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 موجز  -أوًل 
األمم منظماات  دين  واألوساااااااااااااااا  األ اادميياة  و من احلكوماات  واتتمع املا   إساااااااااااااا ااماًا خ يًاا 30ورد ماا مموعا    -1

 مااا   التجااارب يف    من شااااااااااااااااأ م تو يقاملتحاادة واملنظمااات الاادوليااة األخرى  ومنظمااات املزارعني  والق اااع ا ااا    
 CFS( األمن الغذائي وتغّّي املناخ )1) بشاااااااااأنالساااااااااياساااااااااات   يف مالاساااااااااتخدام توصااااااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي 

2021/49/Inf.19)( ( واملياه من أجل األمن الغذائي والتغذية )2؛CFS 2021/49/Inf.20.) 

م يف عمليات عاملية م مة وميكن ملنتجات جلنة األمن الغذائي العاملي الثال ة يف مال السااااااااياسااااااااات أن تساااااااااه  -2
تحقيق التنمية املستدامة  مبا يف ذلك عقد األمم املتحدة للعمل من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة  ومتابعة قمة ل 

األمم املتحدة للنظم الغذائية  والعقد الدويل للعمل بشااأن املام من أجل التنمية املسااتدامة  واتفاقيات ريو الثالأ بشااأن  
ناخ )اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصاااااااااحر  وإتفاقية التنوع الويولوجي  واتفاقية األمم املتحدة اأطارية بشاااااااااأن تغّّي امل 

 تغّّي املناخ(. 

يف  واملشااااااااار ني في ا أن زققوا املزيد من أجل التوعية جذه املنتجاتجلنة األمن الغذائي العاملي  وميكن ألعضااااااااام   -3
اساااااااتخدام ا وتوادل التجارب امللموساااااااة بشاااااااأن  يفية إدراج ا يف النقاشاااااااات واألطر والدعوة لصاااااااا     مال الساااااااياساااااااات

 السياساتية الوطنية واأقليمية واحمللية.

مسااااامهة واردة على االسااااتويان وقّدمت معلومات ذات صاااالة إل اسااااتخدام ا أعداد   30من أصاااال   24ورّدت  -4
 هذا التقرير. 

منظمات (  و 2(  واألوساااااا  األ ادميية )6ّدمت املساااااامهات من أصاااااحاب مصااااالحة دتلفني  اتتمع املدين )وق   -5
 (.1(  والق اع ا ا  )1) (  ومنظمات املزارعني2(  واحلكومات )12األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى )

الساااياساااات يف أفريقيا  واسااايا واحمليو اراد   وأورواب    يف مالوتونّي املساااامهات أن  إل اساااتخدام هذه التوصااايات  -6
 واسيا الوس ى  وأمريكا الالتينية والوحر الكارييب  والشرق األدىن.

  انتواه مجيع أصاااااحاب املصااااالحة والفر   وتساااااتحق املمارساااااات اجليدة والدروس املساااااتفادة املو ّقة يف املساااااامهات -7
 لتسليو الضوم على أمهيت ا ولتحسين ا. الساحنة

 وتضّمنت املمارسات اجليدة والدروس املستفادة على سويل املثال ال احلصر  -8

بنام اأرادة الساااياساااية القوية وااللتزام على املساااتوى الوطوط شاااو  الوطو من جانا مجيع أصاااحاب املصااالحة   (1)
 السياسات. يف مالتوصيات جلنة األمن الغذائي العاملي  لتووّ الرئيسيني هو شر  مسوق 

  عمليات صنع القرارومتكين م يف    مبا يف ذلك املزارعني ومنتجي األغذية يعّد إشراك مجيع أصحاب املصلحة (2)
 وضع السياسات والربامج اليت تسند األولوية ملنتجي األغذية من أصحاب احليازات الصغّية.لأمرًا حامسًا 

الشاااااملة واملتعددة الق اعات )الزراعة  واملياه  والغاابت  ومصااااايد األمساك  فضاااااًل عن   جالن  يشااااكل اعتماد   (3)
اجل ات الفاعلة يف ما بني احلكومات واملؤساااساااات  املتعددة  ( و ذلكوغّي  الصاااحة  وال اقة  والنقل  والتجارة  
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الوحثية ومنظمات املزارعني واتتمع املدين أمرًا أسااااسااايًا لضااامان تنفيذ الساااياساااات املكيّفة مع ا صاااوصااايات 
 اأقليمية واملسرتشدة ابألدلة العلمية وغّيها من األدلة.

  يف مالدتلف الق اعات ابألمهية لتعميم هذه التوصاايات تتساام تقوية املؤسااسااات على مجيع املسااتوايت ويف  (4)
 العامة الوطنية. ت والسياساتالسياسات يف االسرتاتيجيا

توادل التجارب أمر أساااااااااااااسااااااااااااي داخل الولدان واألقاليم ويف ما بين ا ليتمّكن ا خرون من تعلّم املمارسااااااااااااات   (5)
  يف مالما يؤدي إىل اعتماد التوصااااااااايات    اجليّدة  وت ويق هذه الدروس يف ساااااااااياق م ا ا   وعر، النتائج 

 الوطنية واأقليمية.والسياسات السياسات يف الربامج 

واليت   حمليًايعّد تنفيذ ممارسااااات اأدارة املتكاملة للمياه واألراضااااي واعتماد التكنولوجيات واملمارسااااات املكيّفة  (6)
 تراعي الظروف احمللية االجتماعية واالقتصادية والزراعية املناخية  أمرًا م مًا.

إن تعوئة القادة  وحتديد اجل ات الرائدة لدعم م  وبنام الشااااااااااارا ات القوية داخل الق اعات ويف ما بين ا من  (7)
 أمر ابلغ األمهية.  حقيقة وطنيةالسياسات إىل  يف مالأجل ترمجة التوصيات 

  -بو بني املياه واملناخ واألمن الغذائي والتغذية من خالل مسااارات اأنتاو واالساات الك  اصااى ابلتوعية ابلرو يو  (8)
  -م الغذائي  واملساات لكني  اال ساايما توعية واضااعي السااياسااات  واملنتجني  واجل ات الفاعلة األخرى يف النظ

 سات.السيا يف مالوبتعزيز اأبالغ األوسع ن اقًا عن هذه التوصيات 

 يعد أتمني املوارد الكافية العامة وا اصة  الوطنية والدولية  أمرًا أساسيًا. (9)

ا لالحتياجات احمللية والفجوات املعرفية  فضااااااااًل عن صااااااامّمة وفقً واملرنة لتنمية القدرات املنشااااااا ة  األت وير  إن (10)
  انا الشااااااار ام يف التنميةإطار عملي املنحى من أجل توجي  اأجرامات املواشااااااارة وحتفيزها يف الولدان ومن ج

 .أمر الزم

إطار   ضمنالسياسات    يف مالمن أجل قياس أت ّي هذه التوصيات   اعامليً إن حتديد املؤشرات القابلة للت ويق  (11)
 زمو معنّي  أمر مرغوب في .

السااااياسااااات على املسااااتوايت   يف مال عن التوصاااايات   ترتوت ويسااااّلو عدد من املسااااامهات الضااااوم على ا اثر اليت   -9
  يف مال أوج  الرتابو بني مموعيت التوصااايات  إببراز العديد من املساااامهات  قيام  اأقليمية والوطنية وشاااو  الوطنية  مبا يف ذلك 

 السياسات  وعلى احلاجة إىل معاجلة أوج  عدم االتساق بني السياسات املتعّلقة ابألمن الغذائي والتغذية واملياه واملناخ. 

