة اقتصـادية يف جـزء منـه آثـار يف خمتلـف النظـام العـاملي مـن خـالل الـروابط           

 .التجارية واملالية وتلك املتعلقة باملعونة
 

تقلب أسعار األغذية دديا حلق من حقوق اإلنسان األساسية، أال وهو  احلق يف احلصـول علـى الغـذاء    ويطرح  

وتؤثر آثارهمـا أميـا   . فارتفاع األسعار وتقلبها، ال يزيد فحسب من الفقر وانعدام األمن الغذائي بل يعمق مستواهما. الكايف

يف املائـة   55الذين قد ينفقـون مـا يصـل إىل     -احلضرية واملعدمون وال سيما الفقراء يف املناطق -أثر على أشد الناس فقرا 

وإن ارتفاع أسعار األغذية يقلص القوة الشرائية، وقد تؤدي فرتات مؤقتة من نقص التغذيـة إىل  . من دخلهم على األغذية

نفـاق علـى قطـاعي    كما أنها تعزز شراك الفقر نظرا لتآكل رأس املـال املـادي والبشـري واضفـاض اال    . ضرر ال رجعة فيه

 .التعليم والصحة
 

وبالنسبة ملنتجي األغذية الفقراء، يزيد تقلب األسعار من حالة عـدم الـيقني وال يشـجع االسـتثمارات الـيت ال       

وعلـى املسـتوى الـوطين، يهـدد ارتفـاع فـواتري الـواردات الغذائيـة         . غنى عنها لزيادة إنتال األغذية واحلد من الضـعف 

 .لعملة الصعبة وميزانيات التنمية ويبطئ عجلة النمو والتنميةوتقلبها احتياطيات ا
 

كما أنه من األهمية مبكان االستثمار يف منو االنتاجية الزراعيـة والقـدرة   . وإن اعتماد السياسات اجليدة ضروري 

مـع الرتكيـز علـى     وال تزال زيادة االستثمارات العامة واخلاصة يف الزراعـة، . على التكّيف ملواجهة تقلب أسعار األغذية

 –الرئيسيون لألغذيـة يف أحنـاء كـثرية مـن العـا  النـامي        ناملنتجو -املبادرات اليت تدعم أصحاب احليازات الصغرية 

 .تكتسي أهمية بالغة لزيادة قدرة الزراعة عل التكّيف مع الصدمات وتعزيز األمن الغذائي املستدام على املدى الطويل

أسعار األغذية واستقرارها ال توفر ما يكفي  ضاحلالية اليت اعتمدت يف أوقات اضفا ويبدو أن القواعد التجارية 

 .من احلماية للتصدي الرتفاع األسعار وتقلبها، بل قد تؤدي إىل زيادة حدتها
 
وميكـن  . كما أن الوقود احليوي يعزز الرابط بني أسواق األغذية والطاقة، مما جيعل أسواق األغذية أكثـر تقلبـا   

 .يد اهتمام املستثمرين املاليني يف أسواق السلع الزراعية اآلجلة أن يسهم أيضا يف تقلب األسعار على املدى القصريلتزا
 
 أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،  
 
، يزودنـا دليـل االسـتجابات السياسـية     4115-4111عقب أزمة األمن الغذائي اليت شهدها العا  يف الفرتة  

 .ة، كما هو مبني يف تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العا  هلذه السنةبعارب أساسي
 
فالبلـدان الكـبرية  ات   . وتتمثل إحدى هذه العارب يف أن تـأثري ارتفـاع األسـعار لـيس متسـاو يف مجيـع البلـدان        

وميزانيات قوية متكنت من محاية نفسها من تقلب األسعار الدولية وآثارها الوخيمة علـى الفئـات املستضـعفة     اقتصادات

يف حني تعذر على البلدان الصغرية املستوردة لألغذية، وال سيما يف أفريقيا، واليت . من خالل برامج احلماية االجتماعية

قها احمللية من طفـرات األسـعار وسـكانها املستضـعفني مـن اآلثـار       هلا اقتصادات ضعيفة وميزانيات قليلة، محاية أسوا
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ويبني تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العا  أن عدد ناقصي التغذيـة يف اجملموعـة األوىل مـن البلـدان ظـل      . السلبية

 .ثابتا تقريبا بينما ارتفع ارتفاعا حادا يف اجملموعة األخرى
 
-6332يف أنه كان باإلمكـان إىل حـد كـبري تفـادي ارتفـاع األسـعار يف الفـرتة        ومثة عاربة رئيسية أخرى تكمن  

وقد ازداد تقلب . ، وجتنب بعض آثاره على اجلوع، لو كان هناك نظام فعال لتنسيق السياسات وتبادل املعلومات4115

وكشـفت فـرتات أسـعار األغذيـة عـامي      . األسعار حدة بسبب االفتقار إىل معلومات دقيقة عن العرض والطلـب العـامليني  

ــاط الضــعف الــيت تشــوب نظــم معلومــات   عــن  4111و 4115 ق وشــفافيتها وتنســيق اإلجــراءات ااألســوعــدد مــن نق

وهـو مـا   . وعلى الصعيد العاملي، ال توجد آلية فعالة لتحديد احلـاالت الشـا ة ألسـوق األغذيـة    . واالستجابات السياسية

 .أسفر عن غياب التآزر بني املعلومات وعمليات التحذير وتنسيق االستجابة السياسية
 
ملنسقة ملواجهة األزمـات إىل أن النجـاح يف محايـة اقتصـادات بعـض      ويف الوقت  اته، أدت االستجابات غري ا 

بلـدان  يف وضـع  الالبلدان من تقلب األسعار أسفر عن زيادة تقلـب األسـعار يف أسـواق أخـرى، وهـو مـا أفضـى إىل تفـاقم         

 .أخرى
 

واق الزراعية، الذي وهلذا السبب ُيعّد إنشاء نظام معلومات األس. ومن األهمية مبكان زيادة الشفافية يف األسواق 

فهـذا النظـام، الـذي سـيكون ضـمن      . أوصى به التقرير املشرتك بني الوكاالت املقدم إىل جمموعة العشرين، مهمـا للغايـة  

وسـيؤدي دسـني   . مجلة أمور أخرى حمط نقاش يف هذا االجتماع، يعاجل نقاط الضعف اليت تعرتي املعلومات والتنسـيق 

ة وتعزيز الشفافية إىل احلد من ارتفاع األسعار املتأتي عن مشـاعر الـذعر والسـماح باختـا      املعلومات بشأن األسواق العاملي

ويشكل إطالق منتدى االستجابة السريعة خطوة مهمة حنو تعزيز قدرتنا على مواجهة . قرارات مستنرية على حنو أفضل

ل املبكر للمعلومات الرئيسـية عـن التـدابري    ويهدف هذا املنتدى إىل النهوض بالتباد. أزمات أسعار األغذية بطريقة منسقة

 .املتخذة للحؤول دون وقوع األزمات ومواجهتها ومبناقشتها بني واضعي السياسات
 

الذي يعاجل مسأليت األمن الغـذائي والتغذيـة، بـدور     األمشل الدولي واحلكومي الدولي وتضطلع اللجنة، بصفتها املنتدى

. جلهات الفاعلـة املعنيـة معـا ملناقشـة قـرارات سياسـية مهمـة واالتفـاق عليهـا         حاسم األهمية من خالل مجع البلدان وا

وسيؤدي التعاون الوثيق مع منتدى االستجابة السريعة إىل تشجيع تنفيذ سياسات فعالة وناجعة، وسيساعد على جتنب 

 . اخليارات السياسية اليت ميكن أن تكون مضرة
 

 صدقاء األعزاء،أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، األ
 

الميكن املغاالت يف التشديد على ضرورة االتساق يف السياسات واإلجراءات املعتمـدة بـني خمتلـف جمموعـة واسـعة مـن       

ولكننا ندرك . وهذا هو الغرض األساسي للجنة األمن الغذائي العاملي. أصحاب املصلحة يسعون إىل دسني األمن الغذائي

وسـيكون علـى مجيـع أصـحاب     . دقيق اتساق وتنسـيق جمـديني علـى أرض الواقـع     مجيعا مدى تعقيد وصعوبة عملية

 . املصلحة جتاوز أهدافهم وجداول أعماهلم الفردية إلحراز تقدم بشأن القضايا الرئيسية
 

-ويقتضي التناسق معاجلة جتزئة املسؤوليات عن األمن الغذائي بني خمتلف أصحاب املصلحة علـى مجيـع املسـتويات    

 . اإلقليمية والعاملية من خالل املعلومات الشفافة واحلوار املفتوح واملفاوضاتالوطنية و
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ومما يبعث على االرتياح مالحظة أن التحديات السياسية اهلامة ستكون حمط املناقشة اثناء عملكم هذا األسبوع وأن هذه 

