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 جلنة األمن الغذائي العاملي

 الدورة اخلمسون
 ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 2022 ديسمرب/كانون األول 19و أكتوبر/تشرين األول 10-13

 التقرير
 

 املسائل التنظيمية - أّوًال 

ويف تشــــــــرين األول أكتوبر/  13إىل  10عقدت جلنة األمن الغذائي العاملي دورهتا اخلمســــــــني يف الفرتة املمتدة من  -1
من أعضاء اللجنة  129وحضرها مندوبون من  وقد انعقدت هذه الدورة بصورة خمتلطة. .2022ديسمرب/كانون األول  19
 األعضاء فيها، وممثلون عن: غري من الدول  13و

  من وكاالت األمم املتحدة وأجهزهتا؛ 14
  1من منظمات اجملتمع املدين؛ 127و
  مات البحوث الزراعية الدولية؛من منظ )1منظمة واحدة (و 
  من املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية؛ 3و
 2 من احتادات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية اخلاصة؛ 101و
 من املراقبني. 73و

وميكن االطالع على القائمة الكاملة ابألعضــــــــاء واملشــــــــاركني واملراقبني  نواب للوزراء. 9وزيرًا و 25ومت تســــــــجيل  -2
  ).CFS 2022/50/Inf.5 )/https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs50/documents/arلوثيقة ضمن ا

                                                           
من منظمات اجملتمع املدين حتت مظلة  124ويشــــمل هذا العدد  شــــعوب األصــــلية بتيســــري مشــــاركة منظمات اجملتمع املدين.قامت آلية اجملتمع املدين وال 1

 آلية اجملتمع املدين.
 من الشركات حتت مظلة آلية القطاع اخلاص. 96يشمل هذا العدد  2

http://www.fao.org/
https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs50/documents/ar/
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املرفق و اللجنة؛ العضـــــوية يف  -املرفق ابء و جدول أعمال الدورة؛  -املرفق ألف  ويتضـــــمن التقرير املرفقات التالية: -3
موقف بشـــــــــأن الدوافع الرئيســـــــــية الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي العاملي توضـــــــــيح  –املرفق دال و ؛ قائمة الواثئق -جيم 

إيطاليا والربتغال وبلجيكا و  وإسـبانيا وأسـرتاليا وإسـتونيا وألبانيا وأملانيا وأوكرانيا وآيرلندا وآيسـلندا االحتاد األورويب صـادر عن
واهلرســـــــــك وبولندا وتشـــــــــيكيا ومجهوريّة كور� ومجهوريّة مولدوفا وجورجيا والدامنرك ورومانيا وســـــــــلوفاكيا  ةبوســـــــــنالو  ار�وبلغ

لربيطانيا العظمى  ملكة املتحدةوامل وكرواتيا وكندا والتفيا ولكســــــمربغ وليتوانياقربص و ندا وســــــلوفينيا والســــــويد وفرنســــــا وفنل
 ؛واليو�ن ونيوزيلندا وهنغار� وهولندا والوال�ت املتحدة األمريكّية والياابن يج والنمســـــــــــــاوالنرو مو�كو و  وآيرلندا الشـــــــــــــمالية

نيابة أيًضا عن ابلتوضيح موقف صادر عن بيالروس و  -؛ واملرفق واواالحتاد الروسي صادر عن توضيح موقف-واملرفق هاء
حيفة نتائج التصويت على اقرتاح بيالروس بشأن الفقرة ص -؛ واملرفق زاياالحتاد الروسي ومجهورية كواب ومجهورية نيكاراغوا

توضــــيح  -تها؛ واملرفق طاءبشــــأن تصــــويمجهورية فنزويال البوليفارية توضــــيح موقف صــــادر عن  -حاء؛ واملرفق )3((ي) 10
يع توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن سياسات تشج -؛ واملرفق �ءهابشأن تصويت مجهورية كوابموقف صادر عن 

 صـــادر عن بيان -فاكاملرفق  و ؛ املشـــاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي والتغذيةالشـــباب على 
اجملتمع املدين والشــعوب األصــلية بشــأن توصــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشــأن ســياســات تشــجيع الشــباب على آلية 

 . ائية من أجل األمن الغذائي والتغذيةيف الزراعة والنظم الغذ املشاركة والعمل

من دستور  2من املادة  9و 8ُأحيطت اللجنة علًما أبّن االحتاد األورويب يشارك يف هذه الدورة طبًقا للفقرتني قد و  -4
  املنظمة.

  (إسبانيا). Gabriel Ferreroوافتتح الدورة رئيس اللجنة السيد  -5

  ـدول الزمين املؤقت.واعتمدت اللجنة جدول األعمــال املؤقت واجلـ -6

 4والربازيل واجلمهورية التشيكية 4واألرجنتني وأملانيا 3وعّينت اللجنة جلنة صياغة مؤلفة من كّل من االحتاد الروسي -7
 Guillermo Spikaإضـــــافة إىل الســـــيد  4وزامبيا والســـــودان ومايل وماليز� واملغرب ونيوزيلندا والوال�ت املتحدة األمريكية

 ئيس للجنة الصياغة.كر )  األرجنتني(

 ومت تسجيل اجللسة على حنو ما اتفق عليه األعضاء. -8

  -الشّق الوزاري: تنسيق اإلجاابت على مستوى السياسات ألزمة األغذية العاملية  - اثنًيا
 20225 حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام

 ألمم املتحـــدة؛ وســــــــــــــعـــادةلعـــام المني األ، António Guterresالســــــــــــــيـــد  ت االفتتـــاحيـــة كـــٌل منألقى البيـــا� -9
، رئيســـــة اجمللس Lachezara Stoevaالســـــيدة  ســـــعادة، رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ و Csaba Kőrösiالســـــيد 

، Alvaro Lario؛ والســــيد (املنظمة) ةاالقتصــــادي واالجتماعي؛ والدكتور شــــو دونيو، املدير العام ملنظمة األغذية والزراع
، املـــدير التنفيـــذي لرب�مج األغـــذيـــة العـــاملي؛ David Beasleyرئيس الصــــــــــــــنـــدوق الـــدويل للتنميـــة الزراعيـــة؛ والســــــــــــــيـــد 

                                                           
أن  ناليت هي أعضـــــــاء يف اللجنة، واململكة املتحدة وأوكرانيا والنرويج واليااب اختارت الوال�ت املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب والدول األعضـــــــاء فيه 3

  .تنأى بنفسها عن انتخاب االحتاد الروسي كعضو يف جلنة الصياغة
 ياغة.اختار االحتاد الروسي أن ينأى بنفسه عن انتخاب اجلمهورية التشيكية وأملانيا والوال�ت املتحدة األمريكية كأعضاء يف جلنة الص  4
  وواو. دال وهاء اتترد توضيحات املوقف والبيا�ت بشأن هذا البند يف املرفق 5
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، رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية؛ Bernard Lehman والســــــــــــــيد
وهذه البيا�ت متاحة ضمن واثئق ، رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي. Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio والسيد

 uments/ardoc/50https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs/العنوان التايل:  املعلومات اخلاصة ابللجنة على

 وإّن اللجنة: -10

والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة  ابلتعاون بني منظمة األغذية والزراعة ترّحب )أ(
عن حالة األمن الغذائي  2022تقرير عام  حولاليونيســــــــــف) وبر�مج األغذية العاملي ومنظمة الصــــــــــحة العاملية (

 والتغذية يف العامل؛

 ، رئيس اخلرباء االقتصاديني يف منظمة األغذية والزراعة؛Maximo Toreroعرض قّدمه السيد يف  تونظر  )ب(

 الغذائي العاملية احلالية، مبا يف ذلك بشأن ما يلي:األمن أزمة حيال  عن قلقها العميق تعربأو  )ج(

مليون شـــخص  828و 702احلالة الراهنة النعدام األمن الغذائي العاملي، إذ تشـــري التقديرات إىل أن ما بني  )1(
مليون شـــــــخص إضـــــــايف منذ تفشـــــــي  150، أي حوايل 2021عانوا من اجلوع على مســـــــتوى العامل يف عام 

 ؛19-كوفيد  جائحة

مليون شــــخص والذين ســــيبقون يواجهون  670واألشــــخاص الذين من املتوقع أن يصــــل عددهم إىل حوايل  )2(
عندما أُطلقت  2015نفسه كما يف عام وهو العدد  –يف املائة من سكان العامل  8 - 2030اجلوع يف عام 

 ؛2030خطة عام 

مليار شــــــــخص الذين عجزوا عن حتمل كلفة منط غذائي صــــــــحي  3.1واألشــــــــخاص البالغ عددهم حوايل  )3(
 ؛2019مليون شخص عن عام  112، أي بز�دة قدرها 2020عام  يف

يف املائة،  22التقديرات  واألطفال دون ســـن اخلامســـة الذين يعانون من التقّزم والذين تبلغ نســـبتهم حبســـب )4(
يقارب  مليون امرأة (ما 571؛ إضافة إىل 2020يف املائة) يف عام  5.7يف املائة) وز�دة الوزن ( 6.7واهلزال (

 ؛2019عاًما) مصاابت بفقر الدم يف عام  49و 15امرأة واحدة من كل ثالث نساء ترتاوح أعمارهن بني 

 اليت تقدمها وكاالت األمم املتحدة للعمل اإلنساين؛ وأتثري أزمة األمن الغذائي على املساعدة )5(

وصغار منتجي األغذية واملزارعني  متناسب على الفقراء واألشخاص ذوي اإلعاقةاألزمة بشكل غري  وأتثري )6(
األســــريني والنســــاء والشــــباب واملســــنني واألطفال وكذلك األشــــخاص الذين يعيشــــون يف أوضــــاع هشــــة، ما 

اإلنســـــــانية وز�دة خطر اجملاعة يف مجيع أحناء العامل؛ واالرتفاع احلاد والتقلبات  يؤدي إىل تفاقم االحتياجات
للسلع الغذائية؛ وارتفاع أسعار األمسدة وأوجه النقص النامجة عن االختالالت  الدوليةالشديدة يف األسعار 

اعيني؛ وارتفاع أســــعار ا يؤثّر على غالت احملاصــــيل ويهّدد اإلنتاجية واإلنتاج الزر يف ســــلســــلة اإلمدادات، ممّ 
الطاقة والوقود الذي يزيد من ارتفاع أســـــــــــعار األغذية وتضـــــــــــييق احليز املايل، ما يؤدي إىل ضـــــــــــائقة الديون 

 .وحاالت التباطؤ االقتصادي أو تفاقمها

على أن عدم االســتقرار اجلغرايف الســياســي واشــتداد الصــراعات يقّوضــان األمن الغذائي والتغذية، وهلما  تشــّددو  )د(
ري ســـليب على النظم الزراعية والغذائية، وشـــّددت على دور جلنة األمن الغذائي العاملي يف جماالت اختصـــاصـــها أتث

https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs50/documents/ar/
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من أجل رصــــد أتثريات األزمات والصــــراعات وحتليلها، مع الرتكيز بوجه خاص على أتثري احلرب يف أوكرانيا على 
ية اللجنة، وحاالت التباطؤ االقتصــــادي، وتغري املناخ، األمن الغذائي العاملي والنظم الزراعية والغذائية يف إطار وال

  .6والصدمات واألزمات األخرى 19-وجائحة كوفيد

من جديد التزامها ابلســــــــــــــعي إىل بناء عامل خال من اجلوع تقوم فيه البلدان بتنفيذ اخلطوط التوجيهية  تّكدوأ )ه(
 ئي الوطين.الطوعية لإلعمال املطّرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذا

 "حــالــة انعــدام األمن الغــذائي على الصــــــــــــــعيــد العــاملي" 76/264بقرار اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة  تذّكر و  )و(
)A/RES/76/264 .( 

 :مبا يلي ترّحبو  )ز(

تصــــــــــميم اجملتمع الدويل على معاجلة أزمة األمن الغذائي العاملية على أســــــــــاس الوحدة والتضــــــــــامن والتعاون  )1(
جدد، مع االعرتاف يف الوقت ذاته ابلدور األســــــاســــــي ملنظومة األمم املتحدة يف حتفيز املتعّدد األطراف واملت

 استجابة عاملية شاملة وتنسيقها، بقيادة األمني العام؛

على األمن الغذائي العاملي يف جداول أعمال  الصـــــــــراعاتواإلدراج املنتظم للبنود املوضـــــــــوعية املتعلقة آباثر  )2(
ســــــــتشــــــــارية، فضــــــــًال عن مشــــــــاركة رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي وفريق اجتماعات املكتب واجملموعة اال

اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية واألمانة واآلليات املستقلة للجنة األمن الغذائي العاملي 
أنشــــــــــــأها األمني العام  يف جمموعة االســــــــــــتجابة لألزمات العاملية املعنية ابملواد الغذائية والطاقة والتمويل اليت

 لألمم املتحدة؛

التقدم احملرز يف إطار جمموعة االســــــــــــــتجابة لألزمات العاملية املعنية ابملواد الغذائية والطاقة والتمويل اليت و  )3(
أنشـــأها األمني العام لألمم املتحدة وتشـــّجع اللجنة على مواصـــلة مشـــاركتها يف املناقشـــات، مبا يف ذلك من 

 يت تعّدها جمموعة االستجابة لألزمات العاملية؛خالل نشر اإلحاطات ال

يوليو/متوز  18احلدث اخلاص الرفيع املســـــتوى يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك الذي اشـــــرتك يف عقده يف و  )4(
ا: تنســــــــــــــيق  2022 رئيس اجلمعيــة العــامــة وجلنــة األمن الغــذائي العــاملي بعنوان "آن األوان لكي نعمــل معــً

جمموعة  ملواجهة أزمة األمن الغذائي العاملية" بدعم من مســــــــتوى الســــــــياســــــــات علىالعاملية االســــــــتجاابت 
، االســـتجابة لألزمات العاملية املعنية ابملواد الغذائية والطاقة والتمويل اليت أنشـــأها األمني العام لألمم املتحدة

 .ودعًما هلا

 مســـــــــامهًة يف املناقشـــــــــة العامة  مبوجز الرئيســـــــــني املشـــــــــاركني عن احلدث اخلاص الرفيع املســـــــــتوى بوصـــــــــفه تقرّ وأ )ح(
"موجز الرئيســـــــني املشـــــــاركني عن احلدث اخلاص الرفيع املســـــــتوى بعنوان "آن  CFS 2022/50/Inf.24(الوثيقة 

مقر  -األوان لكي نعمل مًعا: تنسيق االستجاابت على مستوى السياسات ملواجهة أزمة األمن الغذائي العاملية "
 ).2022متوز /يوليو 18األمم املتحدة، نيويورك، 

                                                           
وتوصيفها اليت تنطوي على الصراعات  كونينأى بنفسه عن الفقرة (د) من تقرير الدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي العاملي   أبنه االحتاد الروسي يفيد 6

 .جلنة األمن الغذائي العامليية تداعيات قانونية ال تقع ضمن نطاق وال
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املنســـــــقة على مســـــــتوى  االســـــــتجاابتإىل االســـــــتفادة من قدرة جلنة األمن الغذائي العاملي اجلاِمعة لتعزيز  تدعو  )ط(
متاشــــًيا مع وثيقة إصــــالح جلنة األمن الغذائي العاملي، الســــياســــات العاملية لألبعاد املتعددة ألزمة األغذية العاملية، 

، إدراج بنود موضـــوعية بشـــأن أزمة األمن الغذائي العاملية بصـــورة منتظمة يف ذلك على ســـبيل الذكر ال احلصـــر مبا
على جداول أعمال اجتماعات املكتب واجملموعة االســــــــــــتشــــــــــــارية، ومشــــــــــــاركة رئيس اللجنة وفريق اخلرباء الرفيع 

يف جمموعة املســــــــــــــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية واألمانة واآلليات املســــــــــــــتقلة للجنة األمن الغذائي العاملي 
 االستجابة لألزمات العاملية املعنية ابملواد الغذائية والطاقة والتمويل اليت أنشأها األمني العام لألمم املتحدة.

