حدث خاص – مذكرة مفاهيمية
إدارة الموارد الطبيعية لتحقيق األمن الغذائي في سياق خطة التنمية لما بعد عام :5102
تمكين صغار منتجي األذغذةة وأفراد المجتمعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي
ليكونوا عوامل تحدث التغيير
الجمعة  11أكتوبر/تشرين األول
11:03-9:03

جلسة عامة
الغرض
في الوقت الذي نوقشت فيه أهمية الروابط بين البيئة واألمن الغذائي بشكل مستفيض من
منظور محوره الناس في مؤتمر رةو  ،51+ةجري في الوقت الحالي مناقشة الروابط بين
البيئة والفقر واألمن الغذائي كجزء من عملية ما بعد عام  .5102وةكمن الغرض من هذا
الحدث الخاص في االرتقاء بمستوى الوعي بالدور الرئيسي الذي ةمكن للمجتمعات
الرةفية ،وال سيما صغار المزارعون ،أن تضطلع به في مجال اإلدارة المستدامة للموارد
الطبيعية التي تعتبر ذات أهمية حاسمة لتحقيق األمن الغذائي العالمي ،وكيفية دعم هذا
الدور من خالل خطة ما بعد عام .5102
وسيؤدي هذا الحدث إلى تحسين فهم أوجه التآزر العميقة والعالقة المحتملة بين األمن
الغذائي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ،مع مراعاة آثار تغير المناخ .وسيشدد أةضا
على ضرورة تمكين صغار منتجي األذغذةة وأفراد المجتمعات التي تعاني من انعدام األمن
الغذائي ليكونوا عوامل تحدث التغيير في بناء نظم ذغذائية مستدامة وقادرة على الصمود
أمام األزمات .ومن ثم ،فإن هذا الحدث الخاص سيسهم في معالجة هذه القضاةا بطرةقة
أشمل في النقاشات التي تشكل معالم خطة التنمية لما بعد عام .5102
األساس المنطقي
ترتبط اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم اإلةكولوجية السليمة واألمن الغذائي
ترابطا وثيقا .وإن اإلدارة الفعالة للموارد الطبيعية والنظم االةكولوجية السليمة والقادرة
على الصمود أمام المشاكل ال ذغنى عنها لضمان األمن الغذائي على المدى الطوةل .فالنظم
اإلةكولوجية السليمة توفر خدمات أساسية للزراعة ،مثل تكوةن التربة والخصوبة،
ومكافحة تآكل التربة ،وتدوةر المغذةات ،والمواد الوراثية والتلقيح .وةمكن للنظم
اإلةكولوجية الزراعية ،بما في ذلك المحيطات والغابات والمراعي ،تقدةم منتجات وخدمات
أساسية مثل صون التنوع البيولوجي واألراضي والمياه وتنظيم المناخ ،مع توفير الدخل
واألذغذةة في الوقت ذاته.
يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org

