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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 واألربعونتاسعة الدورة ال
 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021 تشرين األول/أكتوبر 11-14

 توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال السياسات
 وتغري املناخ اليت أقّرهتا اللجنة بشأن األمن الغذائي 

 2012يف دورهتا التاسعة والثالثني يف عام 
 

http://www.fao.org/


 حيازة األرايض 
واالستثامر الدويل فيالزراعة

لجنة األمن الغذايئ العاملي

لجنة األمن الغذايئ العاملي

املساهمة يف أهداف التنمية املستدامة 5 و6 و9 و10 و11 
و12 و15

مع الرتكيز عىل:

أقرت الدورة التاسعة والثالثون للجنة األمن الغذايئ العاملي التي انعقدت عام 2012 التوصيات التالية بشأن 

األمن الغذايئ وتغري املناخ1.

وأكّدت اللجنة مجدداً عىل دور لجنة 
األمن الغذايئ العاملي يف تشجيع املزيد من 

التقارب بني السياسات والتنسيق يف ما 
يتعلق باألمن الغذايئ، وأقرّت بأن التأثريات 

املعاكسة لتغري املناخ ميكن أن تشكل 
تهديدات خطرية عىل األمن الغذائـــي، 
ال سيام عىل حياة صغار منتجي األغذية 

وسبل معيشتهم، وعىل اإلعامل التدريجي 
للحق يف الغذاء يف سياق األمن الغذايئ 
الوطني، وحثّت عىل اتخاذ إجراءات يف 

هذا الشأن.

أقرّت اللجنة:

Ĵ  مبسؤولية الدول األعضاء ليك تكفل
أن تكون سياساتها وبرامجها وإجراءاتها 

واسرتاتيجياتها متسقة اتساقاً تاماً مع 
االلتزامات الدولية الحالية، مبا يف ذلك 

االلتزامات املتعلقة باألمن الغذايئ.

Ĵ  بدور اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ باعتبارها املنتدى 

الرئييس للتعاطي مع مسألة تغري املناخ 
وصندوق القرارات هذا ال يقّوض الجهود 

املبذولة يف االتفاقية اإلطارية للتصدي 
ملسألة تغري املناخ.

Ĵ  بنتائج الوثيقة التي صدرت عن
مؤمتر األمم املتحدة املعني بالتنمية 

املستدامة )ريو+ 20( وعىل األخص يف ما 
يتعلق باألمن الغذايئ والتغذية والزراعة 

املستدامة.

ومع مراعاة الحاجة املاسة إىل التصدي 
لتأثريات تغري املناخ عىل األمن الغذايئ، 

باإلضافة إىل األسباب الكامنة وراء انعدام 
األمن الغذايئ بصورة متسقة مع اإلعامل 

التدريجي للحق يف الغذاء يف سياق األمن 
الغذايئ الوطني، تدعو اللجنة الدول 

األعضاء واملنظامت الدولية وأصحاب 
املصلحة اآلخرين يف لجنة األمن الغذايئ 

العاملي، حسب االقتضاء، ومع اإلقرار بدور 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

املناخ، إىل:

مراعاة الشواغل املتعلقة بتغري . 1
املناخ يف سياسات وبرامج األمن الغذايئ، 

وزيادة قدرة املجموعات والنظم الغذائية 
الضعيفة عىل مواجهة تغري املناخ، مع 

الرتكيز عىل التكيّف مع تغرّي املناخ 
كشاغل رئييس وهدف لجميع املزارعني 

ومنتجي األغذية، ال سيام صغار املنتجني، 
مبا يف ذلك من خالل: 

j  زيادة االستثامرات الخاصة والعامة
والتعاون الدويل للنهوض باألمن الغذايئ 

ملواجهة تهديدات تغري املناخ، ال سيام 
من أجل التكيف مع اآلثار السلبية لتغري 

Ì 39 1  هذا مقتطف من التقرير النهايئ الصادر عن لجنة األمن الغذايئ العاملي

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1011/CFS37/documents/CFS_37_Final_Report_FINAL.pdf