 علًما مبا يلي: تأخذو  )ي(

واالسرتاتيجيات على مستوى السياسات ومواءمتها لدعم اإلجراءات  االستجاابتالتقارب بني حتقيق أمهية  )1(
 عاجلة األزمة الغذائية؛اليت تقودها البلدان مل

أمهية اجلمع بني احللول القصرية واملتوسطة األجل واحللول الطويلة األجل لألزمة مبا يفضي إىل نظم زراعية و  )2(
 ؛2030استدامة ومشوًال، مبا يتماشى مع خطة عام و وغذائية أكثر قدرة على الصمود 

األمن الغذائي  علىاالقتصـــــــادية واملالية والتجارية اآلراء املختلفة اليت عّربت عنها الوفود بشـــــــأن أثر التدابري  )3(
 .2030والتغذية خالل األزمة الغذائية العاملية، مع التذكري خبطة التنمية املستدامة لعام 

 10يف الفقرة  )3((ي)رفض تعديل اقرتحته بيالروس على الفقرة الفرعية  7بنداء األمساء اللجنة ابلتصويت رتوقرّ  -11
 .، على النحو املبّني يف املرفق زايضافة "مبا يشمل العقوابت"أعاله، والذي يقضي إب

متكني املرأة والفتيات وتشجيع املساواة بني اجلنسني. معلومات حمّدثة ونقاش عن إعداد اخلطوط  - اثلثًا
اق التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف سي

 األمن الغذائي والتغذية

 Jyotsna، واستمعت إىل مالحظات متهيدية ألقتها السيدة 2022اللجنة اليوم الدويل للمرأة الريفية لعام  أحيت -12

Puri ئب الرئيس املعاون لالسرتاتيجية واملعرفة يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، إضافة إىل مالحظات رئيسية ألقتها� ،
) REDLAC، األمينة التنفيذية لشـــــبكة املرأة الريفية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (Luz Haro Guangaالســـــيدة 

 Uwintijeإكوادور، والســــــيدة  يف )RIMIGوالعضــــــو الرئيســــــي يف شــــــبكة البلد�ت من أجل املســــــاواة بني اجلنســــــني (

Goretti" رئيسة تعاونية ،Twaguke Murama(تعاونية نسائية حملية) " رواندا. يف 

"اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشــــــأن  CFS 2022/50/4ونظرت اللجنة يف الوثيقتني  -13
 "، االســــــــــــــتنتــاجــات مســــــــــــــودة –املســـــــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــــني ومتكني املرأة والفتيــات يف ســــــــــــــيــاق األمن الغــذائي والتغــذيــة 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــأن املســـــــاواة بني العاملي حول  "بيان رئيس جلنة األمن الغذائي CFS 2022/50/Inf.23و
 Leonel Josefaوألقت املالحظات الرئيســية الســيدة ".اجلنســني ومتكني املرأة والفتيات يف ســياق األمن الغذائي والتغذية

Sacko ، ،الســـــــيدةألقت بينما مفوضـــــــة االحتاد األفريقي للزراعة واالقتصـــــــاد الريفي واالقتصـــــــاد األزرق والبيئة املســـــــتدامة 

                                                           
 .زايترد صحيفة نتائج التصويت يف املرفق  7
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Jemimah Njukiلسـيدة نيابة عن ا رئيسـيةالالحظات امل ، رئيسـة قسـم التمكني االقتصـادي يف هيئة األمم املتحدة للمرأة
 ، املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة.سيما سامي اسكندر حبوث

تيات أمر ابلغ األمهية من أجل التصــــدي ألزمة وتســــليًما أبن االرتقاء ابملســــاواة بني اجلنســــني ومتكني النســــاء والف -14
األمن الغذائي العاملية احلالية وحتقيق رؤية اللجنة املتمثلة يف القضـــــاء على اجلوع وضـــــمان األمن الغذائي والتغذية للجميع، 

 واإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين؛

نســـــني ومتكني املرأة والفتيات يشـــــكالن أمرًا أســـــاســـــًيا من أجل حتقيق مجيع وتســـــليًما كذلك أبن املســـــاواة بني اجل -15
، ومن أجل ضـــــــــمان النظم الغذائية املســـــــــتدامة اقتصـــــــــادً� 2030أهداف التنمية املســـــــــتدامة خلطة التنمية املســـــــــتدامة لعام 

 واجتماعًيا وبيئًيا، فإن اللجنة:

يف املشــــــاورات واملفاوضــــــات اخلاصــــــة مبســــــودة  اركواالذين شــــــابجلهود اليت بذهلا مجيع أصــــــحاب املصــــــلحة  أقّرت )أ(
اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشــــــأن املســــــاواة بني اجلنســــــني ومتكني املرأة والفتيات يف 

 جهود؛ما بذاله من سياق األمن الغذائي والتغذية، وأعربت عن امتنا�ا للرئيسني املشاركني على 

عت األعضـــاء وســـائر أصـــحاب املصـــلحة على اســـتكمال العملية والوفاء رز حىت اآلن، وشـــجّ وأشـــادت ابلتقدم احمل )ب(
الذي  2023-2020ابلتزامات جلنة األمن الغذائي العاملي مبا يتماشــــــــــى مع بر�مج العمل املتعدد الســــــــــنوات للفرتة 

 فاظ على روح التعاون اإلجيابية؛)، مع احل2019اعُتمد يف الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي (

عدم وجود اتفاق على مســـــــــودة نص اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشـــــــــأن بأقّرت إذ و  )ج(
املســــــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــــني ومتكني املرأة والفتيات يف ســــــــــــــياق األمن الغذائي والتغذية يف �اية اجلولة الثالثة من 

دت مرة أخرى دعمها لعملية أكّ وأعربت عن أســـفها هبذا الشـــأن، توحة العضـــوية، اجتماعات جمموعة العمل املف
اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي اآلراء للتوصـــــل إىل اتفاق بشـــــأن يف توافق الشـــــاملة وقائمة على 

ورة احلادية واخلمســـني لعرضـــه على اجللســـة العامة للدالعاملي بشـــأن املســـاواة بني اجلنســـني ومتكني املرأة والفتيات 
 جمموعة متنوعة وشــــــــــــــاملة من يشــــــــــــــملللجنة األمن الغذائي العاملي، وطلبت من الرئيس عقد مشــــــــــــــاورات، مبا 

 وسبل املضي قدًما. العمل أساليب(أصدقاء الرئيس) لفرتة ما بني الدورات من أجل مناقشة 

 2030م التوجه االسرتاتيجي للجنة األمن الغذائي العاملي حنو عا - رابًعا

 املسائل احلامسة والناشئة واملستمرة ابلنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية - ألف

 : إّن اللجنة -16

بعنوان "املــذكرة الثــالثــة لفريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين ابألمن  CFS 2022/50/Inf.16نظرت يف الوثيقــة  )أ(
ئل احلرجة والناشئة واملستمرة ابلنسبة إىل األمن الغذائي الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي: املسا

، �ئب رئيس فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــتوى املعين Jennifer Clappوالتغذية " على حنو ما عرضــــــــــتها الســــــــــيدة 
 ؛ابلتغذية واألغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي
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عنها وابلقضــــــــــا� احملتملة كو�ا اعتبارات هامة ملناقشــــــــــات وأخذت علًما بوجهات النظر التالية اليت جرى التعبري  )ب(
جمموعة العمل املفتوحة العضـــــوية املقبلة اليت ســـــتســـــبق انعقاد الدورة احلادية واخلمســـــني للجنة يف أكتوبر/تشـــــرين 

 ، واليت ستتناول بر�مج العمل املتعدد السنوات املقبل للجنة: 2023األول 

حلامسة والناشــــــئة واملســــــتمرة اليت أشــــــار إليها فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى الطابع املرتابط وجدوى القضــــــا� ا )1(
 واملنبثقة عن نقاش اجللسة العامة من أجل جدول األعمال العاملي لألمن الغذائي والتغذية؛ 

وضــرورة أن تواصــل اللجنة التعاطي مع حتد�ت األمن الغذائي والتغذية انطالقًا من �ج النظم الغذائية وفًقا  )2(
 للسياقات واألولو�ت والقدرات الوطنية؛ 

 وأمهية االستفادة من مسارات العمل السابقة للجنة واالتفاقات على مستوى السياسات؛  )3(

واحلاجة إىل تطبيق املعايري املتفق عليها لتحديد األولو�ت، على حنو ما جاء يف امللحق ابء بشــــــــــــــأن تنفيذ  )4(
 .2009إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي لعام م مع وثيقة ءتقرير تقييم اللجنة، مبا يتوا

ومتاشًيا مع اإلرشادات املدرجة يف امللحق ابء من تقرير تنفيذ تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي، أوصت أبن يقوم  )ج(
مكتب اللجنة ابلتعاون مع اجملموعة االســــتشــــارية وبدعم من أصــــحاب املصــــلحة املعنيني يف اللجنة ومبشــــاركتهم، 

لعرضــــــــــــــه  2027-2024 مســــــــــــــودة بر�مج العمل املتعدد الســــــــــــــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتةإبعداد 
 اللجنة يف دورهتا احلادية واخلمسني للنظر فيه واملصادقة عليه. على

 معلومات حمدثة عن القسم املتجدد من بر�مج العمل املتعدد السنوات - ءاب
 2023-2020للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 

 : إّن اللجنة -17

بعنوان "معلومات حمدثة عن القســــــــــــــم املتجدد من بر�مج العمل  CFS 2022/50/6/Rev.1الوثيقة  نظرت يف )أ(
على حنو ما عرضــــــها  ،قرار" روعمع مشــــــ – 2023-2020املتعدد الســــــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 

 رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي؛

ســـــــــيكون مرهوً� بتوافر  2023-2020التطبيق الكامل لرب�مج العمل املتعدد الســـــــــنوات للفرتة وأشـــــــــارت إىل أّن  )ب(
ا ملــا جــاء يف الوثيقــة  القــدر الكــايف من املوارد املــاليــة والبشــــــــــــــريــة مع مراعــاة وجود عــبء عمــل ميكن إدارتــه طبقــً

CFS 2018/45/3؛ 

الوفاء ابتفاقها الشــــــــفهي من أجل تقاســــــــم  وشــــــــّجعت بشــــــــّدة الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما على )ج(
تكاليف ميزانية أمانة اللجنة ابلتســـــــاوي، إما من خالل مســـــــامهات نقدية أو عينية، وذلك للداللة على ملكيتها 

 املشرتكة والتزامها املشرتك جتاه اللجنة من خالل التعاون الفعال بني تلك الوكاالت؛

، فضـــــــــًال عن أتثريات األزمة الغذائية 19-جبة لتأثريات جائحة كوفيدوطلبت مواصـــــــــلة التعاون وإيالء العناية الوا )د(
العاملية الراهنة، على النظم الغذائية والزراعة والتغذية يف مجيع مراحل تنفيذ مسارات العمل املتفق عليها يف بر�مج 

 العمل املتعدد السنوات؛
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رد والتواصل لدى اللجنة، على التوايل، مواصلة ما وطلبت من الرئيس واألمانة، متاشًيا مع اسرتاتيجيات تعبئة املوا )ه(
تبذله من جهود من أجل توسيع قاعدة متويل اللجنة وتنويع مصادرها، مبا يف ذلك من خالل التواصل مع الدول 

 األعضاء يف اللجنة واملؤسسات اخلاصة والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية؛

للجنة حول اسـتخدام توصـيات اللجنة بشـأن سـياسـات  وطلبت من املكتب البحث يف إمكانية ختصـيص جلسـة )و(
"تقلب أســعار األغذية واألمن الغذائي" و"احلماية االجتماعية واألمن الغذائي" واألخذ هبا، خالل الدورة احلادية 

 واخلمسني للجنة األمن الغذائي العاملي؛ 

تضارب يف املصاحل بشأن متويل  دت على تطبيق ضما�ت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ملنع حدوثوشدّ  )ز(
 .اللجنة

 2024موضوع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية لعام  - يمج

 : إّن اللجنة -18

بعنوان "موضــــــــوع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى املعين ابألمن  CFS 2022/50/7/Rev.1نظرت يف الوثيقة  )أ(
مع مشـــــروع قرار" على حنو ما عرضـــــها رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي الســـــيد  – 2024 الغذائي والتغذية لعام
Gabriel Ferrero ؛ 

وطلبت من فريق اخلرباء الرفيع املســتوى إجراء دراســة عن "تعزيز نظم األغذية يف املناطق احلضــرية وشــبه احلضــرية  )ب(
 ول الريفي" على حنو ما جاء يف الوثيقةلتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف ســــــــــــــياق التوســــــــــــــع احلضــــــــــــــري والتح

CFS 2022/50/7/Rev.1  ؛2024اليت من املقرر إعدادها وعرضها يف عام 

ضــمن بر�مج العمل املتعدد الســنوات املقبل  2028وطلبت إدراج موضــوع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســتوى لعام  )ج(
)2024-2027.( 

 أدوات مجع البيا�ت وحتليلها - خامًسا

، قائد فريق مشـــــروع فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية، Carlo Cafieroالســـــيد عرض  -19
النتائج الرئيســية والتوصــيات اليت تضــّمنها تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســتوى بشــأن "أدوات مجع البيا�ت وحتليلها من أجل 

 األمن الغذائي والتغذية".

التنفيذية للشـــــــراكة العاملية لبيا�ت التنمية املســـــــتدامة ابملالحظات  املديرة، Claire Melamedوأدلت الســـــــيدة  -20
 الرئيسية.