يف ويو ّق عدد  وّي من املسااااامهات التجارب اليت ال ترتوو بصااااورة مواشاااارة بتوصاااايات جلنة األمن الغذائي العاملي   -10
هذه التوصاايات وصااالحيت ا. وميكن أن تساااهم هذه   أمهيةاليت تتماشااى مع ا  األمر الذي يؤ د على   بلالسااياسااات    مال

أمهيت ا حمدودة ابلنسااوة إىل عملية   ولكن ويرها يف املسااتقول   التجارب يف اسااتنوا  الدروس السااتخدام هذه التوصاايات وت
 التقييم هذه.
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ا من خالل توفّي املعلومات عّما يتّم القيام أسااساية للرصاد املساتقولي إضا يضاع مرجعً  اوال يوفّر هذا التقرير خ وطً  -11
النتائج املتوخاة واحملققة. ويتماشااااااااى ذلك مع دور عن ب   وعّما ي توقع القيام ب   وعن املكان واجل ة اليت سااااااااتقوم بذلك  و 

 جلنة األمن الغذائي العاملي يف تعزيز املساملة واملمارسات اجليدة.

 على النص املقتبس مباشرة من املسامهات الواردة. املوجزيف هذا  ابخلط املائلويدل النص املكتوب  -12

 معلومات أساسية  - اثنًيا
   2019اعتمدت جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا السااااااااااادسااااااااااة واألربعني املنعقدة يف أ توبرطتشاااااااااارين األول  -13

( الذي يتوّقع تنظيم حدأ خالل الدورة التاساااااعة واألربعني للجنة 2023-2020برانمج عمل ا اجلديد املتعدد السااااانوات )
( األمن 1الساااياساااات  مها  ) يف مالتوصااايات التني من من أجل رصاااد اساااتخدام مموع 2021يف أ توبرطتشااارين األول 

 (.2015( واملياه من أجل األمن الغذائي والتغذية )أقّرت يف عام 2(؛ )2012الغذائي وتغّّي املناخ )أقّرت يف عام 

ابساااااااتخدام املنتدى  2021وحىت يونيوطحزيران  2021تقدمي اأسااااااا امات يف مارسطاذار ل  عامة وصااااااادرت دعوة -14
احلدأ العام للدورة التاسعة واألربعني    االعاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية التابع ملنظمة األغذية والزراعة لكي يسرتشد ج

 للجنة األمن الغذائي العاملي.

لدعم ج ودها يف تصااااااميم   بشااااااكل أساااااااسااااااي السااااااياسااااااات احلكومات  يف مال املختارة وتساااااات دف التوصاااااايات -15
االرتقام خب ة التنمية ما يؤدي إىل عامة ترمي إىل تعزيز األمن الغذائي والتغذية يف ساياق تغّّي املناخ وندرة املياه   ساياساات

 وعملية التكّيف مع تغّّي املناخ والتخفيف من ااثره. 2030املستدامة لعام 

ذلك و االت األمم املتحدة    وميكن ألصحاب مصلحة اخرين مثل املنظمات احلكومية الدولية واأقليمية  مبا يف -16
واتتمع املدين  والق اع ا ا   واألوساااااااا  األ ادميية  واملؤساااااااساااااااات املالية الدولية  ومنظمات املزارعني  واملؤساااااااساااااااات 

هي ذات صااالة ابلنساااوة إىل املناقشاااة بشاااأن حتّول النظم الغذائية مبا أن هذه األخّية اساااتخدام هذه التوصااايات اليت ا ّيية   
يف املائة من املياه املسااااااااتخرجة من ال ويعة وتوّلد ما يصاااااااال إىل  لث انوعااثت غازات الدفيئة الوشاااااااارية   70لى تسااااااااتحوذ ع

 الكامنة ورام تغّّي املناخ.

( رصااااااااد التقدم 1يف  ) األمن الغذائي العاملي وتتمّثل األهداف الرئيسااااااااية للدورة العامة التاسااااااااعة واألربعني للجنة -17
(  2املياه واملناخ على املسااتوايت الوطنية واأقليمية والعاملية؛ )شااأن السااياسااات ب يف ماللجنة احملرز ابسااتخدام توصاايات ال

 توّو هذه التوصاايات( وتعزيز 3تحقيق األمن الغذائي والتغذية؛ )ب  و يقة الصاالةالتوصاايات ال تزال   هذه  تقييم ما إذا  انتو 
 أهداف التنمية املستدامة. حتقيقاز التقدم يف يف سياق االلتزامات واأجرامات الوطنية الرامية إىل إحر 

ويلّخ  هذا التقرير املساامهات الواردة من أصاحاب املصالحة ويعر، التجارب يف ما يتعّلق ابساتخدام مموعيت  -18
الساااياساااات  فضااااًل عن النتائج اليت حتققت لصاااا  منتجي األغذية ومسااات لكي ا  مبا يف ذلك النساااام   يف مالالتوصااايات 

واملمارسااات اجليدة اليت  ا توادرا مع أصااحاب املصاالحة   و ّق احملّفزات والقيود والتحدايت الرئيساايةيوالشااواب.  ما أن   
   والدروس املستفادة.جلنة األمن الغذائي العاملييف 
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ا يف  وينظ -19 لساياق احلايل لعقد األمم املتحدة للعمل من أجل ابالساياساات    يف مالالتوصايات  ارتوا ر التقرير أيضاً
 هذه األهداف. بلوغيف  ت امسامهويف   حتقيق أهداف التنمية املستدامة

من الساياساات من أجل حتساني األ  يف مالوأخّيًا  تلّخ  هذه الو يقة ساول تشاجيع زايدة اساتخدام التوصايات   -20
 وتعزيز االتساق يف السياسات.  وتقوية القدرة على الصمود  الغذائي والتغذية

 املسامهات الواردة  - اثلثًا
من اا على االسااااااااااااااتوياان  ماا وفّر معلوماات مفيادة اساااااااااااااات خادمات لتجميع    24مساااااااااااااااامهاًة رّدت    30ورد ماا مموعا   -21

لمسامهات جذه الو يقة. أّما التجميع الكامل ل   1اأحصامات املقدمة يف هذا التقرير املوجز. وترد قائمة املسامهات يف امللحق  
 غذائي العاملي ابللغة األصلية. ف و متاح على الصفحة األكرتونية للدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن ال  الواردة 

   انت  مسااااامهة مدية   24وو ّقت املسااااامهات التجارب على املسااااتوايت الق رية واأقليمية والعاملية. فمن أصاااال  -22
مساااامهات  انت عاملية  8مساااامهات إقليمية أو واردة من عدة بلدان و  4من ا مساااامهات خاصاااة ابلولدان فيما  انت   12

 أو واردة من عدة أقاليم.

 مساااااااااامهات من 6وق ّدمت املساااااااااامهات من جانا أصاااااااااحاب مصااااااااالحة دتلفني  مساااااااااامهتان من احلكومات  و -23
من املنظمات الدولية  3من منظمات األمم املتحدة  و 8اتتمع املدين  ومسااااااامهتان من األوسااااااا  األ ادميية  و منظمات

واحادة من منظماات املزارعني   و ة الادولياة   واحادة من مموعاة من معااهاد الوحوأ الزراعيا ومساااااااااااااااامهاة واأقليمياة األخرى   
 واحدة من الق اع ا ا .و 

يف أمريكا الالتينية  5مساااااامهة التجارب يف أفريقيا  و 13وغّ ت املساااااامهات من قة جغرافية واساااااعة  فقد و ّقت   -24
 (.1يف الشرق األدىن )اجلدول  4يف اسيا واحمليو اراد   وواحدة يف أورواب واسيا الوس ى  و 3والوحر الكارييب  و

   املسامهات حبسا اأقليم1اجلدول  
 اتموع املستوى اأقليمي واملتعدد الولدان املستوى الق ري 

 13 8 5 أفريقيا
 3 3  اسيا واحمليو اراد  
 1  1 أورواب واسيا الوس ى 

 5 2 3 أمريكا الالتينية والوحر الكارييب 
 4 2 2 الشرق األدىن

 26 15 11 اتموع



CFS 2021/49/Inf.18 6 

 