واليوم ،تعاني العدةد من الجهات الفاعلة التي تدةر الموارد الطبيعية والنظم اإلةكولوجية
من الفقر وتعيش في بيئات طبيعية متدهورة أصال ،وتؤدي هشاشتها إلى زةادة تعرضها
للصدمات .وةمكن للفقر المدقع وسرعة التأثر بالمخاطر أن ةؤدةا إلى ظهور أنماط ذغير
مستدامة في استخدام الموارد الطبيعية ،مما ةفضي إلى زةادة سرعة التدهور البيئي والتأثر
باألخطار .كما أن تدهور النظم اإلةكولوجية الطبيعية ،واألراضي والتربة ،وندرة المياه،
ومعدالت االنقراض ،وانخفاض األرصدة السمكية الطبيعية ،كلّها أخطار جسمية تهدد
بشكل متزاةد األمن الغذائي في مختلف المجتمعات الرةفية.
وعادة ما تشمل الفئات السكانية التي تعيش في هذه البيئات أصحاب الحيازات الصغيرة
والرعاة والمجتمعات العاملة في مجال الغابات والسكان األصليين ،وصيادي األسماك
الحرفيين .وثمة عالقة عميقة بين قدرات هذه الفئات وقدرتها على الصمود أمام الصعاب
باعتبارها من منتجي األذغذةة ومستهلكيها ،وبصفتها جهات قائمة على إدارة الموارد
الطبيعية والنظم اإلةكولوجية .وفي العدةد من البيئات ،ةفتقر صغار منتجي األذغذةة
والقائمون على إدارة الموارد الطبيعية إلى ما ةلزم من معارف وإمكانية وصول إلى
األسواق ومجال مؤسسي وسياسي لكي ةضطلعوا بأدوارهم بشكل فعال .كما أن تغير
المناخ ةزةد الطين بلّة بحيث ةؤدي إلى مضاعفة هذه التحدةات.
وةقتضي تمكين صغار منتجي األذغذةة وأفراد المجتمعات التي تعاني من انعدام األمن
الغذائي ليكونوا عوامل تحدث تغييرا إةجابيا في مجال إدارة النظم اإلةكولوجية ،تجدةد
االنتباه السياسي وتوفير الدعم التشغيلي والبرامجي الالزم.
وتستلزم معالجة العالقة بين قضاةا األمن البيئي والغذائي اعتماد نهج سياسي وبرنامجي
شامل في مختلف القطاعات وبما ةشمل مختلف أصحاب المصلحة .وةنطوي هذا النهج
على سياسات تستند إلى األدلة وتقييمات أفضل لمواطن الضعف ،والتنبؤ باالتجاهات،
والمقاصد ،والمؤشرات ،والبيانات والتحليل .وتشمل الجهود المبذولة الهادفة إلى الحد من
انبعاثات ذغازات الدفيئة في قطاع الزراعة ،وتدهور األراضي والتصحر ،وفقدان التنوع
البيولوجي ،وتحسين إدارة المياه للحد من خسائر األذغذةة وهدرها ،ووضع ممارسات
وتكنولوجيات زراعية أحسن وأنجع .وتؤدي سياسات وبرامج الحماةة االجتماعية والتأهب
للكوارث الطبيعية دورا مهما للغاةة .وةعتبر التنسيق فيما بين القطاعات وتعزةز قدرات
المؤسسات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين شرطا مسبق لهذا البرنامج.
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الشكل
سيتخذ هذا الحدث الخاص شكل مناقشة ميسرة متعددة ألصحاب المصلحة المتعددةن
وسيتيح لهم في اللجنة فرصة مناقشة األسئلة التوجيهية التالية:
•

ما هي عوامل النجاح السياسية والمؤسسية الرئيسية والعراقيل المحتملة
لتعزةز قدرات صغار المنتجين والقائمين على إدارة الموارد اآلخرةن الذةن
ةعانون من سرعة التأثر بالمخاطر ،على إدارة النظم اإلةكولوجية ولتعزةز
قدرتهم على الصمود أمام الصعاب؟

•

ما هي نماذج الشراكات التي تنطوي على إمكانية تعزةز الحوكمة المتكاملة
للنظم البيئية والغذائية ،ال سيما في البيئات الهشة؟

• ما هي نقاط الدخول الممكنة في عمليات ما بعد عام  5102أهداف التنمية
المستدامة بالنسبة إلى أصحاب المصلحة في اللجنة للمساهمة في النقاشات التي
تشكل معالم خطة التنمية لما بعد عام 5102؟
وسيقدم الخبراء المشاركون الذةن ةمثلون مختلف أصحاب المصلحة في اللجنة وجهات
نظرهم بشأن هذه األسئلة التوجيهية (ما مجموعه  52-01دقيقة) .على أن ةلي ذلك مناقشة
نشطة ميسرة متعددة أصحاب المصلحة (ساعتان) وخالصة متضمنة ألهم االستنتاجات
التي تم التوصل إليها ( 02دقيقة) .وسيتم بلورة جدول األعمال وقائمة الخبراء المشاركين
بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
وستتاح خدمات الترجمة الفورةة بلغات المنظمة الرسمية الست.
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