 .والدولي الوطين الصعيدين على بارزة مكانة القضايا تتصدر جدول أعمال جمموعة العشرين هلذه السنة ودتل
 

 العزيـز  صـديقي  املسـتوى،  اخلـاربء الرفيـع   لفريـق  التوجيهيـة  اللجنة والتهنئة، من خالل رئيس أتوجه بالشكر أن وأود

 وقـت  اخلارباء اليت ستعرض علينا اليوم يف فريق تقارير إلعداد األعضاء إىل مجيع اليوم، معنا الذي الفروفسور سواميناثان

 .الحق
 

. اللجنـة  مـع  تفاعلـهم  لتعزيز آلية سيقرتحون الذين اخلاص القطاع املشاركة الكبرية جدا ملمثلي أالح، أن أيضا ويسرني

 .والتغذية الغذائي كامل سلسة قيمة األمن يف اخلاص القطاع ألهمية نظرا ومرحب به كبري تطور وهذا
 

 . ويسعدني أنهم ينضموا إىل أصدقائنا من املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدني

 السيد الرئيس، معالي وزراء، املندوبون املوقرون، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، 
 

م اخليـارات  وبالتـالي جيـب تقيـي   . لقد أصبح ضمان احلصول الكايف على األغذية والتغذية يشكل دديا متزايـد التعقيـد  

العديدة واملتنوعة لتحسني فرص احلصول على األغذية واملوارد الطبيعية يف سياق بيئـة تتسـم بالعوملـة ومرتابطـة بشـكل      

ومثـة حاجـة إىل    . و  يعد من املمكن إدارة مثل هذه التحديات من قبل بلدان تعمل يف معزل عن البلـدان األخـرى  . كبري

ع أصحاب املصلحة املعنيني لتأمني إمدادات غذائيـة كافيـة ومسـتقرة علـى املسـتويات      توفري املزيد من التناسق بني مجي

 .العاملية واإلقليمية والوطنية
 

 الـدولي  املنتدى تشكل أن"ومما يثلج صدري للغاية مشاهدة التقدم الذي أحرزته اللجنة باجتاه دقيق رؤيتها املتمثلة يف 

 للعمليـات  دعمـاً  متناسقة بصورة معًا بالعمل امللتزمني الشأن أصحاب من واسعة لطائفة األول الشمولي الدولي واحلكومي

 ".مجعاء لإلنسانية والتغذية الغذائي األمن وضمان اجلوع على القضاء صوب البلدان تقودها اليت
 

ما أود أن أعرب عـن امتنـاني اخلـالص ألعضـاء مكتـب اللجنـة       . وأود أن أشكر مجيع الذين ساهموا يف بلوغ هذه الغاية

الذي يتوىل توجيهه الرئيس السيد نويل دي لونا، وللمجموعة االستشارية التابعة للمكتب ولألمانة املشـرتكة، ملـا دلـوا    

 .به من تفان وأجنزوه من عمل دؤوب
 

 .كد لكم دعم املنظمة املتواصل إلصالح اللجنة بصفتها إحدى اجلهات الفاعلة الرئيسية يف مكافحة اجلوعوأود أن أؤ
 

وشـكرا لكـم   .وإنين واثق من أن نتائج مداوالتكم ستؤدي إىل تعزيز تقدمنا حنو إجياد عا  خال من اجلوع وإسراع وتريته

 .كمعلى حسن إصغائكم وأمتنى لكم كل النجاح والتوفيق يف عمل
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 امللحق واو
 

 (K. F. NWANZE) البيان الذي أدىل به السيد كانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

حنن جنتمـع اليـوم يف وقـت يعـاني فيـه      : أصحاب السعادة، أيها املندوبون الكرام، الزمالء األعزاء، السيدات، والسادة

األسعار املرتفعة والسريعة التقّلب األمن الغذائي للماليـني مـن بـين البشـر،      القرن األفريقي من اجملاعة، وقت ُتهدد فيه

 .وقٍت يعاني فيه من اجلوع يوميا زهاء مليار طفل وامرأة ورجل

من اضفـاض مقـدار دعـم الزراعـة علـى مـدى        -جزئيًا على األقل  -إنه نتج . إن هذا الوضع   يقم بني عشية وضحاها

 .توى الوطين وعلى املستوى الدوليحنو ثالثة عقود، على املس

وقد يبدو أننا بعيدون أكثر من أي وقت مضى عن بلوغ هدفنا املتمثل يف دقيق األمن الغذائي والتغذوي يف مجيـع أحنـاء   

فما ُيبـَذل مـن جهـود منس ـقة جعـل اخلـراَب الـذي تسـببه         . لكن مثة أشعة أمل تلوح من خالل الغيوم الداكنة. املعمورة

 .القرن األفريقي اليوم أخف مما شهدناه يف ظروف مشابهة قامت يف املاضي اجملاعة يف

بدءًا مـن إعـالن مـابوتو الصـادر عـن       –وبفضل التعهدات اليت اُتخذت يف السنوات األخرية فيما خيص التنمية الزراعية 

لشبكة اليت سـتمِكننا يومـًا مـا مـن     نقوم بإنشاء ا -االداد األفريقي إىل مؤمتر قمة جمموعة الثماني الذي عقد يف الكويال 

 .التكفل بطي صفحة أزمات األمن الغذائي، كاألزمات اليت نشهدها اليوم

 يف الصميم انعدام األمن الغذائييقع من الفقر 

فاألمر كّله يتمثـل يف الفقـر، الـذي    . والتغذوي العاملي، ال ُتعتارب زيادة اإلنتال إاّل جزء من األمر ائيذفيما خيص األمن الغ

 .يقع يف صميم انعدام األمن الغذائي والتغذوي

ويتمثل التحدي يف إيصـال مـا   . فحتى يف أوقات انعدام األمن الغذائي هذه، جيري إنتال األغذية بكميات وفرية يف الواقع

ويف جعل اإلنتال  -إىل الفقراء يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية  –ا إىل حيث تكون هناك أمس احلاجة هلا  ُينتج منه

 .الغذائي أقل أمنا وأكثر منفعة ملعظم الفقراء، أي ألصحاب احليازات الصغرية واألسر املزارعة يف البلدان النامية

 األمن الغذائي يف املستقبل دور أساسي يف حتقيقهلم صحاب احليازات الصغرية أ

ليس من قبيل املصادفة أن  واحدة من املوائد املستديرة الثالث بشأن السياسات سـرتِكز علـى االسـتثمار يف الزراعـة الـذي      

فبني أيديهم مفتـاح السـبيل إىل دقيـق األمـن الغـذائي وإطعـام العـا  يف السـنوات         . يراعي أصحاب احليازات الصغرية

 .املقبلة

علينا اليوم أن نؤكد من جديد التزامنا بالقضاء على الفقر واجلـوع مـن خـالل تقـديم الـدعم ألصـحاب احليـازات         وجيب

 .الصغرية
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مليـار شـخص يف العـا ، يعيشـون يف      1.2إن ما يناهز سبعني يف املائة من أهالي املعمورة األكثـر فقـرًا، البـال  عـددهم      

ظمهـم يعتمـدون إىل حـد كـبري علـى الزراعـة الصـغرية النطـاق لكسـب مـا يسـد            ومع. املناطق الريفيـة يف البلـدان الناميـة   

فإ ا مت دسني قدرتهم على تغذية أنفسهم، فإن  لك يزيد أيضًا من قدرتهم على إطعـام  . احتياجاتهم املعيشية الضرورية

 .وي اقتصاداتناوإ ا مت دسني قدرتهم على كسب دخل من عملهم، فإن  لك يوجد  مستهلكني جددًا ويق. اآلخرين

 املزارعة عمل يستلزم روابط مع األسواق

يف سبل دعم أصحاب احليازات الصغرية ودسني األمن الغذائي فإننا حنتال إىل البحث يف وسائل ربط أصحاب إ  ننظر 

 .احليازات الصغرية واألسر املزارعة بأسواق تعمل على حنو أفضل

وجناح األعمال يسـتلزم روابـط بِينـة يف    . إن املزاَرعة، أيًا كان نطاقها، متثـِل نشاطًا اقتصاديًا، أى أحد األعمال التجارية

 .اإلنتال فالتجهيز فالتسويق وصواًل إىل االستهالك –مجيع مراحل إضفاء القيمة 

ختزينها، وتسويقها، للحد من اخلسائر الغذائيـة  كما إننا حنتال إىل النظر يف سبل دسني جودة األغذية، وجتهيزها، و

 .ومن اهلدر

وبزيادتنا جناعة سالسل إضفاء القيمة وتقليل اخلسائر من األغذية، ميكن أن حنِسن األمـن الغـذائي للجميـع، وال سـيما     