 السياسات ونشرها  يف جمالالتوعية ابلتوصيات  -رابًعا
اأجرامات لتعريف أصاااحاب مصااالحة اخرين يف جلنة األمن    إل اختاذأ دت مجيع املساااامهات ابساااثنام  الأ أن -25

السااياسااات. وحتقيًقا رذا الغر،  نظّم أصااحاب املصاالحة حلقات عمل ودورات   يف مالالغذائي العاملي جذه التوصاايات 
  يف مالتدريوية وندوات  وأقاموا شاااااارا ات جديدة  وجلأوا إىل اأنرتنت ومواقع التواصاااااال االجتماعي للتوعية ابلتوصاااااايات 

 بشااأنالسااياسااات    يف مالالسااياسااات. وأفاد أحد أصااحاب املصاالحة دن  اسااتخدم توصاايات جلنة األمن الغذائي العاملي 
امليااه من أجل األمن الغاذائي والتغاذية فضاااااااااااااااًل عن تقرير فريق ا ربام الرفيع املسااااااااااااااتوى املعو ابألمن الغاذائي والتغاذية ذي 

 شأن املياه والتغذية.الصلة  مرجع أعداد ورقة مناقشة ب

 السياسات  يف جمالا لستخدام التوصيات جتميع التجارب وفقً  - خامًسا
يف  عن اسااتخدام توصاايات جلنة األمن الغذائي العاملي    ةوارد  مسااامهة 17  ت  أفاد1مسااامهة رئيسااية 24من أصاال  -26
  يف مالعن اساتخدام توصايات اللجنة  ةوارد  مساامهة  13 ت"األمن الغذائي وتغّّي املناخ" فيما أفادشاأن الساياساات ب  مال

 "املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية".شأن السياسات ب

الساااياساااات  اليت اعت ربت األ ثر   يف مالالتوصااايات  مموعيتالتوصااايات من  ل مموعة من   2وترد يف اجلدول   -27
 فائدة لتحسني األمن الغذائي والتغذية.

 
 ربت األ ثر فائدة  التوصيات اليت اعت  2اجلدول 

يف  توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي  تاجمموع
 السياسات  جمال

 التوصيات احملددة اليت اعُتربت األكثر فائدة 

 4و 1 األمن الغذائي وتغّّي املناخ 
 4و 2و 1 املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية

 

 دتلفة قة يف املسامهات أغرا، و انت للتجارب املو ّ  -28

الساياساات واساتخدام ا احملتمل ملعاجلة    يف مالإطالع أصاحاب املصالحة على وجود التوصايات   ان اردف  :التوعية  
 القضااي املتصلة ابملناخ واملياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية.

السااااياسااااات  مبا يف ذلك   يف مالتعزيز قدرة أصااااحاب املصاااالحة على ت ويق التوصاااايات   ان اردف  :تنمية القدرات  
 تشجيع تكّيف منتجي األغذية مع تغّّي املناخ وندرة املياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية.

 
 املياه على السوام. بشأن األمن الغذائي وتغّّي املناخ و  بشأن السياسات  يف مالالواردة إىل توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي  املسامهاتتشّي بعض  1
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وضااع وطأو    ان اردف  :واألطر التشعريعية أو السعياسعاتية ووضعع/تقيي  املشعاريعو والسعياتيجياتو وخاط العمل  
تقييم املشااااااااريع  واالسااااااارتاتيجيات الوطنية واأقليمية والعاملية  وخ و العمل  والتدخالت لتقوية قدرات املزارعني ومنتجي 

 ا.األغذية من أصحاب احليازات الصغّية على اعتماد ممارسات اأدارة املستدامة للمياه وممارسات الزراعة الذ ية مناخي  

 ان    :ب احلكومات أو املؤسعععسعععات الدولية  لصعععات املمارسعععات الزراعية األكثر اسعععتدامةالسعععتثمارات  من جان  
اردف تو يق االساااااااتثمارات اليت تدعم حتديث نظم الزراعة الوعلية واملروية وحتساااااااين ا وتوسااااااايع ن اق ا على حنو مساااااااتدام   

 ود يف ظل تغّّي املناخ وتقلوات املياه.وتعزيز قدرة املزارعني ومنتجي األغذية من أصحاب احليازات الصغّية على الصم

نة اليت   صععيا ة وتنذيذ اسععياتيجيات/سععياسععات وطنية  ددة   لتشااجيع الزراعة املسااتدامة واألمن الغذائي والتغذية احملسااّ
  املناخ والتخفيف من ااثره  وإدارة داطر الكوارأ  وإدارة املياه الزراعية.ف مع تغّّي تدمج التكيّ 

 املنافع احلالية واملتوقعة -سادًسا
  يف مال وفّرت إ نا وعشااااااارون مساااااااامهًة معلومات عن النتائج احلالية أو املتوقعة من اساااااااتخدام مموعيت التوصااااااايات  -29

 السياسات جل ة حتقيق األمن الغذائي والتغذية واأعمال امل رد للحق يف الغذام. و ري تلخي  اأس امات املقدمة أدانه. 

الساااااياساااااات قد حقق املنافع التالية ملنتجي   يف مال أن اساااااتخدام مموعيت التوصااااايات وساااااّجلت املساااااامهات   -30
 األغذية ومست لكي ا  

 
 التوعية ابلروابو بني تغّّي املناخ  واألمن الغذائي والتغذية  والفقر يف املناطق الريفية. (1)
األمن الغذائي والتغذية  ابلنسااااااااوة إىلتشااااااااجيع الف م املشاااااااارتك للتحدايت الرئيسااااااااية اليت ي رح ا املناخ واملياه  (2)

 وتعزيز التوصيات من أجل العمل.
 حتسني الوحوأ اليت يقودها املزارعون. (3)
أصااحاب احليازات الصااغّية العتماد ممارسااات اأدارة املسااتدامة للمياه  منتجي األغذيةطقدرات املزارعني قويةت (4)

اليت تؤدي إىل زايدة إنتاجيت م )الغالت( وتنويع حماصاااايل م  وارتفاع دخل م  وحتسااااني   املراعية للتغذيةوالزراعة  
 النتائج التغذوية.

  وامليسورة الكلفة بقدر أ رب.زيد من خيارات األغذية املغذية واملتنوعة املإفادة املست لكني من توافر  (5)
حتسااااااااااااااني دخل املزارعني من خالل ضاذو األعمال الذ ية مناخيًا والقدرة على الصاااااااااااااامود يف وج  تغّّي املناخ  (6)

يف األجل ال ويل ساااااااول العير القادرة على الصااااااامود يف وج  تغّّي   وتعزيز  واسااااااارتاتيجيات التكيّف األخرى 
 للمنتجني  مبا يف ذلك الشواب والنسام  من خالل تعاونياهتم. املناخ واملستدامة من الناحية املالية

تقوية منظمات صااااغار منتجي األغذية بوصااااف م أصااااحاب حقوق  وزايدة الوعي حبقوق م  مبا يف ذلك احلق  (7)
 يف غذام  اٍف واحلق يف املياه.

