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جلنة األمن الغذائي العاملي
الدورة احلادية واألربعون
روما ،إيطاليا 31-31 ،أكتوبر/تشرين األول
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تقرير الدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي
(روما ،إيطاليا 31-31 ،أكتوبر/تشرين األول )1034
موجز
عقدددت ةنددة األمددن الاددذائي العدداملي (اللجنددة) دورتهددا اداديددة واألربعددا خددالم ال د ة مددن  31إىل
أكتوبر/تشرين األوم  .4132وقد سجّل ما يقارب  111مدن ثثلدي وموعدات أبدااب املصدلاة ج اللجندة
(ادكومات واجملتمع املدني والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية واإلقليمية واملراقبدو)) ادا هديه  33وزيدرا
و 4من نواب الوزراء .و أدىل ببياندات اهتتاحيدة كدل مدن األمدا العدام املسداعد لتنسديق السياسدات والشد و)
املش كة با الوكاالت (نيابة عن األما العام لألم املتادة) واملدير العام ملنظمة األغذيدة والزراعدة (ال داو)
واملديرة التن يذية لربنامج األغذية العاملي ونائب رئيس الصندوق الدولي للتنميدة الزراعيدة ورئديس اللجندة
التوجيهية ل ريق اخلرباء الرهيع املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذية (هريق اخلرباء) ورئيسة اللجنة.
31

وأبات اللجنة إىل االستنتاجات املنبثقة عدن تقريدر حالدة انعددام األمدن الادذائي ج العدا  .4132وبلدورت
وموعة من التوبيات بشأ) السياسة العامة باالستناد إىل تقريري هريدق اخلدرباء بشدأ) ال اقدد واملهددر مدن
األغذية ج سياق النظ الاذائية املستدامة و مصايد األمساك وتربية األحياء املستدامة لتاقيق األمدن الادذائي
والتاذية  .ومتثلت إحدى أه النتائج ج إقرار املبادئ الطوعية اخلابدة باالسدتثمارات املسد ولة ج الزراعدة
ونظ األغذية  .وواهقت اللجنة أيضا على موابلة عملها من أجل إعداد برنامج عمل معين بالتصدي النعددام
األمن الاذائي ج األزمات املمتدة .ومن خالم سلسلة من نقاشات اخلرباء استكش ت اللجنة الدرواب القائمدة
معها على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية وناقشت مسألة األمدن الادذائي والتاذيدة ج خطدة التنميدة
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةwww.fao.org :
MM369/A
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ملا بعد  . 4132واةهدود اإلقليميدة لتعمدي مسدألة التاذيدة ج الزراعدة .ونظدرت اللجندة هيمدا أحدرز خدالم
العشر سنوات األخرية من تقدم ج تن يذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لدع اإلعمام املطرد للاق ج غذاء كدا
ج سياق األمن الاذائي الوطين من خالم دراسات ادالة الوطنية بشأ) الدروس املستخلصة.
وقدمت اللجنة توجيهات خبصوص مسارات عمل اللجنة اا ج ذلك طلب تنقيح املذكرة التوجيهية الختيار
أنشطة اللجنة وترتيب أولوياتها .كما طلبت إجراء دراسدتا ل ريدق اخلدرباء لعرادهما علدى اةلسدة العامدة
للجنة ج عامي  4132و .4132وشددت اللجنة على أهمية االتصاالت لدع هعاليدة اللجندة وواهقدت علدى
واع إطار لربد قرارات اللجنة .وعدلت اللجنة الئاتها الداخلية من خالم اللجوء إىل التصويت .كما أقدرت
اللجنة النسخة الثالثة لإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية.
واناسبة يوم األغذية العداملي وجنبدا إىل جندب مدع اللجندة التوجيهيدة للسدنة الدوليدة للزراعدة األسدرية
مت تنظي حدث خاص بشأ) االبتكار ج الزراعة األسرية :حنو ادما) األمدن الادذائي والتاذيدة اشداركة
بدداحبة اةاللددة ماكسدديما ملكددة هولندددا واملستشددارة اخلابددة لألمددا العددام لش د و) التمويددل الشددامل مددن
أجل التنمية.

ميكن توجيه أي است سارات بشأ) مضمو) هذه الوثيقة إىل:
Deborah Fulton

أمينة ةنة األمن الاذائي العاملي
اهلاتف+13 12 221 21223 :
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أوالً -املسائل التنظيمية
 -3عقدددت ةنددة األمددن الاددذائي العدداملي (اللجنددة) دورتهددا اداديددة واألربعددا خددالم ال دد ة
من  31إىل  31أكتوبر/تشرين األوم  4132ج املقر الرئيسي ملنظمدة األغذيدة والزراعدة (ال داو) ج رومدا .وقدد
حضر الدورة مندوبو) من  333من أعضاء اللجنة؛ و 31من الدوم غري األعضاء ج اللجنة وثثلو) عن:







 31من وكاالت األم املتادة وأجهزتها؛
 4من منظمات الباوث الزراعية الدولية؛
 3من امل سسات املالية الدولية؛
 13من منظمات اجملتمع املدني 1؛
 21من مجعيات القطاع اخلاص وامل سسات اخلريية اخلابة2؛
 24من املراقبا.

 -4وشارك ج الدورة  33وزيراً و 4من نواب الوزراء .وترد القائمة الكاملة باألعضاء واملشاركا واملدراقبا
باعتبارها الوثيقة )http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs41/ar( CFS 2014/41/Inf.4
 -1ويتضمن التقرير املرهقات التالية :املرهق ألف  -جدوم أعمدام الددورة؛ واملرهدق بداء -عضدوية ةندة
األمن الاذائي العاملي؛ واملرهق جي  -قائمة بالوثائق؛ واملرهق دام – املبادئ اخلابدة باالسدتثمارات املسد ولة
ج الزراعة ونظ األغذية؛ واملرهدق هداء  -ت سدري مواقدف البلددا) األعضداء الديت طلبدت إدراجده ج التقريدر
النهائي؛ واملرهق واو  -التعديالت املق حة ج الالئاة الداخلية للجنة األمن الاذائي العاملي.
 -2وأُحيطت اللجنة علما بأ)ّ االحتاد األوروبي يشارك ج هذه الدورة طبقد ًا لل قدرتا  1و 3مدن املدادة
من دستور املنظمة.
-2

واهتتات الدورة من قبل رئيسة اللجنة السيدة  Gerda Verburgمن هولندا.

-2

واعتمدت اللجنة جدوم األعمددام واةدددوم الزمين امل قتا.

4

 1قامت اآللية الدولية على نطاق اجملتمع املدني املعنية باألمن الاذائي والتاذية بتيسري مشاركة اجملتمع املدني .ويشمل هذا الرق  24من منظمات
اجملتمع املدني املنضوية حتت لواء آلية اجملتمع املدني.
 2ويشمل هذا الرق  23شركة منضوية حتت لواء آلية القطاع اخلاص.

CFS 41 FINAL REPORT

4

 -2وعيّندت اللجنددة ةندة بددياغة م ل ددة مدن أهاانسددتا) األرجنددتا وإكدوادور غينيددا االسددتوائية
إندونيسيا اليابا) نيوزيلندا سدلطنة عمدا) االحتداد الروسدي إسدبانيا السدودا) سويسدرا الواليدات
املتادة األمريكية زامبيا حتت رئاسة السيد ( R. Sabiitiأوغندا).

ثانياً -التحضري للدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي
 -1أدىل ببيانات اهتتاحية كدل مدن السديد  Thomas Gassاألمدا العدام املسداعد لتنسديق السياسدات
والش و) املش كة با الوكاالت ج إدارة الش و) االقتصادية واالجتماعية ج األم املتاددة نيابدة عدن السديد
األما العام لألم املتادة با) كي مدو) ؛ والسديد جوزيده غرازيدانو دا سديل ا املددير العدام لل داو؛ والسديدة
 Ertharin Cousinاملددديرة التن يذيددة لربنددامج األغذيددة العدداملي التددابع لألمد املتادددة؛ والسدديد Michel
 Mordasiniنائب رئيس الصندوق الدولي للتنميدة الزراعيدة؛ والددكتور  Per Pinstrup-Andersenرئديس
اللجنة التوجيهية ل ريق اخلرباء الرهيع املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذيدة .وميكدن االطدالع علدى هدذه
البيانات باعتبارها وثائق معلومات للجنة على العنوا) التالي.http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs41/ar :

ثالثاً -حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل

1034

 -3نظرت اللجنة ج عرض عن حالة انعدام األمن الاذائي ج العا  4132حتت عنوا) تعزيدز البيئدة
التمكينية لتاسا األمن الاذائي والتاذية قدمده السديد  Pietro Gennariمددير شدعبة اإلحصداء ومنسدق
حالة انعدام األمن الاذائي ج العا ج ال او بإسهامات من امل ل ا اللدذين شداركا ج إعدداد العدرض وهمدا
السيد  T. Rosadaمدير شدعبة الدراسدات واإلحصداءات اإليائيدة ج الصدندوق الددولي للتنميدة الزراعيدة
والسيد عريف حسا نائب مدير شعبة السياسات والربامج واالبتكار ج برنامج األغذية العاملي.
-31
4132





وأخذت اللجنة علم ًا باالستنتاجات اليت خلص إليهدا تقريدر حالدة انعددام األمدن الادذائي ج العدا
اا ج ذلك على سبيل الذكر ال ادصر:
استمرار ادد من اةوع ج العا  :تشري التقديرات إىل أ) حوالي  112ماليا شدخص يعدانو) مدن
نقص التاذية املزمن خالم ال ة  4132-4134وهو ما ميثل اخن اادا ادا مقدداره  413ماليدا
شخص قياسا إىل ال ة  .3334-3331وخالم ال ة ن سها تراجعت نسبة انتشار نقص التاذيدة
من  31.2إىل  33.1ج املائة على الصعيد العاملي ومن  41.2إىل  31.2ج املائة بالنسبة إىل البلددا)
النامية .ولكن مستوى انتشار اةوع يظدل مرت عدا بشدكل غدري مقبدوم ج ودل وجدود  112ماليدا
شخص يعانو) من نقص التاذية ج العا ؛
متكن  21بلداً منذ ال ة  3334-3331من بلوغ الااية املتعلقة بالقضاء على اةوع مدن غايدات
اهلد  3من األهدا اإليائية لألل ية واستطاع  42بلداً حتقيق غاية م متر القمة العداملي لألغذيدة
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األكثر برامة .وتبيّن األرقام أ) الااية املتعلقة بالقضاء على اةدوع مدن غايدات األهددا اإليائيدة
لألل ية واملتمثلة ج خت يض نسبة السدكا) الدذين يعدانو) مدن نقدص التاذيدة إىل النصدف لدوم
 4132ج البلدا) النامية هي ج متناوم اليد؛
ورغ ما أحرز من تقدم عام هإنه ال تزام هنداك اختالهدات ملاوودة بدا األقدالي  .هدإقلي أمريكدا
الالتينية والبار الكارييب سجل أكرب مستوى من التقدم العام ج زيادة األمن الاذائي بينمدا أحدرزت
منطقتددا أهريقيددا جنددوب الصدداراء الكددربى وغددرب آسدديا اللتددا) تضددررتا مددن الكددوارث الطبيعيددة
والنزاعات تقدما متوااعا؛
ميثل التالي بااللتزام السياسي املستمر على أعلدى مسدتوى مدع اعتبدار األمدن الادذائي والتاذيدة
أولويات قصوى شرطاً مسبقاً الستئصام شأهة اةوع .تشري دراسات ادالة الواردة ج تقريدر حالدة
انعدام األمن الاذائي ج العا  4132إىل أ) أقالي مثل أهريقيا وأمريكا الالتينية والبار الكارييب
إااهةً إىل عدد من هرادى البلدا) ج أقالي أخرى قدد عدززت التزامهدا السياسدي بداألمن الادذائي
والتاذية؛
يقتضي ادد من اةوع اتباع نهج متكامل يشتمل على ما يلي :ختصيص استثمارات عامة وخابدة
لزيادة اإلنتاجية الزراعية؛ وحتسا هرص الوبوم إىل املدخالت واألرااي واخلدمات والتكنولوجيدا
واألسواق؛ واختاذ التدابري الرامية إىل تشجيع التنمية الري ية؛ واما) ادماية االجتماعيدة لل ئدات
األشد اع ا اا ج ذلك تعزيز قدرتها على الصدمود أمدام النزاعدات والكدوارث الطبيعيدة؛ ووادع
بددرامج خابددة بالتاذيددة ال سدديما ملعاةددة نقددص املاددذيات الدقيقددة لدددى األمهددات واألط ددام
دو) سن اخلامسة.

رابعاً -التقارب بني السياسات
ألف -املوائد املستديرة حول السياسات
() 3

الفاقد واملُهدر من األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة

 -33عرض السيد خالد الطويل (مصر) مقرر املائدة املستديرة حوم السياسدات بشدأ) ال اقدد واملهددر مدن
األغذية ج سياق النظ الاذائية املستدامة املواوع واق ح وموعة من التوبيات.
وإ) اللجنة:
 -34إذ رحبت بتقرير هريق اخلرباء الرهيع املستوى وأقرت بأ) ال اقد واملُهددر مدن األغذيدة يد ثرا) علدى
استدامة النظ الزراعية والاذائية وقدرتها على الصمود وعلى اما) األمدن الادذائي والتادذوي للجميدع هلدذا
اةيل ولألجيام املقبلة .ويدع ادد من ال اقد واملهدر من األغذية استخدام املدوارد الطبيعيدة بشدكل أهضدل.
وأقرت اللجنة بأ) ال اقد واملُهدر من األغذية همدا نتيجدة لكي يدة عمدل الدنظ الاذائيدة .وهدي تددعو مجيدع
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أبااب املصلاة – الدوم اا هيهدا مسدتويات حوكمدة أخدرى ذات بدلة واملنظمدات الدوليدة والقطداع
اخلاص واجملتمع املدني – لالع ا بأ) األمدن الادذائي والتاذيدة همدا هددها مركدزيا للدنظ الاذائيدة
املستدامة وملعاةة ال اقد واملُهدر من األغذية هرديدا ومجاعيدا لتاسدا اسدتدامة هدذه الدنظ وأمنهدا الادذائي
وإمكاناتها التاذوية .وميكن تعريف األسباب الكامندة وراء ال اقدد واملُهددر مدن األغذيدة وادلدوم هلمدا علدى
خمتلف املستويات (وهي معرهة ج تقرير هريق اخلرباء الرهيع املستوى باةزئيدة و املتوسدطة و الكليدة ).
وهذه املستويات الثالثة م يدة ج حتديد األدوار احملتملة ملختلف أبااب املصلاة.
 -31وأوبت بأ) يتعهد مجيع أبااب املصلاة املعنيا وهقا إلمكانياته وأولوياته باختاذ إجراءات
هعالة من حيث التكل ة وعملية ومراعية للبيئية امن املسدارات املتوازيدة األربعدة التاليدة بطريقدة شداملة
ومتكاملة وتشاركية.
( )3حتسا مجع البيانات وتبادم املعار
(أ)

بشأ) ال اقد واملهدر من األغذية

يقوم مجيع أبااب املصلاة:
 بتعزيز هه مش ك حوم طبيعة ونطاق ال اقد واملُهدر مدن األغذيدة ثدا قدد يد دي إىل
تعريف مش ك هلما.
 بتاسا مجع البياندات بشدأ) ال اقدد واملُهددر مدن األغذيدة املصدن ة عندد االقتضداء
وش اهيتها وتبادهلا ج مجيع مراحل السلسلة الاذائية وأيضاً تبادم اخلدربات وأهضدل
املمارسات املتعلقة بادد من ال اقد واملُهدر من األغذية ج النظ الاذائية.

(ب) تقوم منظمة األغذية والزراعة وكذلك املنظمات األخرى ذات الصلة:
 بالنظر ج واع بروتوكوالت ومنهجيات مش كة وحتسدا االتسداق بدا تلدك القائمدة
منها لقياس ال اقد واملُهدر من األغذيدة وحتليدل أسدبابه .وينبادي أ) يصدري ذلدك مدن
خالم عملية شاملة وتشاركية تراعي املنتج والبلد وخصدائص مجيدع أبدااب املصدلاة
ومبادراته وباالستناد إىل خربة منظمة األغذية والزراعدة والصدندوق الددولي للتنميدة
الزراعية وبرنامج األغذية العاملي ومنظمات أخرى سب االقتضاء.
( )4واع اس اتيجيات هعالة للاد من ال اقد واملُهدر من األغذية
(أ)

تقوم الدوم:
 بتنظي عملية شاملة حسب االقتضداء تسدمح اشداركة واسدعة النطداق مدن أبدااب
املصلاة مثدل القطداع اخلداص واجملتمدع املددني والسدلطات احملليدة ودو) الوطنيدة
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لتمكا أبااب املصلاة من حتديدد أسدباب ال اقدد واملُهددر مدن األغذيدة وادلدوم
احملتملة واةهات ال اعلة الرئيسية وأولويات العمل ال ردي واةماعي .ويتطلب ذلك
حتديد أبااب املصلاة الذين عليه أ) يشاركوا ج حتديد ادلدوم وتن يدذها ادا ج
ذلك على املستويا دو) الوطين واحمللي وج مجيع الدنظ الاذائيدة والتكداليف ومدن
سيتاملها وكذلك ال وائد احملتملة .ويتطلدب ذلدك أيضداً حتديدد القيدود والتادديات
وواع اس اتيجيات ملعاةتها.
(ب) تقوم منظمة األغذية والزراعة وكذلك املنظمات األخرى ذات الصلة:
 بدع هذه العمليات الوطنية بالتعاو) مع الشركاء من خالم تشجيع األساليب املنهجيدة
املتكيّ ة مع خصائص البالد واملبنية على نهج منهجية ومش كة با القطاعات لي خذ
بعا االعتبار التكامل احملتمل با السالسل الاذائية.
( )1اختاذ خطوات هعالة للاد من ال اقد واملُهدر من األغذية
(أ) استنادا إىل األولويات واالس اتيجيات اليت مت حتديدها تشجَع الدوم و سب االقتضداء
السلطات دو) الوطنية واحمللية على خلق بيئة مواتية للاد مدن ال اقدد واملُهددر مدن األغذيدة مدن
خالم السياسات املستجيبة الحتياجدات اةنسدا واالسدتثمارات وتبدادم اخلدربات واددواهز
املمتثلة لاللتزامات الدولية ذات الصلة اا ج ذلك تشجيع األياط املستدامة لالستهالك واإلنتدا،
وهقا للوائح الوطنية والدولية لصاة اإلنسا) واديوا) مع ال كيز بوجه خاص على ما يلي:








تشجيع االستثمار واالبتكارات القائمة على املعرهة التقليدية والعلميدة للادد مدن ال اقدد
واملُهدر من األغذية نظرا إىل الدنهج الزراعيدة املسدتدامة املختل دة الديت تدذكر ابدادئ
االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية وخابة املبدأ .2-2
االستثمار ج البنية التاتية وغريها من السلع واخلدمات العامة للاد من ال اقد واملُهددر
من األغذية ولضما) استدامة النظ الاذائية (مثل مراهق التخزين والتجهيدز وإمددادات
الطاقة املوثوقدة والنقدل والتكنولوجيدات املناسدبة) وحتسدا سدبل وبدوم منتجدي
األغذيددة ومسددتهلكيها إىل األسددواق (مثددل حتسددا املعلومددات عددن األسددواق واملعرهددة
عن املنتج).
تطبيق إطار سياسي وتنظيمي مناسب لتشجيع القطاع اخلاص واملستهلكا على اختاذ
خطوات للاد من ال اقد واملُهدر من األغذية على سبيل املثام من خالم تصمي وتن يدذ
بكوك سياسات مناسبة ومن خالم تعزيز تنوع السالسل الاذائية.
دع باار منتجي األغذية ووهزيها ومنظماته لتاسدا هدرص الوبدوم إىل املعرهدة
واالبتكددارات واألسددواق واخلدددمات املاليددة واللوجسددتية (مثددل التخددزين والتجهيددز
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والتعبئة والنقدل) وغريهدا مدن اخلددامات الديت تعتدرب هامدة للادد مدن ال اقدد واملُهددر
من األغذية.
 دع وتشجيع املبادرات للاد من املصيد املرجتع وال اقدد واملُهددر هيمدا يتعلدق ادا بعدد
املصيد ج مجيع مراحل سلسلة القيمة السمكية.
 تقيي وحتسا عند االقتضاء إدارة التوريدات الاذائية العامدة وسياسدات وثارسدات
التوزيع للاد من ال اقدد واملُهددر مدن األغذيدة مدع ادما) سدالمة األغذيدة وجودتهدا
ومحاية البيئة وحتسا الك اءة االقتصدادية والسدعي إىل حتقيدق املنداهع االجتماعيدة
على سبيل املثام تسهيل الوبوم لصاار منتجي األغذية عند االقتضاء.
 موابلة استكشا تأثري سالسل التوريد القصرية والزراعة املدعومة من اجملتمع احمللي
واألسواق احمللية ج اةهود للاد من ال اقد واملُهددر مدن األغذيدة علدى طدوم السلسدلة
الاذائية وخابة بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف.
(ب) يقوم مجيع أبااب املصلاة






()،

سب االقتضاء:

بتنظي الدورات التدريبية وبناء القدرات من أجل تعزيز استخدام التكنولوجيات املالئمة
وأهضل املمارسات للاد من ال اقد واملُهدر من األغذية.
بتشجيع االبتكار وتبادم أهضل املمارسات وتبادم املعرهة والتكنولوجيا بطرق طوعيدة
ومت ق عليها من أجل ادد من ال اقد واملُهدر من األغذية.
بتعزيز التنسيق با أبااب املصلاة لتاسا ادوكمدة والك داءة علدى طدوم السلسدلة
الاذائية وتنظي ال ه اةماعي واإلجراءات للاد من ال اقد واملُهدر من األغذية.
بتشجيع املستهلكا على خ ض مستوى ال اقد واملُهدر من األغذية ج األسر مدن خدالم
تقدي املشورة ونشر املعلومات واألدلة القائمة على املعرهة العلمية واملعرهة التقليدية.
بتشجيع مشاركة مجيع اةهات ال اعلة وال سيما املرأة ج ادمدالت العامدة وتعلدي
الشباب وتوعية املستهلكا حوم أهمية وطرائق ادد من ال اقد واملُهدر من األغذية.
بتشجيع تعزيز تنظي السلسلة الاذائية للاد من ال اقد واملُهدر من األغذية مع االقدرار
بآثار اإلجراءات ج مجيع أحناء النظ الاذائية.