 .ألصحاب احليازات الصغرية والفقراء واملستهلكني يف املناطق احلضرية

 إدارة األخطار

يازات الصغرية واألسر املزارعة إىل الدعم يف مواجهة األخطار الكثرية الـيت يواجهونهـا، لكـي يغـدوا     حيتال أصحاب احل

ببذر بـذور   –ففيما خيص من يعيش بدوالر وربع الدوالر األمريكي يف اليوم، غالبًا ما يكون خيار املخاطرة . أكثر إنتاجية

 .ترفًا ليس له أن يستجيزه -من الربح  جديدة أعلى مردودًا، أو بزرع نبات ميكن أن يؤتي مزيدًا

لكـن عنـدما ال   . وغالبًا ما يكبت  لك روح املبـادرة لـديهم  . فاألدوات املتاحة للفقراء ملواجهة املخاطر أقل مما لدى غريهم

 .تعود األسرة تتوجس خيفة من العجز عن أن تغذي نفسها، ميكنها تنويع حماصيلها لكي تبيعها يف السوق

يف املائـة بـداًل مـن مئـتني يف املائـة، ميكـن للمـزارع أن         63يف املائة أو حتـى   03سعر الفائدة على القرض وعندما يكون 

وعندما تكون املزاِرعة قد أبرمت عقدًا مصـونًا مـع مشـرتي  ي مصـداقية فإنهـا      . يستثمر يف األمسدة أو يف املعدات الزراعية

 .ستسِخر قسطًا من وقتها لتحسني جودة منتجاتها

لكـن  . سد احتياجات العا  اجلائع املتنامية جيب أن تكون الزراعة منطًا معيشيًا ممكن االستدامة وجمزيًا ملن خيتارونهول

 .احلياة يف الزراعة ستمثـِل بصورة متزايدة واحدًا من خيارات كثرية متاحة ألهالي الريف

 .كثَر تنوعًاوليس  لك تهديدًا للزراعة بل فرصة لتنمية اقتصاٍد ريفي أحدَث وأ
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 مستقبل الزراعة يتمثل يف الشباب

فُيَقـد ر أنـه سـتتعي ن زيـادة إنتـال األغذيـة يف البلـدان الناميـة إىل         . علينا يف كل  لك أن نرِكز بشكل خاص على الشباب

فسنحتال إىل شباب اليوم لكي يكونوا مزارعي الغد، عونًا علـى تلبيـة هـذا    . بغية تلبية الطلب 4151ضعفيه حبلول عام 

 .الطلب

فاخليارات املتاحـة هلـم فيمـا خيـص العمـل حمـدودة، يف       . واحلال اليوم أن كثريًا من اجملتمعات الريفية ختسر شبابها

كـون شـاقة، حيـث ُيفتقـر إىل الكهربـاء وال يكـون مـن        وظروف املعيشة ميكن أن ت. فالدخول متدنية. املزرعة أو خارجها

 .السهل احلصول على املياه النظيفة

وبعضـهم ُيفلِلـح، لكـن ُجل هـم     . فال غرو أن يهرب الشباب من هذه املناطق حبثًا عن العمل يف املدن أو يف البلدان األجنبية

 .يرون أحالمهم تؤول إىل اخليبة املريرة، والفقر، واملزيد من البؤس

إننا نستطيع أن نضع حدًا هلذا النزوح بإقامة اقتصادات ريفية حيوية توِفر جمموعة من األنشطة اليت ميكن أن ُيسـتخَدم  

فيها من يبحث عن عمل، حيث ميكن للشباب أن حييوا حياة جيدة وأن يستثمروا يف اجملتمعات احمللية اليت يعيشون 

 .بني ظهرانيها

و لـك  . اّلق بالتكنولوجيات اجلديدة لتخفيف وطأة آثار تغّيـر املنـاخ والتكّيـف معهـا    دعم استعانتهم على حنو خ وجيب

يستلزم نظمًا مالية سليمة وواسعة النطاق يف املناطق الريفية، ودسينًا للبنى التحتية واملرافـق االجتماعيـة يف اجملتمعـات    

 . القطاعني العام واخلاصكما إنه يستلزم أطرًا تنظيمية وسياساتية داعمة وشراكات بني. احمللية

ويستلزم  لك أيضًا مشاركة املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية، واملنظمات اليت هم أعضاء فيها بصـفتهم هـذه، يف   

ليس من باب املبالغة أن أشدد على الكلمات أهمية السياسات السـليمة  . وضع السياسات يف مجيع اجملاالت  ات الصلة

 .شاملة للجميعوعمليات صنع القرار ال

 دور جلنة األمن الغذائي العاملي

إن جلنة األمن الغذائي العاملي اجلديدة هى املنتدى العاملي الوحيد الذي ميكن أن يطرح مجيع هذه القضـايا علـى مائـدة    

البحث مبشاركة أصحاب املصلحة بكل أطيافهم من حكومات الـدول، ومنظمـات املـزارعني، واملنظمـات غـري احلكوميـة       

إننـا نعمـل   . ولية، والقطاع اخلاص، واملؤسسات املالية الدولية، ووكاالت األمم املتحدة اليت تتخذ من رومـا مقـرًا هلـا   الد

 .بتنسيق ومتاسك   نعمل بهما يف أي وقت مضى

 .وإ  نعمل معًا فإننا حنظى بدعم من فريق خارباء من الطراز العاملي املمتاز يقوده الدكتور سواميناثان

جلنة األمن الغذائي العاملي ال يتوقف على فريق اخلارباء وال على الوكاالت الثالث اليت تتخذ مـن رومـا مقـرًا    لكن جناح 

 .إنه يتوقف إىل حد بعيد على الدول األعضاء فيها وممثـِلي هذه الدول. هلا
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هيـة الطوعيـة بشـأن احلوكمـة     وأود أن أشِجع املندوبني الذين عملوا هذا العمل الشاق لالنتهاء من إعداد اخلطـوط التوجي 

لقد أيد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إعداد هذه اخلطوط التوجيهيـة  . املسؤولة حليازة األراضي وسائر املوارد الطبيعية

فاالنتهاء من املفاوضات  ات الصلة يف الوقت املناسـب يّتسـم بأهميـة حامسـة     . وهو يتطّلع إىل دعم احلكومات يف تنفيذها

ص أصحاب احليازات الصغرية، وُيَعّد إشارة إىل العا  مؤداهـا أن جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي بعـد إصـالحها        فيما خي

 .قادرة على العمل بصورة ناجعة

أمتنى لكم أسبوعًا مثمرًا وشِيقًا، وأتطّلع إىل جناح : أصحاب السعادة، أيتها السيدات، أيها السادة، أيها الزمالء األعزاء

 .وشكرًا لكم. السابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي يف دقيق النتائج املتوخاة منها هذه الدورة
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 امللحق زاي

 ،J.SHEERANبيان السيدة 

 املديرة التنفيذية لاربنامج األغذية العاملي

جلنـة  صـالح  ، إلاملاضـيتني السـنتني  خـالل  صالحية اإلعملّية اليف االستثنائي الذي اضطلعتم به  الدور القياديأشكركم على  -1

سـبعًا وثالثـني    تبلـ  مـن العمـر   اللجنة أّن  ومع. ، فالعا  حباجة إليناالعاملي وجعلها تتخذ طابعًا متميزًا وجديدًااألمن الغذائي 

 Jacquesسـيد   ،أن أشـكركم ، بوجه خـاص،  ، وأوّدجديدة ًاأفكارأن نطرح سبل جديدة ونبحث عن أن لنا من بّد  فال ،سنة

Diouf ، القيـادي كذلك للدور فريقكم أوجه شكري إىل ، ولجنة األمن الغذائي العاملياملشرتكة لمانة أللاستضافتكم الكرمية على 

يف  أكثـر تفكـرياً   شخصـاً العا   فقلما وجدهنا .معكم اليومكون أأن  ليشرفينإنه . Swaminathan.وحضره الدكتورالذي يؤديه 

 .تقديرالخالص الذي له دوما ، Nwanz الرئيس  كم ومنيف العا  من ىجتاه اجلوع أكارب قلباالعاملي واألمن الغذائي مسألة 

 

ًا بالنسبة مبكر ًاإنذارو، الصرخة اليت أيقظتنا هى وكانت تلك. مليايف نظام الغذاء الع ةريخط تاضطرابا 4115شهد عام لقد  -4

الت االضطراب هذه، ولكنين االكثري من حلقد ناقشنا . أمامنا ظهرت يتال اتاالضطراب هألهمية مبكان أن نتيق، هلذومن انا، يلإ

ات سـعر المـا يكفـي مـن    هنـاك  فقـد تبـّين أّن   . باإلمدادات تعّلقتأ كر أّن إحدى احلاالت و، بعضهاالضوء على سأسّلط جمّددًا 

