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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 واألربعونتاسعة الدورة ال
 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"
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 العامليقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية وآاثرها على جلنة األمن الغذائي 
 

 معلومات أساسية –ًال أوّ 
رفيع اليف مدينة نيويورك خالل اجلزء (قمة النظم الغذائية)  الغذائيةلنظم لعقد قمة األمم املتحدة تُ ر أن من املقرّ  -1

 رئيس جلنـة األمن الغـذائي العـاملي ويـُدعى. 2021ســـــــــــــــبتمرب/أيلول  23يف  ،املســـــــــــــــتوى من اجلمعيـة العـامـة لألمم املتحـدة
، (فريق اخلرباء) رفيع املســـــتوى التابع هلاال، لتمثيل مصـــــاحل وآراء اللجنة وفريق اخلرباء ذلك االجتماعيف  للمشـــــاركة (اللجنة)

، اليت التقى هبا شخصًيا ألول Agnes Kalibataبينه وبني املبعوثة اخلاصة السيدة  القائمة مواصلة سلسلة االجتماعاتو 
، رئيس اللجنة Martin Coleالســــــــيد الذي انضــــــــم إليه  األول ايف اجتماعهمو يف روما.  2020 شــــــــباط/فرباير 10مرة يف 

ا الرئيس مقدّ ، املوظفني وكبار التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية،  منصــة عن موجزًا عرضــً
 عملها، ومنتجاهتا وبر�مج األســـاســـية كو�هتامو صـــحاب املصـــلحة املتعددين، اخلاصـــة أبالفريدة جلنة األمن الغذائي العاملي 

واليت  –فريق اخلرباء الرفيع املســتوى التابع للجنة  تُعّرفو العلوم والســياســات  شــملتاليت  ملنّظمةا واجهةعن ال فضــًال احلايل، 
 اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ. تتبع منوذج

والفعاليات من اجتماعات مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي  ددعالحقة، مبا يف ذلك  تبادالتعدة  وعقب -2
ورئيس  ةاخلاص ةاملبعوث تتبادل، او�ئبه ةاخلاص ةاملبعوثكل من خالهلا  ث حتدّ و  19-بشأن كوفيد العامة اليت نظمتها اللجنة

على جلنة األمن الغذائي العاملي  فيها ُعرض 2020 الثاينتشـــــــــــــــرين نوفمرب/ 11رســـــــــــــــائل يف الجلنة األمن الغذائي العاملي 
لجنة إىل اللجنة االســــــتشــــــارية لنائب الدور هيكلي معزز" "يف التخطيط للقمة، مبا يف ذلك انضــــــمام رئيس ب"االضــــــطالع 
آلية القطاع اخلاص وآلية اجملتمع املدين والشــــعوب ، ودعوة " اخلمســــة"مســــارات العمليف إطار لجنة الوأمانة  ،األمني العام

لفريق اخلرباء الرفيع املســتوى رئيس اللجنة التوجيهية  ُدعيَ  وابملثل،ســارات العمل. مل ابعتبارمها من العناصــر املكّونةاألصــلية 
فريق اخلرباء الرفيع ب تعرتفواليت مل عضــًوا،  29املكونة من مية موعة العلاجمل(بصــفته الشــخصــية) لالنضــمام إىل التابع للجنة 
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النظم و التغذية  بشــــأن 12تقرير رقم ال هامبا في - 2009منذ عام اليت صــــدرت تقريرًا  15بتقاريره البالغ عددها وال املســــتوى 
التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشــــــأن النظم الغذائية والتغذية،  للخطوطســــــاس األ شــــــّكلوالذي ، الغذائية

 .2021شباط /فرباير يف اليت اعُتمدت

، 2021 متوز/يوليو 28إىل  26 منخالل الفرتة  يف روما قدعُ الذي  قمة النظم الغذائيةؤمتر الســـــــــــــــابق لملا خاللو  -3
إىل أن قرارات القمة ونتائجها  ،اجللســــــــــة اخلتامية خالل ،Amina Mohammedاألمني العام الســــــــــيدة  �ئبأشــــــــــارت 

وجلنــة األمن  اليت توجــد مقــارهــا يف رومــاوكــاالت األمم املتحــدة الثالث  تؤديمن املتوقع أن "ســـــــــــــــتعود إىل رومــا"، حيــث 
، ةهيــاكــل جــديــددت على أنــه ال توجــد حــاجــة إىل ددة)، على التوايل. وأكّــ حمــ(غري  متــابعــة معّينــةأدوار ، الغــذائي العــاملي