يقوم القطاع اخلاص:
 باالاطالع بدور قيادي ج منع ال اقد واملُهدر من األغذية وادد منهما من خالم الباث
والتطوير واالبتكارات التكنولوجية من أجل ادد من ال اقد واملُهدر من األغذية داخدل
نظ إنتاجه والتوزيع وهقا لألنظمة الوطنية.
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 جبمع وتبادم البيانات بشأ) ال اقد واملُهدر من األغذية واةهود املبذولة للادد منهمدا
وتايري املمارسات لتعزيز ادد من ال اقد واملُهدر من األغذيدة ج األعمدام واألسدر ودمدج
هذه اإلجراءات ج املمارسات التجارية وسياسات مس ولية الشركات.
 بواع وحتسا ثارسات ومعايري الصناعة املتعلقة اصادر املنتجدات وبيعهدا بالتجزئدة
للاد من ال اقد واملُهددر مدن األغذيدة وخابدة املعدايري املسدتخدمة للقبدوم انتجدات
األغذية أو رهضها (مثل املعايري اةمالية لل اكهة واخلضدروات واملنتجدات اديوانيدة
والسمكية) .وميكن تن يذ ذلك مثالً من خالم حتديدد أسدعار متبايندة لت دادي اخلسدائر
االقتصادية واخلسائر ج القيمة التاذوية.
(د)

تقوم الدوم واملنظمات القطرية والدولية املعنية بالباث والتطوير:








بزيادة االستثمار ج الباوث واالبتكدارات التكنولوجيدة واالجتماعيدة ج مجيدع مراحدل
السلسددلة الاذائيددة مددع إيددالء االهتمددام الواجددب الحتياجددات ومعرهددة بدداار منتجددي
األغذية للاد بشكل هعدام مدن ال اقدد واملُهددر مدن األغذيدة ولزيدادة قيمدة املنتجدات
الزراعية ج سالسل القيمة الاذائية ككلّ مثالً من خالم إطالة عمر التخزين مع محاية
سالمة األغذية وح ظ القيمة التاذوية.
باملساهمة ج تقدي اخلدمات اإلرشادية املناسبة والتدريب املركزة بشدكل خداص علدى
نظ النقل والتخزين والتجهيز والتعبئة والتوزيع علدى نطداق بداري للادد مدن ال اقدد
واملُهدر من األغذية.
بإجراء الباوث عن ال اقد واملُهدر من األغذية من أجل وادع إطدار حتليدل منهجدي أو
منهجيددة لتاديددد ال اقددد واملُهدددر مددن األغذيددة بهددد خت يضددهما ولتقيددي تددأثري
االستخدامات البديلة لل اقد واملُهدر مدن األغذيدة مثدل العلدف والطاقدة واالسدتخدامات
الصناعية وغريها.
بالتعاو) ودع اإلجدراءات لتشدجيع البادوث التشداركية جبند ًا إىل جندب مدع بداار
منتجي األغذية للاد من ال اقد واملُهدر من األغذية.

( )2حتسا تنسيق السياسات واالس اتيجيات واإلجراءات من أجل ادد من ال اقد واملُهدر من األغذية
(أ) تقوم الدوم وحسب االقتضاء السلطات دو) الوطنية واحمللية وكدذلك اآلليدات ادكوميدة
الدولية:
 بدمج الشواغل وادلوم املتعلقة بال اقدد واملُهددر مدن األغذيدة ونهدج للدنظ الاذائيدة
سب االقتضاء ج السياسدات الزراعيدة والاذائيدة وج غريهدا مدن السياسدات ذات
الصلة وبرامج التنمية.
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-32

باسددتخدام آليددات لقيدداس التاسددن مددع مددرور الوقددت وحتديددد األهدددا املناسددبة
واسدتاداث بيئدة مواتيدة مددن خدالم السياسدات واددواهز لتقليددل ال اقدد واملهددر مددن
األغذية وهقا لألولويات الوطنيدة واسدتنادا إىل التسلسدل اهلرمدي السدتخدام الادذاء
ولدديس هدددره (أي الوقايددة اس د داد الاددذاء وإعددادة توزيددع أغذيددة سددليمة وماذيددة
على الناس).
بتشجيع مجيع أبااب املصلاة على ادما) االسدتخدام األمثدل للمدوارد واددد مدن
ال اقد واملُهدر من األغذية والباث عن ادلدوم ل درز املُهددر مدن األغذيدة واددد مدن
الن ايات ج مكبات القمامة.
بدع اةهود الرامية إىل ا لتبسدي واالتسداق والتواديح والتنسديق ملعندى حتديدد تداري
األغذية واستخدامه مع ادما) سدالمة األغذيدة علدى املسدتوى القطدري وكدذلك علدى
املستوى الدولي مع مراعاة مبادئ الدستور الاذائي وعمله اةاري.
بدع تنسيق اةهود من خالم دعد مبدادرات أبدااب املصدلاة املتعدددين للادد مدن
ال اقد واملُهدر من األغذية على مجيع املستويات.
بإقرار األدوار اهلامة للسلطات الوطنية ودو) الوطنية والسلطات احمللية ذات الصدلة
واهليئات امل ل ة من أبااب املصلاة املتعددين ومبادراته للادد مدن ال اقدد واملُهددر
من األغذية.

وأخرياً شجعت اللجنة:
 منظمة األغذية والزراعة بالشراكة مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة على دع
ادكومات ج ادد من ال اقد واملهدر من األغذية ج سياق النظ الاذائية املستدامة اا
ج ذلك من خدالم مسداعدتها ج تقيدي الدنظ الاذائيدة اخلابدة بهدا وتشدجيع تبدادم
اخلربات الناجاة والتاديات اليت متت مواجهتها والدروس املست ادة من مبدادرات
ادد من ال اقد واملُهدر من األغذية.
 أعضاء اللجنة واملشاركا هيها إىل جانب أبااب املصلاة على رهع مستوى الدوعي
بشأ) أهمية ادد من ال اقد واملُهدر من األغذيدة مدن خدالم نشدر تقريدر هريدق اخلدرباء
الرهيع املستوى عن ال اقد واملُهدر مدن األغذيدة ج سدياق الدنظ الاذائيدة املسدتدامة
وتقاس هذه التوبيات مع املنظمات واهليئات الدولية.
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مائدة مستديرة بشأن السياسات عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
املستدامة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية

 -32عدرض السديد ( Johan Williamsالندر ويج) مقدرر املائددة املسدتديرة بشدأ) السياسدات عدن مصدايد
األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة ج حتقيق األمدن الادذائي والتاذيدة املوادوع واقد ح وموعدة مدن
التوبيات.
وإ) اللجنة:
 -32رحبت بتقرير هريق اخلرباء الرهيع املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذيدة بشدأ) مصدايد األمسداك
وتربية األحياء املائية املستدامة لتاقيق األمن الاذائي والتاذية وتقر باستنتاجاته باعتبارها مساهمة مهمدة ج
توبيات اللجنة؛
 -32و أقرت اساهمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيدة ج حتقيدق األمدن الادذائي والتاذيدة كمصددر
رئيسي للربوتا واملاذيات األساسية وكموهر للدخل وسبل العي..
 -31وأقرت بأ) استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية تشكل شرطاً أساسياً لتاقيق األمن الاذائي
والتاذية.
 -33وأوبت بأ) يتخذ مجيع أبااب املصلاة اإلجراءات التاليدة ملعاةدة التادديات املتعلقدة بالتنميدة
والسياسات واإلدارة والتن يذ من أجل اد او على مساهمة مصايد األمساك وتربيدة األحيداء املائيدة املسدتدامة
ج حتقيق األمن الاذائي والتاذية وتعزيز هذه املساهمة:
(أ)

إعطاء األمسداك املكاندة الديت تسدتاقها ج االسد اتيجيات والسياسدات والدربامج املتعلقدة
باألمن الاذائي والتاذية
 جعل األمساك جزءاً بارزاً وال يتجزأ من االس اتيجيات والسياسات والدربامج املتعلقدة
بدداألمن الاددذائي والتاذيددة مددع إيددالء اهتمددام خدداص للنهددوض باألمسدداك كمصدددر
للربوتينات واملاذيات الدقيقة اةيدة.
 وتشددجيع اسددتهالك األمسدداك ال سدديما بالنسددبة إىل النسدداء ادوامددل واملراددعات
واألط ام اا ج ذلك من خالم التاذية املدرسية هضالً عن املسنا.
 تعزيز سالمة األغذية باعتبارها عنصراً مهم ًا من عنابر األمن الاذائي والتاذية.
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(ب)

تعزيز السياسات بشأ) مصايد األمساك وتربية األحياء املائيدة املسدتدامة وإدارتهدا وتصدمي
اس اتيجيات للتكيف مع تاري املناخ لتاقيق األمن الاذائي والتاذية






()،

دع كدل اةهدود الراميدة إىل معاةدة حداالت جتداوز طاقدة املصدايد والصديد امل درط
لألمساك ج سياق األمن الاذائي والتاذية وادا يتماشدى مدع الوثيقدة اخلتاميدة ملد متر
ريو 41+املعنونة املستقبل الذي نصبو إليه
دع املبادرات اليت من شأنها ادد إىل أقصى درجة من األمسداك املرجتعدة وال اقدد
واملهدددر منهددا ج مرحلددة مددا بعددد املصدديد ج مجيددع مراحددل سلسددلة القيمددة اخلابددة
باألمساك.
تعزيز اإلحصاءات الدولية ودع الباوث لتاسا املعرهدة بشدأ) أثدر إنتدا ،األمسداك
واستهالكها على التاذية.
اإلقددرار باملعددار احملليددة ومعددار وموعددات بدديادي األمسدداك األبددليا وتعزيددز
استخدامها ج ما يتعلّق باألمن الاذائي والتاذية.

تعزيز تن يذ مدونة السلوك بشأ) الصيد الرشيد من جانب منظمة األغذيدة والزراعدة
لألم املتادة بهد زيادة مساهمة مصايد األمساك ج األمن الاذائي.
مجع املعلومدات والبياندات لتاسدا املعرهدة بشدأ) آثدار تادري املنداخ علدى اسدتزراع
األمساك وحصادها وربد تأثري تاري املناخ على املوارد السمكية.
تعمي التكيف مع تاري املناخ وإدماجه ج السياسات اخلابة اصايد األمساك وتربيدة
األحياء املائية وإدرا ،االعتبارات املرتبطة اصايد األمساك وتربية األحيداء املائيدة ج
السياسات عن تاري املناخ حسب االقتضاء.
حتديد السياسات والربامج واألنشطة الرامية إىل معاةة تأثريات الزراعة القائمة علدى
األرااي وتعزيزها اا ج ذلك إدارة امللوثات والرواسب واملاذيات على ادصوم على
املياه الساحلية والداخلية.

اغتنام ال رص اليت تتياها تنمية تربية األحياء املائية ومواجهة التاديات املرتبطة بها
 تعزيز الباوث واالبتكار ومبادرات التنمية الرامية إىل تعزيز مساهمة تربية األحيداء
املائية املستدامة ج حتقيق األمن الاذائي والتاذية ودعمها مع إيالء العنايدة الواجبدة
إىل حتسا ك اءة األعال ومكاهاة األمراض.
 تشجيع إقامة التعاو) بدا بلددا) اةندوب إىل جاندب التعداو) بدا بلددا) الشدمام
واةنوب وتن يذ هذا التعاو) لتشجيع تقاس التجارب والتعل منها ج تربية األحيداء
املائية.

CFS 41 FINAL REPORT

(د)

اإلقرار اساهمة مصايد األمساك الصارية النطاق






(هد)

اساهمة مصايد األمساك الصارية ادج اخلابة ج حتقيق األمدن الادذائي

االع ا
والتاذية
تعزيز تن يذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضدما) اسدتدامة مصدايد األمسداك الصدارية
ادج ج سياق األمن الادذائي والقضداء علدى ال قدر ودعمهدا ج مدا يتعلدق بداألمن
الاذائي والتاذية.
األخذ بعا االعتبار احتياجدات مصدايد األمسداك الصدارية النطداق ج ودام تصدمي
السياسات والربامج الوطنية والدولية املتعلقة اصايد األمساك وتن يدذها ادا ج ذلدك
خط االستثمار حسب االقتضاء.
دع املنظمات احمللية ج تعزيز مصايد األمساك الصارية النطاق وإدماجها ج عمليدات
بنع القرار.

تعزيز أسواق األمساك ومساهمة التجارة ج حتقيق األمن الاذائي والتاذية





(و)

13

تعزيز دمج األمن الادذائي والتاذيدة ج أهددا السياسدات واآلليدات املتعلّقدة بتجدارة
األمساك.
السعي إىل تنمية التجارة باألمساك وتعزيزها وتيسريها دعماً لألمن الادذائي والتاذيدة
مع جتنب إنشاء ادواجز اةمركية وغري اةمركية.
السعي إىل تالج التدابري التجارية اليت قد تضر اصايد األمساك تربية األحيداء املائيدة
الصارية النطاق.
تعزيز حتقيق عائدات عادلة على امتداد سلسلة القيمة اخلابدة باألمسداك وتشدجيع
الرواب التجارية املباشرة با منتجي ومستهلكي األمساك مع إيدالء العنايدة الواجبدة
إىل سالمة األغذية.

حتسا ادماية االجتماعية وحقوق العمل
 السعي إىل حتسا ورو العمل ج قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية اا
ج ذلك السالمة ج البار والنهوض بالعمدل الالئدق والقضداء علدى العمدل القسدري
وعمالة األط ام وتطوير أنظمة ادماية االجتماعية.
 استكشا طرق إدما ،عمليات تن يذ النظ اخلابة بالصيد والعمل.

(ز)

معاةة البعد املتعلّق باملساواة با اةنسا بشكل كامل ج قطاعي مصايد األمساك وتربيدة
األحياء املائية
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(ح)

إسناد أولويدة قصدوى إىل دعد النسداء العدامالت ج ودالي مصدايد األمسداك وتربيدة
األحياء املائية من خالم التخطدي والتشدريع واإلقدرار أو ختصديص املدوارد بشدكل
مالئ وتعزيز مساهمتهن ج حتقيق األمن الاذائي والتاذية.
تعزيز املساواة با اةنسا ومتكا املرأة ج والي مصدايد األمسداك وتربيدة األحيداء
املائية وتعزيدز مشداركتها ج السياسدات واالسدتثمارات واملشداريع واألنظمدة املتعلقدة
قوق الصيد والوبوم إليها.
تعزيز ادصوم على التدريب املراعي لنوع اةنس ومجع البياندات املناسدبة واملصدن ة
سب نوع اةنس.
اإلقرار بعمل ومساهمة النساء العامالت ج ودام بديد األمسداك واملعنيدات بعمليدات
ادصاد الساحلية والداخلية واما) محاية حقوقهن ج هذا السياق.

إدرا ،اهلواجس املتعلّقة باألمن الاذائي والتاذية ج السياسدات والدربامج املرتبطدة اصدايد
األمساك وتربية األحياء املائية










تعزيز تن يذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشدأ) ادوكمدة الرشديدة ديدازة األراادي
ومصايد األمسداك والاابدات ج سدياق األمدن الادذائي الدوطين (اخلطدوط التوجيهيدة
الطوعية) مع اإلقرار باألهمية اخلابة الديت تتّسد بهدا املدادة  1-1بشدأ) األراادي
ومصايد األمساك والاابات اليت يت استخدامها وإدارتها بشكل مش ك.
تعزيز مشاركة اجملتمعات القائمة على بيد األمساك والعاملا ج قطاع بيد األمسداك
ج مجيع القرارات الديت تد ثّر علدى سدبل كسدب عيشده ومتدتّعه بدادق ج الادذاء
سب التعريف الذي ينص عليه القانو) الوطين.
تعزيز محاية ادقوق القائمة واديدازة اةاريدة للمواقدع اخلابدة باألشدخاص الدذين
يعانو) من انعدام األمن الاذائي واجملتمعات القائمدة علدى بديد األمسداك والشدعوب
األبلية والقبلية مع األخذ بعا االعتبار اخلطوط التوجيهية الطوعية.
النظر ج اآلثار النامجدة عدن السياسدات والتددخالت واالسدتثمارات املتعلقدة بقطداعي
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية واجملتمعات ذات الصلة علدى األمدن الادذائي
والتاذية.
تعزيز التعاو) الدولي لبناء قدرات البلدا) النامية على القيام اا يلي:
o
o
o

إدارة املوارد املائية ادية بصورة مستدامة؛
منع الصيد غري القانوني دو) إبالغ ودو) تنظي وردعه والقضاء عليه؛
تعزيز ودع تن يذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضما) اسدتدامة مصدايد األمسداك
الصارية النطاق؛
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تسهيل الوبدوم إىل التمويدل واألسدواق خابدة بالنسدبة إىل مصدايد األمسداك
وتربية األحياء املائية الصارية النطاق؛
تعزيز مجعيات الصيادين ومربي األمساك.

اا يزيد من مساهمة األمساك ج حتقيق األمن الاذائي والتاذية.
 اختاذ اإلجراءات املالئمة ملندع الصديد غدري القدانوني دو) إبدالغ ودو) تنظدي وردعده
والقضاء عليه اا يتماشى مع القانو) الوطين والصكوك الدوليدة ذات الصدلة حسدب
االقتضاء مع اإلقرار بالتأثريات السلبية النامجة عن الصيد غدري القدانوني دو) إبدالغ
ودو) تنظي على األمن الاذائي والتاذية على املستويا احمللي والعاملي.
(ط)

وعالوة على ذلك دعت اللجنة املنظمة إىل القيام اا يلي:
 تولي القيادة لبذم جهد من أجل حتسا األدوات لتقيي األربددة السدمكية وتعزيدز
النهج املستدامة إلدارة مصايد األمساك وتنمية تربية األحياء املائيدة لتاسدا مسداهمة
األمساك ج حتقيق األمن الاذائي والتاذية.
 املساعدة ج تسهيل حتسا السياسات واالس اتيجيات اخلابة اصايد األمساك من
خالم تعزيز الش اهية والشمولية وال سيما املشاركة ال عالة ملصدايد األمسداك الصدارية
النطاق وإدما ،القضايا املتصلة اصدايد األمسداك وتربيدة األحيداء املائيدة ج الدربامج
واملبادرات الدولية الرئيسية مع إيالء العناية الواجبة إىل األمن الادذائي والتاذيدة
والتخ يف من وطأة ال قر.
 اإلشارة براحة إىل أ) املوارد السمكية ومصدايد األمسداك وتربيدة األحيداء املائيدة هدي
حيوية ملكاهاة اةوع وتأما األغذية املاذية للجميع ج مجيع الوثائق عدن الزراعدة
واألمن الاذائي والتاذية.

(ي )

دعت اللجنة األعضداء واملشداركا وأبدااب املصدلاة وةندة مصدايد األمسداك إىل القيدام
اا يلي:
 االرتقاء استوى الوعي إزاء أهمية مصايد األمساك وتربيدة األحيداء املائيدة ج حتقيدق
األمن الاذائي والتاذية ال سيما خالم امل متر الدولي الثاني املعين بالتاذية وحنو
إعداد خطة التنمية ملا بعد عام  4132ونشر التقرير الصادر عن هريق اخلرباء الرهيدع
املسدتوى بشدأ) مصدايد األمسداك وتربيدة األحيداء املائيدة املسدتدامة لتاقيدق األمددن
الاذائي والتاذية والتوبيات اليت رهعتها ةنة األمدن الادذائي العداملي إىل املنظمدات
واألجهزة الدولية.
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رابع ًا (باء)

املبادئ اخلاصة باالستثمارات الزراعية املسؤولة
يف الزراعة ونظم األغذية

 -41قدمت السيدة ( Christina Blankسويسرا) رئيسدة وموعدة العمدل امل توحدة العضدوية (وموعدة
العمددل) املعنيددة باالسددتثمارات الزراعيددة املس د ولة الوثيقددة  CFS 2014/41/4املعنونددة املبددادئ اخلابددة
باالستثمارات الزراعية املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية .
وإ) اللجنة:
(أ)

أعربت عن امتنانها لرئيس وموعة العمل وأعضدائها واملشداركا هيهدا هضدال عدن األماندة
وذلك على العملية التشاورية الشاملة والش اهة واالختتدام النداجح للم اوادات الديت أجريدت
بروح بنّاءة؛

(ب) وأيدت املبادئ اخلابة باالستثمارات الزراعية املس ولة ج الزراعدة ونظد األغذيدة (املبدادئ)
املرهقة بهذا التقرير باعتبارها املرهق دام؛
( )،وأحاطت علم ًا بأ) املبادئ طوعية وغري ملزمة من الناحية القانونية؛
(د) وشجعت مجيع أبااب املصدلاة علدى نشدر هدذه املبدادئ بدا اهليئدات املكوندة هلدا علدى
املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية؛
(هد) وشددجعت مجيددع أبددااب املصددلاة علددى تعزيددز تن يددذ املبددادئ واسددتخدامها ودعمهددا لدددى
االستثمار ج نظ الزراعة أو األغذية ولدى بياغة االس اتيجيات والسياسدات والدربامج ذات
الصلة؛
(و)

وقررت إحالة املبادئ إىل األجهزة الرئاسية للمنظمة وبرنامج األغذية العاملي والصدندوق الددولي
للتنمية الزراعية للنظر هيها اوجب ال قرة  32من املدادة  11مدن الالئادة العامدة للمنظمدة
وال قرة  3من املادة  31من الالئاة الداخليدة للجندة (الوثيقدة  )CFS:2011/9 Rev.1ووهقدا
لل قرة  44من وثيقة إبالح اللجنة (الوثيقة )CFS:2009/2 Rev2؛

(ز)

وقددررت أ) تطلددب مددن اةمعيددة العامددة لألم د املتادددة عددن طريددق اجمللددس االقتصددادي
واالجتماعي النظر ج املبادئ وتأييدها واما) نشرها على نطاق واسدع علدى مجيدع منظمدات
ووكاالت األم املتادة ذات الصدلة اوجدب ال قدرة  32مدن املدادة  11مدن الالئادة العامدة
للمنظمة وال قرة  2من املادة  31من الالئاة الداخلية للجنة (الوثيقدة )CFS: 2011/9 Rev.1
وال قرة  43من وثيقة إبالح اللجنة (الوثيقة )CFS:2009/2 Rev.2؛

(ح) وواهقت علدى إدرا ،املبدادئ ج عمليدة حتدديث اإلطدار االسد اتيجي العداملي لألمدن الادذائي
والتاذية.
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رابع ًا (جيم) برنامج العمل املعين بالتصدي النعدام األمن الغذائي
يف األزمات املمتدة
 -43درست اللجنة الوثيقة  CFS 2014/41/5 Rev. 1بعندوا) برندامج العمدل املعدين بالتصددي النعددام
األمن الاذائي ج األزمات املمتدة اليت قدمتها سعادة الس رية ( Josephine Wangari Gaitaكينيا) الرئيسة
املشاركة جملموعة العمل امل توحة العضوية بشأ) برنامج العمل.
وإ) اللجنة:
(أ)