©Nahid Rajbd

حيازة األرايض واالستثامر الدويل 
فيالزراعة 

املناخ، واالستخدام املستدام للموارد 
الطبيعية، وإدارة املياه، وصون الرتبة؛

j  بناء القدرات الوطنية واملحلية
للتصدي للتحديات املرتبطة باألمن 

الغذايئ وبتغري املناخ، مبا يف ذلك تحسني 
خدمات اإلرشاد وجعلها متوافرة ويف 
متناول الجميع، وتوفري أدوات لتوقّع 

األحوال الجوية واملناخ وإدارة املخاطر 
املتصلة بها لدعم شبكات ومنظامت 

املزارعني وصغار منتجي األغذية )الدول 
األعضاء واملنظامت الدولية(؛

j  إجراء عمليات تقييم دورية للمخاطر
وأوجه الضعف والقدرات، مع مراعاة 

املساواة بني الجنسني واألبعاد التغذوية، 
وتحسني نظم اإلنذار املبكر وتنفيذها، 

ال سيام بطريقٍة منسقة )الدول األعضاء 
واملنظامت الدولية(؛

j  وضع سياسات متكاملة الستخدام
األرايض من أجل تحقيق األمن الغذايئ 

والتكيف مع تغري املناخ، واإلسهام يف 
الحد من تأثريات املناخ عندما يكون 

ذلك مناسباً، مع مراعاة »الخطوط 
التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة 

الرشيدة لحيازة األرايض ومصايد األسامك 
والغابات يف سياق األمن الغذايئ 

الوطني« بحسب األولويات املحددة 
عىل املستوى الوطني )الدول األعضاء(؛

j  دمج التكيّف مع تغري املناخ وإدارة
مخاطر الكوارث يف سياسات األمن 

الغذايئ وبرامجه )الدول األعضاء 
واملنظامت الدولية(؛

j  تنفيذ املبادرات ذات الصلة، مثل
 )FAO-Adapt( »التكيف داخل الفاو«

بحسب مقتىض الحال، تعزيزاً للدعم 
املقدم للجهود التي تبذلها البلدان يف 

سبيل التكيف مع تغري املناخ )املنظامت 
الدولية(.

توفري الظروف املناسبة لتيسري . 2
الحصول عىل املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة وتقاسم الفوائد الناجمة عن 

استخدامها بصورٍة عادلة ومتساوية، عن 
طريق ما ييل عىل سبيل املثال:

j  اإلقرار بأهمية املعاهدة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة وبروتوكول ناغويا الذي أقرّته 
الدورة العارشة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية 

التنوع البيولوجي؛ 

j  دعوة هيئة املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة يف الفاو إىل مواصلة 

وتعزيز عملها يف مجال تغري املناخ 
واملوارد الوراثية لصون املوارد الوراثية 
واستخدامها بغرض التكيّف مع تغري 

املناخ )الدول األعضاء(؛

وضع اسرتاتيجيات زراعية تأخذ بعني . 3
االعتبار: 

الحاجة إىل مواجهة تغري املناخ )أ( 
والحفاظ عىل األمن الغذايئ؛ 

تنوع الظروف والنظم الزراعية؛ )ب( 

تفاوت مستويات التنمية )(( 
واالحتياجات والظروف واألولويات 

الخاصة بكل من البلدان واألقاليم، مبا يف 
ذلك عن طريق: 

j  مراعاة املنظور الجنساين والُنهج
التشاركية التي تسمح لكٍل من الرجل 

واملرأة عىل حد سواء بالحصول عىل 
فرص متساوية الستخدام األرايض، 

والحصول عىل املعلومات واملوارد عند 
معالجة قضايا األمن الغذايئ يف سياق 

تغري املناخ.
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j  تشجيع املزارعني عىل األخذ
باملامرسات الجيدة، مبا فيها مامرسات 
الزراعة والرعي للحؤول دون تدهور 
الرتبة وفقدان الكربون منها، وزيادة 