أو  نعرف أيـن عسـانا جنـد املـواد الغذائيـة،     لكننا   نكن . كيلو سعر حراري 4511 ما يعادلشخص ى يكون لكل لك ةرارياحل

 .األغذية شراءلعجزت بلدان كاملة عن تقديم طلب قد و ااحلصول عليه ناكيف ميكن

 

معظـم  لـدى   مـان أنظـام شـبكة   ال وجـود ل يف املائة من السكان خطة بديلة ف 51 ال ميلك  ،ه يف بلدان كثرية ثانيًا، عرفنا أّن -0

 . لكاملتأتية عن نتائج الاألنظمة الغذائية ، وقد شهدنا تعصف  املشاكل بسكان العا  عندما 

 

 ر انعكسـت علـى هـذا القطـاع وخسـر      اطفكـل املخـ   املزارعني  رعلى كاهل صغاكم  من  املخاطر  ُتلقى  جمددًا  ثالثًا، رأينا  -2

تعـرض هلـا   اجلـائعون    املخاطر الـيت  قد كانت و.  ليلة وضحاهامن خمتلف أحناء العا  نصف حصصهم الغذائية بنيأشخاص 

فـاملزارع   .األسـعار  اترتفعة بـل يف تقلبـ  كانت صعبة وقد علمنا أيضًا أّن املشكلة احلقيقية ال تكمن يف األسعار املوصغار املزارعني 

 .املدخالتسعر هذه وما إ ا كان قادرًا على سداد  سيحصل عليهالذي السعر ال يعرف عندما يزرع 

 
تـبني  شـهدها  نرات الـيت  لتغّيلنظر إىل ابف. يف خمتلف أحناء العا  حاالت اضطراب ب سرعة املعلومات اليت تسّب رأيناكما  -5

األغذيـة   رأسـعا أن أفهم تأثري  حماولًةالعا   طفُت 4115ر أنه يف عام أتذّك. القطاع الغذائيلنا مدى تأثري سرعة املعلومات على 

احملصـورة   ، حتى يف أسـواق األغذيـة  بني ليلة وضحاهاواليت كانت تتجانس يف ما بينها لعوملة على املستوى احمللي، ااملتأثرة ب

، وحيث كنت   يكـن هنـاك كهربـاء    .مع التجار وددثت جتولت فيهوفي إثيوبيا مثاًل،  هبت إىل سوق احلبوب، ف. جغرافيًا

وغريها مـن احلبـوب    "التيف"دت سعر كيف حّد"و هبت إىل أحد احملال وسألت التاجر  واب الدظهور على ُينقل الغذاء وكان 

أفـتح اإلنرتنـت،   وأستيق، كل صـباح  . جدًاالعملية بسيطة  وقال إّن. األسعار العاملية كبريفقد كانت تعكس بشكل " هذا الصباح؟
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يف املائـة مـن    11 أحسـم ، ريبلـد فقـ  ننـا يف  نظـرًا إىل أ و. د األسـعار ، وأحـدّ Chicago Board of Tradeأ هـب إىل صـفحة   

 .يف خمتلف أحناء العا منتشرة  سواق على املستوى الكلي يف قرىاألظاهرة عوملة أّن ما شهدناه كان انعكاسًا لوأظّن .السعر

 
ال و. األمن الغـذائي العـاملي  يف العاملية  ّكمالتح مبثابة غرفةجلنة األمن الغذائي العاملي، وهي وها حنن جمتمعون هنا يف إطار  -1

كيفّيـة االسـتجابة    حـول شاد سرتالعا  لال يستعني بهماربائنا الذين يف هذه القاعة وخيوجد من ميكن اللجوء اليه غري املتواجدين 

. لعـاملي طريقة تفكرينا بشأن األمـن الغـذائي ا  من أن حنّسن من ال بد لنا  ،غرفة التحّكميف حنن و. النظاميطلقها لإلنذارات اليت 

 .األفكار ضبعإىل  شريأوّد أن أو

 
أن تسـتمر أنظمـة املعلومـات    مـن   ال بـّد   أنه بهدف تثبيـت املركـز  ينص على  ًامفهوم لوجدناإ ا استعنا بعا  التكنولوجيا،  -5

. يف املائة يف املراحل األخرية 5ولية ويف املائة يف املراحل األ 5ستثمر أن تبالتدفق وأال تتوقف أنظمة الاربيد اإللكرتوني، ال بّد من 

نظـام  اللتفـادي توّقـف    محايـة  وأنظمةسرعة ال لتخفيف النظر يف كيفية إنشاء مطبات األوليةئة يف املراحل ايف امل 5تشمل نسبة و

 .ل معهكن إدارته والتعاممتبل يضمن الاربنامج أن يكون ألي توّقف يف النظام تأثري حمدود النطاق . على املستوى العاملي ليًاك

 
أنظمـة اإلنـذار املبكـر، وشـبكات     نتكلم عن أشياء مثل ا نأنأظّن فهذه املراحل األولية على القطاع الغذائي،  عكسنايف حال و -5

تـؤدي  ، وجمموعة مـن األمـور الـيت    يف احلاالت اإلنسانيةغذائية الحتياطيات واال ،املزارعني  راألمان، والشراء احمللي من صغا

عا  من األمن الغذائي الكامل لكنها عناصر  حنو  هذه العناصر جسورًا مؤقتة ليستو. أو متتص الصدمات يف النظام طباتاملدور 

 التكنولوجيـا  ، فهـذا مـا يعـرف يف   املتقدمـة أمـا املراحـل   . ضرورية وستبقى دائمًا ضرورية لتمتص الصدمات احملتملـة يف النظـام  

عيـد سـري العمـل، ويف    نم مبختلـف األجـزاء و  على التحّك ينكون قادرنت جيب أن فعندما تفشل كل احملاوال. بالتدخل اليدوي

هذه العناصر تشمل األنظمـة يف حـاالت الطـوارئ    وأعتارب أّن . إعادة األمور إىل نصابهاسوى  آخر  ًاالقطاع الغذائي، ال منلك خيار

 .لدعم األساسفّعال من إجياد نظام  وبالتالي عندما تتوقف األنظمة، وهي ستتوقف، ال بد من املضي قدمًا وال بد

 
ثمارات من القطاع اخلاص مع خاربات املنظمة وعناصر تيف املائة حيث تتالقى االس 91نسبة أي األساس، وهكذا نتوصل إىل  -9

النسبتني املذكورتني مبثابـة  ّن ال بّد من اإلشارة إىل أولكنين . فر اإلمدادات، وهو أمر بال  األهميةاأخرى إلنتال الغذاء وضمان تو

املقبضـني  ين اء، اليت أترك لآلخرين التطرق إليها ، لكـّن هـذ  خمتلف مسائل إنتال الغذ جانب إىل األخذ بهماال بد من مقبضني 

 بقلّـ اإلمكانات للعا  لتتمكن البلدان مـن التعامـل مـع ت    ّفرانضمن توأنه علينا أن  وأظّن ا بأفضل حاليسلثّبتان األساس يين اللذ

 .على النظر إىل ما نعرفهاجلميع، مبن فيهم أنا،  وبالتالي أحّث. األسعار واإلمدادات

 
سـنغافوره سـتعاني مـن اجملاعـة،      وليس لدي خوف مـن أن . لغذاءمنتجة ليست لمع أنها  نظامهارأينا بلدانًا تثّبت ولقد  -11

إ    تكـن  وأظن أّن ما تعّلمتـه هـذه البلـدان هـو     نظم تكّيف  بلدان لديها ذهفه ،اجلوع يف الصني واهلنديقلقين وحلسن احل، ال 

، كمـا تعّلمنـا،   ابض للتحّكم به كما ينبغي استكمال العمليةقّفر املاتوته وال بّد من أن فيميكن التحّكم  فإنه، هزمية اجلوع ممكنة

  .ميلك القدرة على الرّدبنظام عاملي  ،4115يف عام 
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مان عدم قشات اجلدّية لضانمهل حنن مستعدون لل: "لةهذا الصباح متسائالقاعة قول إنين دخلت هذه كتفي بالوبالتالي، أ -11

 ملعطيـات ونعـرف أّن هـذه ا   ملعطيـات، تغّيرت او، فقد بنينا أنظمة، حققنا دسنًالقد  ؟مرة أخرى 4115عام يف تكرار ما جرى 

لكننـا نعـرف كـذلك أّن    . أيضا ق  لكرأينا بلدانًا أخرى دّقو.. لكق ميكن أن تتحقق على نطاق واسع، فقد رأينا الاربازيل دّق

ة فثّمة ضرورة اقتصادية مرتبطة باالستثمار يف نظم األمن الغـذائي واإلنتـال الزارعـي وهـي ملحّـ     . ى االستثمار دون عائدهذا يتعّد