أثنت على اةهود اليت بدذهلا حتدى اآل) مجيدع أبدااب املصدلاة هيمدا يتعلدق ا اوادات
برنامج العمل املعين بالتصدي النعدام األمن الاذائي ج األزمات املمتدة ؛

(ب) وسلّمت باداجة إىل إتاحة وقت إااج إلنهاء العملية وأقرت استمرارها واالنتهاء منها؛
( )،وأعادت التأكيد على دعمها لعملية تشاورية تشمل مجيع أبااب املصلاة املعنيا؛
(د) و أشادت بالتقدم احملدرز حتدى اآل) وأوبدت باالسدتناد إىل هدذه القاعددة مدع ال كيدز علدى
األجزاء امل تبقيدة مدن الوثيقدة واحد ام روح املشداركة والت داه الديت مت التوبدل إليهدا خدالم
م اواات يوليو/متوز  -أغسطس/آب  4132واد او عليها؛
(هد) وأعربت عن تقديرها اللتزام مجيع أبااب املصلاة ج اللجنة بإجناز الوثيقة؛
(و)

وك ّل ت مكتب اللجنة بالتشداور مدع اجملموعدة االستشدارية بددع مدن األماندة ومدع مراعداة
إمجالي برنامج عمل اللجندة ومواردهدا املتاحدة بالددعوة إىل عقدد جلسدات إاداهية للتشداور
والت اوض بهد واع الوثيقة ج بياتها النهائية لعرادها علدى اللجندة وإقرارهدا ج دورتهدا
الثانية واألربعا؛

(ز)

وطلبت من أمانة اللجنة اما) توهري خدمات ال مجة ال ورية جبميع اللادات الرمسيدة خدالم
امل اواات املقبلة وإتاحة النص املت اوض بشأنه باللاات اآلن ة الذكر.
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خامساً -التنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي العاملي
ألف -التنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي العاملي على املستويات العاملية
واإلقليمية والوطنية

املستويا) العاملي واإلقليمي
 -44متثل الارض من هذا البند من جدوم األعمام ج تعزيز الرواب وتشدجيع إقامدة حدوار بدا أبدااب
املصلاة ج اللجنة وأبااب املصلاة اآلخدرين املعنديا بداألمن الادذائي والتاذيدة علدى املسدتويات العامليدة
واإلقليمية والوطنية.
 -41ويتماشى ذلك مع األدوار الثالثة اليت تضطلع بها اللجنة وهدي :التنسديق علدى املسدتوى العداملي؛
وحتقيق تقارب السياسات؛ وتقدي الدع واملشورة إىل البلدا) واألقالي (وثيقة إبالح اللجنة .)4113
 -42واختذ القسما) العاملي واإلقليمي هلذا البند من جدوم األعمام شكل مناقشة ت اعليدة للخدرباء حتدت
إدارة رئيسة اللجنة السيدة .Gerda Verburg
 -42ومتثل مواوع اجتماع هريق اخلدرباء العداملي ج األمدن الادذائي والتاذيدة ج خطدة التنميدة ملدا بعدد
عام  4132وتألف هريق اخلرباء من كل من:






 Thomas Gassاألما العام املساعد إدارة الش و) االقتصادية واالجتماعية ج األم املتادة؛
 Klaus Rudischhauserنائب املدير العام إدارة التنسيق السياسي واملوااديعي املديريدة العامدة
للتنمية والتعاو) امل واية األوروبية؛
 Louise kantrowالتاددالف العدداملي لألعمددام املمثلددة الدائمددة لارهددة التجددارة الدوليددة لدددى
األم املتادة؛
 Per Pinstrup-Andersenرئيس اللجنة التوجيهية ل ريق اخلرباء الرهيع املستوى؛
 Stineke Oenemaاملنظمة الكنسية للتعاو) ج وام التنمية ثثلة آلية اجملتمع املدني.

 -42وقد أحاط السيد  Thomas Gassاللجندة علمد ًا بالعمليدة ادكوميدة الدوليدة الديت تد دي إىل بدياغة
األهدا اإليائية املستدامة مشدددًا علدى مدا تتسد بده امل اوادات حتدى اآل) مدن طدابع متعددد أبدااب
املصلاة وهو ما أدى إىل زيادة اهتمام اجملتمع الدولي بالعملية .وبيّن كيف أ)ّ اهلد  4املقد ح -القضداء
على اةوع وحتقيق األمن الاذائي وحتسا التاذية وتشدجيع الزراعدة املسدتدامة املددر ،ج وثيقدة نتدائج
وموعة العمل امل توحة العضوية بشأ) أهدا التنمية املستدامة قد تأثر بشدة بالوكاالت اليت تتخذ من رومدا
مقرا هلا.
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 -42وأشار السيد  Rudischhauserإىل أهمية عملية أهدا التنميدة املسدتدامة والتقريدر التجميعدي الدذي
يعمل األما العام على إبداره لوم نهاية السنة .وأعرب عن قلقه بشأ) كي ية تقاس التاديات اا هيها
عبء املس وليات .وبرح قائال إ) االحتاد األوروبي سيوابل أداء دور رئيسي ج امل اواات والتن يذ .وأقر بأ)
جدوم األعمام العاملي هذا سينطبق علدى اةميدع وأشدار إىل أ) حتقيدق اهلدد  4املقد ح يدرتب بأهددا
مق حة أخرى  -مثل تلك اليت تتعلق بالصاة والنمو وتاري املناخ كجزء من نهج شامل .وأشار إىل أنه رغد
وجود تأييد واسع لألهدا املق حة اليت جرى حتديدها ال تدزام هنداك بعدض األسدئلة والتادديات الديت
تشوب األهدا وامل شرات األساسية .وستاتا ،هذه العملية إىل توابل االهتمام والعمل مدن جاندب أبدااب
املصلاة بأكمله .
 -41وبرّحت السيدة  Louise kantrowبأ) القطاع اخلاص قد أبدبح شدريك ًا حيويد ًا ج اخلطدة العامليدة
للتنمية إذ أنه يشارك ج كل اجتماعات وموعة العمل امل توحة العضوية .وسلطت الضدوء علدى مددى أهميدة
الزراعة ج التالب على ال قر وطالبت باالع ا بالتنوع الواسع ج قطاع الزارعة .كما أبرزت الددور الرئيسدي
للشراكات العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية هيما يتعلق بالتن يذ.
 -43وذكّر السيد  Per Pinstrup-Andersenاألعضاء بأ) هريدق اخلدرباء الرهيدع املسدتوى ميكدن أ) يقددم
األدلة لدع خطة التنمية ملا بعد عام  4132وشددد علدى العالقدة السدببية القائمدة ج االجتداها بدا نظد
األغذية املستدامة واألمن الاذائي والتاذية م كداً اداجة إىل اعتماد نهج شامل .وج هدذا السدياق مدن املهد
معاةة العبء الثالثي لسوء التاذية من خالم اإلدرا ،الصريح لااية بشأ) السمنة وأسبابها.
 -11وأعربت السيدة  Stineke Oenemaعن قلقها حيام غيداب نهدج قدائ علدى حقدوق اإلنسدا) خلطدة
التنمية ما بعد عام  .4132وسلطت الضوء على الدور اداس للتاذية ج حتقيدق أهددا التنميدة املسدتدامة
والعكس بالعكس .وج هذا السياق متت اإلشارة إىل الدور اداس اليت ميكن أ) تضطلع به اللجنة ج متابعدة
امل متر الدولي الثاني املعين بالتاذية وأهدا التنمية املستدامة.
-13

ومتثل املواوع الذي تناوله هريق اخلرباء اإلقليمي ج جهود الربنامج الشامل للتنميةة الزراعيةة يف

أفريقيا (الربنامج الشامل) /الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا (نيبةاد) لتعمةيم بدعةد التغذيةة يف
جمال الزراعة أما أعضاء ال ريق هه :





 Haladou Salhaكبري املستشارين ال نيا الشراكة اةديدة من أجل التنمية ج أهريقيا؛
 Karim Mtamboمدير األمدن الادذائي الدوطين ج وزارة الزراعدة واألمدن الادذائي والتعاونيدات
مجهورية تنزانيا املتادة؛
 Djibo Bagnaرئيس منتدى املزارعا للبلدا) األهريقية؛
 Arne Cartridgeالرئيس التن يذي .Grow Africa
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 -14وقدم السيد  Haladou Salhaعراا موجزا عن الشراكة اةديدة من أجل التنمية ج أهريقيدا (نيبداد)
ونشأتها وإطار الربنامج الشامل وركائزه األربدع أي :إدارة األراادي وامليداه والوبدوم إىل األسدواق والبنيدة
األساسية واألمن الاذائي والتاذية والباوث الزراعية ونقل التكنولوجيدا .وأثدار مسدألة مسداءلة أبدااب
املصلاة ج تن يذ اإلطار الشامل .وأبلغ اللجنة بأ) شراكة نيباد أطلقت على أساس استثمار الربنامج الشامل
ومشاركته القوية ج حركة تعزيز التاذية مبادرة تنمية القدرات ج وام التاذية مدع إشدراك هدرق متعدددة
القطاعات ترأسها وزارة الزراعة ج  21بلدا أهريقيا بهد تعمي التاذية ج خط االسدتثمار التابعدة للربندامج
الشامل لضما) مساهمة االستثمارات الزراعية ج حتسا التاذية.
 -11وشدد السيد  Mtamboعلى أ) معاةة مسألة التاذية تشكل أولوية بالنسبة لبالده اليت لديها ةندة
توجيهية رهيعة املستوى حتت إشرا مكتب رئيس الوزراء .وأشار إىل أنه امن تطبيق نهج متعدد القطاعات
للتصدي لسوء التاذية مع االستثمار ج الباوث للتمكن من تطوير حمابيل غنية بال يتامينات .كما أكد علدى
اإلجنازات الكبرية اليت حتققت ج وام تعمي التاذية ج خطة االستثمار الزراعي ج تنزانيا مثل إنشداء بندد
ميزانية من قبل وزارة املالية خمصص حصريا ملسائل التاذية.
 -12وأواح السيد  Bagnaكيف أ) خمتلف األزمات قد سلّطت الضوء على الددور اهلدام الدذي ميكدن أ)
تضطلع به الزراعة .وج هذا السياق يعترب التنويع الزراعي عنصرا حامسا ج حل مشكلة التاذية هضال عدن
تطوير برامج متسقة تشمل مجيع اةهات ال اعلة .وأبرز ارورة تيسري الوبدوم إىل األسدواق والتعلدي للنسداء
والشباب وال ئات األكثر اع اً.
 -12وأشار السيد  Cartridgeإىل إعال) مابوتو وإعال) ماالبو ج عام  4132اللذين يتعهدا) باد داو علدى
الزخ ادالي للربنامج الشامل .وشدد على اداجة إىل ذهنية تن يذية تددع تعزيدز األغذيدة وتقصّدر سالسدل
القيمة وترعى الشراكات با القطاعا العام واخلاص .وأواح أنه نظرا إىل وجود خطدر التجدز هدإ)ّ التدآزر
واالتساق مهما) إىل جانب االلتزام القوي بالربد .كما أ)ّ األسدواق احملليدة واإلقليميدة ج أهريقيدا ندب أ)
تتعزز وتتنوع لتشمل حمابيل عالية القيمة.

دراسات ادالة الوطنية والدروس املست ادة :ادق ج الاذاء
 -12شكل هذا البند من جدوم األعمام أساساً للبندد املتعلدق بدادق ج الادذاء  -منظدور العشدر سدنوات.
ودعيت البلدا) التالية إىل تبادم اخلربات والدروس املست ادة ج بلدانها.
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السل ادور:
 -12عدرض السديّد  Orestes Fredesman Ortez Andradeوزيدر الزراعدة والثدروة اديوانيدة التقددم
احملددرز ج وددام التن يددذ ال عددام للاددق ج الاددذاء اددا ثدددث تادديريات ملاووددة ج ر يددة ادكومددة
واالس اتيجيات والسياسات اخلابة بها .وأشار إىل أ) مشروع القانو) حوم السيادة الاذائية واألمن الادذائي
والتاذية واالبالح الدسدتوري الدذي يدراد منده إدرا ،اددق ج الادذاء واملداء إىل الدسدتور والنظدام العداملي
للاماية االجتماعية كلّ ها خطوات مهمة ج هدذا االجتداه .وأشدار إىل قيدام ادكومدة بتن يدذ خطدة الزراعدة
األُسرية وإقامة املشاريع الري ية لتاقيق األمن الاذائي والتاذية واليت أسد رت عدن نتدائج ثتدازة .وأخدريًا
أشار إىل أهمية االرادة السياسية وااللتزام مشرياً إىل أ) تعزيز النتائج احملرزة يقوم على تكري السكا).
اهلند:
 -11سلّ السديد  Deepak Kumarاألمدا املشد ك مدن وزارة شد و) املسدتهلكا واألغذيدة والتوزيدع
العام الضوء على أولويتا مهمتا لبالده :أي اما) حياة كرمية للشعب واألمن الاذائي املستدام .وقدام إ)
قانو) األمن الاذائي الوطين ج اهلند الذي دخل حيّدز التن يدذ ج عدام  4131يعدا هدذه األولويدات مدن
خالم انتقام تارخيي من النموذ ،املتمثل ج التصدي للجدوع مدن منظدور الرهداه إىل معاةتده بواسدطة نهدج
مشولي قائ على ادقوق .وأاا أ) هذا النهج القائ على ادقوق يوهّر إطارا ملتابعة االحتياجدات التاذويدة
للدورة ادياتية وال سيما تلك اليت ختص ال ئات األكثر ادع ا مثدل النسداء ادوامدل واألمهدات املرادعات
واألط ام .وشرح نظام التوزيع العام ج اهلند لتن يذ القانو) وأهمية تكنولوجيا املعلومات لربده.
األرد):
 -13قام السديّد راادي الطراوندة األمدا العدام لدوزارة الزراعدة إ)ّ اددق ج الادذاء ينطبدق علدى كدل
األشخاص الذين يعيشو) ج األرد) اا يشمل الالجدئا .وقدد أشدار إىل أ) التادديات املاثلدة أمدام اإلنتدا،
الزراعي تأتي نتيجة اتساع األرااي الصاراوية ج األرد) .وأثنى علدى هعاليدة السياسدات الزراعيدة الوطنيدة
لعام  4131واس اتيجية األمن الاذائي وادد من ال قدر هضدال عدن اإلبدالحات التشدريعية الديت تسدتهد
النساء والشباب بصورة خابة .كما شددّد علدى اداجدة إىل إطدار عداملي للسياسدات مدن أجدل دعد التنميدة
الزراعية واس اتيجيات ادد من ال قر.
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خامسا (باء) -احلق يف الغذاء – منظور العشر سنوات
 -21نظرت اللجنة ج تن يذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لدع اإلعمام املطرد للاق ج غذاءٍ كا ٍ ج سياق
األمن الاذائي الوطين.
وإ) اللجنة:
(أ)

رحّبت باملساهمة القيّمة للخطوط التوجيهية الطوعية لدع اإلعمام املطرد للاق ج غدذاء كدا
ج سياق األمن الاذائي الوطين ج توجيه ادكومات الوطنية لددى وادع السياسدات والدربامج
واألطر القانونية اخلابة باألمن الاذائي والتاذيدة وتن يدذها خدالم السدنوات العشدر املاادية
وأعادت التأكيد على التزامها بتاقيق اإلعمام املطرد للاق ج الاذاء ج السنوات القادمة؛

(ب) وشدجّعت مجيددع أبددااب املصددلاة ج اللجنددة علدى تعزيددز االتسدداق السياسددي اددا يتماشددى
واخلطوط التوجيهية الطوعية لدع اإلعمام املطرد للاق ج غذاء كا ج سياق األمدن الادذائي
الوطين وأعادت التأكيد ج هذا السياق على أهمية التاذية باعتبارها عنصراً أساسي ًا من األمدن
الاذائي؛
( )،وأكدت ودداً على أهمية اح ام حقوق اإلنسدا) ومحايتهدا وتعزيزهدا وتيسدريها لددى وادع
السياسات والربامج املتعلّقة باألمن الاذائي والتاذية وتن يذها؛
(د) وأقرت بالتقدم احملرز ج تن يذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لدع اإلعمام املطرد للاق ج غذاء
كا ج سياق األمن الاذائي الوطين وشجعت اعتماد نهج حت م حقدوق اإلنسدا) وحتميمهدا
وتعززها وتيسرها باإلااهة إىل تعزيز اآلليات اليت تيسّر اختاذ القرارات املستنرية والتشداركية
والش اهة ج العمليات السياسية اخلابة باألمن الاذائي والتاذية اا ج ذلك الربدد واملسداءلة
بصورة هعّالة؛
(هد) وحثددت مجيددع أبددااب املصددلاة ج اللجنددة علددى إيددالء األولويددة القصددوى إىل األشددخاص
واجملموعات األكثر اع اً وتعرّااً النعدام األمن الاذائي وسوء التاذيدة لددى وادع السياسدات
والربامج املتعلّقة باألمن الاذائي والتاذية وتن يذها؛
(و)

وحثّت مجيع أبااب املصلاة ج اللجنة على إدرا ،املساواة با اةنسدا ومتكدا املدرأة ج
عمليات واع السياسات والربامج املتعلّقة باألمن الاذائي والتاذية وتن يذها؛

(ز)

وشددت على أهمية مشاركة أبااب املصلاة غري ادكدوميا ج وادع السياسدات والدربامج
املتعلّقة باألمن الاذائي والتاذية وتن يذها وربدها وتقييمها على مجيع املستويات.
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سادسا -آخر املعلومات عن مسارات عمل جلنة األمن الغذائي العاملي
ألف -برنامج العمل واألولويات والقضايا الناشئة
 -23نظرت اللجنة ج الوثيقة  CFS 2014/41/8املعنونة تقرير مرحلي عن برنامج العمل املتعدد السدنوات
للجنة األمن الاذائي العاملي وأولوياتها كما عراها السيد ( Luca Fratiniإيطاليا) رئديس وموعدة العمدل
امل توحة العضوية املعنية بربنامج العمل املتعدد السنوات إااهة إىل الوثيقة  CFS 2014/41/9املعنوندة مدذكرة
هريق اخلرباء رهيع املستوى بشأ) القضايا ادرجة والناشدئة لألمدن الادذائي والتاذيدة كمدا قددمتها السديدة
 Maryam Rahmanianنائبة رئيس اللجنة التوجيهية التابعة ل ريق اخلرباء الرهيع املستوى.
وإ) اللجنة:
(أ)

أعربت عن تقديرها لعمل وموعة العمل امل توحة العضوية املعنية بربنامج عمل اللجنة املتعددد
السنوات وأولوياتها (وموعة العمل)؛

(ب) وأعربت عن تقديرها ل ريق اخلرباء الرهيدع املسدتوى املعدين بداألمن الادذائي والتاذيدة (هريدق
اخلرباء) على مذكرته بشأ) القضايا ادرجة والناشئة لألمن الاذائي والتاذية ؛
( )،وأوبت بأ) توابل وموعة العمل أعماهلا باية تقددي اقد اح بشدأ) أنشدطة اللجندة املزمدع
تن يذها ج هد ة السدنتا  4132-4132بهدد إقرارهدا خدالم اةلسدة العامدة للجندة عدام
4132؛
(د) وطلبت إىل هريق اخلرباء إجراء دراسة عن التنمية الزراعية املستدامة لتاقيدق األمدن الادذائي
والتاذية اا ج ذلك دور الثروة اديوانية على أ) يعرض ذلك على اةلسة العامدة للجندة
عام  4132ودراسة عن ادراجة املستدامة لتاقيق األمن الاذائي والتاذية على أ) يقددم إىل
اةلسة العامة للجنة عام 4132؛
(هد) وطلبت إىل وموعة العمل مراجعة املذكرة التوجيهية بشدأ) انتقداء أنشدطة اللجندة وتصدني ها
سب األولويدات املدرجدة ج امللادق  3مدن الوثيقدة  CFS 2013/40/9وذلدك بندا عء علدى
الدروس املست ادة خالم ه ة السدنتا  4132-4132بهدد عدرض النسدخة املنقادة علدى
الدورة الثانية واألربعا للجنة للمواهقة عليها.
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باء -اسرتاتيجية اللجنة املتعلقة باالتصاالت
 -24نظرت اللجنة ج الوثيقة  CFS 2014/41/10املعنونة معلومدات حمدثدة عدن االتصداالت والتوابدل
اليت قدمتها  Cordelia Salterمس ولة اتصاالت رهيعة املستوى (أمانة اللجنة).
وإ) اللجنة:
(أ)

أخذت علمد ًا بهدذه الوثيقدة وبالعمدل اةداري الدذي تقدوم بده اللجندة ج ودالي االتصداالت
والتوابل؛

(ب) وأكدت على أهمية االتصام لدع التن يدذ ال عدام وإعمدام التوبديات والقدرارات الصدادرة عدن
اللجنة؛
( )،وحثت أبااب املصلاة ج اللجنة على اختاذ اإلجراءات املناسدبة لنشدر منتجدات اللجندة ج
دوائره وللمشاركة بنشاط ج زيادة التوعية باللجنة ومنتجاتها؛
(د) وحثت الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرا هلدا (ال داو والصدندوق الددولي للتنميدة الزراعيدة
وبرنددامج األغذيددة العدداملي) علددى العمددل بنشدداط لنشددر املعلومددات حددوم منتجددات اللجنددة
واستخداماتها على نطاق منظماتها سواء كانت ج روما أو ج املكاتب امليدانية؛
(هد) وشجعت أبااب املصلاة ج اللجنة على اما) ختصيص املوارد الكاهية ألنشطة االتصام.