 وإّن اللجنة: -21

أشــــادت مع التقدير ابلعمل الذي أجنزه فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية إلعداد التقرير  )أ(
ا هب الرئيســـــــــــية اليت أدلت ملالحظاتألمن الغذائي والتغذية" واببشـــــــــــأن "أدوات مجع البيا�ت وحتليلها من أجل ا

 يف جمال السياسات اليت تضّمنها التقرير؛ ذات الصلةبشأن األدلة  Claire Melamedالسيدة 
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بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي  عن CFS 2019/46/7وذّكرت ابألحكام الواردة يف الوثيقة  )ب(
 ؛2023-2020 العاملي للفرتة

ســب نوع حباملصــنفة و  املتعلقة جبميع أبعاد مؤشــرات األمن الغذائي والتغذيةمجع البيا�ت  تعزيز عمليةودعت إىل  )ج(
 ؛ونشرهاوحتليلها  حاالت اإلعاقة،اجلنس والعمر، واإلحصاءات اجلنسانية، واملعلومات اإلحصائية عن 

ع أصحاب املصلحة املعنيني، وعلى وجه اخلصوص احلكومات وأقّرت أبمهية اتّباع عملية شاملة ومفتوحة أمام مجي )د(
واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوســــاط األكادميية، تفضــــي إىل إقرار جمموعة متفق عليها من توصــــيات اللجنة 

 عليها يف دورهتا احلادية واخلمســــني املزمع عقدها يف للمصــــادقةعرضــــها على اللجنة متهيًدا لبشــــأن الســــياســــات، 
 ؛2023كتوبر/تشرين األول أ شهر

 وأخذت علًما ابلتعليقات واملبادرات والتجارب التالية اليت مت تبادهلا يف اجللسة العامة: )ه(

 مثة ثغرات حرجة وملّحة يف البيا�ت املتصلة جبميع أبعاد مؤشرات األمن الغذائي والتغذية؛ )1(

ســــــــــــــتدامة وســــــــــــــائر أهداف التنمية من أهداف التنمية امل 2ويتطلب قياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف  )2(
توفري بيا�ت عالية اجلودة يســـــــهل الوصـــــــول إليها وحســـــــنة التوقيت  2030املســـــــتدامة الواردة يف خطة عام 
 وقابلة للتنفيذ وموثوقة ومصّنفة؛

وتتطلب النظم الغذائية واألمن الغذائي والتغذية حتســـــــــيًنا كبريًا يف إنتاج اإلحصـــــــــاءات الرمسية العالية اجلودة  )3(
احلســـــنة التوقيت واملوثوقة واملصـــــّنفة بشـــــأن األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، ويف توافر هذه و 

  اإلحصاءات وإمكانية احلصول عليها؛

وإبراز ضــــرورة محاية البيا�ت، وضــــمان االســــتخدام الســــليم للتكنولوجيات الرقمية، ومعاجلة مســــألة حوكمة  )4(
بيا�ت وحقوق اخلصـــــــــــــوصـــــــــــــية وحقوق امللكية الفكرية، متاشـــــــــــــًيا مع املعايري البيا�ت، وضـــــــــــــمان محاية ال

 والربوتوكوالت املتفق عليها من قبل أطراف متعددة؛

والتشـــديد على أّن جلنة األمن الغذائي العاملي تواصـــل عملها إلعداد نصـــوص طموحة تســـتند إىل لغة متفق  )5(
 راء مجيع أصحاب املصلحة؛عليها ضمن األمم املتحدة مع السعي إىل التوفيق بني آ

واســـتخدام توصـــيات جلنة األمن الغذائي العاملي لبناء أوجه التآزر مبوازاة جتنب االزدواجية مع ســـائر اجلهود  )6(
 واملبادرات القائمة؛

ومناشــدة املؤســســات املالية املتعددة األطراف وجمموعة اجلهات املاحنة لتعبئة املوارد الالزمة لتمويل املبادرات  )7(
األمن الغذائي والتغذية واإلحصاءات  تة والوطنية الرامية إىل سد الفجوات يف متويل البيا�ت يف جماالالعاملي

 الزراعية والريفية.
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 متكني الشباب من خالل نظم غذائية شاملة ومستدامة. - سادًسا
 إقرار وتنفيذ توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن سياسات تشجيع الشباب على املشاركة

 والتغذويةيف الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي  والعمل

بعنوان "توصــــــــــــــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشــــــــــــــأن  CFS 2022/50/8/Rev.1نظرت اللجنة يف الوثيقة  -22
 الوثيقة على املشـــاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي والتغذية" ويف الشـــبابســـياســـات تشـــجيع 

CFS 2022/50/9/Rev.1  بعنوان "توصـيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشـأن سـياسـات تشـجيع الشـباب على املشـاركة
مشـــروع قرار"، على حنو ما عرضـــهما ســـعادة الســـفري  -والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي والتغذية 

Pio Wennubst تقارب بني السياسات.(سويسرا)، مقرر عملية ال 

 وإّن اللجنة: -23

بعنوان "توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن سياسات تشجيع  CFS 2022/50/8/Rev.1أيّدت الوثيقة  )أ(
الشـــــباب على املشـــــاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي والتغذية" ابعتبارها إطارًا عاملًيا 

يه بني احلكومات وطوعًيا وغري ملزم بشــــــأن الســــــياســــــات من أجل مؤازرة اجلهود اليت تقودها ورئيســــــًيا ومتفًقا عل
 البلدان سعًيا إىل حتقيق األمن الغذائي والتغذية؛

وأعربت عن خالص تقديرها للقيادة الفّعالة للمقرر، وأثنت على عمل فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــتوى املعين ابألمن  )ب(
 اد التقرير عن "تشجيع الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية"؛الغذائي والتغذية يف إعد

، العضــــو يف برملان تنزانيا، حول Neema Lugangiraورّحبت ابملداخلة الرئيســــية اليت أدلت هبا معايل الســــيدة  )ج(
ة معاجلة التحد�ت املعقدة أمهية االســـتفادة من الفرص ملشـــاركة الشـــباب وعملهم يف الزراعة والنظم الغذائية مبوازا

 واملتعددة األبعاد اليت يواجهها الشباب؛

وشّجعت مجيع أصحاب املصلحة يف اللجنة على تقدمي الدعم والرتويج على مجيع املستو�ت وضمن أوساطهم،  )د(
وابلتعاون مع املبادرات واملنصــات األخرى ذات الصــلة، لتعميم هذه التوصــيات بشــأن الســياســات، واســتخدامها 

تطبيقها هبدف دعم تطوير السياسات والقوانني والربامج واألطر التنظيمية واخلطط االستثمارية املنسقة واملتعددة و 
 القطاعات على املستوى الوطين، واملبادرات اإلقليمية املختلفة بشأن األمن الغذائي والتغذية، وتعزيزها وتنفيذها؛

ملستفادة من استخدام هذه التوصيات بشأن السياسات، وشّجعت مجيع أصحاب املصلحة على توثيق الدروس ا )ه(
وتشـــــــــارك التقدم احملرز والتجارب املكتســـــــــبة مع اللجنة من أجل تقييم مدى اســـــــــتمرار جدوى هذه التوصـــــــــيات 
وفعاليتها وأتثريها، مبا يتماشـــــــى مع ممارســـــــة الرصـــــــد املعتمدة اليت تتبعها اللجنة واليت تقوم على مبادئ املشـــــــاركة 

 املساءلة، والتزمت بضمان مشاركة الشباب يف اإلبالغ عن التقدم احملرز ويف رصد التنفيذ؛والشفافية و 

وقّررت إحالة التوصـــــــيات بشـــــــأن الســـــــياســـــــات إىل األجهزة الرائســـــــية لكل من منظمة األغذية والزراعة وبر�مج  )و(
ق بدعم استخدامها على املستوى األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ملواصلة النظر فيها يف ما يتعل

من الالئحــة العــامــة للمنظمــة،  33من املــادة  17القطري، بنــاًء على طلــب البلــدان ومتــاشــــــــــــــيــًا مع أحكــام الفقرة 
 من وثيقة إصالح اللجنة؛ 22من الالئحة الداخلية للجنة وطبًقا للفقرة  10من املادة  1 والفقرة
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ملتحدة، من خالل اجمللس االقتصــــــــــادي واالجتماعي، النظر يف هذه اجلمعية العامة لألمم امن وقّررت أن تطلب  )ز(
التوصـــــــيات بشـــــــأن الســـــــياســـــــات وضـــــــمان تعميمها الواســـــــع على مجيع منظمات ووكاالت األمم املتحدة املعنية 

من املادة  4من الالئحة العامة للمنظمة والفقرة  33من املادة  15وتشــــجيع ذلك، مبا يتماشــــى مع أحكام الفقرة 
 من وثيقة إصالح اللجنة؛ 21لالئحة الداخلية للجنة والفقرة من ا 10

 العاملي لألمن الغذائي والتغذية.على إدراج هذه التوصيات بشأن السياسات يف اإلطار االسرتاتيجي  ووافقت )ح(

حتفيز االستثمارات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية املستدامة. حدث مواضيعي عاملي عن  - سابًعا
 نة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولةمبادئ جل

 يف الزراعة ونظم األغذية

لتحقيق التنمية املســــــتدامة واحلصــــــول على املوارد الالزمة  الالزم أبرز احلدث مدى أمهية احلاجة إىل حتفيز التمويل -24
، مبا يتماشى 2030ية املستدامة حبلول عام من أهداف التنم 2لإلجراءات املتخذة واجلهود املبذولة يف سبيل حتقيق اهلدف 

مع اإلطار املتكامل وغري القابل للتجزئة ألهداف التنمية املســتدامة الســبعة عشــر. وابلتأمل يف املنتد�ت األخرية للمجلس 
ط وما بعده"، ســـــــــلّ  19-االقتصـــــــــادي واالجتماعي بشـــــــــأن متويل التنمية املســـــــــتدامة، وعملية "متويل التنمية يف زمن كوفيد

احلدث الضــــــوء على أمهية االســــــتثمارات املســــــؤولة يف الزراعة ونظم األغذية اليت تتماشــــــى مع أهداف التنمية املســــــتدامة. 
وقّيمت اجللســـــــة اســـــــتخدام وتطبيق مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصـــــــة ابالســـــــتثمارات املســـــــؤولة يف الزراعة ونظم 

 الوضـــــع واملتطلبات الراهنة اليت تتعلق ابالســـــتثمارات املســـــؤولة يف الزراعة ، ونظرت يف2014األغذية اليت اعتمدت يف عام 
. وافتتح هذا احلدث املواضــــــــــــــيعي العاملي رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة)، 2030ونظم األغذية يف خطة عام 

ورية مصـــر العربية)، تطّرق فيها الزراعة واســـتصـــالح األراضـــي (مجه ذلك مداخلة ملعايل الســـيد حممد القصـــري، وزير توأعقب
إىل اســــتضــــافة بالده للدورة الســــابعة والعشــــرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــأن تغري املناخ. وتولت 

، مديرة شــــعبة الشــــراكات والتعاون مع األمم املتحدة (منظمة األغذية Marcela Villarrealتيســــري هذا احلدث الســــيدة 
كٍل ة)، وُقدمت عروض رئيســــية بشــــأن األمهية احلامسة لتوجيه متويل إضــــايف حنو النظم الغذائية املســــتدامة من جانب  والزراع

، الســـــفرية Elissa Golberg، املدير العاملي للبنك الدويل؛ وســـــعادة الســـــيدة Martien van Nieuwkoopالســـــيد من 
، رئيســــــــة قســــــــم التحّول الغذائي والزراعي لدى Viktoria de Bourbon de Parmeواملمثلة الدائمة لكندا؛ والســــــــيدة 

World Benchmarking Alliance ؛ والسيدJeremy Coller رئيس جملس إدارة مؤسسة ،Coller Capital . 

اليت تنـــاولـــت اســــــــــــــتخـــدام وتطبيق مبـــادئ جلنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي اخلـــاصــــــــــــــــة  ،وأتلف فريق حلقـــة النقـــاش -25
 من كٍل من:  ،زراعة ونظم األغذيةابالستثمارات املسؤولة يف ال

جتربة إقليمية بعنوان  عرضـــــت، رئيســـــة برملان أمريكا الالتينية، اليت Silvia Giacoppoســـــعادة الســـــيناتورة  •
االلتزامات واإلجراءات يف تطبيق مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصــــــــة ابالســــــــتثمارات املســــــــؤولة يف "

ات اإلقليميــــة والوطنيــــة، ويف خطــــة عمــــل برملــــان أمريكــــا الالتينيــــة الزراعــــة ونظم األغــــذيــــة يف التشــــــــــــــريعــــ
 ؛الكارييب" والبحر

، مديرة مكتب الشــــــــــؤون الزراعية اخلارجية، مكتب األمني الدائم Vanida Khumnirdpetchوالســــــــــيدة  •
يهية بالدها املرتبطة بوضــــــــع وتطبيق اخلطوط التوج اربلوزارة الزراعة والتعاونيات (اتيلند)، اليت عرضــــــــت جت
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لرابطة أمم جنوب شــــــرق آســــــيا بشــــــأن تعزيز االســــــتثمارات املســــــؤولة يف جماالت األغذية والزراعة واحلراجة 
)ASEAN-RAI ؛( 

والســـــيدة اجني الدقي احلنيين، املديرة العامة لوكالة النهوض ابالســـــتثمارات الفالحية (تونس)، اليت عرضـــــت  •
واليت مشلت أحد  ،"رواد األعمال الزراعيني الشــــباب حتفيز وتشــــجيع االســــتثمارات املســــؤولة من قبلجتربة "

 عشر بلًدا أفريقًيا؛ 

)، وممثل ROPPA، األمني العام لشــــــــبكة الفالحني واملزارعني يف غرب أفريقيا (Nadjirou Sallوالســــــــيد  •
آلية اجملتمع املدين والشــــــعوب األصــــــلية، الذي عرض آراء أصــــــحاب املصــــــلحة، مع الرتكيز على أصــــــحاب 

يتعلق ابالســــــــتثمارات املســــــــؤولة يف  يف ماالصــــــــغرية وصــــــــغار منتجي األغذية وإقليم غرب أفريقيا، احليازات 
 الزراعة؛ 

، وممثل آلية القطاع اخلاص، Grande Demam، املدير التنفيذي ومؤســـس شـــركة Deo Tembaوالســـيد  •
 "؛األلبان تغذي أفريقياالذي قدم جتربة "

ولة الســـــويســـــري، الذي عرض جتارب ســـــويســـــرا يف جمال دعم ، وزير الدChristian Hoferمعايل الســـــيد و  •
 مارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية.تطبيق مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستث

  وإّن اللجنة: -26

صول رّحبت ابحلدث املواضيعي العاملي للدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي العاملي، بوصفه إسهاًما يف تعزيز الو  )أ(
من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة، خالل عقد العمل حنو تنفيذ خطة التنمية  2إىل املوارد من أجل حتقيق اهلدف 

، ورصد التقدم احملرز يف تنفيذ مبادئ االستثمارات املسؤولة؛ ولكي يستخدم كفرصة مفيدة 2030املستدامة لعام 
 على مجيع املستو�ت؛ التبادل اخلربات واملمارسات اجليدة يف استخدامها وتطبيقه

"رصد استخدام مبادئ جلنة األمن  – CFS 2022/50/Inf.21وأخذت علًما ابللمحة العامة الواردة يف الوثيقة  )ب(
حتليل األمانة للمســــامهات  –الغذائي العاملي اخلاصــــة ابالســــتثمارات املســــؤولة يف الزراعة ونظم األغذية وتطبيقها 

  واضيعي العاملي"؛الواردة لالسرتشاد هبا يف احلدث امل

أهداف التنمية اليت تتماشـــــــى مع ، املســـــــتدامةغذية الزراعة ونظم األواتّفقت على أن االســـــــتثمارات املســـــــؤولة يف  )ج(
املستدامة، ضرورية لتعزيز األمن الغذائي والتغذية، ويف دعم اإلعمال املطّرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن 

 –مثل الز�دة الكبرية يف متويل نظم األغذية املســــــتدامة والشــــــاملة -ملناســــــبة الغذائي الوطين، وأن االســــــتجاابت ا
 ضرورية من أجل معاجلة الركائز األربع لألمن الغذائي والتغذية وأهداف التنمية املستدامة؛

ل توجيه وأّكدت جمّدًدا على أن اهلدف العام ملبادئ االستثمارات املسؤولة هو حتسني األمن الغذائي والتغذية من خال )د(
إجراءات مجيع أصــــحاب املصــــلحة العاملني يف الزراعة ونظم األغذية، عرب مبادئ كفيلة بتعزيز االســــتثمارات املســــؤولة 

احلاجة إليها؛ وحتسني سبل كسب العيش، واحلماية من املخاطر اليت هتدد األمن الغذائي والتغذية واحلّد من  اليت متسّ 
  ال املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين؛وطأهتا، مبا يساهم ابلتايل يف اإلعم

، قد اسـُتخدمت على 2014وأقّرت أبن مبادئ االسـتثمارات املسـؤولة، منذ اعتمادها يف أكتوبر/تشـرين األول  )ه(
ي، املســتو�ت العاملية والوطنية واحمللية، إضــافة إىل بذل جهود منســقة من قبل أعضــاء جلنة األمن الغذائي العامل
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وجمموعتها االســـــــــــتشـــــــــــارية، وأمانة جلنة األمن الغذائي العاملي من أجل ضـــــــــــمان نشـــــــــــرها وتطبيقها يف خمتلف 
 املنتد�ت الدولية؛