كلفة سوء التغذيـة  متوّسط تأّن ان األمريكية مصرف التنمية للبلدالعاملي و ألغذيةفقد أظهرت دراسة حديثة أجراها برنامج ا. جدًا

هذه هـي  و. وسوء التغذية مرتفعة عيف املائة من اخلسائر يف الناتج احمللي اإلمجالي كل سنة حيث معدالت اجلو 1بل  يواجلوع 

ساهمة يف اجملتمع قدرتهم على امل وفقدانهموصحتهم والناس باألفراد  حلقت يتال األضرارجراء  اليت فقدتكلفة املوارد البشرية ت

ني من انعدام األمن الغذائي اليت تعاووبالتالي إ ا نظرنا إىل البلدان الستة والثالثني األكثر تأثرًا، . القائم كليًا على هذه التداعيات

، ومـع  يكـي مليـار دوالر أمر  411تبلـ  ايف  فإّن اخلسارة يف الناتج احمللي اإلمجالي مد على الواردات، وأقل البلدان منوًا، وتعت

خفض عدد األطفال الذين يعـانون مـن توقـف    نيسدوالر أمريكي يف التغذية،  اتمليار 11  لك يقول البنك الدولي إّنه باستثمار 

ميكننا أن نتحكم بسوء التغذية يف هـذه  . إىل النصف ةحاالت سوء التغذية احلادانتشار  وينخفضل، فمليون ط 01النمو مبعدل  

أّن الغذاء ليس  كما ندرك . ن نتحّكم باجلوع يف العا اجلوع ال بل أ من انتشار أن حنّد اية ميكننفاستثمارات إضاوعارب  ،البلدان

االستثمار يف احلبوب والتكنولوجيات، واحلصاد والتخزين فالبحث ب بدءًا  نظام غذائي إنشاءعماًل خرييًا دائمًا، فنحن نعرف أّن 

 .عارب سلسلة القيمة صعودًا وهبوطًالوظائف والفرص تنشئ امراحل واإلنتال والتسليم 

 
 عتقـد أحيث طة العمل لألمن الغذائي، خاص، وخبوفرنسا بوجه وجودة كل البلدان املوبأوّد أن أشيد مبجموعة العشرين،  -14

عفـاء اإلمـدادات   األمن الغـذائي، مبـا يف  لـك النظـر يف إ     لنظملبناء قاعدة أقوى  تعديلهااليت ينبغي  والعناصرأنها تشمل النظام 

اليت ينبغي أن  يف حاالت الطوارئ اإلنسانيةغذائية الحتياطيات اال، ومناقشة الغذائية اإلنسانية من أنواع احلظر على الصادرات

ظـام معلومـات األسـواق    ن اعتمـاد  شـكل أساسـي،   من أصـحاب احليـازات الصـغرية، وب   متلكها املناطق والبلدان، ودعم املزارعني

والتغذية، اليت نعرف أنه  ئيمان الغذااألشبكات  نطاق إىل توسيعاجملموعة و عدتكما . املواد الغذائية أين تكونلنعرف  الزراعية

 .وبأسعار معقولةميكن توسيعها 

 
وال  حافـل   لدينا جدول أعمـال  و ،عمل كثري ينتظرنا.اجلميع  ، وأشكرde Lunaرئيس السيد الولذلك أود أن أشكركم،  -10

يف نهاية املطاف قبل ال تغيري  لقادة العا  ألننسديها ومشورة حمددة، وتوجيهات  أكثر وضوحًاأفكار هذا االجتماع ب نغادبد أن 

هذه  ميكن لكل هذه األنظمة أن تدعم هاعندو، طفل من اجلوعأمسح بهذا وأنا يف السلطة، لن أمسح بأن ميوت لن زعيم أن يقول 

 .القيادة
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 امللحق حاء

 نبارو املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألمن الغذائي والتغذية،. بيان السيد د

 بالنيابة عن األمني العام

حضرة الرئيس السيد نويل دي لونا، أعضاء جلنة األمن الغذائي العاملي، معالي الوزراء، حضرات املندوبني واملراقبني، 

الزمالء األعزاء، السيدات والسادة، يطيب لي أن أعرب لكم عن دياتي مبناسبة انعقاد الدورة أصحاب السعادة، 

  .السابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي
 

املنطقة اليت تشهدها جفاف  إحدى أسوأ موجات يتضررون منمليون شخص  10أكثر من  يف القرن األفريقي مثة اليوم

وينبغي  -صبح جماعة ينبغي أن ياجلفاف ال ولكن . شاسعة من جنوب الصومال ةمساحتطال اجملاعة ف. عاما 11منذ 

م أو من خالل نوع من احلرمان املتعمد الذي نشهده يف ظ، إما من خالل فشل النصبح كذلكأن يبأبدا أال يسمح له 

  .املناطق اليت تسيطر عليها حركة الشباب
 

إ  هناك من األغذية على . فريقي إال جزءًا صغريًا من خطر يتهدد العا  حنن يف غنى عنهوال يعتارب اجلوع يف القرن األ

كوكبنا أكثر مما يكفي إلطعام اجلميع، ولكن اليوم ما يقارب مليار شخص سيتضورون جوعا نظرا إىل أن األغذية غري 

  .وهذا هو السياق الذي جنتمع يف ظله. متاحة أو ال ميكن دمل تكلفتها
 

موفورة و طفل وامرأة ورجل لديه احلق يف احلصول على ما يكفي من األغذية املغذية من أجل حياة مفعمة بالنشاطكل 

لعديد امشاركة قتضي هذا يو. بني الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةصالت القائمة كسر الويتعني علينا . صحةال

عفا؛ شد ضاحتياجات الفئات األتلبية و ة؛هج شاملُناعتماد : يعينو. كاملةمشاركة  من القطاعات واجلهات الفاعلة

 وقادة على التكّيف؛نظم غذائية مستدامة من أجل إجياد الريفية، والعمل يف املناطق  شواغل النساءإىل واإلصغاء 

 ؛تنبؤ بهميكن الالذي تمويل تأمني الو ؛وضمان االلتزام السياسي القوي ؛رفع مستوى التغذيةمن أجل تمكني الو

  .والرتكيز على النتائج
 

ألمن الغذائي حظيت بها مسألة االيت املكانة ، مبا يف  لك بعمل هذه اللجنةتجدد امل لالهتمام السياسيينبغي و

  .، أن يكون مصدر تشجيع بالنسبة لنا مجيعاهذا العامجمموعة العشرين من قبل وي والتغذ
 

كيفية دسني مشاركة منظمات ويف هذا االجتماع، ستناقشون . ويالغذائي والتغذالدولي املسؤول عن األمن فأنتم اجلهاز 

اجلنس واألمن الغذائي واجلهود املبذولة صلة القائمة بني نوع الوستبحثون . واحلكوماتعمال التجارية املزارعني واأل

 األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأنوتنكبون على وضع اخلطوط التوجيهية  .التغذية لرفع مستوى

 .رفيع املستوىفريق اخلارباء الول تقريري وتستعرضون أ. للزراعة املستدامةاملطروحة يارات وتستكشفون اخل. والغابات
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وستكون جهودكم قيمة جدا وحنن حنضر ملؤمتر ريو . ويف خضم كل هذا العمل، تعكفون على معاجلة قضايا هامة وصعبة

 .بشأن التنمية املستدامة البال  األهمية الذي سينعقد العام املقبل 41+
 

 .وياألمن الغذائي والتغذيف على أهم القضايا اليت تؤثر  متركيزكمواصلة مداوالتكم، على يف قدما متضون  ، وأنتمأحثكمو

البلدان على بناء القدرات ساعدة ملاتفاق حقيقي، وقصارى جهودكم للتوصل إىل بذل وأرجوكم . هاحليصعب فغالبا ما 

  .الالزمة وحشد االستثمارات

 

دقيق ادفة إىل جهودنا اهلالذي تستند إليه ساس األي ولقضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذلالعمل ويشكل 

  .فعاًلاألهداف اإلمنائية لأللفية والتنمية املستدامة 

 

 .جتماعكل النجاح والتوفيق يف هذا االوأمتنى لكم بال  األهمية العمل النهوض بهذا أشكركم على الو
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 طاء امللحق

 

 ،M.S Swaminathan مونكومبو سامباسيفان سوامينتانبيان الاربوفسور 

 رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلارباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية

 
العام ملنظمة األغذية  جلنة األمن الغذائي العاملي، أصحاب السعادة، املديرالسيد الرئيس، والسادة أعضاء مكتب 

 جوزيه غرازيانو دا سيلفا والدكتور ،(Michelle Bachelet)ميشيل باكليت  والزراعة الدكتور جاك ضيوف، والسيدة