جيم -إطار لرصد القرارات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي
 -21نظرت اللجندة ج الوثيقدة  CFS 2014/41/11بعندوا) ج سدبيل إطدار لربدد القدرارات والتوبديات
الصادرة عن ةنة األمن الادذائي الديت عرادها السديد ( Robert Sabiitiأوغنددا) رئديس وموعدة العمدل
امل توحة العضوية املعنية بالربد.
وإ) اللجنة:
(أ)

أعربت عن تقديرها لعمل وموعة العمل امل توحة العضوية املعنية بالربد وسلطت الضوء علدى
أهمية دور الربد والتقيي ج حتسا هعالية عمل اللجنة؛

(ب) أقرت الوثيقة  CFS 2014/41/11بعنوا) ج سبيل إطار لربد القدرارات والتوبديات الصدادرة
عن ةنة األمن الاذائي  .وقامت اللجنة على وجه اخلصوص اا يلي:
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( )3تأييد االق اح املنهجي الوارد ج امللاق  3الدذي يقدر بأنده ميثدل أوم خطدوة ج سدبيل
إعداد إطار لربد القرارات والتوبيات الصادرة عن اللجنة اا ج ذلك املبادئ اخلابة
باالستثمارات الزراعية املس ولة ونظ األغذية وكذلك مع مراعاة عمل اللجنة السابق؛
( )4الطلب من أمانة اللجنة بالتعاو) مع وموعة العمل امل توحة العضوية املعنية بالربد
إجراء تقيي أساسي بشأ) هعالية اللجنة ابتداءع من تن يدذ مسدح آراء أبدااب املصدلاة
هيها على الناو املشار إليه ج االق اح املنهجي الوارد ج امللاق  3وإتاحدة حتدديث
يشمل تقريراً عن نتائج املسح األساسية ج الدورة الثانية واألربعا للجنة؛
( )1الطلب من أمانة اللجنة بالتعاو) مع وموعة العمل امل توحة العضوية املعنية بالربد
استكمام مسح آراء أبااب املصلاة ج اللجنة بتن يدذ تقييمدات معمقدة علدى املسدتوى
القطري علدى أسداس تطدوعي علدى النادو املوبدو ج االقد اح املنهجدي الدوارد ج
امللاق  3رهنعا بتواهر املوارد؛
( )2تشجيع أبااب املصلاة ج اللجنة على موابلة تبادم خدرباته وأهضدل ثارسداته
والطلب من األمانة استكشا السبل وتعزيزها مدن أجدل تنظدي هعاليدات علدى النادو
املشار إليه ج ال قرة  2من هذه الوثيقة رهنعا بتواهر املوارد؛
( )2التوبية بأ) توابل وموعة العمل امل توحة العضوية عملها بناء على نتدائج التقييمدات
األساسية سعياً إىل مساعدة البلدا) واألقالي حسب االقتضاء معاةة املسائل املتعلقة
اا إذا كانت األهدا تتاقق وسبل ادد من سوء التاذية وانعدام األمن الاذائي على
حنو أسرع وأكثر هعالية .وسي تب عن هذا األمر واع آليدة ابتكاريدة تشدمل تعريدف
امل شرات املش كة لربد التقدم احملرز ج وام األهدا واإلجراءات املت ق عليها مع
مراعاة الدروس املست ادة من املساعي السابقة للجنة وحماوالت الربد األخرى .وسدو
يتعا مراعاة تعليقات واردة من مجيع أبااب املصلاة ج اللجنة وسو تقدوم آليدات
جديدة على أساس هياكل قائمة( .ال قرة  )4( 2من الوثيقة .)CFS: 2009/2 Rev.2

دال -الالئحة الداخلية
 -22نظرت اللجنة ج الوثيقة  CFS 2014/41/12املعنونة التعديالت املق حة ج الالئاة الداخلية للجنة
األمن الاذائي العاملي ونتائج عمل وموعة العمل املعنية بالالئادة الداخليدة والتابعدة للجندة األمدن الادذائي
العاملي اليت قدمها السيد ( Guo Handiالصا) رئيس وموعة العمل املعنية بالالئاة الداخلية.
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وإ) اللجنة:
(أ)

-22

قد اعتمدت التعديالت املق حة على املادة الرابعة (اجملموعة االستشدارية) واملدادة اخلامسدة
(هريق اخلرباء الرهيع املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذية) من الالئاة الداخلية للجندة
كما ترد ج املرهق واو بهذه الوثيقة .وقد جاءت نتائج التصويت كداآلتي 11 :بدوتا م يددا
وبوت واحد ثتنع.

وإ) اللجنة:
(أ) بادقت على توبية املكتب باإلبقاء على ال ئات اخلمس ج اجملموعة االستشارية للجنة مدن
دو) أي تايري؛
(ب) وأخذت علما بقرار املكتب اد داو علدى التشدكيلة اداليدة للمجموعدة االستشدارية وتوزيدع
املقاعد با هئاتها املتتالية؛
( )،وأخذت علما بقرار املكتب اد او على املمارسة ادالية لالختيار بالنسدبة إىل كدل هئدة مدن
هئات اجملموعة االستشارية.

-22

وإ) اللجنة:
(أ) بادقت على توبية املكتب بالسماح ملمثلدي األوسداط األكادمييدة املشداركة بصد ة مراقدب ج
اجتماعات ةنة األمن الاذائي العاملي؛
(ب) وأقرّت بالعمل الذي أُجري خالم ال ة األخرية ال ابلة با الدورات ج ما يتعلدق اشداركة
اجملتمع املدني واملنظمات غري ادكومية واحتادات القطاع اخلاص ج أعمدام ةندة األمدن
الاذائي العاملي وتكلّف املكتب باستعراض املسألة علدى حندو أكدرب بهدد ادما) مشداركة
هعالة ملمثلي منظمات اجملتمع املددني/املنظمات غدري ادكوميدة وثثلدي القطداع اخلداص ج
دورات ةنة األمن الاذائي العاملي وعملها.

هاء -اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية
 -21نظرت اللجنة ج الوثيقة  CFS 2014/41/13اإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الادذائي والتاذيدة
والوثيقة  CFS 2014/41/14اإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية  -النسخة الثالثدة ()4132
املقدمتا من ( Candice Vianna Sakamotoالربازيل) رئيسدة وموعدة العمدل امل توحدة العضدوية املعنيدة
باإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية.
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وإ) اللجنة:
(أ) أقرت اق احاً بواع توبيات املوائد املستديرة بشأ) السياسات املعتمدة خالم اةلسة العامة
ج اةهاز الرئيسي لإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية؛
(ب) وأقرّت النسخة الثالثة من اإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية ( )4132واليت
تتضمن توبيات السياسات العامدة املتصدلة بدالوقود اديدوي واألمدن الادذائي واالسدتثمار ج
زراعة أبااب اديدازات الصدارية ألغدراض األمدن الادذائي والتاذيدة والديت مت إقرارهدا ج
الدورة األربعا ج عام  4131وكذلك األرقام اإلحصائية الواردة ج تقرير حالة انعدام األمدن
الاذائي لعام 4131؛
( )،و شجعت مجيع أبااب املصدلاة علدى ال ويدج للنسدخة الثالثدة مدن اإلطدار االسد اتيجي
العاملي لألمن الاذائي والتاذية ( )4132واستخدامه مع اإلقرار بطبيعته الطوعية.

أية مسائل أخرى
(ألف) ترتيبات الدورة الثانية واألربعا أكتوبر/تشرين األوم

4132

 -21أوبت اللجنة بأ) تعقد دورتها الثانية واألربعا خدالم ال د ة مدن  34إىل  32أكتوبر/تشدرين األوم
 4132ج املقر الرئيسي لل او ج روما كما هو مُبيّن ج اةدوم الزمين امل قت الجتماعات األجهدزة الرئاسدية
ج ال او.

(باء)
-23

اعتماد التقرير النهائي

اعتمد التقرير مجلة واحدة يوم السبت  31أكتوبر/تشرين األوم .4132
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املرفق ألف
جدول أعمال الدورة
أوالً -املسائل التنظيمية
(أ)
(ب)
()،

(الختاذ قرار)

اعتماد جدوم األعمام واةدوم الزمين
العضوية ج اللجنة
تشكيل ةنة الصياغة

ثانياً -التحضري للدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

(لإلحاطة)

بيا) أما عام األم املتادة (ي كد الحقاً)
(أ)
(ب) بيانات ر ساء كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الددولي للتنميدة الزراعيدة وبرندامج
األغذية العاملي ورئيس اللجنة التوجيهية ل ريق اخلرباء الرهيع املستوى
بيا) رئيس ةنة األمن الاذائي العاملي
()،
ثالثاً-

حالة انعدام األمن الغذائي يف عام 1034

(لإلحاطة واملناقشة)

الااية من هذا البند هو إطالع ةنة األمن الاذائي العاملي على حالة انعدام األمن الادذائي ج العدا .
وسيقدّم عرض استناداً إىل التقرير عن حالة انعدام األمن الاذائي ج العا لعام  .4132وسيعرض التقرير عددًا
من امل شرات لقياس اةوع وانعدام األمن الاذائي ودراسات ادالة القطريدة الديت تركّدز علدى حوكمدة األمدن
الاذائي.
رابعاً -التقارب بني السياسات
يسعى هذا البند إىل تدوهري توجيهدات بشدأ) املسدائل الرئيسدية املتعلّقدة بداألمن الادذائي والتاذيدة
اا يتماشى مع دور ةنة األمن الاذائي العاملي ج تعزيز التقارب با السياسات.
(أ)

موائد مستديرة عن السياسات

يكمن اهلد من هذا البند ج تشجيع نقاش م توح وجوهري للمساهمة ج واع توبيات ملموسدة ج
وام السياسات تنظر هيها اللجنة .وستعقد مائدتا) مستديرتا) حوم املواوعا التاليا:
( )3ال اقد واملهدر من األغذية ج سياق النظ الاذائية املستدامة
( )4دور مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة ج حتقيق األمن الاذائي والتاذية
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وبالنسبة لكل مائدة مستديرة مثة وثدائق معلومدات أساسدية تتضدمن تقريدرًا ل ريدق اخلدرباء الرهيدع
املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذية وإطارًا مق حاً للقرارات.
ملزيد من املعلومات بشأ) شكل هذه اةلسة يرجى االطالع على امللاق  :3املوائد املستديرة بشدأ)
السياسات ج ةنة األمن الاذائي العاملي  -خطوط توجيهية للمندوبا
اجلزء  - 3النقاشات
اجلزء  - 1حمصلة التوصيات بشأن السياسات
(ب)

مبادئ االستثمارات الزراعية املسؤولة

(لإلحاطة واملناقشة)
(الختاذ قرار)
(الختاذ قرار)

سو يُطلب إىل اللجنة إقرار مبادئ االستثمارات الزراعيدة املسد ولة الديت تعكدس نتدائج عمليدة
تشاورية شاملة على املستويا العاملي واإلقليمي بعدد قدرار اختذتده ةندة األمدن الادذائي العداملي ج دورتهدا
التاسعة والثالثا عام .4134
(ج)

برنامج العمل املعين بالتصدي النعدام األمن الغذائي يف ظل األزمات املمتدة (الختاذ قرار)

سو يُطلب إىل اللجنة اعتماد إطار قرار بشأ) برنامج العمل املعين بالتصدي النعدام األمن الادذائي
ج ول األزمات املمتدة يبا الطريق إىل األمام بالنسبة إىل امل اواات ويعرب عن الدع للجنة األمدن الادذائي
العاملي من أجل موابلة وإمتام العملية.
خامساً -التنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي العاملي
(أ)

التنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي العاملي

(لإلحاطة واملناقشة)

يسعى هذا البند من جدوم األعمام إىل توطيد الرواب وتشجيع إقامة حوار مدن اجتداها بدا ةندة
األمن الاذائي العاملي وغريها من أبااب املصلاة املعنيا باألمن الادذائي والتاذيدة علدى املسدتويا العداملي
واإلقليمي .وسيجري أيضاً إطالع اللجنة على أهضل املمارسات والدروس املست ادة لدى تن يذ سياسدات األمدن
الاذائي والتاذية على املستوى القطري.
وسيت االستناد إىل املواايع الواردة أدناه لتوجيه املناقشات:
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على املستوى العاملي :األمن الاذائي والتاذية ج خطة التنمية ملا بعد عام
على املستوى اإلقليمي :اةهدود املبذولدة ج إطدار الربندامج الشدامل للتنميدة الزراعيدة ج أهريقيدا/
الشراكة اةديدة من أجل التنمية ج أهريقيا لتعمي التاذية ج الزراعة.
على املستوى الوطين :أهضل املمارسات والدروس املست ادة ج ما يتعلّق بتن يذ اخلطوط التوجيهية
الطوعية لدع اإلعمام املطرد للاق ج غذاء كا ج سياق األمن الاذائي الوطين.
4132

وستكو) هذه البنود مواع نقاش ت اعلي بدا اخلدرباء .وسديقدم ميسّدر اةلسدة اخلدرباء املشداركا
وسيدعوه إىل تقدي عروض مقتضبة .وسيلي ذلك جولة ت اعلية تتضمنها أسئلة من ادضور .وسعياً إىل تدوهري
أعلى درجة ثكنة من الت اعل يرجى أ) يتقدم اخلرباء واملندوبو) اداخالت دقيقة وذات بلة باملواوع.
وستاام النقا ط الرئيسدية الناشدئة عدن نقاشدات اخلدرباء إىل جاندب املوادوع والسدياق إىل ةندة
الصياغة إلدراجها ج التقرير النهائي.
(ب)

احلق يف الغذاء – منظور العشر سنوات

(الختاذ قرار)

منذ عشر سنوات أقرّت ةنة األمن الاذائي العاملي اخلطوط التوجيهية الطوعية لدع اإلعمام املطدرد
للاق ج غذاء كا ج سياق األمن الاذائي الوطين .ويرمي هدذا البندد مدن جددوم األعمدام إىل إنشداء منصدة
ملناقشة األبعاد املختل ة املتعلّقة بتن يذ اخلطوط التوجيهية والنظر ج التقدّم احملدرز خدالم السدنوات العشدر
املااية واستعراض الدروس املست ادة وأهضدل املمارسدات وحتديدد ال جدوات والتادديات ومناقشدة سدبل
املضي قدماً .وسيُطلب إىل اللجنة النظر ج التقدم احملرز وإعادة التأكيد على التزامها باخلطوط التوجيهية.
وإ) إطار القرارات املق ح هلذا البند من جدوم األعمدام مت إعدداده مدن قبدل أماندة اللجندة عقدب
التشاور مع الدوم األعضاء .و يت عراه على مجيع األعضاء واملشاركا وال مناقشته معه .
سادساً -آخر املعلومات عن مسارات عمل جلنة األمن الغذائي العاملي
يقصد من هذا البند من جدوم األعمام إىل إطالع اللجندة علدى آخدر املعلومدات عدن مسدارات العمدل
اةارية للجنة:
(أ)

برنامج العمل واألولويات واملسائل املستجدة

(لإلحاطة واختاذ قرار)

سو تُااط اللجنة باملعلومات عن حالة عملية انتقاء األنشدطة املزمدع القيدام بهدا ج هد ة السدنتا
 .4132–4132وسيُطلب إىل اللجنة أيضاً اختاذ قرار بشأ) مواوع التقرير الذي سيعده هريق اخلرباء الرهيدع
املستوى لعام .4132
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(لإلحاطة)

سو يت إطالع اللجنة على آخر املعلومات اخلابة بتن يذ اسد اتيجية االتصداالت ج ةندة األمدن
الاذائي العاملي وسيت اطالعها على اخلطوات املقبلة.
(ج)

إطار لرصد قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي

(الختاذ قرار)

سلّطت اللجنة ج دورتها األربعا املنعقدة عدام  4131الضدوء علدى أهميدة الددور الدذي تضدطلع بده
بص تها منصة تسمح ألبااب املصلاة القيام بشدكل مندتظ اشداطرة التجدارب واملمارسدات املتعلّقدة بربدد
العمل ج اجملاالت االس اتيجية على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية .وأقرّت اللجندة أيضداً باداجدة
إىل استخدام عمليات الربد والتقيي لتاسا عمل اللجنة اا ج ذلك واع التوبيات اخلابدة بهدا .وترمدي
إحدى التوبيات اليت أقرّتها اللجنة ج دورتها األربعا إىل القيام بعمليدات تقيدي دوريدة ل عاليدة اللجندة ج
وام حتسا األطر السياسية ال سيما علدى املسدتوى القطدري وج تعزيدز االتسداق بدا أبدااب املصدلاة
ومشاركته ج حتقيق األمن الاذائي والتاذية .وبشدكل خداص أوبدت اللجندة ج دورتهدا األربعدا بالقيدام
اسح خل األساس لتقيي الواع ادالي بهد تقيي التقدم احملرز.
وسو يُطلب إىل اللجنة إقرار النهج املق ح للقيام اسح خل األساس يشدمل اإلطدار الدزمين وطدرق
التن يذ ذات الصلة.
(د)

الالئحة الداخلية

(الختاذ قرار)

سو يُطلب إىل اللجنة إقرار التعديالت املق حة على املادة اخلامسة مدن الالئادة الداخليدة للجندة
(بشدأ) هريدق اخلدرباء الرهيددع املسدتوى املعدين بدداألمن الادذائي والتاذيدة) .وسديُطلب إليهدا أيضداً النظددر ج
املق حات املتعلّقة بددور اجملموعدة االستشدارية وتشدكيلها إىل جاندب التمييدز بدا املشداركا واملدراقبا ج
اللجنة.
(هة)

اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

(الختاذ قرار)

سو يُطلب إىل اللجنة إقرار النسخة الثالثة لإلطار االس اتيجي العاملي لألمدن الادذائي والتاذيدة
الذي تندر ،ج إطاره التوبيات ج وام السياسات اخلابة بالوقود اديوي واألمن الاذائي وباالسدتثمار ج
زراعة أبااب اديازات الصارية لتاقيق األمن الاذائي والتاذية كما اعتمدتها اللجنة ج دورتهدا األربعدا
املنعقدة عام .4131
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سابعاً -املسائل األخرى
سو يت إطالع اللجنة ج هذا البند من جدوم األعمام على آخدر املعلومدات عدن املسدائل اإلداريدة.
وسيجري البتّ ج ال تيبات اخلابة بالدورة الثانية واألربعا املقبلدة للجندة ج عدام  4132واعتمداد التقريدر
النهائي هلذه الدورة.
(أ)

ال تيبدددات اخلابدددة بالددددورة الثانيدددة واألربعدددا للجندددة األمدددن الادددذائي العددداملي
(الختاذ قرار)
أكتوبر/تشرين األوّم 4132

(ب) اعتماد التقرير النهائي

(الختاذ قرار)

حدث خاص للجنة األمن الغذائي العاملي  -يوم األغذية العاملي
سو يُعقد حدث خاص بعد وهر يوم األغذية العاملي ج  32أكتوبر/تشدرين األوم حدوم :االبتكدار
ج الزراعة األسرية :حنو اما) األمن الاذائي والتاذية  .وستعقد هذه اةلسدة علدى شدكل مناقشدة ت اعليدة
للخدددددرباء .ويرجدددددى االطدددددالع علدددددى املوقدددددع االلك وندددددي للجندددددة ملزيدددددد مدددددن الت ابددددديل:
()http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfs41/ar/
األحداث اجلانبية
ستُعقد اجتماعات جانبية طوام أيام األسبوع .ويرجى العودة إىل اةدوم الزمين لألحدداث اةانبيدة
على املوقع اإللك وني للجنة ملزيد من الت ابيل (.)http://www.fao.org/bodies/cfs/ar

امللحةةةق األول  -املوائةةةد املسةةةتديرة بشةةةأن السياسةةةات يف جلنةةةة األمةةةن الغةةةذائي العةةةاملي –
اخلطوط التوجيهية للمندوبني
-3

وثائق املعلومات األساسية

أعدّ هريق اخلرباء الرهيع املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذية تقريراً لكدل مائددة مسدتديرة بشدأ)
السياسات إلغناء ادوار.
وحتتوي الوثيقتا) الواردتا) أدناه من وثائق الدورة الرمسية على املعلومات األساسية للجلسة العامة:
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مسودة وموعة من التوبيات السياسية املق حة (إطار القرارات املعروض على ةنة األمدن الادذائي
(أ)
العاملي لتنظر هيه ج جلستها العامة) وعند اداجة ونصوص تقدميية مراهقة أخرى .ويشكّل إطار القدرارات
املق ح نصاً أعدته أمانة اللجنة بناءع على عمل هريق معين بإطار القرارات يتألف من أعضاء اللجنة واملشاركا
الذين عيّنته اجملموعة االستشارية بعد إطالق تقرير هريق اخلرباء الرهيع املستوى ذي الصلة.
(ب) املوجز وقائمة التوبيات الواردا) ج تقرير هريق اخلرباء الرهيع املستوى (املستنسخا) حرهياً).
-1

شكل جلسة املائدة املستديرة

سيعتلي منصة جلسة املائدة املستديرة رئيس املائدة املستديرة عن السياسات وخبريا) ومقرر .وسيكو)
اخلب ري األوم عضوًا من هريق اخلرباء الرهيع املستوى الدذي عيّنده رئديس اللجندة التوجيهيدة لل ريدق وسديقدم
نتائج التقرير الصادر عنه .وسيكو) اخلبري الثداني ادي ًا تعيّنده رئيسدة اللجندة وسديقدّم منظدورًا خابد ًا عدن
املسائل املطروحة.
وسي تتح رئيس املائدة املستديرة عن السياسات اةلسدة .وبعدد العدروض الديت سديقدمها اخلدبريا)
سي تح الرئيس باب ادوار والنقاش .ويتعا على الرئيس اما) تسلسالً مناسباً للمداخالت الواردة من أعضاء
اللجنة واملشاركا هيها :وكما جدرت العدادة حتدى اآل) يتقددّم األعضداء بدثالث أو أربدع مدداخالت تليهدا
مداخلة من أحد املشاركا.
ويكمن اهلد من جلسة املائدة املستديرة ج مناقشة املسائل املطروحة باية وادع اللمسدات األخدرية
على إطار القرارات واعتماده خالم اةلسة العامة التلخيصية مع األخذ ج ادسبا) وجهات النظر املطروحدة
خالم النقاشات.
-1

التوصل إىل توافق بشأن مشروع إطار القرارات

خالم ال ة اليت ت صل با املائدة املستديرة بشأ) السياسات واةلسة العامدة التلخيصديّة سديعمل
املقرر على بناء التواهق بشأ) مشروع إطار القرارات .وعند االقتضاء سيعقد اجتماع جملموعدة أبددقاء املقدرر.
وسيادد املقرر طرق عمل وموعة أبدقاء املقرر وعدد االجتماعات وموعدها مع إيالء االعتبار الواجدب إىل
جدوم أعمام اةلسة العامة للجنة األمن الاذائي العاملي .وإذا ما اقتضى ادام وباية تسهيل سدري العمدل
قد ثدّد املقرر عدد املشاركا ج اجتماعات اجملموعة شرط اد او على متثيل متواز) للمجموعات اإلقليميدة
املختل ة ول ئات املشداركا ج اللجندة .وسديولي املقدرر العنايدة الواجبدة إىل مواقدف مجيدع األطدرا خدالم
النقاشات وسيكو) على مستوى مناسب من التبصّر ج ما خيدص طريقدة إجدراء النقاشدات .وخدالم النقداش
بوسع املقرر اق اح بياغة تسهّل التوبل إىل تواهق.
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ويتعا على املقرر ج نهاية كل اجتماع ألبدقاء املقرر أ) يتأكد من قيام األمانة بدإبالغ املشداركا
ال عن أعضاء اللجنة واملشاركا هيهدا عدن طريدق مكتدب اللجندة واجملموعدة االستشدارية
ج االجتماع هض ً
ور ساء اجملموعات اإلقليمية للمنظمة عن نتائج االجتمداع .ويرهدع املقدرر أيضد ًا التقدارير إىل رئيسدة اللجندة
بشأ) التقدم احملرز على مستوى اجملموعة.
-4

اجللسة التلخيصية للمائدة املستديرة عن السياسات

يقدّم املقرر مشروع إطار القرارات خالم اةلسة التلخيصية للمائدة املستديرة عدن السياسدات .وتتدوىل
رئيسة ةنة األمن الاذائي العاملي قيادة النقاش التلخيصي وميكنها أ) تطلدب إىل املقدرر حسدب االقتضداء
توهري الدع خالم النقاشات.
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املرفق باء
عضوية جلنة األمن الغذائي العاملي
أهاانستا)

تشاد

إثيوبيا

اةزائر

شيلي

االحتاد األوروبي (منظمة عضو)

أناوال

الصا

هنلندا

األرجنتا

كولومبيا

هرنسا

أرمينيا

الكوناو

غابو)

أس اليا

كوستاريكا

غامبيا

النمسا

كوت دي وار

أملانيا

بناالدي.