 رمتؤ ملااملشـــاركون يف  أبداهســـتجابة "للطموح الذي الا لىع رةقدأكثر"  اهلياكل القائمة ...أن تكون على أمهية " دتوشـــدّ 
  جماليفابعتبارها "منصـــــة أســـــاســـــية" للعمل الشـــــامل والتعاوين  جلنة األمن الغذائي العامليللقمة." ويف إشـــــارة إىل  الســـــابق

ســتجابة" لتلبية مطالب اجملتمع قدرة على اال"جيب أن تكون أكثر  اللجنةأشــارت إىل أن من الغذائي والتغذية للجميع، ألا
للجنة  دون خماطبة فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى التابعمن صـــت، وخلُ . 2030العاملي وحتقيق أهداف التنمية املســـتدامة لعام 

 ".والقطرييني احمللي "جيب تعزيز القدرات العلمية على املستو  هاألمن الغذائي العاملي بشكل مباشر، إىل أن

اجللســــة الرابعة  خاللللجنة األمن الغذائي العاملي،  واألربعني يف الدورة التاســــعةســــيناقش األعضــــاء واملشــــاركون و  -4
وفريق ومنتجاهتا  منصـــــــتهايشـــــــمل مبا  –جلنة األمن الغذائي العاملي  أتثر يةكيفأكتوبر/تشـــــــرين األول،   12املقرر عقدها يف 

ابلقرارات املتخذة واملبادرات اليت أطلقها القادة الوطنيون وأصــــحاب املصــــلحة اآلخرون  - التابع هلااخلرباء الرفيع املســــتوى 
القضــا� اليت  ســردإىل  الوثيقةتســعى هذه  ،القرارات على وجه التحديد تلكعدم وضــوح ما ســتشــمله إىل نظرًا و . القمةيف 

خالل و لقمة. املؤمتر الســـابق للقمة، وتلك القائمة على نتائج لتخطيط المناقشـــتها حالًيا بني اجملموعات املشـــاركة يف جتري 
الدورة التاســـعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي، وبفضـــل معرفة تلك النتائج والقرارات، ســـتتاح لألعضـــاء واملشـــاركني 

تعدد الســــنوات. املج عملها مناقشــــة فهمهم لآلاثر احملتملة على اللجنة وفريق اخلرباء الرفيع املســــتوى التابع هلا وبر�مفرصــــة 
اليت  النتائجاألعضــــــــاء على مســــــــودة  يتفقأن الدورة التاســــــــعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي، املتوقع يف ختام من و 

 هذه الدورة.غراض أعدها مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي أل

 بشأن اآلاثر احملتملة بحثلاملسائل املطروحة ل -اثنًيا

 للجنة األمن الغذائي العاملي عمل املتعدد السنواتالبر�مج  -ألف
 
واعتماده ) 2023-2020احلايل للجنة األمن الغذائي العاملي ( املتعدد الســـنوات العمل بر�مج بشـــأنمت التفاوض  -5

 تقاربالعمليات ل النهائيةوضــع الصــيغة إىل جانب و . 2019تشــرين األول ر/يف الدورة الســادســة واألربعني للجنة يف أكتوب
، فإن االبتكاريةالنهج غريها من الزراعة اإليكولوجية و  �ج لنظم الغذائية والتغذية وبشـــــــــــــــأناب املتعلقةالســـــــــــــــياســـــــــــــــات  بني
 واضــــــيعم هياســــــتكماهلا كجزء من بر�مج العمل املتعدد الســــــنوات هذا  ن املتوقعماليت  لســــــياســــــاتاملتصــــــلة ابنتجات امل
 ،حلوكمةا، واجتماعات العامة اجللســـــــات الســـــــنوية وإنعدم املســـــــاواة. أوجه والبيا�ت و الشـــــــباب و  ملســـــــاواة بني اجلنســـــــنيا

ا جزءً ، تشــــــكل والرتويج، وتعبئة املواردالعامة التوعية أنشــــــطة بني الدورات، و  ما اليت تُعقد يف والفعاليات من بر�مج  اأيضــــــً
من  �ئب األمني العاماستجابة لدعوة  الغذائية قمة النظممقرتحات أو أفكار جديدة يف سياق  بروزيف حال و العمل هذا. 
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اجللســــــــــة العامة هيكل  أن تناقش فرتض ذلكســــــــــيســــــــــتجابة"، قدرة على اال"أكثر جلنة األمن الغذائي العاملي تكون  كيل
من  ،فيها ها واملشــــــاركنيءتابع هلا، وأعضــــــا، وفريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى الاحلايل هاوعبء عملتها وميزانياللجنة ونظامها 