(Jose Graziano Da Silva )ديفيد نبارو  تحدة الدكتورلألمني العام لألمم امل املدير العام املنتخب، واملمثل اخلاص

(David Nabarro)، جوزيت شريان  الدكتورة العاملي والسيدة املديرة التنفيذية لاربنامج األغذية(Josette Sheeran)، 

، ةاالستشاري اجملموعةوأعضاء  ،(Kanayo Nwanze)كنايو نوانزي  الدكتور ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وحضرات املندوبني واملراقبني املوقرين، أيها السيدات والسادة، يشرفين أن أتوجه إىل هذه اللجنة ومعالي الوزراء، 

بصفيت رئيسًا للجنة التوجيهية لفريق اخلارباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية بعد انقضاء العام األول 

 .على بدء أنشطته
 

وقد طلبت جلنة األمن الغذائي العام املاضي . وى تستند إىل الطلبات اليت ُتوجه إليهإّن تقارير فريق اخلارباء الرفيع املست

حول املواضيع األربعة التالية اليت تستند إىل العلم والتحليل القائم على املعرفة من الفريق أن يوّفر هلا التقارير التحليلية 

 :واليت تتعلق مجيعها باألمن الغذائي
 

 األسعار واألمن الغذائي اتتقلب 

 ثمارات الدولية يف جمال الزراعةحيازة األراضي واالست 

 احلماية االجتماعية 

 تغري املناخ 
 

، أعددنا للدورة السابعة 4111كانون األول /كما مّت االتفاق عليه عندما التقينا مكتب جلنة األمن الغذائي يف ديسمارب

األسعار، وحيازة األراضي، واالستثمارات الدولية يف  اتنا حول قضايا تقلبوالثالثني هذه للجنة األمن الغذائي تقارير

لقد بدأنا العمل حول املوضوعني اآلخرين، حول احلماية االجتماعية، وتغري املناخ وسيكون التقريران . جمال الزراعة

 .جاهزين للنظر فيهما العام املقبل
 

، للقضاء على اجلوعبداية ال بّد لي من أن أثين، وأشكر جلنة األمن الغذائي على اختيارها موضوعني يف غاية األهمية 

 .4115فض اجلوع والفقر حبلول عام خب املتصللأللفية  1رقم ولتحقيق اهلدف اإلمنائي 
 

لذا فإّن فريق اخلارباء الدولي الرفيع املستوى . يف إعدادنا لتقاريرنا، أولينا أهمية كبرية للعملية وللنتيجة على حد سواء

يعمل باالستناد إىل لوائح حمددة بدقة توافق عليها جلنة األمن الغذائي لضمان الشرعية  والتغذيةاملعين باألمن الغذائي 

عينتهما اللجنة أعّد فريقا مشاريع . العلمية، ومصداقية هذه العملية، وكذلك الشفافية واالنفتاح على كافة مصادر املعرفة
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وتوفر العملية اليت مّت اعتمادها فرصًا لآلراء، واملقرتحات، . التوجيهية يعمالن دت إشرافها هذين التقريرين

وقد ُأخضعت االختصاصات وأوىل املشاريع اليت أعدها فريقا املشاريع ملشاورات . واالنتقادات املختلفة يف ما بينها

شاريع اخلارباء الثالثة املوقرين النسخ النهائية للتقارير، وبعد  لك قام فريقا امل وقد راجع كل من. إلكرتونية مفتوحة

وقد ناقشت اللجنة التوجيهية للفريق هذه التقارير بالتفصيل  ووافقت عليها خالل . بوضعها يف صيغتها النهائية

العاملي أعضاء جلنة األمن الغذائي  ، وقد أصبحت اآلن يف أيدي4111متوز /االجتماع الذي عقدناه يف أمسرتدام يف يوليو

 . يف اللغات الرمسية املختلفة
 

األسعار قياسًا باألمن الغذائي نظرًا إىل أّن الكثري من املنظمات الدولية، مبا يف  لك منظمة األغذية  اتتتضح أهمية تقلب

، وهي هذا العام 41موعة الـ ياسية جملوقد كانت من أولويات األجندة الس. والزراعة قد حللت هذه املسألة بالتفصيل

األسعار كالثغرة بني  اتوينبغي النظر يف األسباب املختلفة اليت تؤدي إىل تقلب. موضوع يوم األغذية العاملي هلذه السنة

. املناخ، كل سبب على حدة، وجمتمعة وتغرياتالنفطية، والطاقة غري املتجددة،  املنتجاتالطلب والعرض، وتكلفة 

العمل  العاملي ويتعني على جلنة األمن الغذائي. عاملية، وإقليمية، ووطنية منظوراتنا هذه املسائل من ويتناول تقرير

على الصعيد الدولي، فيما على احلكومات الوطين أاّل تضيع مزيدًا من الوقت يف إعداد إسرتاتيجية أمن غذائي وطنية 

 . شاملة وتنفيذها إ ا ما   يتم وضعها حتى اآلن
 

 :أخلص بإجياز جمموعة التدابري اليت نعتاربها هامة أوّد أن
 

 ". تستند إىل األمن الغذائي"إعادة النظر يف لوائح التجارة الدولية للنهوض مبنظومة جتارية  (أ)

للمساعدة على إعادة الثقة يف  املخزوناتوضع منظومة معلومات فضلى عن األسواق وشاملة حول مستويات  (ب)

 .األسواق الدولية

 .احلد من املضاربات يف األسواق اآلجلة لتفادي التالعب باألسعار (ل)

 .إعادة النظر يف دعم الوقود احليوي، مع استثناء األوضاع الناجحة يف ما يتعلق باألمن الغذائي وأمن الطاقة (د)

 .غذيةسالمة األما بعد احلصاد وضمان من هدر األغذية وخسائر  احلد (ـه)

 . االستثمار يف الزراعات اخلضراء، ويف األحباث الزراعية للنهوض باإلنتال الغذائي املستدام زيادة (و)

إيالء مزيد من االهتمام للمداخيل الصافية لصغار املزارعني، من خالل تشجيع تضافر املداخيل الناجتة عن  (ز)

دف إىل تزويدهم بالقوة وباقتصاد أنشطة زراعية وغري زراعية، ومن خالل ثورة  يف إدارة صغار املزارعني ته

ويتعني علينا كذلك أن حنقق مردودًا على صعيد السكان يف جمال . متني يف مرحليت اإلنتال وما بعد احلصاد

الزراعة من خالل جذب الشباب إىل قطاع الزراعة واستبقائهم، و لك من خالل االهتمام بشكل أكارب بقطاعي 

 .اعيالصناعة واخلدمات يف االقتصاد الزر
 

وتعمل عدة بلدان . من اجلهود الناجحة املبذولة للقضاء على اجلوع استقاء الدروسهم على الصعيد الوطين من امل

الغذاء حقًا ينّص عليه القانون و لك حلماية فئات اجملتمع الضعيفة  احلصول علىكالاربازيل، واملكسيك، واهلند على 

ويركز مشروع قانون األمن الغذائي يف اهلند على نهج . األسعار، والتضخم الغذائي اتتقلبالوخيمة لثار اآلاقتصاديًا من 

. حياة الطفليقوم على حلقة احلياة البشرية انطالقًا من العناية بتغذية األم والطفل السيما خالل األيام األلف األوىل من 
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وهو يولي أهمية كاربى لتوسيع سلة األغذية  .أسر من وجهة نظر احلق الشرعي يف الغذاء كرباتوهو يقّر بدور النساء 

فإن . لتشمل باإلضافة إىل األرز والقمح جمموعة واسعة من احلبوب املغذية مثل الدخن، وحماصيل أخرى يندر اعتمادها

 .على سبيل املثال سيساعد يف توفري العناصر الغذائية العامة والدقيقة واملورينجااجلمع بني الدخن 
 

هم على ومن امل. أن يرتبط  لك بأّي أ ى بيئي بوصفه دقيقًا للثورة اخلضراء دونسني اإلنتاجية لقد أشرُت إىل د

وإّن افتقارنا للتنوع البيولوجي الزراعي . الصعيد الوطين كذلك ضمان التنوع الوراثي يف احملاصيل واألصناف املتنوعة

 .سيفضي إىل فقر الدم لدى البشر
 

ّن العمل على تنقيح إسرتاتيجيات األمن الغذائي الوطين ضروري لضمان توفر الغذاء إ يقوللذلك فإّن فريق اخلارباء 

 .املساس بكرامة اإلنسان دونللجميع وبشكل دائم 
 

إنتال الغذاء، وكذلك أن تستورد، إ ا ما  يعد دالة علىفر األغذية الذي اتهتم اإلسرتاتيجيات الوطنية بتوأن وال بّد من 