وشّجعت على بذل جهود إضافية من أجل تعزيز نشر مبادئ االستثمارات املسؤولة واستخدامها وتطبيقها على  )و(
 تو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية؛نطاق أوسع وبصورة منهجية، عند االقتضاء، على املس

خطوات عملية، ملناقشــــــــــــــتها والنظر فيها،  ،2023وطلبت من رئيس اللجنة أن يقرتح على املكتب، خالل عام  )ز(
من  2بغرض تعزيز رصـــــد االســـــتثمارات املســـــؤولة يف الزراعة ونظم األغذية، والتمويل املخصـــــص لتحقيق اهلدف 

دامة، ضـــــمن فرتة زمنية مناســـــبة قبل موعد إحياء الذكرى الســـــنوية العاشـــــرة العتماد مبادئ أهداف التنمية املســـــت
  ؛2024االستثمارات املسؤولة يف عام 

 وأخذت علًما ابلتعليقات التالية اليت أُدىل هبا يف اجللسة العامة: )ح(

للتحد�ت األســـاســـية  االســـتثمارات املســـؤولة يف الزراعة ونظم األغذية عامًال أســـاســـًيا يف التصـــدي تزالال  )1(
 والتغذية، والتغلب بنجاح على اجلوع وسوء التغذية؛ الغذائيلألمن 

، ذات صـــلة بتصـــميم وتنفيذ ورصـــد 2014وما زالت مبادئ االســـتثمارات املســـؤولة، منذ اعتمادها يف عام  )2(
 االستثمارات واملبادرات ذات الصلة اليت تتناول األمن الغذائي والتغذية؛ 

مجيع أصــحاب املصــلحة يف اللجنة جهوًدا لتشــجيع تكييف مبادئ االســتثمارات املســؤولة وينبغي أن يبذل  )3(
 وفًقا للسياقات واالحتياجات واألولو�ت احملددة؛

وتتوّجب ز�دة حشــد املوارد املالية لدعم أصــحاب املصــلحة يف تنفيذ مبادئ االســتثمارات املســؤولة واهلدف  )4(
 قيق األمن الغذائي والتغذية. من أهداف التنمية املستدامة لغاية حت 2

 أية مسائل أخرى -اثمًنا

  البديلونمكتب جلنة األمن الغذائي العاملي واألعضاء  )أ(

اتفقت اللجنة على إجراء التغيريات التالية يف عضــــــــوية مكتب اللجنة واألعضــــــــاء البديلني عن اجملموعة اإلقليمية  -27
 .نيكية كعضو يف املكتب والربازيل كعضو بديل عنهاألمريكا الالتينية والبحر الكارييب: اجلمهورية الدومي

 العامليموعد انعقاد الدورة احلادية واخلمسني للجنة األمن الغذائي  )ب(

اليت من املزمع عقدها  اللجنة النظر يف خيارين اثنني يف ما يتعلق مبوعد انعقاد دورهتا احلادية واخلمســــــــني اقرتحت -28
 27إىل  23أكتوبر/ تشــــــــــــــرين األول وإمـــا من  13إىل  9ة يف رومـــا إمـــا من يف املقر الرئيســــــــــــــي ملنظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــ

، مع اإلشــــــــــــــارة إىل اخليار األخري يف اجلدول الزمين املؤقت لألجهزة الرائســــــــــــــية يف املنظمة 2023تشــــــــــــــرين األول  أكتوبر/
ظمة ورئيس اللجنة عن املوعد وســــــــوف يعلن املدير العام للمن وبر�مج األغذية العاملي. والصــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية

 ملادة السابعة من الالئحة الداخلية للجنة.عمًال ابالنهائي 
 اعتماد التقرير النهائي  )ج(

  .2022أكتوبر/ تشرين األول  19مد التقرير يوم االثنني، اعتُ  -29
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 الدورةجدول أعمال  -املرفق ألف 

 ضبط الوقت واملشاركة الرفيعة املستوى

نة األمن الغذائي العاملي (اللجنة) الفرصــــــــــــة إلقامة حوار هادف وتفاعل جمٍد بني أصــــــــــــحاب تتيح اجللســــــــــــات العامة للج
املصــــلحة، مبا يف ذلك إفســــاح اجملال لرؤســــاء الوفود من أجل إلقاء بيا�هتم الرمسية شــــفهًيا أمام اجللســــة العامة املفتوحة، أو 

الت مقتضــبة (ثالث دقائق أو أقّل إال يف حال كان خطًيا يف حال فضــلوا ذلك. ويرجى من الســادة املندوبني تقدمي مداخ
يقّدمها وزير أو رئيس وفد هيئة ما أو نيابة عن جمموعة إقليمية أبكملها) وأن تكون متصــــــلة ابلبند موضــــــوع النقاش. ومن 

روض اليت غري املتوقع أن تكون هناك بيا�ت رمسية مطّولة، لكن إبمكان أمانة اللجنة تشـــــــاطر النســـــــخة اإللكرتونية من الع
تتعدى الوقت املخصـــــص هلا ونشـــــرها على موقعها اإللكرتوين املتاح للعموم. وســـــتتم االســـــتعانة بنظام اإلشـــــارات الضـــــوئية 

 ملساعدة املندوبني على التحّكم ابلوقت املخصص هلم.

قبل ســاعة واحدة  cfs@fao.orgويرجى من مجيع الســادة املندوبني إرســال بيانتهم بواســطة الربيد اإللكرتوين ابلكتابة إىل 
على األقّل من بدء الدورة لكي يتسىن نقلها إىل املرتمجني الفوريني ألغراض الرتمجة الفورية ابللغات الست للمنظمة ونشرها 

 ضمن القسم اخلاص ابلبيا�ت على الصفحة اإللكرتونية اخلاصة ابلدورة اخلمسني للجنة (بلغتها األصلية). 

 عضـــــــــاء يضـــــــــم مشـــــــــاركة رفيعة املســـــــــتوى من قبيل وزير أو �ئب للوزير أو وزير دولةويف حال كان وفد عضـــــــــو من األ
(أو ما يعادله)، جيدر عندها إبالغ األمانة بذلك إلعطاء األولوية لرئيس الوفد املذكور طبًقا العتبارات شــــــؤون املراســــــم 

 على قائمة املتحدثني.

 املسائل التنظيمية -أّوًال 

 الزمين (الختاذ قرار) اعتماد جدول األعمال واجلدول )أ(

 عضوية اللجنة (لإلحاطة) )ب(

 تشكيل جلنة الصياغة (الختاذ قرار) )ج(

 واثئق املعلومات األساسية:

 جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمســــــــــــــني للجنة األمن الغذائي العاملي - CFS 2022/50/1/Rev.1الوثيقة  •
 (الوثيقة احلالية)

 الزمين املؤقت للدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي العاملياجلدول  - CFS 2022/50/Inf.1/Rev.1الوثيقة  •

 دليل الدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي العاملي - CFS 2022/50/Inf.2الوثيقة  •

 العضوية - CFS 2022/50/Inf.4الوثيقة  •

 لعاملي دليل إعداد التقرير النهائي للدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي ا - CFS 2022/50/2الوثيقة  •
 



15 CFS 50 Report 

حالة األمن  -الشّق الوزاري: تنسيق اإلجاابت على مستوى السياسات ألزمة األغذية العاملية  -اثنًيا
 (لإلحاطة واملناقشة)  2022الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

مســني هم (ســتنشــر على الصــفحة اإللكرتونية للدورة اخليالبيا�ت االفتتاحية يلقيها ما يلي من متحدثني أو مندوب )أ(
 للجنة األمن الغذائي العاملي): 

 أمني عام األمم املتحدة؛ •

 رئيس اجلمعية العامة؛ •

 رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ •

 رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي؛ •

 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة)؛ •

 رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛  •

 مج األغذية العاملي؛ املدير التنفيذي لرب� •

 رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية. •

ومناقشــة تنســيق االســتجاابت على مســتوى الســياســات  2022عرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  )ب(
 ألزمة األغذية العاملية، تليها بيا�ت املندوبني.

 ملعلومات األساسية:واثئق ا

حالة  -تنســق اإلجاابت على مســتوى الســياســات ألزمة األغذية العاملية  – CFS 2022/50/3/Rev.1الوثيقة  •
  مسودة االستنتاجات  - 2022األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

 2022حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  - CFS 2022/50/Inf.15الوثيقة  •

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية – CFS 2022/50/Inf.22وثيقة ال •

حان الوقت ملخص الرئيسني املشاركني عن احلدث اخلاص الرفيع املستوى " – CFS 2022/50/Inf.24الوثيقة  •
رئيســـــي لألمم املقر ال –للعمل مًعا: تنســـــيق اإلجاابت على مســـــتوى الســـــياســـــات ألزمة األمن الغذائي العاملي" 

 2022يوليو/متوز  18املتحدة، نيويورك، 
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متكني املرأة والفتيات وتشجيع املساواة بني اجلنسني. معلومات حمدثة ونقاش عن إعداد اخلطوط  -اثلثًا
التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف سياق 

 لغذائي والتغذية (للمناقشة)األمن ا

ســـــوف ُتســـــتهّل اجللســـــة ابالحتفال ابليوم الدويل للمرأة الريفية. وســـــوف تتيح اجللســـــة من مثّ فرصـــــة ملناقشـــــة حالة إعداد 
اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف سياق األمن 

 ي والتغذية. الغذائ

 واثئق املعلومات األساسية:

اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشــــــــــــــأن املســــــــــــــاواة بني  - CFS 2022/50/4الوثيقة  •
 مسودة االستنتاجات  –اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية 

جلنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي عن اخلطوط التوجيهيـــة الطوعيـــة بيـــان رئيس  – CFS 2022/50/Inf.23الوثيقـــة  •
 بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية

 
 2030التوجه االسرتاتيجي للجنة األمن الغذائي العاملي حنو عام  -رابًعا

 (للمناقشة واختاذ قرار)

 ستمرة ابلنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية (للمناقشة)املسائل احلامسة والناشئة وامل )أ(

معلومـــات حمـــدثـــة عن القســــــــــــــم املتجـــدد من بر�مج العمـــل املتعـــدد الســــــــــــــنوات للجنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي  )ب(
 (الختاذ قرار)  2023-2020 للفرتة

 (الختاذ قرار)  2024موضوع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية لعام  )ج(
 

 واثئق املعلومات األساسية:

 -املســائل احلرجة والناشــئة واملســتمرة ابلنســبة إىل األمن الغذائي والتغذية  - CFS 2022/50/5/Rev.1الوثيقة  •
 مسودة االستنتاجات

حتديث القســـــم املتجدد من بر�مج العمل املتعدد الســـــنوات للجنة األمن  - CFS 2022/50/6/Rev.1الوثيقة  •
 مع مشروع قرار  - 2023-2020لغذائي العاملي للفرتة ا

موضــــوع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية  - CFS 2022/50/7/Rev.1الوثيقة  •
 مع مشروع قرار  - 2024لعام 

مج العمـــل املتعـــدد امللحق ابء بتقرير تنفيـــذ اهليكـــل اجلـــديـــد لرب� - CFS 2022/50/Inf.17الوثيقـــة الوثيقـــة  •
 السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي والعملية ذات الصلة
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 -املســــائل احلرجة والناشــــئة واملســــتمرة ابلنســــبة إىل األمن الغذائي والتغذية  - CFS 2022/50/Inf.16الوثيقة  •
 مذكرة لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية 

 2022التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي لعام  - CFS 2022/50/Inf.18الوثيقة  •
 

 أدوات مجع البيا�ت وحتليلها (للمناقشة) -خامًسا

 عرض تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية حول أدوات مجع البيا�ت وحتليلها؛  )أ(

إلبداء تعقيباهتم وإســــهاماهتم بشــــأن مضــــمون التقرير متهيًدا  يف اللجنة ســــوف تتاح الفرصــــة ألصــــحاب املصــــلحة )ب(
  لعملية مواءمة سياسات جلنة األمن الغذائي العاملي حول أدوات مجع البيا�ت وحتليلها.

 واثئق املعلومات األساسية:

 مسودة االستنتاجات -أدوات مجع البيا�ت وحتليلها  - CFS 2022/50/10/Rev.1الوثيقة  •

) 2022تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية ( - CFS 2022/50/Inf.19يقة الوث •
 حول أدوات مجع البيا�ت وحتليلها

 
 متكني الشباب من خالل نظم غذائية شاملة ومستدامة. إقرار وتنفيذ  -سادًسا

 اب على املشاركة توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن سياسات تشجيع الشب
 والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي والتغذية (الختاذ قرار)

ســوف تعرض على اجللســة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي لدراســتها وإقرارها النســخة النهائية من توصــيات جلنة األمن 
كة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي الغذائي العاملي بشــأن ســياســات تشــجيع الشــباب على املشــار 

وســــتكون  والتغذية، املنبثقة عن عملية تفاوض شــــاملة متعددة أصــــحاب املصــــلحة ضــــمن جمموعة عمل مفتوحة العضــــوية.
ا ملناقشــة عملية التفاوض ابإلمجال وتســليط الضــوء على العناصــر األبرز يف مســودة النص والفرص  املتاحة هذه فرصــة أيضــً

إلحراز تقدم وتســـــريع عجلة اعتماد التوصـــــيات بشـــــأن الســـــياســـــات وتنفيذها على املســـــتو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية 
 واحمللية.

 واثئق املعلومات األساسية:

توصـــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشـــأن ســـياســـات تشـــجيع الشـــباب  - CFS 2022/50/8/Rev.1الوثيقة  •
 مل يف الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي والتغذيةعلى املشاركة والع

توصـــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشـــأن ســـياســـات تشـــجيع الشـــباب  - CFS 2022/50/9/Rev.1الوثيقة  •
  مشروع قرار  -على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي والتغذية 
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االستثمارات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية املستدامة. حدث مواضيعي عاملي عن حتفيز  -سابًعا
 مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية

 (لإلحاطة واملناقشة) 

لالســـــتثمارات املســـــؤولة يف الزراعة يف ســـــوف يبحث أصـــــحاب املصـــــلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي يف الوضـــــع الراهن 
ســــــياق خطة متويل التنمية، وذلك لغرض حتديد التقدم والثغرات والدوافع الرئيســــــية حلشــــــد االســــــتثمارات املســــــؤولة العامة 
واخلاصـــة. وســـتتيح هذه اجللســـة الفرصـــة لالطالع على حالة اســـتخدام وتطبيق مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصـــة 

 ارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية. ابالستثم

 واثئق املعلومات األساسية:

حدث مواضــــيعي عاملي عن مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصــــة  - CFS 2022/50/11/Rev.1الوثيقة  •
 مسودة االستنتاجات -ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية 

دئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصـــة ابالســـتثمارات املســـؤولة يف الزراعة ونظم مبا - CFS 2022/50/Inf.20الوثيقة  •
 األغذية

رصـــــــــد اســـــــــتخدام وتطبيق مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصــــــــة  - CFS 2022/50/Inf.21الوثيقة  •
ه احلدث حتليل األمانة للمســــــــــــــامهات الواردة لتوجي -ابالســــــــــــــتثمارات املســــــــــــــؤولة يف الزراعة ونظم األغذية 

 املواضيعي العاملي
 

 أية مسائل أخرى -اثمًنا

 مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي واألعضاء املناوبون (الختاذ قرار)  )أ(

 موعد انعقاد الدورة احلادية واخلمسني للجنة األمن الغذائي العاملي (الختاذ قرار) )ب(

 اعتماد التقرير النهائي (الختاذ قرار) )ج(
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 نةعضوية اللج - املرفق ابء