كوبا

غانا

بيالروس

قربص

اليونا)

بلجيكا

اةمهورية التشيكية

غواتيماال

بنن

مجهورية كوريا الشعبية

غينيا

دولة بولي يا املتعددة القوميات

الدميقراطية

هاييت

الربازيل

الدايرك

هندوراس

بلااريا

اةمهورية الدومينيكية

هنااريا

بوركينا هاسو

إكوادور

آيسلندا

بوروندي

مصر

اهلند

الرأس األخضر

السل ادور

إندونيسيا

الكامريو)

غينيا االستوائية

مجهورية إيرا) اإلسالمية

كندا

إري يا

العراق

مجهورية أهريقيا الوسطى

إستونيا

تايلند

عُما)
آيرلندا

باكستا)

مجهورية مقدونيا اليوغوسالهية

إسرائيل

بنما

السابقة

إيطاليا

باراغواي

توغو

اليابا)

بريو

ترينيداد وتوباغو

األرد)

ال لبا

تركيا
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كينيا

بولندا

أوغندا

الكويت

الربتاام

أوكرانيا

لبنا)

قطر

اإلمارات العربية املتادة

ليسوتو

مجهورية كوريا

اململكة املتادة

ليربيا

رومانيا

مجهورية تنزانيا املتادة

ليبيا

االحتاد الروسي

الواليات املتادة األمريكية

ليتوانيا

سا) مارينو

أوروغواي

لكسمربغ

اململكة العربية السعودية

مجهورية هنزويال البولي ارية

مدغشقر

السناام

اليمن

مالوي

سنااهورة

زامبيا

ماليزيا

سلوهاكيا

زمبابوي

مالي

سلوهينيا

موريتانيا

جنوب أهريقيا

املكسيك

جنوب السودا)

املارب

إسبانيا

موزامبيق

سري النكا

هولندا

السودا)

نيوزيلندا

السويد

نيكاراغوا

سويسرا

النيجر

اةمهورية العربية السورية

نيجرييا
النرويج
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املرفق جيم
قائمة بالوثائق
الرمز
CFS 2014/41/1/Rev3

CFS 2014/41/2

CFS 2014/41/2 Add.1

CFS 2014/41/3

CFS 2014/41/3 Add.1

CFS 2014/41/4

CFS 2014/41/4 Add.1

CFS 2014/41/5 Rev.1

CFS 2014/41/6

CFS 2014/41/7
CFS 2014/41/8

العنوان
جدوم األعمام الت صيلي امل قت
مائدددة مسددتديرة حددوم السياسددات بشددأ) ال اقددد
واملُهدددر مددن األغذيددة ج سددياق الددنظ الاذائيددة
املستدامة
موجز عن تقرير هريق اخلرباء رهيع املستوى بشدأ)
ال اقد واملُهدر من األغذية ج سياق الدنظ الاذائيدة
املستدامة والتوبيات الصادرة عنه
مائدددة مسددتديرة حددوم السياسددات بشددأ) مصددايد
األمساك وتربية األحياء املائيدة املسدتدامة لتاقيدق
األمن الاذائي والتاذية
موجز عن تقرير هريق اخلرباء رهيع املستوى بشدأ)
مصايد األمساك وتربيدة األحيداء املائيدة املسدتدامة
لتاقيددق األمددن الاددذائي والتاذيددة والتوبدديات
الصادرة عنه
مبددادئ االسددتثمارات املس د ولة ج الزراعددة ونظ د
األغذية
مبددادئ االسددتثمارات املس د ولة ج الزراعددة ونظ د
األغذية  -إطار القرارات
مبددادئ االسددتثمارات املس د ولة ج الزراعددة ونظ د
األغذية  -إطار القرارات
التنسيق والرواب مع ةنة األمن الاذائي العاملي
 اخلطوط التوجيهية للدورة واملعلومات األساسيةادق ج الاذاء – منظور العشر سنوات
تقرير مرحلي عن برنامج العمدل املتعددد السدنوات
للجنة األمن الاذائي العاملي وأولوياتها

البند من جدول األعمال
3

(2أ)

(2أ)

(2أ)

(2أ)

(2ب)
(2ب)
)،(2
(2أ)
(2ب)
(2أ)
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CFS 2014/41/9
CFS 2014/41/10
CFS 2014/41/11

CFS 2014/41/12

CFS 2014/41/13
CFS 2014/41/14
CFS 2014/41/Inf.1
CFS 2014/41/Inf.2
CFS 2014/41/Inf.3
CFS 2014/41/Inf.4
CFS 2014/41/Inf.5
CFS 2014/41/Inf.6

CFS 2014/41/Inf.7

CFS 2014/41/Inf.8
CFS 2014/41/Inf.9
CFS 2014/41/Inf.10

CFS 2014/41/Inf.11

CFS 2014/41/Inf.12

CFS 2014/41/Inf.13
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مذكرة هريق اخلرباء رهيع املستوى بشأ) القضايا
ادرجة والناشئة لألمن الاذائي والتاذية
معلومات حمدثة عن االتصاالت والتوابل
ج سبيل إطار لربد القرارات والتوبيات الصدادرة
عن ةنة األمن الاذائي
التعديالت املق حدة ج الالئادة الداخليدة للجندة
األمن الاذائي العاملي ونتائج عمل وموعدة العمدل
املعنية بالالئادة الداخليدة والتابعدة للجندة األمدن
الاذائي العاملي
اإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية
اإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية
– النسخة الثالثة ()4132
اةدوم الزمين امل قت
قائمة بالوثائق
عضوية ةنة األمن الاذائي العاملي
قائمة باملندوبا واملشاركا واملراقبا
بيا) االختصابدات وحقدوق التصدويت املقددّم مدن
االحتاد األوروبي
آراء املندددوبا حددوم الدددورة اداديددة واألربعددا
للجنة األمن الاذائي العاملي

(2أ)
(2ب)
)،(2
(2د)

(2هد)
(2هد)
3
3
3
3
4
4

ةنة األمن الاذائي العاملي -اددث اخلاص
بشأ) يوم األغذية العاملي  -معلومات أساسية
بيا) األما العام لألم املتادة أو من ميثّله
بيا) املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
بيا) رئيس الصدندوق الددولي للتنميدة الزراعيدة أو
من ميثّله
بيا) املديرة التن يذية لربندامج األغذيدة العداملي أو
من ميثّلها
بيا) رئيس اللجنة التوجيهية ل ريق اخلرباء رهيدع
املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذية
بيا) رئيسة ةنة األمن الاذائي العاملي

4
4
4
4
4
4
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املرفق دال
املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية

أوالً -مقدمة
ألف– اخللفية واألساس املنطقي
 -3االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية (االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية سابقا)
أمر جوهري لتاسا األمن الاذائي والتاذية ودع اإلعمام التدرني للاق ج الادذاء الكداج ج سدياق األمدن
الاذائي الوطين .ويقدّم االستثمار الرشيد مساهمة ملاووة ج حتسا سبل كسب العي .املستدامة وخصوبداً
ألبااب اديازات الصارية وأعضاء اةماعات املهمّشة والضدعي ة وتدوهري عمدل الئدق ةميدع العداملا ج
وام الزراعة واألغذية اا يسمح باستئصدام ال قدر وتعزيدز املسداواة االجتماعيدة واملسداواة بدا اةنسدا
وحظر أسوء أشدكام عمدل األط دام وتعزيدز املشداركة االجتماعيدة واالشدتمالية وزيدادة النمدو االقتصدادي
وبالتالي حتقيق التنمية املستدامة.
 -4وتشدمل الزراعددة ونظد األغذيددة اجملموعددة الكاملددة مددن األنشددطة ج وددام اإلنتددا ،والتجهيددز
والتسويق والتجارة بالتجزئة واالستهالك والتصر بالسلع اليت مصدرها الزراعة اا ج ذلدك املنتجدات
الاذائية وغري الاذائية والثروة اديوانية والرعي ومصدايد األمسداك الديت تتضدمن تربيدة األحيداء املائيدة
وادراجة؛ املدخالت الالزمة والنواتج اليت تتأتى عن كلّ خطوة مدن هدذه اخلطدوات .وتشدمل نظد األغذيدة
أيضاً وموعة واسعة من أبااب املصلاة واألشخاص وامل سسات إااهة إىل البيئة االجتماعية والسياسدية
واالقتصادية والتكنولوجية والطبيعية اليت حتدث هيها هذه األنشطة.
 -1تتطلّب معاةة األبعاد األربعة لألمن الاذائي والتاذية – تواهر األغذيدة والوبدوم إليهدا واسدتقرارها
واستخدامها – زيادة ملاووة ج االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية .ويشري االستثمارات املسد ولة
ج الزراعة ونظ األغذية إىل استاداث أبوم منتجة وتكوين رأس مام مدا قدد يتضدمّن رأس مدام مدادي أو
بشري أو غري ملموس موجّه حنو دع حتقيق األمن الاذائي والتاذية والتنمية املستدامة اا ج ذلدك زيدادة
اإلنتا ،واإلنتاجية متاشياً مع املبادئ الواردة ج هذه الوثيقة .ويستلزم االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظد
األغذية اح ام حقوق اإلنسا) ومحايتها وتعزيزها اا ج ذلك اإلعمام التددرني للادق ج الادذاء الكداج ج
سياق األمن الاذائي الوطين اا يتماشى مع اإلعال) العاملي دقوق اإلنسا) وبكوك حقوق اإلنسدا) الدوليدة
األخرى ذات الصلة .وميكن جملموعة واسعة من أبااب املصلاة االاطالع باالستثمار الرشيد.
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ونظراً إىل الدور اديوي الذي يضطلع به أبااب اديازات الصارية ان هيه املزارعو) األسدريو)
-2
 النساء والرجام  -ج وام االستثمار ج الزراعة ونظ األغذية من األهمية اكدا) أ) تتعدزز قددرته جاالستثمار وأ) تكو) مضمونة .ويشدمل االسدتثمار الرشديد االسدتثمارات ذات األولويدة ج أبدااب اديدازات
الصارية واالستثمارات من قبله ومعهد ادا ج ذلدك بداار املندتجا واجملهّدزين والرعداة واددرهيا
وبيادي األمسد اك واجملتمعدات احملليدة الديت تعتمدد بشدكل وثيدق علدى الاابدات والسدكا) األبدليا
والعاملو) الزراعيو) .ومن أجدل تعزيدز وادما) االسدتثمارات الديت يقدوم بهدا أبدااب اديدازات الصدارية
أن سه ال بدّ من االخنراط ج االستثمارات الرشيدة اليت يقوم بها أبااب املصلاة اآلخرو) وتعزيزهدا وهقد ًا
للمبادئ املذكورة ج هذه الوثيقة.
ونب أ) يدت ّ اإلقدرار بدأ ّ) املدزارعا هد مسداهمو) رئيسديو) ج حتقيدق األمدن الادذائي والتاذيدة
-2
ومستثمرو) أساسيو) ج القطاع الزراعي مع األخذ ج االعتبار على حنو خاص املزارع األسرية الديت تسدتثمر
رأس ماهلا اخلاص واليد العاملة التابعة هلا ج أنشطتها الزراعية.
 -2وميكن لالستثمار ج الزراعة ونظ األغذية أ) ينتج آثاراً مضاع ة للقطاعات التكميلية مثل قطاعدات
اخلدمات أو التصنيع؛ وبالتالي مساهمة إااهية ج األمن الاذائي والتاذية والتنمية االقتصادية الشداملة .ومدن
دو) االستثمار امل صداحب ج املنداهع العامدة واخلددمات مثدل البنيدة األساسدية أو القددرة املدعّمدة للاكومدة
احمللية لتقدي خدمات عامة قد ال تكو) العديد من االستثمارات ج الزراعة ونظ األغذيدة ثكندة .غدري أ ّ)
استمرارية االستثمارات ج الزراعة ونظ األغذية تعتمد أيضاً على حسن عمل النظ اإليكولوجية واالستخدام
املستدام للموارد الطبيعية .وج الوقدت ن سده تعتدرب قيمدة السدالمة والصداة ج توليدد نظد منتجدة للزراعدة
واألغذية مهمة هيما يعين االستثمار بنجاح األخذ بنهج مشولي من حيث بداة اإلنسدا) واديدوا) والبيئدة
والصاة العامة الشاملة .ويتطلّب االسدتثمار ا لرشديد احد ام املسداواة بدا اةنسدا والسدن وعددم التمييدز
ويستلزم قانوناً وأنظمة موثوقة ومتسقة وش اهة.
 -2وتوهّر املبادئ املتعلّقة باالستثمارات املسد ولة ج الزراعدة ونظد األغذيدة الديت أعددّتها ةندة األمدن
الاذائي العاملي قيمة مضاهة من خالم نهج مشولي ومتعدد أبدااب املصدلاة ث ّدزه تواهدق ج اآلراء يعدزّز
املس ولية العاملية وآلية التطبيق .وتأخذ املبادئ ج االعتبار األطدر املوجّهدة القائمدة مثدل مبدادئ االسدتثمارات
الزراعية الرشيدة اليت حت م ادقوق وسبل كسب العي .واملوارد اليت قام بإعدادها كلّ مدن منظمدة األغذيدة
والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وم متر األم املتادة للتجارة والتنمية والبنك الدولي والديت ترتكدز
على اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأ) ادوكمة الرشيدة ديازة األرااي ومصايد األمساك والاابات ج سدياق
األمن الاذائي الوطين واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأ) اإلعمام التدرني للاق ج الاذاء الكداج ج سدياق
األمن الاذائي الوطين.
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 -1وقامددت وموعددة عمددل م توحددة العضددوية بصددياغة املبددادئ بددا شددهر أكتوبر/تشددرين األوم
وأكتوبر/تشرين األوم  .4132وتستند املبادئ إىل عملية شاملة من املشاورات عقدت با نوهمرب/تشرين الثداني
 4131ومارس/آذار  .4132وقد عقدت مشاورات وحلقات عمل إقليمية ج أهريقيدا وأوروبدا وآسديا الوسدطى
وأمريكا الشمالية وآسيا واحملي اهلادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة البار الكارييب والشرق األدندى .وتتضدمن
املبادئ أيضاً معلومات مس جعة وردت من خالم مشاورة إلك ونية .وقدد شداركت ج املشداورات ادكومدات
ووكاالت األم املتادة واجملتمع املدني واملنظمات غدري ادكوميدة وم سسدات البادوث الزراعيدة الدوليدة
ومجعيات القطاع اخلاص وامل سسات اخلريية اخلابة وم سسات مالية دولية وإقليمية.

4134

 -3وقددد أقددرّت ةنددة األمددن الاددائي العدداملي املبددادئ ج دورتهددا اداديددة واألربعددا املنعقدددة ج
 32أكتوبر/تشرين األوم .4132
باء-

اهلدف

 -31هد املبادئ هو تشجيع االستثمارات املسد ولة ج الزراعدة ونظد األغذيدة الديت تسداه ج حتقيدق
األمن الاذائي والتاذية وتدع بالتالي اإلعمدام التددرني للادق ج الادذاء الكداج ج سدياق األمدن الادذائي
الوطين.
جيم -الغاية
-33

تسعى هذه الوثيقة إىل:
( )3معاةة العنابر اةوهرية اليت جتعل االستثمار ج الزراعة ونظ األغذية استثماراً مس والً؛
( )4حتديد هوية أبااب املصلاة األساسيا وأدواره ومس ولياته على بعيد االستثمارات املسد ولة
ج الزراعة ونظ األغذية ؛
( )1العمل كإطار لتوجيه أنشطة مجيع أبااب املصلاة املنخرطا ج الزراعة ونظ األغذية من خالم
حتديد املبادئ اليت ميكن أ) تعزّز االستثمار الرشيد الالزم جداً وحتسدا سدبل كسدب العدي.
وادماية من املخاطر اليت تهدد األمن الاذائي والتاذية واددّ منها.
دال -الطبيعة والنطاق

-34

املبادئ طوعية وغري ملزمة.
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 -31نب ت سري املبادئ وتطبيقها اا يتواهق مع االلتزامات القائمة املعموم بها اوجب القانو) الدوطين
والدولي مع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية اليت تنص عليها الصكوك اإلقليمية والدولية الناهذة.
وال نب تأويل أي بند من بنود املبادئ على أنه ثد أو يقوض أي التزامات قانونية ختضع هلدا أيدة دولدة
من الدوم اوجب القانو) الدولي.
-32

وينباي ت سري املبادئ وتطبيقها وهقاً للنظ القانونية الوطنية وم سساتها.

 -32إ)ّ هذه املبادئ عاملية النطاق وقد بيات لتكو) قابلة للتطبيدق عامليداً مدع التسدلي بالددور اخلداص
ألبااب اديازات الصارية واحتياجاته ج مجيع أحناء العا باالش اك مع أبااب املصلاة اآلخرين
ج معاةة األمن الاذائي والتاذية .وهي مصممة لكدي تكدو) قابلدة للتطبيدق علدى مجيدع القطاعدات ومجيدع
مراحل الزراعة ونظ األغذية من خالم الوسائل املالئمة واألدوار احملددة ألبااب املصلاة املعنيا الديت
ختتلف سب طبيعة االستثمارات وهيكلها ونوعها وكذلك سب السياق الوطين.
هاء -املستخدمون املستهدفون
 -32تتوجه املبادئ إىل أبااب املصلاة املعنيا باالسدتثمارات ج الزراعدة ونظد األغذيدة أو املسدت يدين
منها أو املتأثرين بها .أما املستخدمو) من هذه املبادئ بالدرجة األوىل هيشملو):
(أ)
(ب)
()،
(د)
(هد)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)
(ي)

الدوم؛
املنظمات ادكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية؛
م سسات التمويل واةهات املاحنة وامل سسات والصناديق؛
منظمات الباث واةامعات ومنظمات اإلرشاد؛
أبااب اديازات الصارية ومنظماته ؛
مشاريع األعمام اا ج ذلك املزارعو)؛
منظمات اجملتمع املدني؛
العمام ومنظماته ؛
اجملتمعات احمللية؛
منظمات املستهلكا.

ثانياً -املبادئ
 -32تواّح املبادئ الطبيعة املتكاملة متعددة األوجه لألمن الاذائي والتاذية .ويساه ك ّل من هدذه املبدادئ
ج حتقيق األمن الاذائي والتاذية وهي تصف باإلمجدام االسدتثمارات املسد ولة ج الزراعدة ونظد األغذيدة .
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وهذه املبادئ تكميلية ولكن قد ال يكدو) كد ّل مبددأ ذا بدلة بكد ّل اسدتثمار .وثددّد الدنص حتدت كد ّل مبددأ
اإلجراءات اليت ميكن أ) يُنجز بواسطتها كلّ مبدأ .وج بعض اداالت قد تكدو) مجيدع اإلجدراءات الزمدة
لتاقيق املبدأ بينما قد ال تكو) كذلك ج حاالت أخرى سب السياق احملدّد .ونب حتديد اإلجدراءات
لتاقيق املبدأ من قبل كلّ باحب مصلاة اا يتماشى مع دوره ومس ولياته كما هو مبيّن ج هذه الوثيقة.
اإلطار املفاهيمي
 -31يتاقق األمن الاذائي عندما يتمتع كل الناس وج مجيع األوقات ب رص الوبوم املدادي واالقتصدادي
واالجتماعي إىل الاذاء الكاج واملأمو) واملاذي الدذي ي دي باحتياجداته الاذائيدة ويناسدب أذواقهد الاذائيدة
دياة موهورة النشاط والصاة .أما األبعاد األساسية األربعة لألمن الاذائي ههدي التدواهر والوبدوم واالسدتقرار
واالستخدام .ويعترب البعد التاذوي جزءًا ال يتجزأ من م هوم األمن الاذائي.
( -33ألف) تقوم املبادئ على الوثائق التالية املت ق عليها كأساس لالستثمارات الرشديدة ج الزراعدة ونظد
األغذية:
()3

()4
()1
()2
()2

()2
()2

()1

اإلعدددال) العددداملي دقدددوق اإلنسدددا)  -اعتمدتددده اةمعيدددة العامدددة لألمددد املتاددددة ج
 31ديسمرب/كانو) األوم  3321وغريه من معاهدات حقوق اإلنسدا) امللزمدة للددوم األطدرا
املعنية؛
إعال) منظمة العمل الدولية بشأ) املبادئ وادقوق األساسية ج العمل  -اعتمده م متر العمدل
الدولي ج يونيو/حزيرا) 3331؛
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأ) اإلعمام التدرني للاق ج الادذاء الكداج ج سدياق األمدن
الاذائي الوطين  -اعتمدتها منظمة األغذية والزراعة ج عام 4112؛
إعال) األم املتادة بشأ) حقوق الشعوب األبلية  -اعتمدته اةمعية العامدة لألمد املتاددة
ج  2سبتمرب/أيلوم 4112؛
اخلطوط التوجيهية بشأ) األعمام التجارية وحقوق اإلنسا)  -أيدها ولدس حقدوق اإلنسدا)
لدى األم املتادة ج يونيو/حزيرا)  4133واملبادئ التوجيهية العشرة لالت اق العداملي لألمد
املتادة ج عام 4111؛
اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املس ولة ديازة األرااي ومصدايد األمسداك والاابدات ج
سياق األمن الاذائي الوطين  -اعتمدتها ةنة األمن الاذائي العاملي ج مايو/أيار 4134؛
اخلطوط التوجيهية الطوعية لضما) استدامة مصايد األمساك الصارية ادج ج سدياق األمدن
الاذائي والقضاء على ال قر  -اعتمدتها ةنة مصايد األمساك ج دورتها ادادية والثالثا ج
يونيو/حزيرا) 4132؛
اإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية للجنة األمن الاذائي العاملي؛
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( )3إعال) ريو بشأ) البيئة والتنمية الصادر عن م متر األم املتاددة املعدين بالبيئدة والتنميدة ج
يونيو/حزيرا) 3334؛
( )31ووثيقة النتائج مل متر األم املتادة للتنمية املستدامة املستقبل الذي نريدد – اعتمدده مد متر
األم املتادة للتنمية املستدامة ج يونيو/حزيرا) .4134
(باء)

تعترب الوثائق التالية امللزمة هق لألطرا
()3
()4
()1
()2

املعنية بها ذات بلة أيضاً باملبادئ:

املعاهدة الدولية بشأ) املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
ات اقية األم املتادة اإلطارية بشأ) تاري املناخ؛
ات اقية األم املتادة ملكاهاة ال ساد؛
ات اقات منظمة التجارة العاملية متعددة األطرا ذات الصلة.