ىل الغذاء ما يعين توفريًا للقوة وفرص العمل، وامتصاصًا للغذاء يف اجلسم بفضل مياه الشرب دعت احلاجة، للنفا  إ

 .النظيفة، ونظافة البيئة، والعناية الصحية األولية، وتعلم املبادئ التغذوية
 

ستناد إىل وال بّد، للتصدي للتضخم الغذائي، من االهتمام بتعزيز إنتاجية صغار املزارعني وقدرتهم على الكسب باال

 . قاعدة بيئية مستدامة
 

ينبغي تصميم إسرتاتيجيات األمن الغذائي الوطين على حنو يتيح جلميع أصحاب الشأن االضطالع بدورهم كما - 10

جيب أن يكون الفلسفة اليت تعمل بها مجيع " نهج توحيد األداء"لو كانوا أعضاء يف أوركسرتا سيمفونية، حيث أن 

األسعار واألمن  اتوآمل أن يساعد التقرير الذي وضعناه بشأن تقلب. نائية املرتبطة باألمن الغذائيالوكاالت الدولية والث

، واالقتصادية، االيكولوجيةالغذائي احلكومات على وضع إسرتاتيجية للقضاء على اجلوع قابلة للتطبيق على املستويات 

 . واألخالقية، والثقافية
 

ي، واالستثمارات الدولية يف قطاع الزراعة يف أوانه نظرًا إىل أّن احلفاظ على األراضي وقد جاء تقريرنا حول حيازة األراض

وقد تضمنت آخر املبادرات إطالق منظمة . الزراعية بالدرجة األوىل حيتل الصدارة يف األجندة املهنية والسياسية اليوم

ونشهد توافقًا متزايدًا يف . يف بوتسدام يف أملانيا األغذية والزراعة لشراكة عاملية من أجل الرتبة ومنتدى من أجل الرتبة

كما تعاظم القلق إزاء . اآلراء حول احلاجة املاسة أكثر من أي وقت مضى إىل االستثمار يف الزراعة واألراضي الزراعية

 .األمن الغذائي والتخفيف من الفقر على" اإلقبال على األراضي"حملتملة لـاآلثار السلبية ا
 

لسوء و. احمللية والبلدان اجملتمعاتستكون االستثمارات يف الزراعة واهية إ ا ما   تفضي إىل خفض اجلوع والفقر يف 

الفقر،  القضاء علىاألمن الغذائي، و جمالاحل،، ال تؤدي كافة االستثمارات يف الزراعة أو يف األراضي إىل مكاسب يف 

إنتال زراعي على األراضي اليت مّت  تبعها فعليااالستثمارات  يف املائة فقط من 41كان هناك قد و. البيئيتحسني الو

 .شراؤها
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وإّن أي خلل يف القوة بني األطراف . وقد باتت مسائل حيازة األراضي، وملكيتها مشاكل اجتماعية وسياسية أساسية

ملزارعني التجاريني، واملؤسسات املالية، ، واحلكومات األجنبية، وااتمبا يف  لك الشركات املتعددة اجلنسي ،املعنية

 .والفالحني احملليني الذين جرى شراء أراضيهم يؤدي إىل التوتر وأحيانًا إىل العنف
 

 :وهنا أيضًا أوّد أن أخّلص بسرعة جمموعة التوصيات اليت نعتاربها هامة
 

 فاملعرفة قليلة. يها بعد عقدهابناء أرضية نقاش شاملة اجتماعيًا و لك قبل عقد الصفقات، وتوفري اإلشراف عل 

ويشمل هذا شراء األراضي احمللية الذي ُيشّكل يف بعض احلـاالت جـزءًا كـبريًا مـن صـفقات      . وكذلك التبادل

 .عديدةاألراضي وهو يفضي إىل تعميق مشكلة تارخيية مرتبطة بتوزيع األراضي يف بلدان 

 ت أن تضـع منظومـات تسـجيل مرنـة وميكـن      وعلـى احلكومـا  : حيازة األراضي أساسية يف صون هذه احلقوق

ــة احلــق يف األرض، الســيما بالنســبة     ــذلك وحامي ــة ب ــا  إليهــا، متعقب الضــعيفة كالنســاء  للمجموعــاتالنف

 ".احلقوق العرفية"احمللية، باإلضافة إىل تلك اليت تندرل دت  واجملتمعات

 لالسـتثمارات يف جمـال    ةمالئمـ  بيئـة كومات البلدان املضـيفة أن تضـطلع بـدور حمـوري يف ضـمان      حل ينبغي

ضـمن تنميـة   ت، وات الصـغرية ضمن مصاحل أصحاب احليازتوفر يف الوقت نفسه حوافز لالستثمار، وتالزراعة، 

صون مصاحل املواطنني على املدى الطويل، عوضـًا عـن دقيـق املكاسـب القصـرية األجـل       تريفية متجانسة، و

وأن تـوفر فـرص    املزارع الصغرية واملفزارعني احمللفيني  نماذج األعمال أن تشرك لينبغي . ألصحاب األسهم

وينبغي أن يكون األمن الغذائي الفوطين وأمفن سفبل عفيف الفقفراء أسفام ايفع مبفادرات شفراء          . العمل

 األراضي 

 واملـوارد الطبيعيـة   األراضـي   ةأخريًا، وبعد اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية حـول اإلدارة الرشـيدة حليـاز   و

متكـن دعـوة احلكومـات إليـه      "احلفق يف الغفذاء  "مرصد عاملي حول حيازة األراضي وي إنشاء األخرى، ينبغ

. لتعلن سنويًا عن اخلطوات اليت اختذتها  جلعل االستثمارات يف األراضي تتماشى مع أهداف األمن الغـذائي 

نشـر املعرفـة حـول    وميكن للشراكة العاملية من أجل الرتبة يف منظمـة األغذيـة والزراعـة أن تشـكل الوسـيلة ل     

 .اخلطوط التوجيهية الطوعية بعد املوافقة عليها
 

على األراضي، لذا على احلكومات أن تضع وأن تنفذ سياسات ميكن هلا أن الشديد يتوقع البنك الدولي تواصل اإلقبال 

إىل ولذلك حنن حباجة . على حد سواءالعيش تضمن احرتام حق صغار أصحاب األراضي يف الغذاء، وأمن سبل 

 .ااألضعف ومصاحله اجملتمعات مؤسسات وترتيبات توازن على حنو أفضل بني حقوق
 

إعادة وقد أدرجت حكومة اهلند، على سبيل املثال، يف الاربملان قانونًا شاماًل حول شراء األراضي وإعادة التأهيل و

على تعويض عادل وحمق يشمل وينص القانون . ، ومستنرية، وشفافة لشراء األراضييةالتوطني لضمان عملية تشارك

وميكن ملرصد حيازة األراضي الدولي املقرتح أن يصبح أرضية . أحكاما مالئمة إلعادة تأهيل وتوطني األشخاص املتأ ين

 .فعالة للتعلم املتبادل بني الدول
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على الرغم من ساعدونا يف إعداد هذين التقريرين  نأصحاب السعادة، أمسحوا لي أن أحيي عدد اخلارباء الكبري الذي

 مريم رمحانيان  وامسحوا لي أواًل باإلعراب عن شكري لنائبة الرئيس السيدة. ضيق الوقت الشديد

(Maryam Rahmanian )عارب توجيه الدراسات  وجلميع زمالئي يف اللجنة التوجيهية على العمل املضين الذي قاموا به

قتهم ومعرفتهم جمانًا هلذا فقد كرسوا و. 4111متوز /واإلشراف عليها إىل أن وافقت اللجنة التوجيهية عليها يف يوليو

إشراف "أّما يف ما يتعلق بالالئحة الداخلية اليت وفرتها جلنة األمن الغذائي، فإّن فريقي املشاريع يعمالن دت . العمل

لكل تقرير، من بعض أعضاء اللجنة التوجيهية، أن خيصصوا بشكل طوعي مزيدًا  لذا فقد طلبنا،". اللجنة التوجيهية

 شريي هندريسك  وأود أن أشكر على حنو خاص الدكتورة. من الوقت واجلهد لإلشراف على فريقي املشاريع

(Sheryl Hendriks )األسعار، والدكتور اتاليت دعت اللجنة التوجيهية إىل اإلشراف على التقرير بشأن تقلب 

وأعرب عن امتناني . بتقرير حيازة األراضيالذي قام باألمر نفسه يف ما يتعلق ( Rudy Rabbinge)رودي رابين  

 كاميال توملني والدكتورة( األسعار اتتقلب)( Benoit Daviron)بينوت دافريون  ملسؤولي فريقي املشاريع الدكتور

(Camilla Toulmin )(حيازة األراضي)كما نعرب عن امتناننا للمراجعني اخلارجيني ، . ، وألعضاء فريقي املشاريع

أن أخريًا، امسحوا لي . ولعدد كبري من اخلارباء الذين قّدموا مالحظاتهم حول االختصاصات والنسخة األوىل من التقرير

 فنسنت جيتس سة، والعمل املمتاز الذي اضطلعت به أمانة فريق اخلارباء برئاأشري إىل اجلهود احلثيثة

(Vincent Gitz.) 