بقمة األمم املتحدة رتبطة املما إذا كانت هذه املشاريع اإلضافية  . وقد ترغب اللجنة يف النظر يفل منهاكآاثر  حتديد أجل 
عملية ومرغوبة يف ضـــــــــــــــوء  ،اســـــــــــــــتجابة" قدرة على مع جلنة األمن الغذائي العاملي "األكثر واليت تتماشـــــــــــــــى ةالغذائي للنظم

 .احلالية عبء العملاخلاصة بعتبارات االدارية و اإل والرتتيباتمستو�ت التمويل 

 : فريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغذائي العامليالسياساتو  واجهة العلوم -ابء

منذ إنشــــائه يف  قد مّثلرفيع املســــتوى التابع للجنة األمن الغذائي العاملي الفريق اخلرباء  أنّ ع مو ســــابًقا، كر كما ذُ  -6
العلوم والســــــــــياســــــــــات بشــــــــــأن قضــــــــــا� األمن الغذائي  يف جمالنظومة األمم املتحدة ملالوحيدة  الرمسيةالواجهة  ،2009عام 

تلقى  حىت وإن، لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية ابعتباره مؤســـــــــســـــــــةالعلمي التابع  الفريق ضـــــــــمنمل يُدرج فإنه والتغذية، 
اخلرباء يف اللجنة التوجيهية لفريق آخر  حايل عضو إىل جانبالشخصية،  بصفتهلالنضمام دعوة (والسابق) رئيسه احلايل 

، فقد مت لفريق العلمياليت أعّدها االتســـــــــع  الواثئقفريق اخلرباء يف  ملعوردت إشـــــــــارات قليلة إىل  وبينما. الرفيع املســـــــــتوى
أصــــــــــدر فريق على ســــــــــبيل املثال، و . الغذائيةقمة النظم ل التحضــــــــــريعملية كبري يف   جتاهل منتجات الفريق وخرباته إىل حدٍّ 

 ةعاملي يةســــــــــرد ناءببعنوان: "األمن الغذائي والتغذية:  وليفًياتتقريرًا  2020يف عام لجنة األمن الغذائي العاملي ل عاخلرباء التاب
. رباء الرفيع املســــتوىفريق اخلاجلمع بني الدروس املســــتفادة من الســــنوات العشــــر األوىل من عمل  دفهب"، 2030 عام حنو

رئيســــية يف الســــياســــات  تغيرياتأربعة  ويعرضالنظام الغذائي، قائم على ط التقرير الضــــوء على احلاجة إىل اتباع �ج يســــلّ و 
على احلاجة إىل توســـيع فهمنا لألمن الغذائي ليشـــمل ســـتة  دويؤكّ من أهداف التنمية املســـتدامة،  2لتحقيق اهلدف  الالزمة
غالًبا ما تظهر يف واثئق األربع اليت  األســـــــــاســـــــــيةركائز الواالســـــــــتدامة ابإلضـــــــــافة إىل  فة الفاعلصـــــــــأمهية  إبرازمع  -أبعاد 

يف  لتجاهلابســــوى  اجدً  هلاماهذا التقرير  ظَ مل حيلســــوء احلظ، و ، واالســــتخدام، واالســــتقرار. والنفاذ: التوافر، اتالســــياســــ
األخري  الرفيع املســــــتوى تقرير فريق اخلرباءإىل ابلنســــــبة احلال  كان، كما  قمة األمم املتحدة للنظم الغذائيةل التحضــــــريعملية 
جلنة األمن الغذائي ســـياســـات  بني تقاربالوالذي ميثل بداية عملية  2021 متوز/يوليوشـــهر يف  درصـــالذي  لشـــبابحول ا

فريق اخلرباء  وتقرير – وعملهمالشـــــباب  إشـــــراكأال وهي  -ةائيم الغذنظالابلنســـــبة إىل حتويل  رئيســـــيةقضـــــية  العاملي بشـــــأن
النهج املبتكرة غريها من الزراعة اإليكولوجية و ُ�ج بشــــــــــــــأن  2019جلنة األمن الغذائي العاملي لعام  الرفيع املســــــــــــــتوى التابع

للجنة األمن  على مســـــتوى الســـــياســـــات رمسيةتوصـــــيات ابعتباره  2021 حزيران/يف يونيو اعُتمداألســـــاس ملا  الذي شـــــّكل
للحصـــــــــــول على دعم رئيس جلنة األمن الغذائي  �ئب األمني العامســـــــــــعت ، 2021 آب/يف أغســـــــــــطسو الغذائي العاملي. 