 -41تتسق القي الشاملة لتن يذ املبادئ مع مبادئ التن يذ املنبثقة من اخلطوط التوجيهية الطوعيدة لدإلدارة
املس ولة ديازة األرااي :الكرامة اإلنسانية وعدم التمييز واإلنصا والعدالدة واملسداواة بدا اةنسدا
والنهج الكلّي واملستدام واملشاورة واملشاركة وسديادة القدانو) والشد اهية واملسداءلة والتاسدا املسدتمر.
وينباي أ) ث م االستثمار الرشيد حقوق اإلنسا) لآلخدرين وأال ينتهكهدا وأ) يعدا اآلثدار املضدادة دقدوق
اإلنسا) .ونب أ) تضمن ادماية من انتزاع حقوق اديازة املشروعة والضرر البيئي.
املبدأ  :3املساهمة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية
 -43يدع االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية التزامات الدوم ج ما يتعلّق باإلعمام التددرني
للاق ج الاذاء الكاج ج سياق األمن الاذائي الوطين ومسد ولية مجيدع املسدتخدما املسدتهدها مدن أجدل
اح ام حقوق اإلنسا) .ويساه االسدتثمارات املسد ولة ج الزراعدة ونظد األغذيدة ج حتقيدق األمدن الادذائي
وا لتاذية ال سيّما لل ئات األكثر اع اً على بعيد األسر وعلى املستويات احمللية أو الوطنيدة أو اإلقليميدة أو
العاملية وج استئصام ال قر من خالم:
( )3زيادة اإلنتا ،واإلنتاجية املستداما لألغذية املأمونة واملاذيدة واملتنوّعدة واملقبولدة مدن الناحيدة
الثقاهية واد ّد من ال اقد واملهدر من الاذاء؛
( )4حتسا املداخيل واددّ من ال قر اا ج ذلك من خالم املشداركة ج الزراعدة ونظد األغذيدة
و/أو من خالم حتسا القدرة على إنتا ،األغذية لالستهالك الذاتي ولآلخرين؛
( )1تعزيز اإلنصا والش اهية وال عالية وعمل األسواق مدع األخدذ ج االعتبدار علدى حندو خداص
مصاحل أبااب اديدازات الصدارية وحتسدا البنيدة األساسدية ذات الصدلة وزيدادة قددرة
الزراعة ونظ األغذية على املقاومة؛
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( )2تعزيددز اسددتخدام األغذيددة مددن خددالم الوبددوم إىل امليدداه النظي ددة والصددر الصدداي والطاقددة
والتكنولوجيا ورعاية األط ام والرعاية الصاية وادصوم علدى التثقيدف ادا ج ذلدك كي يدة
إعداد األطعمة املأمونة واملاذية وتقدميها واد او عليها.
املبدأ  : 1املساهمة يف التنمية االقتصادية املستدامة والشاملة واستئصال الفقر
 -44تساه االستثمارات ج الزراعدة ونظد األغذيدة ج حتقيدق التنميدة االقتصدادية املسدتدامة والشداملة
واستئصام ال قر من خالم:
()3
()4
()1
()2

()2

()2

()2
()1

احد ام املبددادئ األساسددية وادقددوق ج العمددل ال سديّما حقددوق العدداملا ج وددام الزراعددة
واألغذية كما هو حمدّد ج االت اقات األساسية ملنظمة العمل الدولية؛
دع التن يذ ال عّام ملعايري دولية أخرى متصلة بالعمل حيثما ينطبق ذلدك مدع إيدالء اهتمدام
خاص للمعايري ذات الصلة بقطاع األغذية الزراعية وحظر أسوء أشكام عمل األط ام؛
خلق هرص عمل جديددة وتعزيدز العمدل الالئدق مدن خدالم حتسدا ودرو العمدل والسدالمة
والصاة املهنية واألجور املعيشية الكاهية و/أو التدريب من أجل التقدّم الووي ي؛
حتسا الدخل وتوليد قيمة مش كة من خالم عقدود عادلدة وقابلدة للتن يدذ وتعزيدز هدرص
إقامة املشاريع والوبوم املتساوي إىل هرص السوق سواء أكدا) ذلدك علدى مسدتوى املزرعدة أم
بالنسبة إىل أبااب املصلاة ج بداية السلسلة ونهايتها؛
املسدداهمة ج التنميددة الري يددة وحتسددا تاطيددة ادمايددة االجتماعيددة وتددوهري املندداهع العامددة
واخلدمات مثل الباوث والصاة والتثقيف وتنمية القددرات والتمويدل والبنيدة األساسدية وأداء
السوق وتعزيز امل سسات الري ية؛
دع تن يذ السياسات واإلجراءات الرامية إىل متكا وحتسا قدرات املوارد البشرية ألبدااب
املصلاة ال سيّما أبااب اديازات الصارية ان هيه املزارعو) األسدريو) نسداءع ورجدا ًال
ومنظماته وتعزيز وبوهل إىل املوارد واملدخالت حسب االقتضاء؛
تعزيز التنسيق والتعاو) بشكل أكرب وإقامة الشراكات لزيادة أوجه التآزر إىل أعلى ح ّد من أجل
حتسا سبل كسب العي.؛
تعزيز األياط املستدامة لالستهالك واإلنتا ،من أجل حتقيق التنمية املستدامة.
املبدأ  :1تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 -41يع دزّز االسددتثمارات املس د ولة ج الزراعددة ونظ د األغذيددة املسدداواة بددا اةنسددا ومتكددا املددرأة
من خالم:
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()3
()4
()1

()2

والقيدود امل روادة

اما) معاملة مجيع األشخاص بعدم واإلقرار بأواداعه واحتياجداته
عليه على التوالي وبالدور اديوي الذي تضطلع به املرأة؛
إلااء مجيع التدابري واملمارسات اليت متيّز أو تنتهك ادقوق على أساس اةنس؛
النهوض قوق اديازة املتساوية للنسداء ووبدوهلنّ املتسداوي إىل األراادي املنتجدة واملدوارد
الطبيعيددة واملدددخالت واألدوات اإلنتاجيددة وحتكمهدنّ بهددا؛ وتعزيددز الوبددوم إىل خدددمات
اإلرشاد واخلدمات االستشارية واملالية والتثقيف والتدريب واألسواق واملعلومات؛
اعتماد نُهج وتدابري وعمليات مبتكرة و/أو استباقية لتعزيز املشاركة اهلادهة للمرأة ج الشراكات
وبنع القرار وأدوار القيادة والتقاس املنصف للمناهع.
املبدأ  :4إشراك الشباب ومتكينهم

-42

يشرك االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية الشباب وميكّنه

من خالم:

( )3تعزيز وبوهل إىل األرااي املنتجة واملوارد الطبيعية واملددخالت واألدوات اإلنتاجيدة واإلرشداد
واخلدمات االستشارية واملالية والتثقيدف والتددريب واألسدواق واملعلومدات واملشداركة ج بدنع
القرار؛
( )4توهري التدريب املالئ والتثقيف وبرامج التوجيه للشباب مدن أجدل زيدادة قددراته و/أو هدرص
الوبوم إىل العمل الالئق وهرص إقامة املشاريع وتعزيز مساهمته ج التنمية احمللية؛
( )1تعزيز التنمية وهرص الوبوم إىل االبتكار والتكنولوجيات اةديدة املق نة باملعار التقليديدة
ةذب الشباب ومتكينه كي يكونوا من حمرّكات التاسا ج الزراعة ونظ األغذية.
املبدأ  :5احرتام حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات والوصول إىل املياه
 -42ث م االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذيدة حقدوق اديدازة املشدروعة لألراادي ومصدايد
األمساك والاابات وكذلك استخدامات املياه القائمة واحملتملة اا يتماشى مع:
( )3اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املس ولة ديدازة األراادي ومصدايد األمسداك والاابدات ج
سياق األمن الاذائي الوطين ال صل  34بصورة خابة إيا ليس على سبيل ادصر.
( )4اخلطوط التوجيهية الطوعية لضما) استدامة مصايد األمساك الصدارية ادجد ج سدياق األمدن
الاذائي والقضاء على ال قر.
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املبدأ  :6صون املوارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة وزيادة القدرة على الصمود
واحلد من خماطر الكوارث
 -42االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية ثاهظ على املوارد الطبيعية ويديرها بشكل مستدام
ويزيد من القدرة على الصمود وثد من خماطر الكوارث من خالم:
()3
()4

()1
()2
()2
()2

منع اآلثار السلبية على اهلواء واألرااي وال بدة وامليداه والاابدات والتندوّع البيولدوجي وادد ّد
منها وعالجها حيثما تدعو اداجة؛
دعد التندوّع البيولددوجي واملددوارد الوراثيددة وبددونها اددا ج ذلددك املددوارد الوراثيددة احملليددة
واملساهمة ج جتديد ووائف النظام اإليكولوجي وخدماته وج هذا الصدد اإلقرار بالددور الدذي
يضطلع به السكا) األبليو) واجملتمعات احمللية؛
اددّ من ال اقد واملهدر ج اإلنتا ،وعمليات ما بعد ادصاد وتعزيز هعاليدة اإلنتدا ،واسدتدامة
االستهالك واالستخدام املنتج للن ايات و/أو املنتجات الثانوية؛
زيادة قدرة الزراعة ونظ األغذية واملوائل الداعمة وسبل كسب العي .ذات الصدلة ال سديّما
أبااب اديازات الصارية على الصمود أمام آثار تايّر املناخ من خالم تدابري التكيّف؛
اختاذ تدابري حسب االقتضاء خل دض انبعاثدات غدازات االحتبداس اددراري و/أو القضداء
عليها؛
دمج املعار التقليدية والعلمية مع أهضل املمارسات والتكنولوجيات مدن خدالم نهدج خمتل دة
اا ج ذلك النهج الزراعية  -اإليكولوجية والتكثيف املستدام من مجلة أمور أخرى.
املبدأ  : 7احرتام الرتاث الثقايف واملعارف التقليدية ودعم التنوع واالبتكار

 -42ث م االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية ال اث الثقاج واملعار
اا ج ذلك التنوّع الوراثي واالبتكار من خالم:

التقليدية ويدع التنوّع

( )3اح ام مواقع ال اث الثقاج ونظمه اا ج ذلك املعدار التقليديدة واملهدارات واملمارسدات؛
واإلقرار بدور السكا) األبليا واجملتمعات احمللية ج الزراعة ونظ األغذية؛
( )4اإلقرار اساهمات املزارعا ال سيّما أبااب اديازات الصدارية ج مجيدع أقدالي العدا
خابة تلك املوجودة ج مراكز املنشأ والتنوّع ج بدو) وحتسدا وإتاحدة املدوارد الوراثيدة ادا
هيها البذور؛ اوجدب القدانو) الدوطين ووهقد ًا للمعاهددات الدوليدة الناهدذة احد ام حقدوقه
للا او على هذه املوارد واستخدامها وتبادهلا وبيعها واإلقرار اصاحل املربّا؛
( )1تعزيز التبادم العادم واملنصف للمناهع املتأتية عن االستخدام اا ج ذلك االستخدام التجاري
واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بناء على شدروط مت دق عليهدا علدى حندو متبدادم
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ووهقاً للمعاهدات الدولية حيثما ينطبق ذلك على األطرا املنضمة إىل هذه املعاهدات .ونب
القيام بذلك امن النظ الناهذة للوبوم إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مع اح ام حقوق
السكا) األبليا واجملتمعات احمللية اوجب القانو) الوطين؛
( )2تعزيز تطبيق واستخدام التكنولوجيات واملمارسات املبتكرة واملكيّ دة حمليداً والعلدوم الزراعيدة
والاذائية والباث والتطوير وكذلك نقدل التكنولوجيدا علدى النادو املت دق عليده ادا ج ذلدك
ألبااب اديازات الصارية.
املبدأ  :1تعزيز النظم املأمونة والصحية للزراعة واألغذية
-41

يعزّز االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية السالمة والصاة من خالم:
()3
()4
()1
()2

()2

()2

تعزيز سالمة منتجات األغذية واملنتجات الزراعية وجودتها وقيمتها التاذوية؛
دع باة اديوانات ورهاهها والصداة النباتيدة مدن أجدل زيدادة اإلنتاجيدة وجدودة املندتج
وسالمته على حنو مستدام؛
حتسددا إدارة املدددخالت واملخرجددات الزراعيددة لتعزيددز ك دداءة اإلنتددا ،وادد ّد مددن املخدداطر
احملتملة على البيئة والنبات وباة اديوا) واإلنسا) اا ج ذلك املخاطر املهنية؛
إدارة املخاطر على الصاة العامة واددّ منها على مسدتوى الزراعدة ونظد األغذيدة ادا ج
ذلك تعزيز االس اتيجيات والربامج القائمة علدى العلدوم ملراقبدة سدالمة األغذيدة مدع البنيدة
األساسية واملوارد الداعمة؛
تعزيز التوعية واملعرهة والتوابل ج ما يتعلّق باملعلومات القائمة على الرباها بشأ) جدودة
األغذية وسالمتها والتاذية وقضايا الصاة العامة ما ي دي إىل تعزيدز القددرات علدى مسدتوى
نظام الزراعة واألغذية الكامل ال سيّما ألبااب اديازات الصارية؛
متكا خيار املستهلك من خالم تعزيز تواهر األغذية املأموندة واملاذيدة واملتنوّعدة واملقبولدة مدن
الناحية الثقاهية والوبوم إليها وهي األغذية اليت ت ه ج سياق هذه الوثيقة على أنّها تواهدق
طلب املستهلكا ال ردي واةماعي وت ضيالته ادا يتماشدى مدع القدانو) الدوطين والددولي
حيثما ينطبق ذلك.
املبدأ  :9إدراج هياكل للحوكمة وعمليات وآليات للتظلم تتسم بالشمول والشفافية

 -43نب أ) يلتزم االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية بالقوانا الوطنية والسياسات العامة
وأ) تدمج هياكل وعمليات ادوكمة الشاملة والش اهة وآليات بنع القدرار وآليدات الدتظلّ املتاحدة للجميدع
من خالم:
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اح ام سيادة القانو) وتطبيقه بعيداً عن ال ساد؛
تبادم معلومات ذات بلة باالستثمار وهقاً للقانو) الناهذ بصورة شاملة ومنص ة وش اهة وميكن
الوبوم إليها بسهولة ج مجيع مراحل دورة االستثمار؛
التعامل مع األطرا الذين قد يتأثرو) بالقرارات االستثمارية بصدورة مباشدرة وادصدوم علدى
دعمه قبل اختاذ القرارات واالستجابة ملسداهماته مدع األخدذ ج االعتبدار اخدتالم مدوازين
القوى القائ بهدد حتقيدق املشداركة النشدطة واددرة وال عالدة واهلادهدة واملسدتنرية لألهدراد
واجملموعات ج عمليات بنع القرار ذات الصلة اا يتماشى مع اخلطوط التوجيهية الطوعية
لإلدارة املس ولة ديازة األرااي؛
التشاور ال عّام واهلاد مع الشعوب األبلية مدن خدالم م سسداتها التمثيليدة للاصدوم علدى
ص عليده إعدال) األمد املتاددة بشدأ)
مواهقتها ادرة واملسدبقة واملسدتنرية حسدب مدا يدن ّ
الشعوب األبلية ومع إيالء االعتبار الواجب ملواقف حمددة لكّل دولة وم اهيمها؛
تعزيز الوبوم إىل آليات ش اهة وهعالة للوساطة والتظ ّل وتسدوية املنازعدات خابدة لألشدخاص
األكثر اع اً وتهميشاً؛
اختاذ خطوات الح ام حقوق اإلنسا) وحقوق اديازة املشروعة خدالم الندزاع وبعدده لتاقيدق
املشاركة ادرة وال عالة واهلادهة واملستنرية ج عمليات بنع القدرار ذات الصدلة باالسدتثمارات
ج الزراعة ونظ األغذية مع مجيع األطرا املتأثرة باالستثمارات ادا ج ذلدك املزارعدو)
اا يتسق مع القانو) الددولي الناهدذ ادا ج ذلدك قدانو) حقدوق اإلنسدا) والقدانو) اإلنسداني
الدولي ووهقاً للخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املس ولة ديازة األرااي.
املبدأ  :30تقييم ومعاجلة اآلثار وتعزيز املساءلة

 -11يشمل االستثمارات املسد ولة ج الزراعدة ونظد األغذيدة آليدات لتقيدي ومعاةدة اآلثدار االقتصدادية
واالجتماعية والبيئية والثقاهية مع مراعاة أبااب اديازات الصارية واةنسدانية والسدن مدن بدا عوامدل
أخرى وث م حقوق اإلنسا) ويعزّز املساءلة لدى كلّ جهة هاعلدة ةميدع أبدااب املصدلاة املعنديا
خابة األكثر اع اً من خالم:
()3
()4
()1
()2

تطبيق آليات تتيح تقييمات مستقلة وشد اهة لآلثدار احملتملدة وإشدراك وموعدات أبدااب
املصلاة املعنيا وال سيّما األكثر اع اً؛
حتديد بيانات وم شرات خطوط األساس للربد وقياس اآلثار؛
حتديد التدابري ملنع اآلثار السلبية احملتملة ومعاةتها اا ج ذلدك خيدار عددم املضدي قددم ًا
باالستثمار؛
تقيي التايريات بانتظام وإبالغ النتائج إىل أبااب املصلاة؛

CFS 41 FINAL REPORT

50

( )2تن يذ إجراءات عالجية و/أو تعويضية مالئمة وهعّالة ج حالة اآلثدار السدلبية أو عددم االمتثدام
للقانو) الوطين أو االلتزامات التعاقدية.

ثالثاً -أدوار أصحاب املصلحة ومسؤولياتهم
 -13يشكّل تعزيز االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية الديت تسداه ج حتقيدق األمدن الادذائي
والتاذية واليت تدع اإلعمام التدرني للاق ج الاذاء الكداج ج سدياق األمدن الادذائي الدوطين املسد ولية
اةماعية ةميع أبااب املصلاة .ويتعديّن علدى مجيدع أبدااب املصدلاة تعزيدز هدذه املبدادئ ودعمهدا
واستخدامها وهق ًا الحتياجاته ال رديدة أو اةماعيدة وواليداته وقددراته والسدياقات الوطنيدة ذات الصدلة
على التوالي.
الدول
 -14تقع على عاتق الدوم املس ولية الرئيسية لتاقيق األمن الادذائي والتاذيدة والوهداء بالتزاماتهدا وهقد ًا
للصكوك الدولية املتصلة باإلعمام التدرني للاق ج الاذاء الكاج ج سياق األمن الادذائي الدوطين؛ واحد ام
حقوق اإلنسا) ومحايتها وتن يدذها ةميدع األهدراد .وينبادي أ) تضدع الددوم توقعدات وااداة بدأ) ثد م
املستثمرو) املقيمو) ج أراايها و/أو امن واليتها القضائية حقوق اإلنسا) ج عملياته .
 -11ينباي أ) تضمن الدوم قدر اإلمكا) أ) تكو) اإلجراءات املتعلّقة باالستثمارات املس ولة ج الزراعدة
ونظ األغذية سواء داخل أراايها أو خارجهدا متسدقة مدع االلتزامدات القائمدة اوجدب القدانو) الدوطين
والقانو) الدولي واالت اقات الدولية املتصلة بالتجارة واالسدتثمار ومدع إيدالء االعتبدار الواجدب لاللتزامدات
الطوعية اوجب الصكوك اإلقليمية والدولية املعموم بها .وينباي للددوم اد داو علدى حيّدز سياسدي حملدي
كا ٍ من أجل الوهاء بالتزاماتها ج وام حقوق اإلنسا) لدى سدعيها إىل حتقيدق أهددا السياسدة املتصدلة
باألعمام التجارية مع دوم أو م سسات جتارية أخرى مثال مدن خدالم املعاهددات أو العقدود االسدتثمارية
اا يتماشى مع املبادئ اإلرشادية بشأ) األعمام التجارية وحقوق اإلنسا).
 -12نب أ) حتج الدوم عن تطبيق املبادئ اا قد يضع حواجز مقنّعة أمام التجارة أو يعزّز مصدادها
ادمائية أو اا ميكّنها من هرض سياساتها اخلابة على الدوم األخرى.
 -12وينباي أ) تطبّق الدوم املبادئ كجزء من جهودها الشداملة ملعاةدة األمدن الادذائي والتاذيدة داخدل
أراايها .وتُشجّع الدوم على بياغة اس اتيجيا ت وطنيدة مسدتقرة وطويلدة األمدد لألمدن الادذائي والتاذيدة
اا ج ذلك عند االقتضاء اس اتيجيات ونظ ادماية االجتماعية مثل اددّ األدنى للامايدة االجتماعيدة
وشبكات األما) دماية األشخاص األكثر اع اً اا ج ذلك العاملو) ج وام الزراعة واألغذية.
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 -12تضطلع الدوم بدور هريد ج تعزيز ومتكا البيئة امل اتية لالستثمار الرشيد ج الزراعة ونظ األغذية
وهقاً الس اتيجياتها التنموية الوطنية واإلقليمية عند االقتضاء نظراً إىل ووي تها احملدددة ج ودام التشدريع
والسياسة واإلدارة العامة وتوهري املناهع العامة .وتشجّع الدوم على تعزيز بيئة م اتية على املسدتوى السياسدي
والقانوني والتنظيمي وامل سسي اا ج ذلك امانات كاهية عند االقتضاء لتعزيز االستثمار الرشيد اا يضمن
معاملة عادلة ومنص ة ةميع املستثمرين مع األخدذ ج االعتبدار االحتياجدات واملصداحل احملدددة ألبدااب
اديدازات الصددارية .ويقددوم أسداس البيئددة املواتيددة علدى التماسددك واالتسدداق وإمكانيدة التنبد علددى مسددتوى
السياسات والقوانا واألنظمة ج اجملاالت املتعلقة ب الزراعة ونظد األغذيدة .وميكدن زيدادة تعزيدز االتسداق
والتماسك من خالم التخطي والتنسيق املتعددي القطاعات واملش كا بينها .وميكن تناوم اتسداق السياسدات
هيما خيص املعامالت احمللية واألجنبية على حد ٍ سواء و كاهة أنواع أبااب املصلاة من خالم:
()3
()4

()1
()2
()2

()2

تطبيق املبادئ من خالم واع السياسات والقدوانا واألنظمدة الشد اهة واملسدتقرة أو تكيي هدا
اا ج ذلك من خالم آليات الربد واملساءلة عند االقتضاء؛
تعزيز املشاركة اجملدية ألبااب املصلاة املعنيا ج سياسات و/أو عمليات بنع السياسدات
املتعلقة باالستثمار ج الزراعة ونظ األغذية اا ج ذلدك عدن طريدق إنشداء منصدات شداملة
ومنص ة متعددة أبااب املصلاة والقطاعات؛
تعزيز التنسيق والدع على مستويات حكومية خمتل ة؛
تعزيز الوبوم إىل املعلومات واخلدمات وادواهز واملدوارد واألجهدزة ادكوميدة ذات الصدلة
من دو) متييز؛
األجهزة القضائية واإلدارية احملايدة واآلليات امللزمة قانوناً من أجل حل املنازعات بطرق غري
متييزية وهعالة وعادلة ومنص ة وش اهة وسهلة البلوغ وبسعر مقبوم وج التوقيت املناسب وادا
يراعي قضايا املساواة با اةنسا؛
اعتماد العناية الواجبة داخل حدود الوالية الوطنية.