 صمود.التقوية سول عير السكان املعنيني وقدرهتم على  (8)
 ملناخ.اعتماد خ ة للتكيّف مع تغّّي ا (9)
 تعزيز عمليات صنع القرار القائمة على األدلة واليت تن ض ابألمن الغذائي والتغذية. (10)
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 املسامهات أيًضا منافع حمددة للنسام. وسّجلت -31

 فر  اقتصادية واجتماعية جديدة للنسام الريفيات.وإاتحة تعزيز مشار ة الرجال والنسام على قدم املساواة  (1)
القدرات وج ود التدريا األخرى ا اصاااااااة ابلنساااااااام يف ماالت عديدة ترتاوح بني اأدارة املساااااااامهة يف تنمية  (2)

 املستدامة للمياه وممارسات اأنتاو الزراعي والتثقيف التغذوي وغّيه.
 تعزيز مشار ة املرأة بصورة مواشرة يف األنش ة وضمان حصة متساوية من املعرفة للنسام والرجال. (3)
تنمية الق اع  الرامية إىل  ني اجلنسااني يف أنشاا ة تنمية املوارد املائية وغّيها من األنشاا ةتعميم قضااااي املساااواة ب (4)

 الزراعي.
 ابلعالقة بني تلوّأ املياه والصحة واليت غالوًا ما تكون النسام األشد أت رًا جا. التوعية (5)
 دعم ت وير األدوات املراعية للوعد اجلنساين. (6)
 الرتابو إقامة شااارا ات جديدة والقيام ابساااتثمارات حتويلية جنساااانية يف األنشااا ة املضااا لع جا على مساااتوى  (7)

 بني املياه واملناخ والتنمية.
 غذيت ا.وت رأة ملمارسة الزراعة  مصدر عير را وزايدة أمن ا الغذائيمتكني امل (8)

 و ذلك منافع حمددة للشواب. -32

 توفّي الفر  االقتصادية واالجتماعية الناشئة للشواب يف املناطق الريفية. (1)
خاصااااااة ابلشااااااواب يف ماالت عديدة ترتاوح بني اأدارة  أخرى  أنشاااااا ة تدريويةو تعزيز أنشاااااا ة تنمية القدرات   (2)

 .وغّيهاملستدامة للمياه  وممارسات الزراعة املراعية للتغذية  واملفكرات الذ ية مناخيًا  والتثقيف التغذوي  ا
 متكني الشواب ودعم تفاعل م مع صانعي القرار. (3)
جت يز الشااااواب ابعتوارهم مروّجني لرفكار املوتكرة من أجل االسااااتجابة بصااااورة مسااااتدامة لقضااااااي تغّّي املناخ  (4)

 ية االقتصادية احمللية.ودعم التنم

 املسامهات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  -سابًعا
الساااااياساااااات قد سااااااهم )أو من املتوقع أن   يف مالأفادت معظم املساااااامهات دن اساااااتخدام مموعيت التوصااااايات  -33

 يساهم( يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

املتمثل يف القضااااام    1وإن أهداف التنمية املسااااتدامة ذات الصاااالة بصااااورة خاصااااة بعملية الرصااااد هذه هي اردف  -34
نظيفة والنظافة الصاااحية  واردف املتمثل يف املياة ال  6املتمثل يف القضاااام التام على اجلوع  واردف   2على الفقر  واردف 

 املتمّثل يف العمل املناخي. 13

احلد من  10وأفادت املسامهات د ا سامهت )أو من املتوقع أن تساهم( أيًضا يف حتقيق هدف التنمية املستدامة  -35
ات(؛ وهدف مسااامه  4ن )االساات الك واأنتاو املسااؤوال  12مسااامهات(؛ وهدف التنمية املسااتدامة    4أوج  عدم املساااواة )
ن  ا مسااااااامهتاملساااااااواة بني اجلنسااااااني )  5ن(؛ وهدف التنمية املسااااااتدامة  تان ا نااحلياة يف الرّب )مسااااااامهت  15التنمية املسااااااتدامة  
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  الساااااااالم والعدل واملؤساااااااساااااااات القوية  16وهدف التنمية املساااااااتدامة    التعليم اجلّيد 4(؛ وهدف التنمية املساااااااتدامة  نتاا ن
 الشرا ات )مسامهة واحدة يف  ل هدف(. 17وهدف التنمية املستدامة  

 

   صلة املسامهات دهداف التنمية املستدامة3اجلدول  

عدد املسامهات اليت اعت ربت ذات صلة دهداف  أهداف التنمية املستدامة 
 التنمية املستدامة 

 14 القضام على الفقر – 1اردف 

 21 القضام التام على اجلوع  – 2اردف 

 1 التعليم اجلّيد – 4اردف 

 2 املساواة بني اجلنسني – 5اردف 

 14 املياه النظيفة والنظافة الصحية  – 6اردف 

 4 احلد من أوج  عدم املساواة – 10اردف 

 4 اأنتاو واالست الك املسؤوالن  – 12اردف 

 12 العمل املناخي  – 13اردف 

 2 احلياة يف الربّ  – 15اردف 

 1 السالم والعدل واملؤسسات القوية  – 16اردف 

 1 الشرا ات – 17اردف 

 

 التجارب املو ّقة على أ ا سامهت يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة هي على الشكل التايل  -36
 

 على الذقر   القضاء 1اهلدف 

 احملاصيل  والفوائض القابلة للتسويق.من خالل زايدة الغالت  وتنويع  (1)
   والرعاة   من خالل دعم توليد الدخل يف املناطق الريفية وسااااااول عير املزارعني أصااااااحاب احليازات الصااااااغّية (2)

 ومجيع اجل ات الفاعلة األخرى يف سلسلة القيمة الزراعية.  ومزارعي الغاابت  والصيّادين
 د من ضعف م.من خالل تعزيز قدرة الفقرام على الصمود واحل (3)

  القضاء التام على اجلوع  2اهلدف 

 من خالل تشجيع إنتاو األغذية املستدامة والكافية واملأمونة. (1)
 من خالل زايدة توافر األغذية املغذية بكلفة ميسورة. (2)
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من خالل تشاااااااااجيع إنتاو األغذية القادر على الصااااااااامود يف وج  تغّّي املناخ لتلوية احتياجات ساااااااااكان العا    (3)
 اد عددهم.الذين يزد

  املياه النظيذة والنظافة الصحية  6اهلدف 

 من خالل ضمان اتواع ممارسات إدارة املياه األ ثر  فامة وزايدة إنتاجية املياه. (1)
 إىل املياه النظيفة والصرف الصحي. للوصول من خالل متكني األسر من الناحية االقتصادية (2)

  احلد من أوجه عدم املساواة  10اهلدف 

 د من أوج  عدم املساواة يف الوصول إىل املياه والغذام.من خالل احل (1)
 من خالل الرت يز على الن  ج التشار ية واملتعددة أصحاب املصلحة اليت تضمن مساع مجيع األصوات. (2)

  املستدامان الستهالك واإلنتاج  12اهلدف 
 املناخ.من خالل هتيئة سالسل قيمة  فومة ومسؤولة بقدر أ رب يف ظل تغّّي  (1)
من خالل تشاجيع نظم اأنتاو الغذائي املساتدام واعتماد املمارساات الزراعية األ ثر قدرة على الصامود واليت   (2)

 من شأ ا أن تزيد اأنتاو املستدام واأنتاجية.

  العمل املناخي  13اهلدف 

ات اجلفااااف  من خالل تقوياااة القااادرة على التكيّف مع تغّّي املنااااخ  واألحوال اجلوياااة القصااااااااااااااوى  وموجااا  (1)
 والفيضاانت  والكوارأ األخرى.

 من خالل حشد التمويل العاملي ا ا  ابملناخ للتكيّف مع تغّّي املناخ والتخفيف من ااثره. (2)
من خالل دعم تكيّف النظم الغاذائياة مع تغّّي املنااخ  وتقوياة قادرات منتجي األغاذياة  واعتمااد املماارساااااااااااااااات   (3)

 الزراعية اليت حترتم الويئة.
 املناخ واألمن الغذائي. توفّي املعلومات واملعارف املالئمة بشأن العالقة بني تغّيّ  من خالل (4)

  احلياة يف الربر  15اهلدف 

 من خالل حتسني جودة األراضي والرتبة. (1)

  السالم والعدل واملؤسسات القوية  16اهلدف 

وشافافيت ا  وضامان صانع القرارات املساؤولة من خالل تقوية املؤساساات الوطنية املعنية  وتشاجيع مسااملت ا   (1)
 والشاملة والتشار ية والتمثيلية على املستوايت  افة.