 
فقد . ويسعدني أن أشري إىل أّن عملنا يف إعداد التقريرين حول تغري املناخ واحلماية االجتماعية قد أحرز تقدمًا ملحوظا

وقد ُأبليت هذه املشاورات بالء حسنًا مؤكدة على االهتمام الذي . أجرينا، لكال الدراستني، مشاورات إلكرتونية مفتوحة

وسنؤلف فريقي املشاريع يف األسابيع القادمة ونأمل أن توضع نسخة أولية للتقريرين وأن ُترفع . ه هاتان املسألتانتثري

 . 4114آ ار / إلجراء مشاورات مفتوحة، ولالستماع إىل آراء اخلارباء، واحلصول على املالحظات يف مارس
 
 موارد من ففريق اخلارباء ُيمول من. الذين مولوا هذه العملية للجهات املاحنةختامًا، أمسحوا لي أن أعرب عن امتناني و

 .، وقد فاجأنا الدعم العفوي الذي حظيت به مهمة الفريق والدوافع الكامنة وراء تأليفهيةخارل امليزان
 

ىل إاّل أّن هناك حاجة إ". قليلة التكلفة وعميقة األثر" اخلارباء حياف، على طبيعته كعمليةوحنن نسعى جلعل فريق 

كما تاربز احلاجة إىل تغطية احلد األدنى من الدعم . تغطية النفقات الرئيسة، كرتمجة التقارير إىل مجيع اللغات الرمسية

امُلقّدم لألمانة، والدعم التقين، ودعم عمل أفرقة املشاريع، وترتيبات االجتماعات وجهًا لوجه، وهي اجتماعات ضرورية 

ونأمل أن تسمح تعهدات مالية للفريق باحلصول على الدعم الذي حيتاجه . ئيةإلطالق التقارير ووضع صيغها النها

لوضع اللمسات األخرية على الدراسات اجلارية، ولسد الثغرة احلالية يف امليزانية واليت تناهز نصف مليون دوالر 

 .4114أمريكي لتغطية األنشطة حتى انعقاد دورة جلنة األمن الغذائي يف 
 

يف القاعة احلمراء حيث سُيفسح اجملال  15.25أصحاب السعادة، حنن نطلق التقريرين األولني عصر اليوم عند الساعة 

 .أمام األسئلة والنقاش
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، وكانت هذه أيضًا سنة فريق اخلارباء الدوليني هاموهذا هو العام األول لعمل جلنة األمن الغذائي بعد خضوعها إلصالح 

تقريرًا "فقد حرصنا على أال تكون تقاريرنا ". فريق خارباء آخر"على أّن هذا الفريق   يؤلف ليكون  وحنن متفقون. األوىل

ونفخر بأّننا أثبتنا أّنه ميكن لفريق اخلارباء أن يعمل بسرعة، وبفعالية،  ."ضاف إىل رزمة هائلة من التقاريرآخر ُي

 .خطاب السياسيتوفري أساس علمي للوبتكلفة منخفضة، وهذا شرط أساسي الزم ل
 

األمن الغذائي الوطين عن  نظموإني آمل أن يساعد التقريران األوالن القائمان على نهج يستند إىل الطلب، يف عزل 

األسعار وضمان احلفاظ على األراضي اجليدة للزراعة ولألمن الغذائي، باإلضافة إىل رفاه أسر املزارعني اليت  اتتقلب

على أن املستقبل  ياربزإن االضطراب الذي شهدته أحناء خمتلفة من العا  مؤخرًا . عا املائة من سكان اليف  45تشكل 

السكان لذا فإّن من جمموع  األغلبية احلقيقيةففي معظم الدول النامية يشكل املزارعون . سيكون ملالكي البذور ال األسلحة

 ".الشاملةالسعادة الوطنية "رفاههم سيحّدد ما مّساه ملك بوتان السابق 
 

 .شكرا لكم على دعمكم وتوجيهاتكم واهتمامكم
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 امللحق ياء

  – CFS: 2011/7 مستخرجات من الوثيقة

 "رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية على املستوى القطري"

 التوصيات
 

وقد مت التوصل إليها خالل حلقة العمل التشاورية . تقدم التوصيات التالية لكي تنظر فيها جلنة األمن الغذائي- 01

وهذه . بعد إجراء ما يلزم من مداوالت بشأن دالئل الدراسة االستعراضية والعروض واملناقشات اليت جرت يف حلقة العمل

ألعضاء والشركاء اإلمنائيني الدوليني واإلقليميني وأمانة جلنة األمن التوصيات موجهة إىل جلنة األمن الغذائي والدول ا

 . الغذائي وفريق املهام املعين برسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية
 

 الدعم التقين للبلدان املهتمة توفري - أل 
 

على دعم استخدام رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية على الصعيد  األجهزة اإلقليميةتشَجع - 01

 . القطري وإدرال رسم خرائط اإلجراءات يف خططها اإلقليمية املتعلقة بإجراءات األمن الغذائي والتغذية
 

 الدول دعم ترويج رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية فيما بني جلنة األمن الغذائيويطلب من - 04

 . األعضاء، وتسهيل اجلهود الرامية إىل تبادل اخلاربات بني البلدان واألقاليم يف العا 
 

لتسهيل العملية وتقديم املساعدة التقنية  جهات االتصال على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنيةوددد - 00

 .إىل األقاليم والبلدان
 

االضطالع بدور مهم يف تنسيق  خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذيةفريق املهام املعين برسم ويواصل - 02

وتيسري املساعدة التقنية املقدمة إىل املؤسسات الوطنية واإلقليمية العاملة يف جمال رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي 

 .والتغذية
 

لتقدم احملرز يف تنفيذ رسم خرائط متابعة لرصد ا( اجتماعات)تنظيم اجتماع  جلنة األمن الغذائيويطلب من - 05

إجراءات األمن الغذائي والتغذية يف خمتلف السياقات القطرية، على أن يتم تبادل النتائج يف الدورة الثامنة والثالثني 

 .4114 للجنة األمن الغذائي عام
 

 وحتليلها  من أجل رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية البياناتإدارة  -باء
 

، نظرا إىل الوالية املنوطة بها واخلاربة اليت تتمتع بها يف هذا اجملال، تنسيق خمتلف املنظمةيتعني على - 01

اجلهود املتعلقة بالبيانات، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى لبلورة فهم مشرتك ملا يشكل إجراءات األمن 

 .نظم املعلوماتوافق بني خمتلف الغذائي والتغذية، والسعي لتحقيق الت
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 العمليات واالحتياجات السياقية واملتعلقة باملوارد -جيم
 

اجلهود اجلارية ويستفيدون من مجاعة املمارسات على  الشركاء اإلمنائيون الدوليون واإلقليميونيعزز - 05

وميكن ملثل هذا املصدر على اإلنرتنت . اإلنرتنت اليت ميكن من خالهلا تبادل التجارب بسهولة فيما بني الدول األعضاء

نشطة من وهذا يشمل أ. أن يساعد الدول األعضاء املهتمة على مباشرة هذه األنشطة، ال سيما يف وصف عملية بدء العمل

املعنيني، ودديد األدوار واملسوؤليات، واالحتياجات إىل  املصلحةقبيل استعراض املبادرات  ات الصلة وأصحاب 

 . والنتائج الصائبة والاربتوكوالتاملوارد واختيار النهج واألساليب والعمليات 
 

قنية إىل الدول األعضاء حيثما أمكن توفري املساعدة الت الشركاء اإلمنائيني الدوليني واإلقليمينيويطلب من - 05

 .يات الوطنية لكل بلدو لك، على أن يكون  لك متوائما بشكل كامل مع السياق واألول
 

على ختصيص ما يكفي من املوارد للتمكن من إدرال رسم خرائط إجراءات األمن  الدول األعضاءوتشجع - 09

 .الغذائي والتغذية كجزء من جهودها الوطنية لرصد التنمية
 

على إقامة الشراكات وتعزيزها لرسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية بني  الدول األعضاءوتشجع - 21

وغري ت األكادميية، ، مثل مجعيات املزارعني واملنظمات غري احلكومية واملؤسسااملؤسسات احلكومية واجملتمع املدني

 . لك
 

عل رصد عملية تنفيذ رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية كوسيلة للتعلم من  الدول األعضاءوتشجع - 21

 .خالل املمارسة

 