 االحتاد األورويب (منظمة عضو) •
 االحتاد الروسي •
 إثيوبيا •
 أذربيجان •
 األرجنتني •
 األردن •
 إريرت� •
 إسبانيا •
 أسرتاليا •
 إستونيا •
 إسرائيل •
 أفغانستان •
 إكوادور •
 العراق •
 أملانيا •
 اإلمارات العربية املتحدة •
 إندونيسيا •
 أنغوال •
 أوروغواي •
 أوزبكستان •
 أوغندا •
 أوكرانيا •
 آيرلندا •
 آيسلندا •
 الياإيط •
 ابراغواي •
 ابكستان •
 الربازيل •
 برابدوس •
 الربتغال •
 بلجيكا •
 بلغار� •

 تونغا •
 اجلزائر •
 جزر البهاما •
 مجهورية أفريقيا الوسطى •
 اجلمهورية الدومينيكية •
 مجهورية الكونغو الدميقراطية •
 رية إيران اإلسالميةمجهو  •
 مجهورية تنزانيا املتحدة •
 مجهورية فنزويال البوليفارية •
 مجهورية كور� •
 مجهورية كور� الشعبية الدميقراطية •
 مجهورية مصر العربية •
 مجهورية مولدوفا •
 جنوب أفريقيا •
 جورجيا •
 جيبويت •
 الدامنرك •
 رومانيا •
 زامبيا •
 زمبابوي •
 سان مارينو •
 سانت لوسيا •
 سري النكا •
 نسلطنة عما •
 السلفادور •
 سلوفاكيا •
 سلوفينيا •
 سنغافورة •
 السنغال •
 السودان •
 السويد •
 سويسرا •

 كندا •
 كواب •
 كوت ديفوار •
 كوستاريكا •
 كولومبيا •
 الكونغو •
 الكويت •
 كرييباس •
 كينيا •
 ياالتف •
 لبنان •
 لكسمربغ •
 ليبيا •
 ليبري� •
 ليتوانيا •
 ليسوتو •
 مايل •
 ماليز� •
 مدغشقر •
 املغرب •
 مقدونيا الشمالية •
 املكسيك •
 ملديف •
 اململكة العربية السعودية •
اململكة املتحدة لربيطانيا  •

 العظمى وآيرلندا الشمالية
 موريتانيا •
 موريشيوس •
 موزامبيق •
 مو�كو •
 ميامنار •
 النرويج •
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 بنغالديش •
 بنما •
 بوركينا فاسو •
 بوروندي •
 بولندا •
 بريو •
 بيالروس •
 اتيلند •
 تركيا •
 تشاد •
 تشيكيا •
 توغو •
 تونس •

 شيلي •
 الصني •
 غابون •
 غا� •
 غواتيماال •
 غينيا •
 غينيا االستوائية •
 فرنسا •
 الفلبني •
 فنلندا •
 قربص •
 قطر •
 كابو فريدي •
 الكامريون •
 كرواتيا •

 النمسا •
 النيجر •
  نيجري� •
 يكاراغوان •
 نيوزيلندا •
 هاييت •
 اهلند •
 هندوراس •
 هنغار� •
 هولندا •
 الوال�ت املتحدة األمريكية •
 الياابن •
 اليمن •
 اليو�ن •
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 قائمة الواثئق - املرفق جيم

 العنوان الرمز
البنـد من جدول 

 األعمال

CFS 2022/50/1/Rev.1 
 

جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمســــــــــــــني للجنة األمن الغذائي 
 أّوًال   العاملي

CFS 2022/50/2 
 

دليل إعداد التقرير النهائي للدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي 
 أّوًال  العاملي

CFS 2022/50/3/Rev.1 

 

تنسيق اإلجاابت على مستوى السياسات ألزمة األغذية العاملية 
مســــــــودة  - 2022حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  -

 االستنتاجات
 اثنًيا

CFS 2022/50/4 
 

اخلطوط التوجيهية الطوعية  للجنة األمن الغذائي العاملي بشــــــــأن 
املســــــــاواة بني اجلنســــــــني ومتكني املرأة والفتيات يف ســــــــياق األمن 

 االستنتاجاتمسودة  -الغذائي والتغذية 
 اثلثًا

CFS 2022/50/5/Rev.1 
 

ئي املســـــائل احلرجة والناشـــــئة واملســـــتمرة ابلنســـــبة إىل األمن الغذا
 رابًعا االستنتاجاتمسودة  - والتغذية

CFS 2022/50/6/Rev.1 

 

معلومات حمدثة عن القســــــــــــــم املتجدد من بر�مج العمل املتعدد 
 – 2023-2020الســــــــــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 

 مشروع قرارمع 
 رابًعا

CFS 2022/50/7/Rev.1 
 

عين ابألمن الغذائي موضـــــوع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى امل
 رابًعا مشروع قرارمع  – 2024والتغذية لعام 

CFS 2022/50/8/Rev.1 

 

توصــــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشــــأن ســــياســــات تشــــجيع 
الشـــــــــــباب على املشـــــــــــاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من 

 أجل األمن الغذائي والتغذية 
 خامًسا

CFS 2022/50/9/Rev.1 

 

جلنة األمن الغذائي العاملي بشــــأن ســــياســــات تشــــجيع  توصــــيات
الشـــــــــــباب على املشـــــــــــاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من 

 مشروع قرار -أجل األمن الغذائي والتغذية 
 خامًسا

CFS 2022/50/10/Rev.1 
 

 سادًسا االستنتاجاتمسودة  -أدوات مجع البيا�ت وحتليلها
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CFS 2022/50/11/Rev.1 

 

اضـــــــــــــيعي عاملي عن مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي حدث مو 
 -اخلاصــــــــــة ابالســــــــــتثمارات املســــــــــؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية

 مسودة االستنتاجات
 سابًعا

    
 

CFS 2022/50/Inf.1/Rev.1  
 أّوًال  اجلدول الزمين املؤقت لدورة جلنة األمن الغذائي العاملي

CFS 2022/50/Inf.2  
 أّوًال  خلمسني للجنة األمن الغذائي العامليدليل الدورة ا

CFS 2022/50/Inf.3/Rev.1  
 أّوًال  قائمة الواثئق

CFS 2022/50/Inf.4  
 أّوًال  العضوية

CFS 2022/50/Inf.5  
 أّوًال  قائمة املندوبني

CFS 2022/50/Inf.6  
 أّوًال  بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب

CFS 2022/50/Inf.7  
 أّوًال  بيان أمني عام األمم املتحدة

CFS 2022/50/Inf.8  
 أّوًال  بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي

CFS 2022/50/Inf.9  
 أّوًال  بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 

CFS 2022/50/Inf.10 أّوًال  بيان رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أو من ميثله 

CFS 2022/50/Inf.11 أّوًال  بيان املدير التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي أو من ميثله 

CFS 2022/50/Inf.12 
 بيان رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

 أّوًال   املعين ابألمن الغذائي والتغذية

CFS 2022/50/Inf.13 أّوًال  بيان رئيس اجلمعية العامة 

CFS 2022/50/Inf.14 أّوًال  بيان رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

CFS 2022/50/Inf.15  اثنًيا 2022حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

CFS 202/50/Inf.16 
املســــــائل احلرجة والناشــــــئة واملســــــتمرة ابلنســــــبة إىل األمن 

مذكرة لفريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــتوى  -الغذائي والتغذية 
 ملعين ابألمن الغذائي والتغذية ا

 رابًعا

CFS 2022/50/Inf.17 
بتقرير تنفيـــذ اهليكـــل اجلـــديـــد لرب�مج العمـــل امللحق ابء 

املتعدد الســــــــــــــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي والعملية 
 ذات الصلة

 رابًعا
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CFS 2022/50/Inf.18 
التقرير املرحلي الســــــــــــــنوي للجنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي 

 رابًعا 2022 لعام

CFS 2022/50/Inf.19 
تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــتوى املعين ابألمن الغذائي 

 سادًسا حول أدوات مجع البيا�ت وحتليلها  2022والتغذية لعام 

CFS 2022/50/Inf.20 
مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصــة ابالســتثمارات 

 سابًعا املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية

CFS 2022/50/Inf.21 

رصد استخدام وتطبيق مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي 
اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية 

حتليــل األمــانــة للمســـــــــــــــامهــات الواردة لتوجيــه احلــدث  -
 املواضيعي العاملي

 سابًعا

CFS 2022/50/Inf.22 اثنًيا من الغذائي والتغذيةاإلطار االسرتاتيجي العاملي لأل 

CFS 2022/50/Inf.23 
بيـــــان رئيس جلنـــــة األمن الغـــــذائي العـــــاملي عن اخلطوط 
التوجيهية الطوعية بشـــــأن املســـــاواة بني اجلنســـــني ومتكني 

 املرأة والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية
 اثلثًا

CFS 2022/50/Inf.24 

جاابت على آن األوان لكي نعمل مًعا: تنســـــــــيق االســـــــــت
مســـتوى الســـياســـات ملواجهة أزمة األمن الغذائي العاملية. 
موجز عن احلـــــــدث اخلـــــــاص حول األمن الغـــــــذائي يف 

 2022يوليو/متوز  18نيويورك يف 

 نًيااث
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صادر عن  توضيح موقف بشأن الدوافع الرئيسية الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي العاملي -املرفق دال 
االحتاد األورويب وإسبانيا وأسرتاليا وإستونيا وألبانيا وأملانيا وأوكرانيا وآيرلندا وآيسلندا  األمريكية ابلنيابة عن: الوال�ت املتحدة

وإيطاليا والربتغال وبلجيكا وبلغار� والبوسنة واهلرسك وبولندا وتشيكيا ومجهوريّة كور� ومجهوريّة مولدوفا وجورجيا والدامنرك 
سلوفينيا والسويد وفرنسا وفنلندا وقربص وكرواتيا وكندا والتفيا ولكسمربغ وليتوانيا واململكة املتحدة ورومانيا وسلوفاكيا و 

 لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ومو�كو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغار� وهولندا والياابن واليو�ن
 

تعددة ومتشــــــابكة تؤثر بشــــــدة على األمن الغذائي العاملي وتقّوض أزمات م جنابهيقف اجملتمع الدويل عند منعطف هام بينما 
وهذا ابلضــبط نوع املســائل اليت من املفرتض أن تعاجلها منتد�ت مثل جلنة األمن  املكاســب اإلمنائية احملققة بعد جهد طويل.

تســريع اإلجراءات  ة من أجلاحلاســم األمهيالعمل إلحراز تقدم عاجل يف وتضــطلع هذه اللجنة بدور حيوي  الغذائي العاملي.
 منها للقضاء على اجلوع. 2وال سيما اهلدف  املنبثقة عنها،وأهداف التنمية املستدامة  2030لتنفيذ خطة عام املتخذة 

 ط الضـــوء على ضـــرورة أن تقوم هذه اللجنة واجملتمع الدويل بتحديد مجيع الدوافع الرئيســـيةيوإنّنا نديل مًعا هبذا البيان لتســـل
أرد� معاجلتها بفعالية، مبا يف ذلك الصــــــراعات وأتثريات جائحة ما إذا بشــــــكل واضــــــح  وراء انعدام األمن الغذائي الكامنة
نا ندين أن تكون دولة عضـــو مســـؤولة عن تدهور األوضـــاع العاملية بشـــكل أكرب يف عامل يواجه إنّ و  وتغري املناخ. 19-كوفيد

، رئيس جلنة Gabriel Ferrero أن نتوّجه ابلشــــــكر إىل ســــــعادة الســــــفري ونودّ  ابلفعل حتد�ت عاملية ســــــتغري جمرى احلياة.
الذي ســاعد عمله الدؤوب يف اختتام أعمال الدورة اخلمســني هلذه اللجنة بنجاح وســط أزمة غذائية األمن الغذائي العاملي 

أوكرانيا صـــــلة مباشـــــرة  علىالســـــتمرار العدوان الروســـــي وإّن  عاملية تفاقمت بســـــبب الغزو الروســـــي غري املشـــــروع ألوكرانيا.
وهلجوم روســــــيا املســــــتمر ضــــــد  .على نطاق العامل أمام هذه اللجنة، وال ســــــيما األمن الغذائي والتغذية طروحةابملســــــائل امل

أوكرانيا، اليت هي واحدة من أهم املوّردين العامليني للحبوب واألغذية واألعالف، تداعيات يف مجيع أحناء العامل ختاطر هبا 
ألمن الغذائي، على صـــعيد االتحد�ت األكثر إحلاًحا مبواجهة بشـــكل كامل وبّناء وبنوا� حســـنة  التزمنالقد  ًدا.روســـيا عم

 االلتزام املشرتك بتعددية األطراف والتضامن الدويل. بشأنرسالة قوية  توجيههبدف 

انتهاكات صارخة مليثاق األمم املتحدة ومن  ميّثل الغزو الروسي الوحشي وغري املربر ألوكرانيا وحماولة تغيري حدودها ابلقوةو 
 وزرهابعض من أضـــعف البلدان والشـــعوب يف العامل  يتحّملبني الدوافع الرئيســـية الكامنة وراء تدهور اآلفاق العاملية، واليت 

 .وقد أّدت إىل تعطيل سالسل اإلمدادات وسامهت يف االرتفاع احلاد يف أسعار األغذية واألمسدة والطاقة األكرب.

اليت بشــــــــــــــكل ال لبس فيه، فإن احلرب العدوانية  2022تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العام لعام عليه وكما ينص 
تلقي بظالهلا على حالة األمن الغذائي ســــــ"ســــــتكون هلا تبعات متعّددة على األســــــواق الزراعية العاملية"، "و تشــــــّنها روســــــيا 

وال يذكر تقرير الدورة  يما البلدان اليت تواجه ابلفعل حاالت جوع وأزمات غذائية".والتغذية يف العديد من البلدان، وال ســــ
ا عمن أجل حماســــبته، ولكنه يتضــــمن حتديًدا اخلمســــني للجنة األمن الغذائي العاملي االحتاد الروســــي  ن ذلك إشــــارًة عوضــــً

ية اليت تشـــــــــّنها رب العدواناحلري ابلتحديد إىل نفهم "احلرب يف أوكرانيا" على أ�ا تشـــــــــوحنن  إىل "احلرب يف أوكرانيا". عامة
ت بشــــكل أهداف التنمية املســــتدامة، وطرحســــبيل حتقيق اليت أدت إىل تبديد ســــنوات من التقدم يف و كرانيا روســــيا على أو 

من أهداف التنمية املســتدامة للقضــاء على اجلوع، وضــمان حصــول  2حتد�ت إضــافية أمام حتقيق مقاصــد اهلدف  خاص
 لى الغذاء الكايف، والقضاء على مجيع أشكال سوء التغذية.اجلميع ع
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نا نطالب مرة أخرى روســــيا بوقف األعمال العدوانية وســــحب قواهتا من أراضــــي أوكرانيا أبكملها واحرتام ســــيادة أوكرانيا إنّ 
قف األزمات املتعددة ليس كافًيا، ضروري لو  وإن كانهذا اإلجراء،  حدودها املعرتف هبا دولًيا. وإنّ  ضمن وحدة أراضيهاو 

واملرتابطة اليت يواجهها العامل اليوم، ومن الضــروري أن نعيد تركيز عملنا العاملي للعودة إىل املســار الصــحيح لتحقيق أهداف 
 .األضعف التنمية املستدامة ودعم البلدان
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 توضيح موقف صادر عن االحتاد الروسي - املرفق هاء

رئيس الوفد الروسي واملمثل الدائم لالحتاد الروسي لدى منظمة األغذية ، asilievV.L. Vبيان صادر عن سعادة السفري 
 للجنة األمن الغذائي العاملي.املستأنفة أمام الدورة اخلمسني  والزراعة واملنظمات الدولية األخرى يف روما،

 
 ،احملرتم حضرة السيد الرئيس

حلول ة اخلمســـــــــني للجنة واعتماد التقرير النهائي ابإلمجاع قبل الدور  أعمال جهودكم اليت هتدف إىل اســـــــــتكمال إننا نثّمن
  عيد امليالد.