  الشراكات  17اهلدف 

من خالل تشاااااااجيع الشااااااارا ات العاملية بني املزارعني والتعاونيات يف الولدان النامية واملتقدمة لتحساااااااني نقل  (1)
 الدراية والتكنولوجيا.
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 الرئيسيةاحملذرزات  -اثمًنا
الساياساات وإىل    يف مالالتوصايات  توّو ساّل ت املساامهات الضاوم على العوامل ا ارجية التالية اليت أفضات إىل  -37

 حتقيق نتائج إ ابية.
 

  حقيقة تغّّي املناخ وااثره على األمن الغذائي والتغذية. (2)
لعمل ابلتعاون الو يق مع املؤساااساااات الوطنية لاملنظمات الدولية وشااار ا ها    اختذهتا يتال  ةاالساااتواقي  اأجرامات (3)

 تقوية التعاون الدويل.بغية  املكلّفة
 نظام مو وق وقوي للوياانت واملعلومات. (4)
متكني أصااحاب احليازات الصااغّية وصااغار منتجي األغذية الذين يشااكلون ج ات فاعلة رئيسااية لتعزيز النمو  (5)

 زراعية يف العديد من االقتصادات النامية.االقتصادي والتنمية ال
 ع على الديناميكيات اليت تشكلت ابلفعل وعلى الشوكات اليت جرت تعوئت ا ابلفعل.و بنام املشر  (6)
 اأرادة السياسية والويئة االجتماعية واالقتصادية املؤاتية. (7)
 من املصادر الدولية وامليزانيات الوطنية. الكافيةاملوارد املالية  (8)
 صحاب املصلحة وعملية تشاورية شاملة.مشار ة أ (9)
 العمليات الدولية من قويل قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية. (10)

 القيود والتحدايت -اتسًعا
 السياسات. يف مالاستخدام التوصيات  املا لة أمامأبرزت املسامهات القيود والتحدايت التالية  -38
 

 السياسات. يف مالقلّة الوعي بوجود توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي  (1)
 .ال ويعية لمواردملستدامة لدارة ااأوجود ف م جزئي فقو للروابو بني األمن الغذائي والتغذية و  (2)
عكس املكاساااا التنموية ب وي ددارشااااشاااة اليت تتسااام جا بلدان انمية عديدة  ما يعيق التنمية بشاااكل خ ر  (3)

 ابقة.الس
د حالة من عدم اليقني وتفر، قيودًا على القرار ابالستثمار يف املمارسات  ا اثر السلوية لتغّّي املناخ اليت توج   (4)

 السياسات. يف مالوعلى اعتماد توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي   والتكنولوجيات الزراعية املوتكرة
 ة اليت تؤ ّر ابلفعل يف الق اع الزراعي.ندرة املياه  حالة مزمنة  وحالة ال وار  املناخي (5)
تكاليف اأنتاو الزراعي العالية املقرتنة ابملساااااااافات ال ويلة الفاصااااااالة بني مناطق اأنتاو واألساااااااواق اتزية قد  (6)

املياه من شاااأن الساااياساااات ب  يف مالتشاااّكل معًا حاجزًا أمام اساااتخدام توصااايات جلنة األمن الغذائي العاملي 
 أجل األمن الغذائي والتغذية.

مساااامهت م  عن و    ألغذية يف االسااارتاتيجيات الوطنية لتنمية الق اع الزراعيالتغاضاااي عن دور صاااغار منتجي ا (7)
 احملتملة يف حتقيق األهداف الوطنية لرمن الغذائي والتغذية.

يف الن  ج التقليدية أدارة األراضاي واملياه قد تعيق اعتماد التوصايات ذات الصالة للجنة األمن الغذائي العاملي   (8)
 بذل بعض اجل ود اأضافية للعمل مع املستفيدين.السياسات وقد تت ّلا  مال
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غالوًا ما تكون نظم احلصااااااول على الوياانت مر زية ما يؤدي يف  اية امل اف إىل عدم وصااااااول املعلومات إىل  (9)
 املستخدمني الن ائيني.

ا   ابلضااااااااااارورة عامة ب ويعت ا لكي يكون من املمكن ت ويق ا عامليً  هي توصااااااااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي (10)
 وابلتايل فإن   ا ترمجت ا إىل السياقات الوطنية.

 عدم  فاية املوارد املالية. (11)
 االفتقار إىل املعارف وضعف القدرات يف الوزارات ولدى اجل ات الفاعلة الرئيسية األخرى. (12)
 عمل ا وسياساهتا. واملعرفة احملدودة بواليت ا وطريقة    قلّة االلتزام املواشر السابق مع جلنة األمن الغذائي العاملي (13)
 عن االستثمار. ةالوصول احملدود إىل األراضي يثو اتتمعات احمللي (14)
 على  ج شامل إزام النظم الزراعية. تشديدهاتشديد الوحوأ على املمارسات املنعزلة بداًل من  (15)
 حملية أخرى.النق  يف تو يق املعارف التقليدية  ما زد من االستفادة من نتائج ا ومن توادرا مع متمعات  (16)
 السياسات. يف مالال ويعة ال وعية )على عكس امللزمة( لتوصيات جلنة األمن الغذائي العاملي  (17)

 املمارسات اجليردة - عاشًرا
 املمارسات اجلّيدة اليت سامهت يف جناح هذه التجارب. وهي تشمل  املسامهات الواردةو ّقت  -39
 

التوصايات  االساتفادة منملشاار ة بشاكل نشاو يف  اب  مسح رم متكني أصاحاب املصالحة على املساتوى الق ري  (1)
 الوطنية واأقليمية. والسياسات السياسات من خالل الربامج يف مال

 املصممة وفًقا لالحتياجات احمللية والفجوات املعرفية.  القدراتت وير األنش ة املرنة لتنمية  (2)
وإعادة   من أجل ختزين املياه وادخارهااعتماد املمارسااااااااااااااات والتكنولوجيات املكيّفة حمليًا السااااااااااااااتخدام املياه  (3)

 للمياه. ةاملتعدد اتوتيسّي االستخدام  استخدام مياه الصرف ومياه األم ار
 تكاملة للمياه واألراضي.تنفيذ ممارسات اأدارة امل (4)
االجتماعية واالقتصاااادية والزراعية املناخية أن يعود  احمللية ميكن العتماد الن  ج التشاااار ية اليت تراعي الظروف  (5)

الساااااياساااااات من أجل تصاااااميم األنشااااا ة القابلة لالساااااتمرار   يف مالبفائدة  وّية على اساااااتخدام التوصااااايات  
 وحتديد النتائج اليت ميكن بلوغ ا.

ابستفادة    -مثاًل من خالل جلسة الرصد هذه   -يسمح توادل التجارب داخل الولدان واألقاليم ويف ما بين ا   (6)
  وإببراز النتائج  الدروس من هذه التجارب واملمارساااات اجليّدة  وبت ويق هذه الدروس على ساااياقات حمددة

 الوطنية واأقليمية. والسياسات السياسات يف الربامج يف مالاألمر الذي يؤدي إىل إدماو التوصيات 
 دعم التنفيذ بواس ة نظم الوياانت اليت تتيح املعلومات اليت ميكن احلصول علي ا. (7)
ت مع تقدمي أدلّة ملموسااااااة على جتريا أفضاااااال املمارسااااااات الزراعية ودفع املزارعني إىل اعتماد هذه املمارسااااااا (8)

 منافع ا.
الرتابو بني املياه واملناخ واألمن عن الساااااياساااااات و   يف مالتعزيز اأبالغ األوساااااع ن اقًا عن هذه التوصااااايات  (9)

 الغذائي والتغذية يف العمليات الزراعية واملناخية العاملية.
 تقوية املؤسسات والنظم على  ل مستوى. (10)
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اطعات وتشااااجيع التنساااايق بني قمن الدول ومن غّي الدول على مسااااتوى املزايدة ملكية أصااااحاب املصاااالحة   (11)
 الو االت على املستوى نفس .