كفاءة استخدام النرتوجني وزيادة 
إنتاجية الرثوة الحيوانية، واستخدام 

الروث، وتحسني إدارة املياه، وتكثيف 
استخدام الزراعة املختلطة بالغابات؛

j  القيام بعمليات تقييم قطرية
ألصحاب املصلحة املتعددين وإجراء 

بحوث حول اسرتاتيجيات التنمية 
الزراعية بغرض مواجهة اآلثار املعاكسة 
لتغري املناخ، مع مراعاة االختالفات بني 

نظم الزراعة، واملامرسات الزراعية، 
والظروف اإلقليمية والوطنية واملحلية؛

j  تشجيع الكفاءة يف سلسلة األغذية
والحد من الخسائر ما بعد الحصاد 

والفاقد من األغذية بطريقة مستدامة 
)البلدان األعضاء مبشاركة القطاع الخاص 

واملجتمع املدين(.

النهوض باألبحاث، مبا فيها األبحاث )د( 
التي يجريها املزارعون، وتحسني عملية 
جمع املعلومات وتقاسمها، من خالل:

j  توطيد التعاون الدويل، واالستثامرات
الخاصة والعامة يف مجال األبحاث 

بشأن التكيف مع تغري املناخ والحد من 
تأثريه ملصلحة التنمية املستدامة واألمن 

الغذايئ والتغذوي، مبا يف ذلك احتياجات 
التكيف لدى صغار املنتجني؛

j  تشجيع تبادل املعلومات بني برامج
األبحاث املتعلقة بتغري املناخ واألمن 

الغذايئ )الدول األعضاء واملنظامت 
الدولية(.

تيسري مشاركة جميع أصحاب )(( 
املصلحة يف سياسات وبرامج األمن 
الغذايئ، حسب االقتضاء، من أجل 

التصدي لتغري املناخ، مع مالحظة إسهام 
املزارعني ومنتجي األغذية كافة، وعىل 

األخص صغار املنتجني، يف تحقيق األمن 
الغذايئ، من خالل:

j  تشجيع إقامة منتديات تضّم أصحاب
مصلحة متعددين عىل املستويات 

املحلية والوطنية واإلقليمية تشجيعاً 
لتوسيع مشاركة املجتمعات املحلية 

واملجموعات األضعف، وكذلك القطاع 
الخاص، يف عمليات صنع القرارات؛ 

j  دعم منظامت املجتمع املدين، ال
سيام تلك التي متثل أكرث السكان معاناة 

من الجوع، ومنظامت صغار املنتجني، 
ومنظامت املزارِعات من أجل املشاركة 

يف صنع القرارات وتنفيذ سياسات 
وبرامج األمن الغذايئ للتصدي لتغري 

املناخ.

دعم مزيد من االعرتاف باألمن )و( 
الغذايئ يف أنشطة اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري املناخ طبقاً للوالية 

املوكلة إليها ويف سياق أهداف االتفاقية 
ومبادئها وأحكامها، من خالل:

j  دعوة الفاو إىل مواصلة التعاون مع
أمانة االتفاقية، مبا يف ذلك من خالل 

تقديم معلومات فنية سليمة عن قضايا 
األمن الغذايئ؛ 

j  دعوة أمانة لجنة األمن الغذايئ
العاملي إىل رفع تقرير فريق الخرباء 

الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ 
وتغري املناخ، وكذلك الوثيقة الحالية 

للجنة األمن الغذايئ العاملي، إىل الفريق 
الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ 

وإىل أمانة االتفاقية، لإلحاطة.
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تعرف عىل 
املزيد

Cover photo credits: ©FAO/Giulio Napolitano

لجنة األمن الغذايئ العاملي هي املنرب الدويل والحكومي الدويل األكرث شمولية الذي يتعاون من خالله جميع 
أصحاب املصلحة بأسلوب متسق لضامن تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع.

 Ĉ fao.org/cfs

 � cfs@fao.org

أقرت لجنة األمن الغذايئ العاملي توصيات السياسة بشأن 
مجموعة كبرية من موضوعات األمن الغذايئ والتغذية
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األمن الغذايئ وتغري 
املناخ

 تقرير مقدم من فريق 
الخرباء الرفيع املستوى 
املعني باألمن الغذايئ 

والتغذية

http://www.fao.org/cfs
mailto:cfs@fao.org