 ومن ضــــمنهاوفود، ال، افرتضــــت "ليلة ســــعيدة"أكتوبر/ تشــــرين األول، عندما قمتم إبرجاء اجللســــة متمنّـًيا للجميع  13يف 
 فتحت الطريق إىل توافق يف الوفد الروســـــي، أنه ســـــيجري عقد مشـــــاورات إضـــــافية لوضـــــع الصـــــيغة النهائية لالتفاقات اليت

 اآلراء.

أّن وحنن نعترب كذلك  االتفاقات املؤقتة ابلكامل. تعكسديسمرب/ كانون األول ال  12يف  جرى تعميمهاولكّن الوثيقة اليت 
ة ومع ذلك، نرى اليوم نيّ  جرت خالل الدورة العادية يف أكتوبر/ تشــرين األول من هذا العام.قد مجيع املناقشــات اجلوهرية 

ويف هذا الصدد، فإّن الوفد الروسي جمرب على  واضحة ذات دوافع سياسية من جانب بعض الوفود إلعادة فتح املناقشات.
  ، وسأركز على ثالث نقاط.مبا هو  مناسب الرد

 بلدانتحدة و الوال�ت امل إن؛ بل عاملية" ال أســــــــاس هلا يف الواقع جاعةمب" ابلتســــــــبببلد� املوجهة إىل هتامات إّن االأوًال، 
 اليت أفضت أبفعاهلا إىل أزمة يف سوق املنتجات الغذائية والزراعية.هي االحتاد األورويب 

جمموعة السبع  بلدان اعتمادهي تواصل تسريع عجلة العقوابت من خالل اعتماد حزمة العقوابت التاسعة، و فوابلفعل، 
إن حددمت  نفسكم.انظروا أب علق ابلغاز الطبيعي الروسي.النفط، والنظر يف تدابري مماثلة يف ما يتعلى سعر سقف فرض 

ســـيتســـبب ذلك )، الواحد دوالرًا أمريكًيا للربميل 80دوالرًا أمريكًيا للربميل (الســـعر احلايل  60 عندســـعر النفط الروســـي 
إلجابة ا هل ســــــــــيقوم كبار منتجي النفط مبا يف ذلك الوال�ت املتحدة األمريكية بتخفيض أســــــــــعارهم؟ف. حبدوث نقص

لقد شــهد املزارعون يف مجيع أحناء العامل ابلفعل ز�دًة حادًة يف ســعر وقود  يدفع الثمن؟ســواضــحة: لن يفعلوا ذلك.ومن 
وتكاليف النقل للمنتجات النهائية آخذة يف االرتفاع. وابإلضــــافة إىل ذلك، وفًقا لتقرير صــــادر عن مؤمتر األمم  الديزل.

العمالت  يمةقز�دة أسعار الفائدة يف الوال�ت املتحدة هذا العام قد أدت إىل خسارة يف املتحدة للتجارة والتنمية، فإن 
، ما يقّوض القدرة الشرائية لألشخاص الذين يعيشون يف ن البلدان الناميةم 90يف حوايل مريكي األابلنسبة إىل الدوالر 

  ز�دة عدد األشخاص الذين يعانون من اجلوع.لكامن وراء اهذا هو السبب  هذه البلدان.

مل ، 2022، فإّن زمالء� األمريكيني، عند اإلشـــــــــارة إىل تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العام لعام  هذا الصـــــــــدديف و 
حالة من عدم اليقني حتيط آبفاق التصــــــــــدير الروســــــــــي، وذلك بســــــــــبب (مفاجئ عن ذكر (أقتبس) "غري يغفلوا بشــــــــــكل 

ا أن تؤثر العقوابت االقتصـــــــادية  حن.صـــــــعوابت املبيعات اليت قد تنشـــــــأ نتيجة للقيود املالية وقيود الشـــــــ ومن املرّجح أيضـــــــً
 ". )الالحقة املفروضة على االحتاد الروسي على أسعار الصرف ومستو�ت الديون وآفاق النمو االقتصادي العام
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خطة عام الوال�ت املتحدة األمريكية وســـائر املشـــاركني يف البيان، عند اإلشـــارة إىل "تســـريع العمل يف حتقيق  تِ اثنًيا، مل أت
أّن على ذكر ، من أهداف التنمية املســتدامة ملكافحة اجلوع " 2واألهداف املســتدامة ذات الصــلة، وخاصــة اهلدف  2030

مليار دوالر أمريكي، وهي  855الكونغرس األمريكي قد وافق قبل أ�م على ميزانية للشــــــؤون العســــــكرية تصــــــل إىل حوايل 
 800أما ابلنســبة إىل أوكرانيا نفســها، فســيتم ختصــيص  من ميزانية بر�مج األغذية العاملي. على ســبيل املثال أعلى مبائة مرة

مليارات مليون دوالر أمريكي لتقدمي املساعدة العسكرية ألوكرانيا، �هيك عن اإلمدادات املباشرة لألسلحة بقيمة عشرات 
 115دود زراعة الكامل لدعم قطاع الزراعة يف أوكرانيا حبر بر�مج منظمة األغذية والويف الوقت نفســــــــــــــه، يقدّ  الدوالرات.

ولألســــــــف، يؤكد هذا أن شــــــــعار "ال ترتكوا أي أحد  .M. M. Toreroمليون دوالر أمريكي، على حنو ما قّدمه الســــــــيد 
  خلف الركب" يف أوكرانيا قد تغري إىل "ال ترتكوا أي أحد على قيد احلياة".

ئي العاملي، وهي اهليئة األكثر مشوًال، منصـــــة الختاذ القرارات املشـــــرتكة لضـــــمان األمن اثلثًا، جيب أن تبقى جلنة األمن الغذا
الغذائي والتغذية اجليدة للجميع، مبشـــاركة البلدان وكذلك قطاع الزراعة واملســـتهلكني، أي اجملتمع املدين. وجيب أال تصـــبح 

وعندما يتعلق األمر ابألمن الغذائي، فإن النهج  اللجنة ســاحة لتســجيل نقاط ســياســية واإلدالء بتصــرحيات خارج واليتها.
ال ميكن النظر يف مسألة أتثري الصراعات، ومثة الكثري منها حول العامل، على األمن الغذائي بشكل و االنتقائي غري مقبول. 

 ، مبا يف ذلك العقوابت واحلصارات.ن طرف واحدممنفصل عن التجارة والتدابري املالية غري املشروعة و 

ا ملناقشــــة للموافقة عليهاليوم أّن تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي املعروض علينا  اعتقاد�يف و  ، يشــــكل بصــــفة عامة أســــاســــً
خطاابت مجيلة ونداءات ىل إفنصغي  ،ناآلما أ شاملة عن التحد�ت املاثلة أمام األمن الغذائي يف الدورات القادمة للجنة.

 تضّورين جوًعا يف االرتفاع.بينما يستمر عدد اجلياع وامل انةنّ ط

 وشكرًا على حسن إصغائكم.

* * * 

الصـــــراعات وتوصـــــيفها اليت ف يعترب االحتاد الروســـــي أن الفقرة (د) من التقرير حتتوي على تقييم مشـــــّوه للوضـــــع يف أوكرانيا.
اختصاصات جملس األمن ضمن نطاق والية جلنة األمن الغذائي العاملي، ومبا أ�ا من ال تقع تنطوي على تداعيات قانونية 

 نّص التقرير: ىلإالتالية  حلاشيةاواجلمعية العامة لألمم املتحدة، نطلب إدخال 

"ينأى االحتاد الروســـــــــي بنفســـــــــه عن الفقرة (د) من تقرير الدورة اخلمســـــــــني للجنة األمن الغذائي العاملي كون الصـــــــــراعات 
 والية جلنة األمن الغذائي العاملي." وتوصيفها اليت تنطوي على تداعيات قانونية ال تقع ضمن نطاق
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توضيح موقف صادر عن بيالروس وابلنيابة أيًضا عن االحتاد الروسي ومجهورية كواب  - املرفق واو
 نيكاراغوا ومجهورية

 يشّرفين أن أديل هبذا البيان ابلنيابة عن االحتاد الروسي ومجهورية كواب ومجهورية نيكاراغوا وعن بلد�.

وعزمه على إجياد توافق يف  أن نتوّجه ابلشــــــــــــــكر إىل رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي على التزامه بوالية اللجنةبداية ّد نو 
  اآلراء يف هذه الظروف احلرجة للغاية.

 ) ولكننا لألسف وصلنا إىل طريق مسدود3كّنا مستعّدين ملواصلة عملنا وإجياد توافق يف اآلراء بشأن الفقرة الفرعية (ي)(
 بسبب موقف جمموعة من البلدان. 

وتظهر نتائج التصــــــــــــــويت على تعديل هذه الفقرة مع اإلشــــــــــــــارة إىل العقوابت أنه ال يوجد إمجاع أو �ج واحد للعالقات 
(العقوابت  ن جانب واحدموتؤكد أنه ينبغي للجنة أن تعاجل أتثري التدابري القســـــــرية  القائمة بني العقوابت واألمن الغذائي.

 صارات) على األمن الغذائي العاملي والتغذية للجميع.واحل

على  الدولبشـــدة حتّث "(أقتبس) مدت ابلتوافق من قبل مجيع الدول األعضـــاء اليت اعتُ  2030د على أّن خطة عام ونشـــدّ 
ألمم تتناىف مع القانون الدويل وميثاق ا ن جانب واحدموتطبيق أي تدابري اقتصـــــــادية أو مالية أو جتارية  االمتناع عن ســـــــنّ 

 املتحدة وتعرقل التنمية االقتصادية واالجتماعية الكاملة، ال سيما يف البلدان النامية".

بعض الوفود ال ميلك الشــــجاعة الكافية ملعاجلة هذه املســــألة حىت يف ظل مواجهة األزمة  كونحنن نشــــعر خبيبة أمل كبرية ل
 الغذائية الراهنة.

ه أخريًا فريق اخلرباء الرفيع  املســــــــــــــتوى املعين ابألمن الغــــذائي والتغــــذيــــة التــــابع للجنــــة اهتمــــامــــه إىل أتثري �مــــل أن يوجــــّ
 العقوابت. هذه
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  8،9)3(ي)( 10صحيفة نتائج التصويت على اقرتاح بيالروس بشأن الفقرة  -املرفق زاي

                                                           
 يف مداخلة تلت التصويت بنداء األمساء، أعلنت موريتانيا أ�ا تعتزم التصويت ضد االقرتاح. 8
 يف مداخلة تلت التصويت بنداء األمساء، أعلنت السنغال أ�ا تعتزم التصويت ضد االقرتاح. 9
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 توضيح موقف صادر عن مجهورية فنزويال البوليفارية بشأن تصويتها - املرفق حاء

  الرئيس، لسيداشكرًا 
 

يوافق على  بالدي ّن وفدإنا بشأن التصويت، أوّد أن أبدأ بقول فمبا أنّه مت إعطائنا هذه الفرصة لتوضيح موق -1
ولكننا نوّد أن نطرح بعض النقاط  ر يف توضـــــــــيح موقفه بشـــــــــأن تصـــــــــويته.الكثري مما قاله وفد بيالروس املوقّ 

 :الرئيسية من منظور� الوطين
نزويلي بروح بّناءة ومرنة طوال املناقشات اليت استمرت منذ شهر الرئيس، عمل الوفد الف لسيداكما تعلمون  -2

 أكتوبر/ تشرين األول، وميكنكم أن تشهدوا على ذلك كشاهد استثنائي.
إىل اللجوء ضــطرار� وبغّض النظر عن نتيجة التصــويت الذي جرى للتّو، يعرب الوفد الفنزويلي عن أســفه ال -3

عية، فهي تتعارض مع أحد املبادئ الرئيسية اليت لطاملا أيّد�ها، وهي ومع أ�ا صحيحة وشر  إىل هذه اآللية.
وإن وضعنا مسألة التصويت جانًبا، فقد خسر� مجيًعا اليوم يف هذه القاعة  اإلمجاع كأساس الختاذ القرارات.

السفينة بعض الشيء، ألننا أظهر� أننا عاجزين عن التوّصل إىل توافق يسمح لنا مجيًعا أبن نكون على منت 
 نفسها وأن نرى أنفسنا يف النص الذي قدمتموه اليوم للنظر فيه يف هذه اجللسة العامة.

الرئيس، وفد� حتدث عن صـــــعوابته اخلاصـــــة، صـــــعوابتنا الوطنية اخلاصـــــة، الصـــــعوابت اليت يواجهها  لســـــيدا -4
احلقيقي خلطورة أتثري شــــــــــعر� أّن التقرير على حنو ما اقرتحتموه ال يظهر املدى لقد ولذلك،  مواطنو� يومًيا.

تدابري  - وواضـــح ســـأقول هذا بصـــوت عالٍ و  - األمن الغذائي الذي تعرضـــت له عّدة بلدان بســـبب فرض
طبقها بعض البلدان اليت اختارت األحادية، متجاهلًة ت. هذه األداة الضــــــــــــــارة ن جانب واحدم قســـــــــــرية

يا هذه التدابري تنتهك القانون الدويلو  االتفاقات الدولية. واملعايري  دة القانون وميثاق األمم املتحدةوســــــــــــــ
 واملبادئ اليت حتكم العالقات السلمية بني الدول.

األمن  بشــــــأن 1996، وإعالن روما لعام 2030من خطة التنمية املســــــتدامة لعام  30الفقرة وال ميكن أتويل  -5
دة بشــأن احلق يف الغذاء، إذ متت الغذائي العاملي، وكذلك القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتح

مناقشــــــة كل من هذه الصــــــكوك واالتفاق عليها بشــــــكل صــــــحيح. يف كل حالة دون اســــــتثناء، مت النظر يف 
اليت  جانب واحد نمالدول إىل االمتناع عن تطبيق التدابري  ىجدية هذه القرارات، وهلذا الســــــــــــــبب تدع

 تعّرض األمن الغذائي والتغذوي للخطر.

ومع أ�ا دقيقة، فإ�ا ال متثل  اإلشــــــارة. هإدراج هذ لصـــــاحلوفدي  صـــــّوتالرئيس،  لســــــيداســــــباب، وهلذه األ -6
هو أنه ال ميكننا وينبغي أال اليت حاولنا أن ننقلها خالل مناقشـــــــــــــاتنا، لســـــــــــــبب واحد  النطاق الكامل حلجتنا

 .ن جانب واحدم القسرية نستمر يف حجب الدعوات اليت يطلقها عدد كبري من البلدان املتضررة من التدابري
 الرئيس، أطلب منكم إدراج هذا البيان الذي حيتوي على توضــيح موقف بشــأن تصــويت وفد لســيداوأخريًا،  -7

 يف التقرير الذي ستقومون بتوزيعه يف �اية هذه اجللسة. بالدي
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 توضيح موقف صادر عن مجهورية كواب بشأن تصويتها - املرفق طاء

  توضيح موقف بشأن التصويت

هذا دائًما أفضــل ف ، رئيس هذه اللجنة، للتوصــل إىل نص توافقي.Gabriel Ferreroأيّدت كواب اجلهود اليت بذهلا الســيد 
  على جهودكم. اشكرً ف خيار وهو اخليار الذي كنا نتمناه.

  اقرتحته بيالروس.، صّوتنا لصاحل التعديل الذي ن جانب واحدمولكن، وبصفتنا بلًدا أتثر بشدة جرّاء فرض تدابري قسرية 

عاًما العقبة  60يشـــــــــّكل احلصـــــــــار االقتصـــــــــادي والتجاري واملايل الذي تفرضـــــــــه الوال�ت املتحدة األمريكية منذ أكثر من 
خلطر ، ما يعّرض األمن الغذائي يف بالدي 2030الرئيســـــــــية أمام تنمية كواب وحتقيق أهداف التنمية املســـــــــتدامة وخطة عام 

 دائم.