اعتماد  ج شاااااااامل ومتعدد الق اعات )الزراعة  واملياه  والغاابت  ومصاااااااايد األمساك  فضااااااااًل عن الصاااااااحة    (12)
ت الفااااعلاااة احلكومياااة ( ومتعااادد اجل اااات الفااااعلاااة يف ماااا بني اجل ااااوغّي ذلاااكوال ااااقاااة  والنقااال  والتجاااارة   

واملؤساااساااات الوحثية ومنظمات املزارعني واتتمع املدين لضااامان تنفيذ الساااياساااات املكيّفة مع ا صاااوصااايات  
 اأقليمية واملسرتشدة ابلنتائج العلمية والعملية.

 إنشام ملس تنسيق معو بتغّّي املناخ. (13)
الساااااياساااااات ون اق ا الواساااااع  إاتحة املزيد من   يف مالنظرًا إىل طويعة توصااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي  (14)

 الوقت والدعم ليقوم أصحاب املصلحة الوطنيون برتمجت ا إىل إجرامات ملموسة على مستواهم.

 الدروس املستذادة  -حادي عشر
 سّل ت املسامهات الضوم على الدروس التالية  -40
 

وصاااانعي القرار ممثلي املؤساااساااات احلاجة إىل تعزيز امللكية من خالل موادرات التوعية اليت تتوجّ  مواشااارة إىل  (1)
 على دتلف املستوايت  وإىل املستفيدين الن ائيني.

احلاجة إىل التوعية ابلعالقة بني املياه والتغذية من خالل مسااار اأنتاو  وال ساايما توعية واضااعي السااياسااات   (2)
 ني واجل ات الفاعلة األخرى يف النظام الغذائي.واملنتج

 احلاجة إىل تنسيق اأجرامات مع  افة املؤسسات العامة وا اصة. (3)
 ضاامنالسااياسااات    يف مالا من أجل قياس أت ّي التوصاايات احلاجة إىل حتديد املؤشاارات القابلة للت ويق عامليً  (4)

 إطار زمو معنّي.
الساياساات إىل حقيقة  يف مالات الفاعلة األخرى لرتمجة التوصايات احلاجة إىل إقامة شارا ات قوية مع اجل  (5)

 بقدر أ رب. دمًاوطنية مع دفع التوافق العاملي يف ا رام ق
 احلاجة إىل تعوئة القادة يف الدول األعضام وحتديد اجل ات الرائدة لدعم م. (6)
يف جلنة األمن الغذائي العاملي  لتوصاااااااااايات  ااحلاجة إىل دعم احلوارات واملوادرات على املسااااااااااتوى الق ري دعمً  (7)

 السياسات. مال
احلاجة إىل دعم توادل التجارب بني الدول األعضاام واجل ات الفاعلة من غّي الدول  مبا يف ذلك من خالل  (8)

 .وما إىل ذلك  والرسائل الفيديوية  YouTubeاملواقع األكرتونية  ومواقع التواصل االجتماعي  وموقع 
مبا   -احلاجة إىل العمل بشااااكل مواشاااار مع اجل ات الفاعلة األخرى يف سااااياق التمويل العاملي ا ا  ابملناخ  (9)

يف ذلك يف االجتماع القادم للجنة الدائمة املعنية ابلتمويل والتابعة التفاقية األمم املتحدة اأطارية بشاأن تغّّي  
السااااااااياسااااااااات وإدراج ا يف احلوارات  يف مالي وضاااااااامان عر، توصاااااااايات جلنة األمن الغذائي العامل  -املناخ  

 واملوادرات العاملية األخرى ذات الصلة.
ت وير إطار عملي املنحى من أجل توجي  اأجرامات املواشاااااااااارة وحتفيزها يف الولدان ومن   النظر يف  احلاجة إىل (10)

 جانا الشر ام يف التنمية.
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املنظمااات الاادوليااة األخرى  مبااا يف ذلااك املنظمااات  احلاااجااة إىل بنااام التزام أقوى مع منظمااات األمم املتحاادة و  (11)
 املعنية حبقوق اأنسان.

ونام اأرادة السااااااياسااااااية القوية وااللتزام على املسااااااتوى ب قيام مجيع أصااااااحاب املصاااااالحة الرئيساااااايني  احلاجة إىل (12)
 السياسات. يف مالالوطوط شو  الوطو  شر  مسوق الستخدام توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي 

 حلاجة إىل العمل عن  ثا مع املزارعني ومنتجي األغذية.ا (13)

من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة  عقد األم  املتحدة للعملالصلة ب - اثين عشر
 وابللتزامات العاملية األخرى

الساااياساااات بعقد األمم املتحدة للعمل من أجل حتقيق   يف مالعديدة بصااالة التوصااايات    مهات واردةمسااااأقّرت  -41
 أهداف التنمية املستدامة وابلتزامات عاملية أخرى  ومسامهت ا احملتملة في ا 

 
السااياسااات رفع مسااتوى وعي ممثلي املؤسااسااات وصااانعي   يف مالتدعم توصاايات جلنة األمن الغذائي العاملي  (1)

ضااااااااامان احلق يف الغذام مع احملافظة يف الوقت  من أجل القرار دمهية االساااااااااتخدام املساااااااااتدام للموارد ال ويعية 
السااااااياسااااااات     يف مالابسااااااتخدام ا توصاااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي و نفساااااا  على النظم اأيكولوجية. 

ية يف الولدان النامية املنخفضااة الدخل بتوساايع ن اق مشااار ت ا ومسااامهت ا يف اليات سااتقوم املؤسااسااات الوطن
 احلو مة العاملية وبتعزيزها.

السااياسااات أن حتساّان   يف مالمن شااأن ال ويعة املتعددة التخصااصااات لتوصاايات جلنة األمن الغذائي العاملي  (2)
ياه واألمن الغذائي والتغذية؛  ما أ ا سااااتقوم  االتساااااق بني السااااياسااااات واالساااارتاتيجيات وا  و املتعلّقة ابمل

ا التنساااايق األفضاااال بني مجيع الق اعات من  بتعوئة متمعات املياه والزراعة والتغذية للعمل معًا؛ وسااااتعزز أيضااااً
 خالل التعلّم وتوادل املعارف.

عني األسااااريني السااااياسااااات رفع مسااااتوى الوعي لدى املزار   يف مالتدعم توصاااايات جلنة األمن الغذائي العاملي   (3)
وصاااااغار منتجي األغذية  األمر الذي يعزز االساااااتخدام املساااااتدام للموارد ال ويعية )املياه العذبة واملياه اجلوفية 

 وال اقة الشمسية( يف الق اع الزراعي.
السااااياسااااات احلصااااول يف الوقت احلقيقي وعلى   يف ماليعزز اسااااتخدام توصاااايات جلنة األمن الغذائي العاملي   (4)

على الوياانت الدقيقة اليت تدعم إدارة املياه على حنو أ ثر اساااااااااااتدامة و فامة. ويسااااااااااااهم نظام ن اق واساااااااااااع  
أدارة املياه وتنمية  متينًايف قواعد الوياانت الوطنية  ويوفّر أساااسااًا    هذا  واملتعدد االسااتعماالت القوي الوياانت 

 ال.بشكل فعّ  6ستدامة هدف التنمية امل توّعرصد  أساس لتلل اشئ نظامً نالق اع الزراعي  وي
السااااااااياسااااااااات الروابو ارامة بني املناخ واملياه   يف ماليظ ر اسااااااااتخدام توصاااااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي   (5)

 والتغذية )وال اقة( ومينع اتواع  ج خا  بق اع واحد.
لى ال ويعة يف السااياسااات قدرة احللول القائمة ع  يف ماليؤ د اسااتخدام توصاايات جلنة األمن الغذائي العاملي   (6)

  -لية  صاا ال ويعة واملناخ إىل هيئت ما األ  يف الوقت نفساا   إعادةو الزراعة على توفّي التغذية لسااكان العا   ق اع 
 .2030خ ة التنمية املستدامة لعام  مقتضياتاألمر الذي يساهم يف توافر العديد من 

https://digitallibrary.un.org/record/1479766/files/A_RES_72_239-EN.pdf
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السياسات قيام احلوارات بني مموعة متنوعة من   يف ماليعزز استخدام توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي   (7)
يسااااااااهم  و الق اعات  األمر الذي يقوّي التنسااااااايق والروابو بني املناخ والتغذية والنظم الغذائية واألمن الغذائي  

 ملستدامة.يف عقد األمم املتحدة للعمل من أجل حتقيق أهداف التنمية ا
الساااااااياساااااااات يف اسااااااارتاتيجية جلنة األمم املتحدة   يف مال ي شاااااااار إىل توصااااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي  (8)

توصاااااااايات حمددة الختاذ اأجرامات يف ما يتعّلق ابلروابو بني  تقدم اليت    2020الدائمة املعنية ابلتغذية لعام  
 املياه والتغذية. 