الفريق العلمي التابع مع رئيس  واصــلتت، و بعد القمةما واجهة العلوم والســياســات يف احلفاظ على زخم  ملســاعدهتاالعاملي 
على شكل علمًيا جديًدا  هيكًال  الفريق العلميرئيس هبذه املناسبة اقرتح و . هونواب فريق اخلرباء الرفيع املستوى ورئيس للقمة

اهليكل يتماشــــــى هذا لن و . فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى التابع للجنة األمن الغذائي العاملي افيهيشــــــارك  مســــــتديرة"مائدة "
، فحســــب هياكل جديدة" ســــتحداثا"عدم  بشــــأن فعاليات عديدةعلًنا يف �ئب األمني العام  ت بهحاجلديد مع ما صــــرّ 

الواجهة الشرعية والشاملة والشفافة الدول األعضاء ابعتباره  الذي تدعمهالفريد  فريق اخلرباءض دور يبدو أيًضا أنه يقوّ بل 
لقمة األمم املتحدة  عملية التحضـــــــري، فقد أاثرت ومع ذلكاألمن الغذائي والتغذية.  نالعلوم والســـــــياســـــــات بشـــــــأ لتفاعل

 احاليً  مناســـــــــًبا التابع للجنة فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــتوى تســـــــــاؤالت حول ما إذا كان حجم ونطاق وهيكل للنظم الغذائية
 الفريق عمل ابلفعل جماالت ميكن تعزيز وحتســــــــني اخلرباءاقرتح رئيس اللجنة التوجيهية لفريق  والذي ،منه املقصــــــــود للغرض
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ة القطري تأو مســــارات التحوالو/ والســــياســــات اإلقليميةعلوم لمعنية ابومبادرات  أجهزةمع روابط  إقامة، مبا يف ذلك فيها
 حوارًا وطنًيا. 145 تنشأ عناليت 

 لالتحوّ احلوارات الوطنية/مسارات  -جيم

النظم الغذائية  ابلتحول يف للنهوض، فإن أهم جمال �ئب األمني العام وغريها إقرارًا واضًحا ت بهعلى حنو ما أقرّ  -7
األمم  ن الدول األعضــــــاء يفم 145 يفمســــــارات التحول الوطنية  ري صــــــياغة وتنفيذجت، حيث القطريهو على املســــــتوى 

 مانضــــ ،منذ أول لقاء هلما ،قمة النظم الغذائيةل ةاخلاصــــ ةاملبعوثطلب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي من وقد املتحدة. 
بشـــــــأ�ا على مســـــــتوى متعدد األطراف اليت مت التفاوض للجنة لمنتجات الرئيســـــــية ل رات الوطنية،االرتويج، يف ســـــــياق احلو 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن احلوكمة املســــؤولة حليازة األراضــــي ومصــــايد األمساك والغاابت يف ســــياق األمن الغذائي (
واخلطوط التوجيهية الطوعية ، وإطار العمل، اخلاصـــــــــة ابالســـــــــتثمارات املســـــــــؤولة يف الزراعة ونظم األغذية بادئامل، و الوطين

عمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف ســــياق األمن الغذائي التوجيهية الطوعية من أجل اإلو ، لنظم الغذائية والتغذيةبشــــأن ا
ومبا أن ذلك مل واملســتنري علمًيا.  أصــحاب املصــلحة جلنة األمن الغذائي العاملي الشــامل واملتعدد منوذج)، إىل جانب الوطين

األمن الغذائي جلنة تعزيز  مواصـــــــلةما إذا كانت ترغب يف  اللجنة يف النظر يف تود، فقد جمديةحيدث حىت اآلن أبي طريقة 
لمنتجات لقرارات أخرى للرتويج /هلذه احلوارات الوطنية، وما إذا كان هناك ما يربر أي جهودحيتذى به نموذج العاملي ك
لك، هل ترغب اللجنة يف النظر وابإلضافة إىل ذالرئيسية اخلاصة ابللجنة يف سياق احلوارات الوطنية.  لسياساتاملتصلة اب

دور يف استعراض التقدم احملرز يف هذه احلوارات/املسارات خالل جلستها العامة السنوية أو غريها االضطالع بإمكانية يف 
 بني الدورات؟ مايف الفعاليات اليت تُنّظمها من 