ل إىل توافق يف اآلراء من شـــــأنه أن يقرّبنا من هدفنا األســـــاســـــي املتمثل يف ونؤكد جمدًدا ال تزامنا مبواصـــــلة العمل مًعا للتوصـــــّ
 ضمان األمن الغذائي والتغذوي للجميع.
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توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن سياسات تشجيع الشباب على املشاركة والعمل  - املرفق �ء
 ية من أجل األمن الغذائي والتغذيةوالنظم الغذائ ةالزراع يف

 املسوغ املنطقي

يف تعزيز النظم الغذائية املستدامة، وضمان التجديد يف القطاع الزراعي، واملسامهة يف  اأساسيً  عامالً الشباب يشكل  -1
ّكل الشباب يشللحق يف غذاٍء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين، ال سيما يف البلدان النامية، حيث  التدرجييمال اإلع

تحقيق ، اليت تعد مصدرًا مهًما لوالنظم الغذائية 10الزراعةوتزخر مبا يف ذلك يف املناطق الريفية.  الشرحية األكرب من السكان،
لتحسني سبل العيش وتوسيع فرص العمل املتكافئة  ، إبمكانياتلتقدم االجتماعي واالقتصاديا املناطق الريفية واحلضرية شباب

تعزز  . ومع ذلك، ال توفر الزراعة والنظم الغذائية يف كثري من األحيان العمل الالئق وسبل العيش الكرمية، والور�دة األعمال
األراضي  مبا يكفي منالعديد من الشاابت والشبان  ال يستفيدابإلضافة إىل ذلك، و التوازن بني احتياجات األجيال املختلفة. 

 .فيها والتحكمسواق والتأمني والتمويل والتكنولوجيا واملعرفة واملهارات واملوارد الطبيعية والبنية التحتية واأل

األجور، وعدم ضعف املشاركة يف عمليات صنع القرار، و حمدودية هذه التحد�ت، إىل جانب وينجم عن  -2
وتدهور األراضي،  ، وتغري املناخ، وفقدان التنوع البيولوجيالطويلة األمدالدخل، والنزاعات، واألزمات  االطمئنان إىل ثبات

 ،واألغذية إال فيما ندرالزراعة  قطاعي لعاملني يفل وعدم التقدير االجتماعي، املضينوالتعرض للمخاطر، والعمل اليدوي 
 بديل أالأو يشعرون  ،اهلجرة إىللذلك، يضطر الكثريون  وجراءالزراعة واملناطق الريفية.  إىلالعديد من الشباب  عدم اجنذاب

هناك حاجة الختاذ إجراءات جلعل الزراعة والنظم الغذائية أكثر و اخلارج.  إىلسواء إىل املناطق احلضرية أو ، سوى ذلك هلم
وبعد  جاذبية ورحبية ومكافأة للشباب، ولز�دة قدرهتم على خلق عمل الئق وسبل عيش كرمية، ال سيما يف السياق احلايل

 .19-كوفيد

للمسامهة يف األمن الغذائي  اأساسيً  اتهم يف عمليات صنع القرار، أمرً االستثمار يف الشباب وتعزيز مشاركويشكل  -3
، مبا يف ذلك على الصمود الزراعة والنظم الغذائية وقدرةوالتغذية، والقضاء على الفقر، وخلق فرص العمل، واستدامة 

 املعرفة احمللية، فضالً  نظمو خالل تنويعها، حسب احلاجة، وإدارة املوارد الطبيعية، واحلفاظ على الشعوب األصلية،  من
السالم واالستقرار االجتماعي والسياسي. وإضافة إىل ذلك، مثة روابط متعددة مع املساواة بني اجلنسني ومتكني  نشر عن

لقضاء على عمل األطفال يف الزراعة، وتسخري الروابط القائمة بني املناطق الريفية مبا يف ذلك بذل جهود لالنساء والفتيات، 
رية، وحتفيز املمارسات والتكنولوجيات املبتكرة الشاملة، مبا فيها االستخدامات اجلديدة للبيا�ت واألدوات الرقمية واحلض

 .ومنصات تبادل املعارف

صول حغالًبا ما تؤدي األعراف اجلنسانية احلالية إىل سياسات ال تشمل مجيع الشباب وحتد بشكل أكرب من و  -4
نع القرار واستخدام املوارد اإلنتاجية، وتعرضهم جلميع أشكال التمييز والعنف واملضايقات ص على فرصة للمشاركة يفالشباب 

تؤثر على النساء  سيئةيعترب زواج األطفال والزواج املبكر والقسري ممارسة و ، وخاصة الشاابت. والنظم الغذائيةيف الزراعة 
 يش حياهتن يف مأمن من مجيع أشكال العنف، ويقوضعلى الصعيد العاملي، مما مينعهن من ع أكثر من غريهن والفتيات

                                                           
 من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 20عة احملاصيل والغاابت ومصايد األمساك والثروة احليوانية وتربية األحياء املائية. الفقرة تشمل الزرا 10

A/RES/74/242. 
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مبرور الزراعية اإلنتاجية وخيفض  ،صحة الشاابت واستقالليتهن ويضرحلقوق اإلنسان  التدرجييإلعمال اب قيام الشباب
 .هؤالءلرعاية  خيارات رعاية املسنني واألطفال ميسورة التكلفة العديد من الشاابت على ترك العمل غياب جيربالوقت. كما 

رئيسًيا لتعزيز القدرة التنافسية  عامالً  والنظم الغذائيةالشباب ومشاركتهم املستمرة يف الزراعة املستدامة  اخنراطعد ويُ  -5
وأطر  والشمولية واحليوية يف هذه القطاعات. ولضمان جتدد األجيال، من األمهية مبكان وضع نظم والقدرة على الصمود

املزيد من الشباب يف الزراعة والنظم الغذائية واملهن املرتبطة هبما، ومتكِّنهم من التمتع وسياسات وبرامج تشرك  قانونية
املمارسات التمييزية اليت تؤثر سلًبا عليهم، مع حتسني مجيع أشكال ، عن طريق معاجلة التفاواتت اهليكلية و العاملية حبقوقهم

 ضرية.واحل تقدمي اخلدمات بشكل عام والرفاه يف املناطق الريفية

 جلنة األمن الغذائي العاملي القائمة اليت أنتجتهاالسياسات تلك السياسات  التالية بشأن توصياتالتكمل و  -6
وهي موجهة يف املقام األول إىل احلكومات (الوزارات املختصة، واهليئات واملؤسسات الوطنية واإلقليمية واحمللية،  (اللجنة)

) املنظمات احلكومية 1: (هؤالءشمل يحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة. و حسب االقتضاء) لتنفيذها ابلتشاور مع أص
املنتجني واملزارعني وأصحاب احليازات الصغرية؛ منظمات و  يةوالشباب ئيةنظمات النساوامل) 2الدولية واملنظمات الدولية؛ (

املنشآت البالغة الصغر والصغرية  القطاع اخلاص (مبا يشملو ) 5( ية؛نقاابت العمالوال) 4( ؛التعاونيات الزراعيةو ) 3(
 ؛اجملتمعات احملليةو ) 8الشعوب األصلية؛ (و ) 7، (يةنظمات البحثوامل) 6واملتوسطة احلجم فضًال عن تلك األكرب حجًما)؛ (

طوعية وغري ملزمة. وجيب  اتالسياس بشأن توصياتوتُعد هذه الاجملتمع املدين، وخاصة الشباب أنفسهم ومنظماهتم. و ) 9(
وتطبيقها بصورة متسقة يف إطار املوجبات الراهنة اليت ينص عليها القانون الوطين والدويل، ومع املراعاة الواجبة ها تفسري 

 لاللتزامات الطوعية املنبثقة عن الصكوك اإلقليمية والدولية وابلتماشي مع النظم القانونية الوطنية ومؤسساهتا.

فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية  تقريرب اتالسياسبشأن توصيات هذه التسرتشد و  -7
). ومن املتوخى أن تكون 2021"تشجيع الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية" (بعنوان  11اخلرباء) (فريق

امة على هتيئة بيئات هذه التوصيات على مستوى السياسات أداة طموحة ومركزة وعملية املنحى ستشّجع السياسات الع
وتعزيز نتائج األمن  أكثر استدامةمتكينية قادرة على االستفادة من طاقة الشباب ومهاراهتم جلعل الزراعة والنظم الغذائية 

االعرتاف بتنوّع تطّلعات الشباب واحتياجاهتم وجتارهبم  نبغيالعمل لتحقيق هذا اهلدف، يومن أجل الغذائي والتغذية. 
 العامل.مجيع أحناء  يف

 توفري بيئة مواتية لتشجيع الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية -أّوًال 

دون أي متييز، من خالل تنفيذ صـــــكوك الســـــياســـــات العاملية من ملســـــامهة يف إعمال حقوق اإلنســـــان للشـــــباب ا )أ(
نظم الغذائية، حســب االقتضــاء، عن طريق ذات الصــلة مبشــاركة الشــباب والعمل يف الزراعة وال 12وحقوق اإلنســانالقائمة 

                                                           
قاعدة أّدلة منّظمة  يشّكل فريق اخلرباء الرفيع املستوى مهزة الوصل بني العلوم والسياسات يف جلنة األمن الغذائي العاملي، وهو يعمل على توفري 11

ويف سياقات لالسرتشاد هبا يف مناقشات السياسات اخلاصة ابللجنة استناًدا إىل البحوث واملعارف املتاحة، والتجارب، والسياسات على نطاقات خمتلفة 
 ، وابلتايل، قد ال تعكس وجهات نظرهم.فريق اخلرباءرمسًيا على تقارير  يوافق األعضاءمل و  متنوعة.

يف أن جيري تطبيقها ابالتساق مع الصكوك التالية، بقدر ما تكون ذات صلة وقابلة للتطبيق،  هذه التوصيات بشأن السياساتهلدف من يكمن ا 12
شأن قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة ب؛ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل وبقدر ما وافقت عليها الدول األعضاء و/أو أقّرت هبا و/أو أّيدهتا:

)؛ اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب 2535الشباب والسالم واألمن (
 العمل الدولية. األصلية؛ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية؛ واالتفاقيات األساسية الثماين ملنظمة
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دعم العمليات والربامج املتعلقة ابلســـــياســـــات ذات الصـــــلة، وكذلك عن طريق إنشـــــاء آليات مســـــاءلة للشـــــباب ابعتبارهم 
  (Rights#)أصحاب حقوق؛ 

الشــباب شــرك والتحويلية اليت تُ  واملراعية للمنظور اجلنســاينودعم الســياســات والربامج املوجهة حنو الشــباب  وضــع )ب(
يف املواقف والظروف املتنوعة والعالقات كافة الشـــباب   خمتلف أوســـاطوأتخذ يف االعتبار  ورصـــدهايف تصـــميمها وتنفيذها 

حتسني املساواة وتعزيز توزيع املعرفة واملوارد  حنوجهود كبرية  بذل ويتعني وختطيط التعاقب والتسلسل اهلرمي.، بني األجيال
ع االجتماعي واالقتصـــــــــادي العرقي، والعرق، والطبقة، ومســـــــــتو�ت التعليم واملواطنة وحالة عرب األجيال، واجلنس، والوضـــــــــ

 Diversity and#)؛ يغلـــب عليـــه الضــــــــــــــعف والتهميش أوضــــــــــــــــاعاإلعـــاقـــة مع إيالء اهتمـــام خـــاص للشــــــــــــــبـــاب يف 
representation)  

 ذلك اإلعمال التدرجيي تعزيز مســــتو�ت معيشــــة الشــــباب واملســــامهة يف إعمال حقوق اإلنســــان للشــــباب، مبا يف )ج(
لى التعليم اجليد، والصـــــحة، واملياه، عصـــــوهلم حللحق يف غذاٍء كاٍف يف ســـــياق األمن الغذائي الوطين، من خالل حتســـــني 

والنظم الغذائية الصـــحية من خالل النظم الغذائية املســـتدامة والســـكن الالئق وظروف العمل  ،النظافةو والصـــرف الصـــحي، 
التحتية  البىنلى عصــوهلم حاحلد من حاالت ضــعف الشــباب احلالية واملســتقبلية من خالل ضــمان ني ويتعاآلمنة والالئقة. 

، احملددة لشبابا تستجيب الحتياجات واليتجتماعية احملددة السياق الماية ااحل نظموتصميم وتنفيذ  األساسيةواخلدمات 
 )Social protection#اابت؛ (مبا يف ذلك األغذية والتغذية، مع إيالء اهتمام خاص للفتيات والش

أجر كسـب وضـع وتعزيز السـياسـات اليت ختلق وحتمي فرص العمل الالئق للشـباب يف الزراعة والنظم الغذائية مع   )د(
دعم الدخل، حسب  وينبغي تقدميلدعم رفاههم.  13لعملا كما املسـاواة يفاألجر  املسـاواة يف مناسـب على أسـاس مفهوم 

ضــعف والتهميش، وال ســيما الشــاابت، الالئي تعطلت ســبل عيشــهن نتيجة الصــدمات االقتضــاء، للشــباب يف حاالت ال
  )#Social protection( 14والنزاعات واألزمات األخرى؛

املرتبطة ابلزراعة والنظم  دعم وتشــــــجيع املشــــــاركة والقيادة املتســــــاوية وغري التمييزية واجملدية للشــــــباب يف املنظمات )ه(
آليات احلوكمة ومنتد�ت صــــنع القرار  فضــــالً عننظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، ، مبا يف ذلك عن طريق مالغذائية

على مجيع املســــــــــــــتو�ت، مثل جلنة األمن الغذائي العاملي والربملا�ت والنقاابت وغري ذلك من احملافل الوطنية واحمللية املعنية 
 Participation and#) يقودها الشــــباب؛ بوضــــع الســــياســــات، حســــب االقتضــــاء، وتشــــجيع املنظمات واملبادرات اليت

governance)  
أســــــواق العمل واملصــــــنفة  ، طبًقا حلماية البيا�ت واخلصــــــوصــــــية، يف ما خيصعزيز مجع املعلومات واإلحصــــــاءاتت )و(

والعمر من أجل إبراز خمتلف احلقائق وأوجه عدم جتانس الشــباب، ووضــعهم الوظيفي وظروف عملهم يف  نيحســب اجلنســ
وأمناط هجرهتم وتنقلهم، ووقت والتعليم، ، واخلدمات األخرى لنظم الغذائية، وحصــــــــــوهلم على احلماية االجتماعيةالزراعة وا

  #)Data collection( 15وظروفهم املعيشية العامة؛املدفوعة وغري املدفوعة العمل الذي يكّرسونه ملختلف األنشطة 

واســــــتخالص الدروس  يف الزراعة والنظم الغذائيةتوثيق خمتلف أشــــــكال إشــــــراك الشــــــباب مجع البيا�ت و ســــــني حت )ز(
اجلمع بني األســــــــــاليب الكمية والنوعية والبحوث من خالل  ،االجتماعية واالقتصــــــــــادية والبيئية األبعاد، مبا يف ذلك ذلك من

                                                           
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.من  2-23انظر على سبيل املثال املادة  13
 .2015، إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ّظل األزمات املمتدة 14
 MPI-http://hdr.undp.org/en/2020 :2020مؤشر الفقر العاملي متعدد األبعاد لعام  15

http://hdr.undp.org/en/2020-MPI
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ل حتســني ، مع إيالء االعتبار الواجب خلصــوصــية البيا�ت وســالمتها، من أجواملركزة عليهم التشــاركية اليت يقودها الشــباب
 Data#) ؛2030وإلثراء عملية صــــــــنع القرار كدعم خلطة عام فهم احتياجات الشــــــــباب وخرباهتم وتطلعاهتم وســــــــلوكياهتم 

collection)  