السااياسااات رفع مسااتوى وعي أصااحاب املصاالحة  مبا يف   يف مالاملي  تدعم توصاايات جلنة األمن الغذائي الع (9)
ذلك ممثلي املؤساااااساااااات  وصاااااانعي القرار  واملزارعني أصاااااحاب احليازات الصاااااغّية بكيفية حتساااااني ممارساااااات  

 الزراعة املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية واحملافظة يف الوقت نفس  على الويئة.
الساااااياساااااات أن ميّكن أصاااااحاب احلقوق   يف مالنة األمن الغذائي العاملي من شاااااأن اساااااتخدام توصااااايات جل (10)

مبوجا إطار األمم املتحدة ا ا  حبقوق اأنساااااااان  وهذه خ وة حامسة ابجتاه ضااااااامان اتواع  ج قائم على 
 حقوق اأنسان يف مال التنمية.

ة وفعالية الن ج املتعدد اجل ات الساااياساااات أمهي  يف ماليونّي اساااتخدام توصااايات جلنة األمن الغذائي العاملي  (11)
الفااااعلاااة والق ااااعاااات والن ااااقاااات يف تكيّف الزراعاااة مع تغّّي املنااااخ ويؤدي دور العاااامااال املساااااااااااااارّع يف تنفياااذ 

 االلتزامات واأجرامات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

 األمهية يف السياق احلايل -اثلث عشر
ا    يف مالسااااّل ت املسااااامهات الضااااوم على أمهية التوصاااايات  -42 السااااياسااااات يف السااااياق احلايل  ولكن ا أبرزت أيضااااً

 اتاالت اليت ميكن القيام بتحسينات في ا.
 

    لتحساين ما نيومفيدت ألمن الغذائي والتغذيةابالصالة   الساياساات و يقيت  يف مالال تزال مموعتا التوصايات  (1)
ابأعمال امل رد للحق يف الغذام  واحملافظة على النظام اأيكولوجي  وتعزيز القدرة على الصااااامود   لن و، لو 

 والتكيّف مع تغّّي املناخ والتخفيف من ااثره السلوية.
يف يف التوصااايات    -19-مثل جائحة  وفيد  -اجلائحة احلاجة إىل إيالم عناية أ رب  اثر الصااادمات   أظ رت (2)

ضااااااعًفا.    األشااااااد  الناساأل ر األ رب على  19-الصاااااادمات من قويل جائحة  وفيد  رتكالسااااااياسااااااات. وت  مال
السااااااااياسااااااااات أن تويل عناية لتقوية قدرة األشااااااااخا     يف مالينوغي لتوصاااااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي  و 

القائمة ابلفعل    مالضاعفام على التأها واالساتجابة للصادمات غّي املتوقعة اليت ميكن أن تفاقم مواطن ضاعف
 تقّو، قدرهتم على التعايف.أن و 

  يف مالورد ذ ر أمهية التوقعات املو وقة ابلنساااااااااوة إىل العمل املوكر يف توصااااااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي   (3)
لتوقعات املناخية  نتيجة لالسياسات ولكن   ا حتسين ا  مثاًل من خالل إنشام الية متويل حلاالت ال وار   

يتم توزيع املوارد قول وقوع الكوارأ املناخية وإيصال متويل األزمات إىل اتتمعات احمللية الضعيفة  لكي  وذلك 
 عندما ميكن ا أن ترتك األ ر األ رب.
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بفعالية   تونّي ايتم  وابلتايل   مقارنة ابعتماد تدابّي التخفيف من األ ر   يودو اعتماد تدابّي التكيّف أمرًا أسااااااااا ل (4)
ات الوطنية. لذلك ينوغي أن ترّ ز توصااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي على تدابّي من جانا املؤساااااسااااا   أ رب

 التكيّف من أجل تيسّي ت ويق ا من جانا عدد أ رب من صانعي القرار.
مبا أن  ميكن لإلجرامات الرامية إىل حتقيق هدف القضاااااااام التام على اجلوع أن تسااااااااهم يف تدهور املوارد املائية  (5)

 من كن لإلجرامات الرامية إىل حتسااااااني الوصااااااول إىل املياه والصاااااارف الصااااااحي أن حتدمي  ني أن يف ح  يف العا 
السااياسااات    يف مالالتقدم احملرز يف مال األمن الغذائي والتغذية  حتتاو توصاايات جلنة األمن الغذائي العاملي 

  إىل التحديث لتونّي سول زايدة التنسيق بني متمعات املياه واألمن الغذائي والتغذية.
توقى التوصاايات بشااأن املياه ذات صاالة بشااكل عام  ولكن قد يكون حتديث ا ابالسااتناد أيضااًا إىل نتائج قمة   (6)

 ل اقة.مفيًدا حلشد املزيد من االهتمام وا أمرًا  األمم املتحدة للنظم الغذائية
الساااياساااات أن تعمم إدارة املياه الزراعية ابعتوارها مكواًّن    يف مالينوغي لتوصااايات جلنة األمن الغذائي العاملي   (7)

 السرتاتيجيات الوطنية املتعلّقة ابألمن الغذائي والتغذية.من اأساسيًا 
ه من أجل األمن الغذائي  امليا شاااأن الساااياساااات ب   يف مال ينوغي أن تشااادد توصااايات جلنة األمن الغذائي العاملي   (8)

 إمكانية تعدد استخدامات املياه لتحسني  فامة املياه.على  والتغذية  على املقايضات بني الق اعات املتنافسة و 
شااأن السااياسااات ب  يف مالمن األ ر   ا على توصاايات جلنة األمن الغذائي العاملي   التخفيفلتعزيز عنصاار  (9)

ال ويعة يف ساياق تنفيذ  القائمة علىأزالة وأن تشادد على دور احللول ا ابصاً تغّّي املناخ أن تتضامن عنصارًا خا
 من اتفاق ابريس. 6املادة 

املياه من أجل األمن الغذائي شاأن الساياساات ب يف ماللقد زادت أمهية توصايات جلنة األمن الغذائي العاملي  (10)
من أشااكال جديدة   هتيئةزمات املمتدة  و والتغذية يف السااياق احلايل لتسااارع تغّّي املناخ  وتكا ر النزاعات واأل

خصاااااخصاااااة املياه. ولكن يلزم بذل املزيد من اجل ود لضااااامان ترمجة هذه التوصااااايات إىل ساااااياساااااات عامة من 
 جانا الولدان  وال سيما على شكل أطر قانونية جديدةطمنّقحة.