 -12يتعيّن على الدوم أ) تتخذ تدابري ملعاةة مجيع حقوق العمل للعاملا ج وام الزراعدة واألغذيدة
اا يتماشى مع معايري العمل الدولية املعموم بها وج إطار حوار اجتماعي مع منظماته وأبااب العمل علدى
التوالي عند بدياغة قدوانا العمدل وتطبيقهدا .وندب أ) تسدعى الددوم إىل وادع أطدر سياسدية وقانونيدة
وم سسية تعزّز املساواة با اةنسا لتمكا املرأة والرجل من املشاركة ج هرص االستثمار واالست ادة منها.
 -11للدوم دور رئيسي ج توهري املناهع العامة واخلدمات الضدرورية لالسدتثمار الرشديد ج الزراعدة ونظد
األغذية اا ج ذلك البنية التاتية والطاقة وادماية البيئية والباث والتطوير والتثقيف والصداة والتاذيدة
وخدمات رعاية األط ام من با مجلة أمور أخرى ال سيّما ج املناطق الري ية .وتشجّع علدى ادما) الوبدوم
إىل هذه اخلدمات بصورة شاملة وغري متييزية.
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 -13للدوم دور رئيسي ج متكا االستثمارات اليت يقدوم بهدا أبدااب اديدازات الصدارية  -ادا ذلدك
استثمارات املزارعا األسريا  -ودعمها واستكماهلا ومتكينه من االستثمار بشكل مس وم من خالم:
()3

()4
()1

()2
()2
-21

مع اةة احتياجات أبااب اديدازات الصدارية نسداء ورجدا ًال والقيدود امل روادة علديه
بصورة مراعية للمساواة با اةنسا ج السياسات والقوانا واألنظمة واالس اتيجيات الرامية
إىل معاةة تنمية القدرات من خالم حتسا الوبدوم إىل املددخالت واخلددمات االستشدارية
واملالية اا هيها التأما والتثقيف وخدمات اإلرشاد والتدريب والبنية األساسية؛
تعزيز هرص الوبدوم إىل املددخالت والتكنولوجيدات الديت مدن شدأنها حتسدا سدالمة إنتدا،
أبااب اديازات الصارية وجودته واستدامته وتنوعه حسب االقتضاء؛
تسهيل هرص وبوم أبااب اديدازات الصدارية إىل اخلددمات العامدة واملنداهع املتأتيدة مدن
السياسات والربامج العامة من خالم إنشاء سجالت ألبدااب اديدازات الصدارية حسدب
االقتضاء على املستويا الوطين واإلقليمي؛
تشجيع هرص الوبوم إىل السدوق ومشداركة أبدااب اديدازات الصدارية مدن خدالم تبسدي
اإلجراءات اإلدارية وادرص على منع املمارسات غري العادلة؛
دع تطوير األسواق لالقتصادات الري ية.

للدوم دور رئيسي ج:
( )3حتسا هرص الوبوم إىل التثقيف والتدريب وتطوير القدرات للم سسدات الصدارية واملتوسدطة
ادج والتعاونيات واةمعيات ومنظمات املزارعا واملنتجا لتمكينه من االنضدمام إىل
ات اقات واالخنراط مع جهات هاعلة أخرى ج السوق؛
( )4تعزيز التكنولوجيات واملمارسات املبتكرة اا ج ذلك االبتكارات اخلابة ألبااب اديازات
الصارية مثالً من خالم زيادة التوعية واملساعدة التقنيدة وتبدادم املهدارات بدا املدزارعا
وكذلك نقل التكنولوجيا على الناو املت ق عليه با األهراد واألطرا احملليدة أو الوطنيدة أو
الدولية؛
( )1تعزيز ياذ ،العمل والشراكات الش اهة والشاملة اا ج ذلك الشدراكات بدا القطداعا العدام
واخلاص لتعزيز التنمية املستدامة.

 -23تُشجّع الدوم على تطبيق سياساتها املتعلّقة باملشد يات واسد اتيجياتها التوعويدة ادا يتماشدى مدع
املبادئ وعلى دع أبااب اديازات الصارية ادا ج ذلدك املزارعدو) األسدريو) والشدركات الصدارية ج
الوبوم إىل العطاءات واملشاركة هيها .وج هذا السياق ميكن للدوم حسدب االقتضداء أ) تنظدر ج إمكانيدة
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التوريد على املستوى احمللي وهقاً لالت اقات الدولية متعددة األطرا
املنضمة إىل هذه االت اقات.

أو الثنائية كمدا يطبّدق علدى األطدرا

 -24وحيثما متلك الدولة مشاريع جتارية أو تسيطر عليها أو تدعمها بصورة ملاووة عليهدا أ) حتدرص
على أ) يكو) سلوكها متسقاً مع املبادئ.
 -21وتُشجع الدوم ب التشاور مع مجيدع أبدااب املصدلاة املعنديا ال سديّما األكثدر ادع ًا وحسدب
االقتضاء مع امل سسات الوطنية دقوق اإلنسا) على إنشاء نظ للربد والتقيي واإلبالغ بهد :
( )3قياس آثار االستثمار ج الزراعة ونظ األغذية ومعاةة اآلثار السلبية؛
( )4تقيي ك اءة وهعالية القوانا والسياسات والقواعد ومعاةة أي ثارة ذات بلة باملبادئ؛
( )1تقدي إرشادات واااة إىل أبااب املصلاة حوم الربد وإجراءات رهع التقارير.
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية
 -22للمنظمددات ادكوميددة الدوليددة واملنظمددات اإلقليميددة دور رئيسددي لالاددطالع بدده ج وددام تعزيددز
االستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية  .وبالقيام بدذلك تُشدجّع علدى أ) تددمج هدذه املبدادئ ادمن
سياساتها وأطرها مع الدوم األعضاء والربامج والباوث وأنشدطة التوعيدة واملسداعدة التقنيدة وبنداء القددرات.
ونب أ) تتخذ التدابري املناسبة يث ال ي دي دعمها للمستثمرين إىل انتهاكدات دقدوق اإلنسدا) ودقدوق
اديازة املشروعة .وتُشجع املنظمات ادكومية الدولية واملنظمات اإلقليميدة علدى دعد ةندة األمدن الادذائي
العاملي لتشكّل أراية لتبادم اخلربات املتعلّقة باالستثمار الزراعي الرشيد.
مؤسسات التمويل واجلهات املاحنة واملؤسسات والصناديق
 -22ونري تشجيع مجيع م سسات التمويل وكيانات التمويل األخرى على تطبيق املبادئ عندد بدياغة
سياساتها املتعلقة بالقروض واملنح وتشخيص حاهظات االسدتثمار القطريدة وج التمويدل املشد ك مدع شدركاء
آخرين .وينباي أ) تتخذ تدابري مناسبة يث ال يد دي دعمهدا للمسدتثمرين إىل انتهاكدات دقدوق اإلنسدا)
ودقوق اديازة املشروعة ويتماشى مع املبادئ .ويتيح التمويل أ) تضطلع هذه امل سسات اوقف ناهذ هريدد
من نوعه ميكنها من خالله التوابل مع وموعة واسعة من أبدااب املصدلاة بشدأ) أدوارهد ومسد ولياته
واإلجراءات اليت يتخذونها لتيسري تن يذ املبادئ .ونري تشجيع امل سسات املالية على واع آليات ماليدة
مبتكرة وأدوات تأما لدع االستثمار ج الزراعة وال سيّما واع حلوم مالئمة ألبااب اديازات الصدارية
اا ج ذلك املزارعو) األسريو) اليت تشتمل على منظور إيائي طويل األجل.
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منظمات البحث واجلامعات ومنظمات اإلرشاد
 -22نب أ) تشدّد منظمات الباث واةامعات واألكادمييات ومراكز التددريب الزراعدي ومنظمدات و/أو
برامج اإلرشاد على إدما ،املبادئ ج سياساتها وتسهّل تبادم املعار وتنمية املهدارات وتتنداوم االبتكدار
الالزم لزيادة مساهمات أبااب اديدازات الصدارية ج حتقيدق األمدن الادذائي والتاذيدة .وقدد يشدمل ذلدك
وموعة من األدوار اا ج ذلك حتديد اآلثار واختبار املمارسدات امليدانيدة والتكنولوجيدا ويداذ ،األعمدام
وتقدي املشورة للاكومات بشأ) إبالح السياسة العامة أو تقددميها إىل املسدتثمرين بشدأ) املمارسدات املتعلقدة
بالزراعة ونظ األغذية .ودعماً لألمن الاذائي والتاذية وتشجع منظمات البادث واألوسداط األكادمييدة علدى
إجراء وث تشاركية تساه ج نظ اإلنتا ،واالستهالك املستدامة.
أصحاب احليازات الصغرية ومنظماتهم
 -22يعترب أبدااب اديدازات الصدارية ادا ج ذلدك املزارعدو) األسدريو) رجدا ًال ونسداءع املسدتثمرين
الرئيسيا ج زراعته ويضطلعو) بدور حيوي ج نظ األغذية املتنوّعة واملستدامة .وينباي أ) يطبّق أبااب
اديازات الصارية ومنظماته املبادئ مع إيالء اهتمام خاص لتعزيدز املسداواة بدا اةنسدا ومتكدا املدرأة
والشباب من خالم:
()3
()4
()1
()2
()2

زيادة اإلنتاجية واملداخيل وتوهري قيمة مضاهة ج عملياته واستخدام املدوارد الطبيعيدة بصدورة
مستدامة وهعالة حيثما أمكن؛
تعزيز قدرته على الصمود؛
إدارة املخاطر املتعلقة بسياقاته وودروهه مدن أجدل تعزيدز اآلثدار اإلنابيدة إىل حددّ أقصدى
وت ادي اآلثار السلبية على األمن الاذائي والتاذية؛
املشاركة ج السياسات والربامج وعمليات الربد على مجيع املستويات؛
االمتثددام للقددوانا واألنظمددة الوطنيددة والتص درّ مددع العنايددة الواجبددة للا د وم دو) انتهدداك
حقوق اإلنسا).

 -21نب أ) يعزّز أبااب اديازات الصارية ادا ج ذلدك املزارعدو) األسدريو) ومنظمداته قددرات
الذين ميثلونه لالستثمار بشكل مس وم من خالم حتسا الوبوم إىل املدخالت وخدمات اإلرشاد واخلدمات
االستشارية واملالية والتثقيف والتدريب والوبوم إىل األسواق.
 -23ميكن أ) يكو) املزارعو) من أبااب اديازات الصارية أو مشاريع جتارية ونب أ) يتبعوا األدوار
واملس وليات احملددة ج هذا القس و/أو ج القس التالي.
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املشاريع التجارية مبا يف ذلك املزارعون
 -21يتعيّن على املشاريع التجارية املعنية ب الزراعة ونظ األغذيدة أ) تطبدق املبدادئ مدع ال كيدز علدى
التخ يف من املخاطر وإدارتها من أجل تعزيز اآلثار اإلنابية إىل حدّ أقصى وت ادي اآلثار السلبية على األمن
الاذائي والتاذية اا يتماشى مع وروههدا والسدياقات اخلابدة بهدا .وتقدع علدى عداتق املشداريع التجاريدة
مس ولية االمتثام للقوانا واألنظمة الوطنيدة وأي قدانو) دولدي معمدوم بده والتصد ّر مدع العنايدة الواجبدة
للا وم دو) انتهاك حقوق اإلنسا).
 -23تُشجّع املشداريع التجاريدة املعنيدة ب الزراعدة ونظد األغذيدة علدى تدوهري املعلومدات إىل أبدااب
املصلاة اآلخرين والتوابل معه وإجراء العنايدة الواجبدة قبدل االخندراط بدأي ترتيبدات جديددة وادما)
معامالت منص ة وش اهة ودع اةهدود الراميدة إىل تتبدع سلسدلة اإلمددادات .وندب أ) حتد م املشداريع
التجارية حقوق اديازة املشروعة وهقاً للخطوط التوجيهية الطوعية بشأ) ادوكمة الرشيدة ديازة األراادي
ونوز أ) تستخدم وموعة من ياذ ،العمل الشاملة .ويشجَّع اجملهزو) وجتار التجزئدة واملوزعدو) ومدوردو
املدخالت واملسوقو) على تزويد املستهلكا باملعلومات وتثقي ه بشأ) استدامة املنتجات واخلددمات واحد ام
األنظمة الوطنية للسالمة ومحاية املستهلك .وتشجَّع الشركات املعنية بتسويق املنتجات الاذائيدة علدى تعزيدز
استهالك األغذية املتوازنة واملأمونة واملاذية واملتنوّعة واملقبولة من الناحية الثقاهية واليت ت هد ج سدياق هدذه
الوثيقة على أنّها تواهق طلب املستهلكا ال ردي واةماعي وت ضديالته ادا يتماشدى مدع القدانو) الدوطين
والدولي وحسب االقتضاء.
 -24ميكن أ) يكو) املزارعو) من أبااب اديازات الصارية أو مشاريع جتارية ونب أ) يتبعوا األدوار
واملس وليات احملددة ج هذا القس و/أو ج القس السابق.
منظمات اجملتمع املدني
 -21نب أ) تطبّق منظمات اجملتمع املدني املعنية ب الزراعدة ونظد األغذيدة املبدادئ وتشدجع علدى
إدماجها ج سياساتها وبراوها .كما تشجّع على تأييد االستخدام املالئ للمبدادئ وعلدى أ) تكدو) حم ّدزة
للش اهية واملساءلة وأ) تساعد ج بناء القدرات بهد املساهمة ج حتقيق األمن الادذائي والتاذيدة .وتشدجع
منظمات اجملتمع املدني أيضد ًا علدى التعداو) مدع أبدااب املصدلاة اآلخدرين ج مجيدع مراحدل االسدتثمار
الستخدام املبادئ وكذلك لربد آثار االستثمار الرشيد على الزراعة ونظ األغذية وتقييمها.
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العمال ومنظماتهم
 -22دور العمام ج الزراعة ونظ األغذية حيوي .هالعمام ومنظماته يضدطلعو) بددور رئيسدي ج تعزيدز
العمل الالئق وتطبيقه وبالتالي ج املساهمة ج اةهود الرامية إىل حتقيق تنمية اقتصدادية مسدتدامة وشداملة.
كما ي دو) دوراً بالغ األهمية ج االخنراط ج حوار اجتماعي مدع مجيدع أبدااب املصدلاة اآلخدرين لتعزيدز
تطبيددق املبددادئ ج االسددتثمارات ج الزراعددة ونظدد األغذيددة وج تعزيددز إدمددا ،املبددادئ ج القددوانا
والسياسات الوطنية.
اجملتمعات احمللية
 -22تُشجَّع اجملتمعات احمللية والشعوب األبلية والشدرائح املتدأثرة مباشدرة باالسدتثمارات وال ئدات
األكثر اع اً وأولئك العاملا ج الزراعة ونظ األغذية على املشاركة بنشاط مع أبااب املصلاة اآلخرين
والتوابل معه ج مجيع جواندب ومراحدل االسدتثمارات لتعزيدز التوعيدة قدوقه واح امهدا كمدا يدرد ج
املبادئ.
منظمات املستهلكني
 -22قد تساه منظمات املستهلكا ج تطبيق املبادئ عن طريق إحاطدة املسدتهلكا وتثقدي ه بشدأ) هدذه
املبادئ وتشجيع االستثمارات اليت حت مها.
األدوار املشرتكة
 -22يُشجَّع مجيع أبااب املصلاة على دع نشر هذه املبدادئ ج بد و
املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية.

اةهدات الديت متثلدها علدى

 -21يضطلع مجيع أبااب املصلاة بدور ج حتسا مجع البيانات واملعلومات وإدارتها وتوزيعها ادا ج
ذلك حتسا مجع البيانات املصن ة حسب نوع اةدنس .وتشدكّل التالديالت والبياندات املسدتندة إىل العلدوم
واألدلة ذات القدرة الداعمة والبنية األساسية للتاليل جزءاً ال يتجزأ من عملية حتديدد أهددا التددخالت
من أجل تعزيز استدامة الزراعة ونظ األغذية واملساهمة ج حتقيق األمن الاذائي والتاذية.
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 -23ويتعيّن على مجيع أبااب املصلاة الذين يربمو) ات اقات أو عقود أ) يلتزمدوا بدالقوانا املعمدوم
بها والشروط واألحكام املت ق عليها على حنو متبادم .ونب أ) حتدّد العقدود الديت تسدتخدم لادات ووثدائق
واااة ومتسقة وش اهة حقوق مجيع األطرا وواجباتها وأي شروط مت ق عليها علدى حندو متبدادم إلعدادة
الت اوض على العقود وإلاائها .كما ينباي أ) تضمن العقود التواز) با مصاحل األطرا املتعاقددة وأ) تكدو)
قائمة على املناهع املتبادلدة لألطدرا وأ) توادع وهقد ًا للمبدادئ .وعندد الت داوض مدع أبدااب اديدازات
الصارية يطلب من األطرا املتعاقدة إيالء اعتبار خاص لواع أبااب اديدازات الصدارية واحتياجداته .
واألطرا املتعاقدة مدعوة إىل االطالع على مبادئ األم املتادة من أجل واع عقود تتس باملس ولية.
 -21ةميع أبااب املصلاة دور ج تعزيز املساواة با اةنسا والتمكا االقتصدادي للمدرأة مدن أجدل
دع وبوهلا إىل املوارد اإلنتاجية وإىل املناهع املتأتية من االستثمارات الزراعية.
 -23نب أ) يضطلع مجيع أبااب املصلاة بدوره ج بنداء القددرة علدى الصدمود وتنسديق جهدوده
بهد منع الصدمات والكوارث واألزمات اا ج ذلك األزمات املمتدة والنزاعات أو االسدتجابة هلدا .وهد
مدعوو) إىل دع الشرائح األكثر اع اً ومحاية االسدتثمارات القائمدة وتعزيدز االسدتثمار اهلداد ج ودام
األمن الاذائي والتاذية وهقاً للمبادئ والتزامات الدوم ج ما يتعلّق باإلعمام التدرني للاق ج الاذاء الكداج
ج سياق األمن الاذائي على املستوى الوطين.
 -24ويتعيّن على ةنة األمن الاذائي العاملي أ) تعزّز عملية تعمي املبادئ واسدتخدامها وأ) تددوها ج
عملها اةاري ج وام الربد من خالم االعتماد قدر اإلمكا) على اآلليات القائمة .ونب أ) تشكّل ةنة
األمن الاذائي العاملي منتدى يتيح لكل أبااب املصلاة املعنيا التعل من جتارب بعضه بعض ًا ج ما يتعلّدق
بتطبيق هذه املبادئ وتقيي أهمية املبادئ وهعاليتها وأثرها على األمن الاذائي والتاذية.
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املرفق هاء
تفسري مواقف البلدان األعضاء اليت طلب إدراج يف التقرير النهائي