 العملن أجل مائتالفات  -دال

" ائتالفاتمثانية " إقامة اعتزامهاالعام عن  األمني�ئب  تأعلن، متوز/يوليو 28يف  لقمةملؤمتر الســــــابق لايف ختام  -8
 األعضــاءالدول جمموعات من  توىل قيادهتاوت ا،ومســامهاهت أعمال مســارات العمل اخلمســةعلى مبا يشــتمل  لعملمن أجل ا

العام إىل  األمني�ئب  ت، أشار 2021 آب/يف أغسطس الذي ُعقد يف اجتماع اللجنة االستشاريةو وجهات فاعلة أخرى. 
حلكومات ومنظومة إىل اأفضـــل ابلنســـبة ميكن إدارته بشـــكل  عددوهو  -إىل مخســـة  االئتالفاتخفض عدد هذه  اعتزامها

ره للجنة األمن الغذائي إن وجد، الذي ميكن تصــــوّ  ،مســــألة الدور حاهلا حال، بعد املســــألةهذه ومل ُحتســــم األمم املتحدة. 
 ســــــــتحظى هلو ؟ االئتالفاتيف هذه جلنة األمن الغذائي ل ســــــــيتم الرتويج ملنتجات هفالعاملي يف ســــــــياق هذه االئتالفات. 

؟ فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى التابع للجنةمنفصــــلة ومســــتقلة عن و من خالل عملية علمية منظمة ابلدعم  هذه االئتالفات
كيف   ،يف هذه احلالة، و االئتالفاتالتقدم الذي حترزه هذه  مراجعةهل ســــــــيكون للجنة األمن الغذائي العاملي أي دور يف و 

فريق اخلرباء وأمانتها و ومكتبها ها ما إذا كان رئيســــــــــ يف النظر يف العاملي األمن الغذائيقد ترغب جلنة و ؟ ســــــــــيتّم ذلك ومىت
 .يجري ذلكسوكيف  االئتالفات التابع هلا سيشاركون يف هذه الرفيع املستوى

 األعمال شركاتالتعهدات املالية من القطاع اخلاص و  -هاء

الشـــــركات اخلاصـــــة  ثّ حلحماولة  ، يفرئيس مســـــار العمل األول حتت إشـــــراف العمل اجلاريةل أحد جماالت يتمثّ  -9
الالحقة. وقد ترغب جلنة  ياتالفعالالقمة و ، خالل ســـــــــــتدامةاملغذائية ال للنظمكبرية   ةماليية تعهدات اســـــــــــتثمار  على تقدمي
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تعهدات  التماسناســــــب الســــــتعراض هذه التعهدات ولدعم املنتدى املما إذا كانت هي  يف النظر يفاألمن الغذائي العاملي 
 القطاع اخلاص واملؤسسات. مصادرجديدة من خمتلف 

 املبادرات األخرى -واو

وأمانتها، رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي على " Game Changers Lab" ن قبيل شـبكةمبادرات م رضـتع -10
ابلدول األعضـــــــاء يف جلنة األمن الغذائي  الشـــــــبكةتعاون متبادل للمســـــــاعدة يف ربط مشـــــــاريع ومبادرات اقرتاحات إلقامة 

ــــعــــــــاملــــي وغــــريهــــــــ ــــنــــظــــر يفلــــجــــنــــــــة الــــ. وقــــــــد تــــرغــــــــب األخــــرى ةهــــتــــمــــــــّ ملــــااجلــــهــــــــات  نمــــ اال  مــــــــا إذا كــــــــانــــــــت  يف ال
 .للنظم الغذائيةاألمم املتحدة قمة مرتبطة بمنصة ملبادرات من هذا النوع كأو   كوسيط  للعملهي املكان املناسب 

 خلالصةا -اثلثًا

 -على جلنة األمن الغذائي العامليقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية لآلاثر احملتملة ل صـــورة أوليةتُعّد هذه الوثيقة  -11
أعضــــاء املكتب التوصــــل إىل فهم وموقف ســــيكون يف صــــاحل و  -هيكلهادورها و/أو أو /أن تؤثر على واليتها و ميكنواليت 

اجللسة العامة للجنة  خالل تهاتتطلب مناقش من شأ�ا أن عن قضا� أخرىالقمة نفسها  وقد تكشف. بشأ�ا مشرتكني
 األمن الغذائي العاملي يف دورهتا التاسعة واألربعني.

 