توصاي بتخصاي  موارد مالية  املناخ أن شاأن  الساياساات ب  يف مالينوغي لتوصايات جلنة األمن الغذائي العاملي  (11)
مليار دوالر    100وذلك نظرًا إىل أن الولدان املتقدمة ختلّفت عن وعدها بتخصااي    جديدة لتدابّي التكيّف

 أمريكي يف السنة لتوفّي متويل املناخ للولدان النامية على النحو املذ ور يف اتفاق ابريس.
السااااااااااياسااااااااااات أن تشااااااااااجّع التعاون بني بلدان اجلنوب   يف مالينوغي لتوصاااااااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي   (12)

والشارا ات اليت من شاأ ا أن حتشاد املزيد من القدرات وا ربات والتكنولوجيات واملوارد لتعزيز األمن الغذائي 
ا  ل  وميكنوالنظم الغاذائياة والتغاذياة يف ظال تغّّي املنااخ.  امللكياة تقوياة التعااون بني بلادان اجلنوب أن يعزز أيضااااااااااااااً

 الوطنية واأقليمية.
الساااياساااات أن تعرتف على حنو أفضااال ابلدور الرئيساااي   يف مالينوغي لتوصااايات جلنة األمن الغذائي العاملي   (13)

الذي يؤدي  الن ج املساااااااااتند إىل حقوق اأنساااااااااان يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية  ال سااااااااايما احلق يف غذام 
 بكامل ا. اٍف  وأن تعمم هذا الن ج على الو يقة 

أن تشااااادد أيضاااااًا على أمهية  بشاااااأن املياه   الساااااياساااااات  يف مال ينوغي لتوصااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي  (14)
معاجلة املياه الرمادية واساااتخدام ا يف نظم اأنتاو  مع ما يرتتا عن ذلك من أ ر على احلد من اساااتخدام 

 املياه العذبة. 
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السااااااااياسااااااااات أن تعزز االسااااااااتثمارات العامة وا اصااااااااة     ماليفينوغي لتوصاااااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي  (15)
 والتعاون من أجل استخدام املوارد ال ويعية وإدارة املياه وصون الرتبة على حنو مستدام.

الساااااااياساااااااات أن تشاااااااجّع الوحث واالبتكار يف املناطق  يف مالينوغي لتوصااااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي  (16)
 يف اتتمعات الريفية. الريفية وأن تعزز نشر النتائج

ساااايكون حتديث تقرير فريق ا ربام الرفيع املسااااتوى املعو ابألمن الغذائي والتغذية بشااااأن األمن الغذائي وتغّّي   (17)
أ ثر مماا فعلا  -  مفياًدا وحساااااااااااااان التوقيات لتوفّي مزياد من خياارات التكيّف احملاّد اة وإبراز  2012املنااخ لعاام  

التحادايت اليت ي رح اا تغّّي املنااخ ابلنسااااااااااااااوة   -ملعنياة بتغّي املنااخ على اأطالقتقرير اريئاة احلكومياة الادولياة ا
 إىل األمن الغذائي.

 السياسات  يف جمالالستخدام احملتمل للتوصيات  - رابع عشر
 و وتقوية القدرة على الصمود ومن أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية

 وتعزيز التساق يف السياسات 
الساياساات من أجل حتساني األمن   يف مالأخّيًا  ساّل ت املساامهات الضاوم على االساتخدام احملتمل للتوصايات  -43

 وتعزيز االتساق يف السياسات.  وتقوية القدرة على الصمود  الغذائي والتغذية
 

تعميم ا  السااياسااات يف املسااتقول إذا جرى  يف مالساايتواصاال اسااتخدام توصاايات جلنة األمن الغذائي العاملي  (1)
يف السياسات واملشاريع والربامج. وليتحقق ذلك  مثة حاجة إىل توعية الولدان األعضام  والشر ام يف التنمية  

 السياسات يف عمل مطتدخالهتم. يف مالوالق اع ا ا  أدماو توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي 
السااااااياسااااااات من  يف مالذ التوصاااااايات ذات الصاااااالة  ينوغي للجنة األمن الغذائي العاملي أن جتري متابعة لتنفي (2)

ا على إىل برامج وأنشااا ة  مثأجل ضااامان ترمجت ا إىل اسااارتاتيجيات وطنية ومن  أن يؤدي ت ويق ا على  حرصاااً
املسااااااتوايت  افة إىل تعزيز االتساااااااق يف السااااااياسااااااات وأن يساااااااهم يف تعزيز قدرة املسااااااتفيدين الن ائيني على 

 الصمود.
الساااااياساااااات لعزيز االتسااااااق بني الساااااياساااااات    يف مالجلنة األمن الغذائي العاملي ميكن اساااااتخدام توصااااايات   (3)

 والربامج واالسرتاتيجيات املتعلّقة ابملياه والزراعة.
الساااااااياساااااااات أن تواصااااااال تعزيز اأدارة املتكاملة للموارد  يف مالميكن لتوصااااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي  (4)

 ه.ال ويعية  مبا يف ذلك األراضي وامليا
شاااأن الساااياساااات ب  يف مالميكن أن تسااااعد العملية الشااااملة لتحديث توصااايات جلنة األمن الغذائي العاملي   (5)

 األمن الغذائي وتغّّي املناخ على استمرار اخنرا  أصحاب املصلحة واتتمع املدين واحلكومات على السوام.
ذو  اتغّّي املناخ لدعم حتسااني ضشااأن السااياسااات ب  يف مالينوغي حتديث توصاايات جلنة األمن الغذائي العاملي  (6)

 املناخ. تغّيّ  توقّع ال قس يف الزراعة. ومن شأن ذلك أن يعزز دور التكيّف مع
الق اعات    ميكن االسااااتفادة من الظروف التمكينية )أي احلو مة املتعددة املسااااتوايت  واملؤسااااسااااات املتعددة (7)

واملساارات الساياسااتية املتعددة( لتوسايع ن اق اعتماد االسارتاتيجيات الفعالة من أجل التكيّف مع تغّّي املناخ 
 والتخفيف من ااثره يف النظم الغذائية.
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سااااااتت لا احلو مة الفعالة للنظم الغذائية وتغّّي املناخ إنشااااااام مؤسااااااسااااااات مسااااااؤولة للتنساااااايق بني العديد من  (8)
لتعليم  والزراعة  والويئة  والرفاه  واالساااااااااات الك  واالقتصاااااااااااد  والصااااااااااحة( واملسااااااااااتوايت )احمللي الق اعات )ا

واأقليمي والوطو والعااااملي( واجل اااات الفااااعلاااة )احلكوماااات  ومنظماااات اتتمع املااادين  والق ااااعني العاااام  
 وا ا   واريئات الدولية(.

 ل   ةالساااااااياساااااااات مع الوزارات الوطنية املعنيّ    ماليفميكن اساااااااتعرا، توصااااااايات جلنة األمن الغذائي العاملي   (9)
  على غرار حتديث املسامهات احملددة وطنيًا. -مخس سنوات 
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 السياسات يف مال  قائمة املسامهات اليت تو ّق استخدام توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي 1امللحق 

 ة ابلتغذية واملياه واملناخ  هيئة األمم املتحدة للتغذيةالسياسات لزايدة التعاون بني الق اعات واجل ات الفاعلة املعنيّ  يف مال التوصيات 1
 The Salt Doctorsوضع الزراعة ابملياه املاحلة موضع التنفيذ   2
   تعاونية املساعدة واأغا ة يف  ل مكان وتغّّي املناخدور تعاونية املساعدة واأغا ة يف  ل مكان يف األمن الغذائي والتغذوي  3
 ة  منظمة األغذية والزراعةتقوية قدرات إدارة املوارد ال ويعية من أجل إنعاش الزراعة يف السياقات ارشّ  4
 منظمة األغذية والزراعةالكفامة يف استخدام املياه من أجل الزراعة املستدامة املراعية للتغذية وحتسني األمن الغذائي والتغذية   5
 تعزيز  فامة املياه الزراعية وإنتاجيت ا على املستويني األفريقي والعاملي  منظمة األغذية والزراعة 6
 األغذية والزراعةو بني املياه وال اقة  منظمة  ب  ج  ال ي األبعاد للحد من ضعف اتتمعات الريفية يف األردن ودعم اأنتاو الزراعي عن طريق الرتا  7
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