البند خامساً (باء)
املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية
كندا
حكومة كندا سعيدة باالنضمام إىل تواهق اآلراء بشأ) اعتماد ةندة األمدن الادذائي العداملي (اللجندة) للمبدادئ
اخلابة باالستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية .وتأخذ كندا علما بأ) هذه املبادئ طوعية وغري ملزمة
قانونا .وسيتماشى ت سري كندا مع القانو) احمللي.
وإ) كندا كما هو وراد ج بيانها الصادر ج نوهمرب/تشدرين الثداني  4131لددع إعدال) األمد املتاددة بشدأ)
حقوق الشعوب األبلية تدع اإلعال) امن إطار دسدتور كنددا وقوانينهدا .وج حدا أ) اإلعدال) غدري ملدزم
قانونيا وال يعكس القانو) الدولي العرج أو تايري القوانا الكندية هإ) كندا من خدالم هدذا اإلقدرار تعيدد
تأكيد التزامها اوابلة العمل ج شراكة مع الشعوب األبلية ج تهيئة ورو أهضل ج كندا.
وتشري كندا أيضا إىل بيانها الصادر ج مايو/أيار  4133بشأ) املواهقة ادرة واملسبقة واملستنرية ج منتدى األم
املتادة الدائ املعين بقضايا الشعوب األبلية وبيانها الصادر ج سبتمرب/أيلوم  4132املقدم إىل امل متر العداملي
بشأ) الشعوب األبلية وتعيد التأكيد على أ) كندا ت سر املواهقة ادرة واملسبقة واملستنرية علدى أنهدا دعدوة
إىل إجراء عملية تشاور م يد مع الشعوب األبلية ج املسائل اليت تهمها .وت كد كندا وددا التزامهدا بتعزيدز
ومحاية حقوق الشعوب األبلية داخل البالد وخارجها.
وإ) املواهقة ادرة واملسبقة واملستنرية كما ينظر إليها ج ال قرة  )2( 43مدن املبدادئ اخلابدة باالسدتثمارات
املس ولة ج الزراعة ونظ األغذية ميكن أ) ت سر على أنها تقدم حق النقض جملموعات السدكا) األبدليا
وج هذا الصددد ال ميكدن أ) تتواهدق مدع القدانو) الكنددي القدائ  .وال ت سدر كنددا املواهقدة اددرة واملسدبقة
واملستنرية على أنها تزود الشعوب األبلية ق النقض.
وتتشاور كندا على املستوى احمللي مع وتمعات ومنظمات الشعوب األبلية ج املسائل اليت قد ت ثر على
مصادها أو حقوقها .وهذا مه بالنسبة للاوكمة ولواع السياسات السليمة واختاذ القرارات.
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وإ) املواهقة على ال قرة  )2( 43من املبادئ سيلزم كندا بالعمل على إدرا ،املواهقة اددرة واملسدبقة واملسدتنرية
ج عملياتها هيما يتعلق بتن يذ التدابري التشريعية أو اإلدارية اليت ت ثر ج الشعوب األبلية .ومن شأ) ذلك أ)
يتعارض مع الدستور الكندي وأ) ي دي ج حام تن يذه إىل تقييد سيادة الربملا).
ونتيجددة لددذلك ال ميكددن لكندددا أ) ت يددد العنابددر الددواردة ج هددذه الوثيقددة هيمددا خيددص املواهقددة ادددرة
واملسبقة واملستنرية.
وحنن نشيد بأعضاء اللجندة لعملده بدروح تعاونيدة إلجنداز هدد مشد ك يتمثدل ج تعزيدز األمدن الادذائي
والتاذوي وادد من ال قر .وستكو) هذه املبادئ اثابة دليل م يد لتعزيدز وحتسدا االسدتثمارات ج الزراعدة
دعما للنمو االقتصادي والزراعة املستدامة واملسداواة بدا اةنسدا .وحندن نناشدد مجيدع أبدااب املصدلاة
االع ا بقيمتها ج هذا الصدد واالست ادة بشكل مناسب من التوجيه امله الذي يرد ج هذه الوثيقة.
مصر
أود ج البداية أ) أوكد األهمية اليت نعلقها علدى وثيقدة االسدتثمار الزراعدي الرشديد وأ) أعدرب عدن تقدديرنا
للجهد الكبري الذي بذم حتى اآل) ج بدياغتها وتركيزهدا علدى عددد مدن القضدايا اديويدة اهلامدة املتصدلة
باالستثمار الزراعي واألمن الاذائي.
ورغ ما ت كد عليه الوثيقة من الطبيعة الطوعية غري امللزمدة  Voluntary and non bindingللمبدادئ الدواردة
ال إىل مدا يشدبه القواعدد
هيها إال إننا نريد أ) ن كد عدم قبولندا أليدة حماولدة قدد تهدد لتاويلدها مسدتقب ً
اداكمة وامللزمة األمر الذي يدهعنا إىل إبداء املالحظات اآلتية:
أوالً :إ) الوثيقة تنص على وموعة متنوعة من االلتزامات اليت تقع على عاتق الدوم املستقبلة لالسدتثمارات
األجنبية وهي وإ) كانت تشري إىل أهمية أخذ القدوانا الوطنيدة اداكمدة لالسدتثمارات األجنبيدة مدن قبدل
الدوم املستقبلة هلا ج االعتبار إال أ) الوثيقة ال تنص على أية التزامات سواء على الدوم اليت تقوم بعمليات
االستثمار الزراعي (تأجري األرااي) أو بالنسبة للشركات عرب الوطنية ()TNCSعند القيام بعمليات االسدتثمار
الزراعي ج الدوم النامية.
ثانياً :إ) الوثيقة تتطرق إىل آليات تسوية النزاعات اليت ميكن أ) تلجاً إليها الدوم النامية ج حالة وجدود
قصور أو خمال ات من قبل الشركات األجنبية اليت تقوم بعمليات االسدتثمار الزراعدي ج أرااديها خابدة إذا
ما أخلت بالتزاماتها أو حت م االعتبارات البيئيدة ذات الصدلة وال ندب أ) يايدب عدن أذهانندا حالدة
شركة قامت باسدتثمارات عدام  3312ج إحددى الددوم اآلسديوية وتسدبب ان جدار مصدنعها للب وكيماويدات
واألمسدة ج سقوط أكثر من  41ألف قتيل دو) ادصوم على أية تعويضات.
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ثالثاً  :إ) الوثيقة تا دل األجهدزة القائمدة ج إطدار البندك الددولي ومنهدا الوكالدة املتعدددة األطدرا دمايدة
االستثمارات  )MIGA( Multilateral Investment Guarantee Agencyوما يت مناقشدته ج إطدار منظمدة
التجارة العاملية  WTOاتصاالً بقضايا االستثمار.
رابعاً :إ) الوثيقة تتطرق بالقدر الكاج إىل القضايا املتصلة بنقل التكنولوجيا والن اذ إىل األسواق أو تدداعيات
التوسع ج إنتا ،الوقود اديوي على أسعار احملابيل الزراعية وعلدى إمكانيدة حتقيدق األمدن الادذائي وهدي
من با القضايا املرتبطة ارتباطاً وثيقاً اواوع االستثمار الزراعي.
ورغ مالحظات الوهد املصري العديدة على وثيقة االستثمار الزراعي الرشيد إال إننا كنا ن ضدل أ) يتداح لندا
املزيد من الوقت لتطوير نصوبها اا نعلها متكاملة من حيث الشدكل واملضدمو) .ونظدراً أل) التوجده العدام
يوحي بإمكانية إقراراها من قبل الدوم األعضاء بتواهق اآلراء هإ) وهد مصر يكت ي بالتأكيد على أهمية إرهداق
املالحظات املصرية بالوثيقة ج حالة إقراراها.
بلدان الشمال األوروبي
أدلي بهذا البيا) نيابة عن بلدا) الشدمام األوروبدي :الددايرك وآيسدلندا والندرويج والسدويد وبلددي هنلنددا.
والبلدا) األعضاء ج االحتاد األوروبي (الدايرك وهنلندا والسويد) تض بوتها إىل بيا) االحتاد األوروبي.
إ) بلدا) الشمام األوروبي سعيدة أل) عملية الت اوض الطويلة قدد انتهدت وألنده ميكنندا اآل) االت داق بتواهدق
اآلراء على هذه املبادئ املهمة جدا اخلابة باالستثمارات املس ولة ج الزراعة ونظد األغذيدة .ونتمندى أ) يدت
تن يذ املبادئ على وجه السرعة ونتطلع إىل ادصوم على تقارير مستكملة عن التن يذ.
ونرغب ج تقدي التوايح التالي ملوق نا بشأ) املبدأ  3ال قدرة  )2( 43بشدأ) التشداور ال عّدام واهلداد مدع
الشعوب األبلية من خالم م سساتها التمثيلية للاصوم على مواهقتهدا اددرة واملسدبقة واملسدتنرية حسدبما
ينصّ عليه إعال) األم املتادة بشأ) الشعوب األبلية.
وهيما يتعلق باةزء األخري من املبدأ الذي ينص على (اقتبس) مع إيالء االعتبار الواجب ملواقف حمددة لكّل
دولة وم اهيمها (نهاية االقتباس) ينباي أال يعترب ذلك على أنه مينح الدوم اددق ج االمتنداع عدن الوهداء
بالتزاماتها اوجب القانو) الدولي دقوق اإلنسدا) وااللتزامدات وهقدا إلعدال) األمد املتاددة – املعتمدد عدام
 – 4112الذي يقر ق الشعوب األبلية ج املشاركة ج اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت من شدأنها أ)
ت ثر ج حقوقها من خالم ثثلا ختتاره بن سدها .كمدا يقدر إعدال) األمد املتاددة بدالتزام الددوم بالتشداور
والتعاو) سن نية مع الشعوب األبلية املعنية من خالم م سسات متثلها من أجل ادصوم علدى مواهقتهدا
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ادرة واملسبقة واملستنرية .وينباي أال يعترب هذا ادك من اإلعدال) علدى أنده يقددم للشدعوب األبدلية حدق
هيتو عاما على القرارات اليت قد ت ثر هيها بل على أنه ينشئ عملية تشكل هيها املواهقدة اهلدد مدن وراء
املشاورات مع الشعوب األبلية.
وهيما يتعلق ق الشعوب األبلية ج املشاركة ج عملية اختداذ القدرارات هدإ) الظدرو املميدزة لكدل دولدة
حتدد التدابري املتخذة لتن يذه .إال أ) اةزء األخري من املبدأ  3ينباي أال يساء ت سريه على أنه يضع حددودا
ملمارسة ادق ج املشاركة ج عملية اختاذ القرارات من جانب الشدعوب األبدلية .ههدذا يتنداقض مدع هدد
إعال) األم املتادة والارض الكامن وراءه.
وقد أعادت الدوم األعضاء ج األم املتادة تأكيد دعمها إلعال) األم املتاددة باإلمجداع ج الوثيقدة اخلتاميدة
املعتمدة ج نيويورك ج سبتمرب/أيلوم  4132والصادرة عن االجتماع العام الرهيع املسدتوى للجمعيدة العامدة
املعرو باس امل متر العاملي بشأ) الشعوب األبلية.
ويشكل تعزيز حقوق الشعوب األبلية ومحايتها أولوية طويلة األمدد لبلددا) الشدمام األوروبدي .وكدا) اعتمداد
إعال) األم املتادة بشأ) حقوق الشعوب األبلية معلمة بارزة ج اإلقرار بوادع الشدعوب األبدلية وحقوقهدا.
وإ) حتقيق أهدا إعال) األم املتادة يقتضي القيام بعمل متوابل ومتسق ادا ج ذلدك ج عمدل الوكداالت
املتخصصة التابعة لألم املتادة .وحنن ندعو إىل اعتماد نهج متناسدق علدى نطداق املنظومدة للنهدوض قدوق
الشعوب األبلية ج إطار األم املتادة .ولذلك نعتقد أنه من املهد احد ام تواهدق اآلراء بشدأ) إعدادة تأكيدد
مجيع الدوم األعضاء على اإلعال) على أعلى مستوى ثكن واد او على ن س املستوى هيما يتعلدق باملبدادئ
املت ق عليها اليوم.
وأخرياً يسرنا أ) نشري إىل أ) ال او قدمت توجيهات عملية للاكومات والشركات واملنظمات غدري ادكوميدة
والشعوب األبلية واجملتمعات احمللية بشأ) اح ام املواهقة ادرة واملسدبقة واملسدتنرية هيمدا يتعلدق يدازة
األرااي عن طريق إبدار منشور عن هذا املواوع ج وقت سدابق مدن هدذه السدنة .وهدذا يعكدس التدزام ال داو
بتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األبلية املنصوص عليها ج إعال) األم املتادة.
الواليات املتحدة األمريكية
إ) هذه املبادئ طوعية وغري ملزمة قانونا .وحنن ال نعتربها تايّر ت سري أي بكوك من الصدكوك املشدار إليهدا
أو ادالة الراهنة للقانو) الدولي التقليدي أو العدرج ادا ج ذلدك هيمدا يتعلدق بااللتزامدات الدوليدة للبلددا)
اوجب أي ات اقات أو ج أي وام من اجملاالت اا ج ذلك على سبيل الذكر ال ادصر ات اقات التجدارة
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واالستثمار وحقوق امللكية ال كريدة ادا ج ذلدك نقدل التكنولوجيدا بشدكل قدانوني وحقدوق العمدل وحقدوق
اإلنسا) .وحنن نرغب ج التشديد على أ) تن يذ التزامات حقوق اإلنسا) مس ولية تقع على عاتق الدوم.
وإ) التجارة ج املنتجات الاذائية والزراعية ج أسواق شد اهة وميكدن التنبد بهدا مهمدة جددا لتاقيدق األمدن
الاذائي العاملي وارورية لضما) النجاح على املدى الطويدل ج القضداء علدى اةدوع مدن خدالم زيدادة تدواهر
األغذية .وتدع املبادئ الرأي القااي بأ) أذواق املستهلكا ال ردية هي من يوجه نوع األغذيدة الديت ندري
إنتاجها أو بيعها أو استهالكها وينباي عدم قراءة هذه املبادئ على أنها تق ح خال ذلك.

البند خامسا (باء)
احلق يف الغذاء – منظور العشر سنوات
الواليات املتحدة األمريكية
إ) الواليات املتادة سعيدة جدا باملشاركة اإلنابية والبناءة خالم الت اوض على إطار القرارات .وحندن ن يدد
بشدة هد تعزيز األمن الاذائي وتعزيز حقوق اإلنسا) ومحايتها واح امها .كما تدع الواليات املتادة حدق
كل إنسا) ج التمتع استوى معيشي الئق اا ج ذلك الاذاء على حنو ما يقر بده اإلعدال) العداملي دقدوق
اإلنسا).
وال تقر الواليات املتادة بانضمامها إىل تواهق اآلراء بشأ) هذا القرار بأي تايري ج ادالدة الراهندة للقدانو)
الدولي التقليدي أو العرج هيما يتعلق بادقوق ذات الصلة بالاذاء .هالواليات املتاددة ليسدت طرهدا ج العهدد
الدولي اخلاص بادقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاهية .وبناء على ذلك هإننا ن سر إشارات هذا القرار إىل
ادق ج الاذاء هيما يتعلق بالدوم األطرا ج هذا العهد ج اوء املادة  .)3( 4كما أننا ن سر إشدارات هدذا
القرار إىل التزامات الدوم األعضاء هيما يتعلق بادق ج الاذاء على أنها تنطبق بالقدر الذي تعهدت بده بهدذه
االلتزامات .وتعتمد الواليات املتادة على املستوى احمللي سياسات تعزز هدرص ادصدوم علدى األغذيدة
وحنن نهد إىل إناد عا ثصل هيه كل هرد على ما يك ي من األغذية لكنندا ال نعتدرب اددق ج الادذاء
التزاما واجب الن اذ.
ونشدد مرة أخرى على دعمنا القوي ألهدا تعزيز األمن الاذائي وادصوم علدى األغذيدة وأشدكر وموعدة
أبدقاء الرئيس على ت انيها وعملها دو) كلل.
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املرفق واو
التعديالت املقرتحة يف الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي
التعديالت املقرتحة للمادة اخلامسة من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي
املادة
3
فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
5

ين باألمن الاذائي والتاذية يسدمّى ج مدا يلدي ال ريدق
يُساعد اللجنة هريق خرباء رهيع املستوى مع ّ
-3
الرهيع املستوى  .وترد تشكيلته وووائ ه وهيكليته وطريقة عملده ج ال قدرات  12إىل  24مدن وثيقدة إبدالح
ةنة األمن الاذائي وج ال قرتا  34و 31من املادة  11من الالئاة العامة ملنظمدة األغذيدة والزراعدة لألمد
املتادة.
-4

[ تتاري].

 -1تتألف اللجنة التوجيهية من عشرة إىل مخسة عشر خبرياً من اخلرباء ذوي السمعة الرهيعدة والشدهرة
الدولية ج شتى اجملاالت ذات الصلة باألمن الاذائي والتاذية ويعيّنو) بص ته الشخصدية لواليدة سدنتا
قابلة للتجديد علدى التدوالي مدرّة واحددة هقد  .ندب أ) تعكدس اللجندة التوجيهيدة وموعدة متنوعدة مدن

التخصصات التقنية وتوازناً ج اخلربات اإلقليمية واعتباراً للتمثيل اةنساني .وسيكو) للمرشاا املثداليا
خربة وثيقة الصلة ج العمل ج عمليات اخلرباء املتعددة التخصصات .ينباي أ) يكوندوا مدن اخلدرباء املشدهود
هل دولياً ج وام اختصابه املرتب باألمن الاذائي والتاذية وأ) 4يتمتعوا بر ية واسدعة وخدربة واهيدة ج
العمليات اليت يشارك هيها خرباء من اختصابات خمتل ة .وندب أ) يكوندوا مدن املهنديا الدذين يتمتعدو)
خبربة واسعة ومن محلة الشهادات اةامعية ولديه سجل حاهل بامل ل ات و/أو مهدارات واسدعة ج ودام
إدارة املشاريع امليدانية ومشاريع األ اث ج وام األمن الاذائي .واأله ّ من هذا كلّه أ) تكو) لدديه خدربة
واسعة ج وام إدارة وموعات أو شبكات من اخلرباء وأ) يتمتعوا بقدرة عالية على التوابل والتعاطي مع
اآلخرين وأ) يتمتعوا اهارات قيادية وانطالق ًا ثا ثظو) به مدن تقددير مدن قبدل نظدرائه علدى املسدتوى
الوطين أ) تكو) لديه القدرة على اجتذاب شبكات اخلرباء وإقامتها.

3
4

يُشار إىل العبارات احملذوهة بكتابة نصّ يتوسطه خ ّ ويُشار إىل اإلااهات باستخدام ادرو املائلة.
من املق ح حذ هذا اةزء إذ يكرّر العبارة األوىل من ال قرة  1من املادة  2كلمة بكلمة تقريباً.
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[ -2اةزء األخري من ال قرة  1القدمية يدتاري] .يتدوىل مكتدب اللجندة عمليدة اختيدار أعضداء اللجندة
التوجيهية بناءع على توبية ةنة اختيار خمصصة تض ّ ثثلا عن منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية
العاملي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واملنظمة الدولية للتنوّع البيولوجي وثثالً عن منظمدات اجملتمدع
املدني .تعقد اللجنة التوجيهية عادةً دورتا كل عام ما تقرّر اللجنة خدال ذلدك ج ودرو اسدتثنائية.
وتضطلع اللجنة التوجيهية بالووائف التالية:
اما) تقدي أحدث الدراسات/التاليالت بشأ) وموعة متنوعة مدن قضدايا األمدن الادذائي
(أ )
لتنظر هيها دورات ةنة األمن الاذائي العاملي؛
(ب) تشكيل هرق للمشروعات إلعداد الدراسات/التاليالت لدورات ةنة األمن الاذائي العاملي؛
( )،حتديد منهجيات العمل وخط العمل واختصابات هرق املشدروعات وإدارة عملدها بصدورة
عامة واستعرااها على حنو دائ ؛
استعراض منهجيات عمل واق اح خط عمل؛
(د)
(هد) القيام بووائف ذات الصلة عند الضرورة.

[ -2جديدددة] يشددارك أعضدداء اللجنددة التوجيهيددة بص د ته الشخصددية ولدديس كممددثلا دكومدداته
أو م سساته أو منظماته .
-2
-2
-2

[ -2ال قرة القدمية
[ -2ال قرة القدمية 2
[ -1ال قرة القدمية 2
2

تتاري]
تتاري]
تتاري]

التعديالت املقرتحة للمادة الرابعة من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي
املادة الرابعة
اجملموعة االستشارية

5

يشكّل املكتب وموعة استشارية من با ثثلي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي
-3
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمات أخرى يُجاز هلا املشاركة ج أعمام اللجنة ج إطار ال قرة 33
من وثيقة إبالح ةنة األمن الاذائي وال قرة  1من املادة  11من الالئاة العامة ملنظمة األغذية والزراعة.
ويت ّ تعيا أعضاء اجملموعة االستشارية ج منصبه ملدة سنتا .وال يتجاوز عدد أعضاء اجملموعة
االستشارية عدد أعضاء املكتب اا هيه الرئيس ما تقرّر اللجنة خال ذلك.
5

يُشار إىل العبارات احملذوهة بكتابة نصّ يتوسطه خ ّ ويُشار إىل اإلااهات باستخدام ادرو املائلة.
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تساعد اجملموعة االستشارية املكتدب مدن خدالم تقاسد اخلدربة واملعرهدة مدع وموعدة واسدعة مدن
-4
املنظمات اليت متثّلها ومن خالم توعية دوائرها .وتساه بشكل منتظ وملاوو ج النشاطات الديت تنظّمهدا
اللجنة ج ما با الدورات ونوز ألعضاء اجملموعة االستشارية اق اح قضايا على املكتب للنظر هيها.

[ -1جديدة] يكو) كل عضو من أعضداء اجملموعدة االستشدارية مسد و ًال عدن إقامدة روابد منتظمدة مدع
منظمات وكيانات امن ال ئة اليت ميثلها واد او عليها وتعزيزها بهد :
تعزيز مشاركة املنظمات والكيانات املهتمة اليت تتمثل ج كدل هئدة مدن ال ئدات اخلمسدة ج
(و)
اجملموعة االستشارية من أجل اما) تبادم للمعلومات ج االجتداها خدالم ال د ات ال ابدلة بدا
دورات ةنة األمن الاذائي العاملي؛
تيسري املشاركة وتوهري مدخالت وتعليقات ومق حات ج ما خيص األنشطة اةارية للجنة
( ز)
األمن ال اذائي العاملي مدن جاندب هدذه الكياندات املمثّلدة ج كدل هئدة مدن ال ئدات ميكنهدا أ) تدوهّر
مساهمات ذات بلة ج مناقشات اللجنة؛
( )،مساعدة املكتب ج حتديد تطوّرات هامدة ج ودام األمدن الادذائي والتاذيدة علدى املسدتوى
العاملي واإلقليمي والوطين والتوعية باألنشطة املستمرة اليت جتريها كيانات خمتل ة ثثلدة ج كدل
هئة من ال ئات؛
(ط) املساهمة ج نشر نتائج اللجنة ومداوالتها.
[ -2جديدة] ج نهاية كل ه ة هابلة با الدورات ينباي أ) يعدّ كل عضدو ج اجملموعدة االستشدارية
تقريراً إلطالع املكتب على العمل الذي جرى خالم العام يث ي دي دوره .وندب إيدالء انتبداه خداص إىل
اإلجنازات اليت قاموا بها ج ما يتعلق بإشراك اجموعاته وتيسري تبادم معلومات ومدخالت ج االجتداها
با أبااب الشأ) واللجنة.
[ -2جديدة] بعد التشاور مع املكتب نوز أ) يقرّر رئيس اللجنة تعيا مشاركا متخصصدا تناصدر
واليددته اواددوع حم ددّد ونشدداط حم ددّد وتكددو) حمدددودة ج الددزمن .وينباددي أ) تددأتي خددربة املشدداركا
املتخصصا وخل يته بقيمة إااهية إىل املداوالت وأ) تساه ج عمدل اجملموعدة االستشدارية .وقدد يشدارك
املشارك املتخصّص املعيّن ويتمتع ق التدخّل ج مناقشات حوم املواايع اليت جدرى تعيينهدا ملعاةتهدا
ج االجتماعات املش كة با املكتب واجملموعة االستشارية.