 للشباب ضمان سبل عيش كرمية وجذابة وجمزية -اثنًيا

املتعلقة والســـــياســـــات العامة والربامج ســـــياســـــات احلماية االجتماعية وأســـــواق العمل وفرص العمل  ودعم وضـــــع )أ(
الرتكيز  الشــباب، مع ابلتشــارك معابلطلب على اليد العاملة، إضــافة إىل االســتثمارات واســرتاتيجيات تنمية القطاع اخلاص 

العمل الكرمي للحصول على  يف الزراعة والنظم الغذائية للشباب ، وتوفري فرصوالتهميش على الشباب يف حاالت الضعف
 Partner#) ؛بة ابلتطور املهين والوظيفي، إىل جانب تقدمي أجور معيشـــــــــية كافيةوســـــــــبل العيش الكرمي املصـــــــــحو  والالئق

with youth)  
إمكانية  واليت من شـــــأ�ا ز�دة ومواكبة املبادرات اليت يقودها الشـــــباب ســـــياســـــات شـــــاملة ألســـــواق العملطبيق ت )ب(

جراءات عرب املناطق الريفية القيام إبالقانونية للعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من خالل  توظيف الشــــــــــــــباب يف الســــــــــــــنّ 
البحث عن عمل، وخدمات ثل: ، كميزة رئيســية للبيئة التمكينية، مواحلضــرية، وعرب القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين

وجيه التدريب املناســـــــــــب ثقافًيا، وتنمية املهارات والتدريب املهين، وإجياد الوظائف املناســـــــــــبة، وبرامج التبرامج التوظيف، و 
االستشارات اإلدارية، و ، األعمالوتوفري حاضنات والتثقيف بشأن األعمال؛ واإلرشاد، والتدريب يف جمال ر�دة األعمال، 

  (Labour market policies#)واالعرتاف هبا؛  اإليكولوجيوختطيط التعاقب، وتعزيز تطوير خدمات النظام 

لشـــــــــباب هبدف الرتويج لنظم غذائية أكثر مشوًال وقدرة على تدابري من �حية الطلب على العمل من أجل ا اختاذ )ج(
جلنة األمن الغذائي  وضعتهاتتسق مع السياسات اليت و  16حترتم كلًيا معايري العملالصمود واستدامة من خالل استثمارات 

  #)Labour market policies( 17العاملي؛

لتســهيل االنتقال من املدرســة إىل العمل ومن خالل  نيةإنشــاء وتعزيز الربامج التحولية واملراعية لالعتبارات اجلنســا )د(
دون الوطنيـة والوطنيـة واإلقليميـة من مســــــــــــــتو�ت التعليم األوىل.  والغـذائيـةة يـالزراع النظمتعزيز برامج التعليم القـائمـة على 

جتماعي ، والوضــــــــــع االنيابإلضــــــــــافة إىل ذلك، ضــــــــــمان الوصــــــــــول العادل إىل مثل هذه الربامج عرب األجيال، واجلنســــــــــو 
، والعرق، والطبقة، ومستو�ت التعليم وحالة املواطنة وحالة اإلعاقة مع إيالء اهتمام خاص للشباب يف واإلثين واالقتصادي

 شـــــمل التدريس بلغات الســـــكان األصـــــليني؛ت قد يتتطلعات الشـــــباب المن الضـــــعيفة واملهمشـــــة ودعم جمموعة  األوضـــــاع
(#Labour market policies)  

يف التعاونيات كآليات فعالة للحد من التفاواتت االجتماعية واالقتصـــــــــــادية،  وقيادهتمكة الشـــــــــــباب تعزيز مشـــــــــــار  )ه(
ودعم أصحاب احليازات الصغرية، واألمن الغذائي والتغذية، والقيادة الر�دية والتنمية املستدامة؛  18،ولتعزيز الزراعة األسرية

)(#Cooperatives 

، عند ســــــــياســــــــات وأنظمة خاصــــــــة ابلعمل، وختصــــــــيص ميزانيات كافيةقوانني و  وتنفيذ واعتماد وتكييف وضــــــــع )و(
الئق للشباب يف الزراعة والنظم الغذائية، مع إيالء تضمن مستوى كاٍف من العيش وعمل أجور  لضمات توفري االقتضاء،

                                                           
 الدول األعضاء املعنية. ما دامت قد صدقت عليهااتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة  هذه تشمل 16
 .مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية على غرار 17
 .)2028-2019(لعمل العاملية لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية انظر خطة ا 18
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والشــــباب  ة،واملهاجرين والفئات املهمشــــ والشــــباب الريفيني، الذين هم يف الســــّن القانونية للعمل، للشــــباباهتمام خاص 
. وهذا يعين، من بني أمور أخرى، تثقيف العمال وأرابب العمل بشأن قوانني العمل واملسائل ذات الذين يعانون من إعاقة

يف مكان العمل،  اجلنســــــاينلعنف ل والتصــــــدي الصــــــلة، وتعزيز الســــــالمة والصــــــحة املهنيتني، واحلد من التعرض للمخاطر،
اســــــــبة، وســــــــاعات العمل الكافية، وعدم التمييز، والوصــــــــول الكايف إىل الضــــــــمان وتوفري معدات احلماية الشــــــــخصــــــــية املن

  (Employment legislation and governance#)االجتماعي والتعليم؛ 

، وإعادة توزيعه االعرتاف ابلعمل غري املدفوع األجر الذي يؤديه الشباب يف الزراعة والنظم الغذائية والتعويض عنه )ز(
 عن طريق وضـــع برامج مبا يف ذلك اليت تقوم هبا الشـــاابت، واألعمال املنزلية  ذلك أعمال الرعايةحســـب االقتضـــاء، مبا يف

للحماية االجتماعية اليت تعزز االقتصادات املستدامة وعن طريق تعزيز عمالة الشباب والتمكني االقتصادي للمرأة،  شاملة
بشـــــــأن التمييز على  والتثقيفعاية املســـــــنني، والنقل العام، مبا يف ذلك من خالل الوصـــــــول العادل إىل: رعاية األطفال، ور 

 Social#اجلنس، والرعاية الصــــــــــحية األســــــــــاســــــــــية، ورعاية األمومة، وإجازة الوالدين، واخلدمات اجملتمعية؛ (نوع أســــــــــاس 
protection( 

التفتيش ضـــــــــــمان نظم  ، من خاللقوق العمال والقضـــــــــــاء عليها، مبا يف ذلك عمالة األطفالحلنتهاكات االمنع  )ح(
نظم ودعم ألماكن العمل يف القطاعات واملهن ذات الصــلة ابلزراعة والنظم الغذائية اليت يعمل فيها الشــباب بكثرة، ووضــع 

 )(Employment legislation and governance#لرصد االمتثال لتشريعات العمل؛ جمتمعية 

االهتمام إبزالة العوائق البريوقراطية واملالية الشـــباب، مع  حســـب رغبة، وإاتحة بيئات مواتيةرصـــد للإنشـــاء آليات  )ط(
االقتصــــادات  يفاالنتقال التدرجيي إىل إضــــفاء الطابع الرمسي على املشــــاريع و  هم،وغريها من احلواجز اليت حتول دون إدماج

ني لتأمني العمل واملوظف واألعمال التجاريةة والغذائية، يالزراعالنظم أو يقودها الشــــــــــــــباب يف يعمل فيها اليت  النظاميةغري 
التغطية االجتماعية والعمالية الرمسية، وكذلك احلصــــــــــول على  لالالئق وســــــــــبل العيش الكرمي للجميع مبا يف ذلك من خال

 #)Formalizationالدعم املايل وغريه من أشكال الدعم؛ (

ذائية شـــــــــــــاملة وقادرة املبتكرة لزراعة ونظم غ النهجعزيز املمارســـــــــــــات الزراعية اإليكولوجية وغري ذلك من دعم وت )ي(
جلنة األمن الغذائي العاملي على مســــــتوى الســــــياســــــات ذات الصــــــادرة عن توصــــــيات لالصــــــمود ومســــــتدامة، عمًال اب على

القيام بذلك، دعم القدرات املالية واإلدارية والفنية للشــباب،  يعينو  .من أجل توفري فرص العمل الالئق للشــباب 19الصــلة،
النظم الغذائية  ف والتخفيف، مبا يف ذلك املنافع املشــــــــــرتكة، ملعاجلة آاثر تغري املناخ علىللمســــــــــامهة يف تطبيق حلول التكي

 .الغذائية الصحية األمناطمستدام وتعزيز على حنو لتنوع البيولوجي واألراضي والرتبة والبيئة وصون واستصالح اواستخدام 
(#Incentives and social finance)  

 إىل املوارد والبىن التحتية واألسواق الشباب يف وصول ز�دة تكافؤ الفرص -اثلثًا

ودعم وصــــــول الشــــــباب إىل األراضــــــي ا، االعرتاف جبميع أصــــــحاب حقوق احليازة املشــــــروعة وحبقوقهم واحرتامه )أ(
 البذور والتنوع البيولوجي ومصايد األمساك والغاابت على حنو منصف واستخدامها بشكل مستدامواملوارد والطبيعية واملياه و 

عادة التوزيع، إلإصـــــالحات و ومحايتها من خالل اعتماد ســـــياســـــات وتدابري قانونية وبرامج مالئمة على املســـــتوى الوطين، 

                                                           
توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي على مستوى السياسات بشأن �ج الزراعة اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة من أجل زراعة ونظم  مثل 19

 .األمن الغذائي والتغذية لتعزيزغذائية مستدامة 
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مبا يتسق مع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت  ،عند االقتضاء
  (Natural resources#)  ، وغريها من األطر ذات الصلة؛الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي

لتســــــــهيل وتشــــــــجيع تبادل املعارف بني األجيال على قدم املســــــــاواة  أنظمةتدابري قانونية وســــــــياســــــــات و  وضــــــــع )ب(
 انتقــاهلــااألراضــــــــــــــي واملوارد الطبيعيــة واإلنتــاجيــة واملشـــــــــــــــاريع، مع الرتكيز على تــدابري حمــددة تعزز  وانتقــالاجلنســــــــــــــني  بني
صــــــول لديهم إمكانية احل تن مع الشــــــباب الذين ليســــــي املتقاعدنيالشــــــاابت، من خالل دعم الربامج اليت تربط املزارع إىل
لى األراضـــــــــي، وبرامج اإلرشـــــــــاد، واملوارد التعليمية، مبا يف ذلك ما يتعلق بتعاقب األســـــــــرة الريفية، ومن خالل دعم أطر ع

ســــني وختطيط التعاقب، واملنشــــآت اجلديدة وز�دة فرص االنتفاع بنظم التقاعد لفوارق بني اجلنل املراعية واملســــتجيبةاملرياث 
  (Natural and productive resources#)؛ واملعاشات التقاعدية

تكون مفتوحة بشـــــــكل عادل لكال اجلنســـــــني لتمكني وغري ذلك من املنظمات  دعم إنشـــــــاء وتشـــــــغيل تعاونيات )ج(
قدرهتم على إدارة األراضــــي  اليت تزيدواخلدمات  والتكنولوجيا ية واألســــواقإىل األصــــول اإلنتاجم تيســــري وصــــوهلالشــــباب و 

، واليت من شــــأ�ا أن تســــاعد مباشــــرة يف جمال األعمال التجارية الزراعية واملوارد املائية واألعمال التجارية بشــــكل مســــتدام
إنشـــــــاء  القائمة واملنظمات األخرى علىوابإلضـــــــافة إىل ذلك، تشـــــــجيع التعاونيات  وإدارة التدفقات املالية والتخطيط هلا.

  (Productive resources#) أقسام خاصة ابلشباب؛

ابلتعاون مع مقّدمي اخلدمات املالية، ووضــــع خدمات ومنتجات مالية  ودجمهم تعزيز إملام الشــــباب ابألمور املالية )د(
لبنوك اليت تتعامل من اراض واالقرتاض خماطر تكاليف اإلق وتتســـم بقدرهتا على اســـتبعادوشـــاملة، ومفتوحة  ميســـورة الكلفة

 الصــمود على الشــباب قدرةزيد من ي وهو مااملزارعني الناشــئني الشــباب والشــركات الزراعية الصــغرية واملتوســطة احلجم،  مع
صـــــــــممة املاملالية التحويالت واســـــــــتقالليتهم وحتميهم من أســـــــــعار الفائدة املرتفعة والوقوع يف الديون. وهذا يشـــــــــمل حتويل 

ا لتلبية احتياجات الشــباب العاملني يف الزراعة والنظم الغذائية،خصــ مع مراعاة التحد�ت  واســتثمار تلك التحويالت، يصــً
 والســـــــــكان األصـــــــــليني احملددة اليت تواجهها بعض الفئات (مثل الشـــــــــاابت والشـــــــــباب الذين يعيشـــــــــون يف املناطق الريفية

  (Finance#) )؛والشباب الذين يعانون من إعاقة واملهاجرين

يف مؤســســات فردية أو أكان ذلك لألعمال يف جمال الزراعة والنظم الغذائية، ســواء  ور�دهتم الشــباباخنراط دعم  )ه(
ورائدات األعمال، عن طريق  وصـــاحبات احليازات الصـــغرية املزارعات الشـــاابت لدعمإيالء اهتمام خاص . ويتعني مجاعية

مرنة  برامج متويلتســـتجيب الحتياجات وتطلعات الشـــباب وجمتمعاهتم وتقدم توفري اخلدمات اإلرشـــادية واالســـتشـــارية اليت 
وإزالة الســــياســــات اليت متنع واحلصــــول على االئتمان، حشــــد املدخرات، . وميكن أن تشــــمل هذه النهج وشــــاملة ومنصــــفة

خفضـــــــة الفائدة، التمويل اجلماعي، واألشـــــــكال البديلة من الضـــــــما�ت أو القروض اخلالية من الضـــــــما�ت، والقروض املن
تمويل ســـالســـل القيمة، ونظم إيصـــاالت املســـتودعات، واخلدمات املالية الرقمية لوالزراعة التعاقدية وغري ذلك من ترتيبات 

نة، وتوفري  واملتاحة عرب اهلواتف احملمولة، والتأمني، ومنتجات التحويالت املســـــــتثمرة، وعرض اخلدمات املالية بصـــــــورة حمســـــــّ
 والشــــــــراكات مع املؤســــــــســــــــات املالية، وأدوات تشــــــــارك املخاطر؛ وتنمية القدرات، على البذور،منح رأمسالية للحصــــــــول 

(#Finance)  
التّجار أصحاب احليازات الصغرية و لز�دة فرص نفاذ املنتجني ورّواد املشاريع و واخلاصة حتسني البىن التحتية العامة  )و(

 ومتكني الشـــــباب منالزراعية، وتعزيز الســـــياســـــات العامة واملدخالت إىل األســـــواق  على حنو عادل بني اجلنســـــني الشـــــباب
حتسني الروابط بني األقاليم واجملتمعات احلضرية والريفية، والشعوب األصلية، واجملتمعات احمللية من أجل ) 1( :املسامهة يف
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وحتسني  )4لالئقة؛ () وتعزيز ظروف العمل ا3ومعاجلة مسألة فقدان األغذية وهدرها؛ ( )2زراعة ونظم غذائية مستدامة؛ (
  (Infrastructure#)؛ احلواجز القائمة أمام الشباب ) وتقليل5مداخيل صغار منتجي األغذية؛ (

حلصـــــــول على دخل أفضـــــــل من إنتاجهم، مبا يتماشـــــــى اهتيئة الظروف التمكينية ملشـــــــاركة الشـــــــباب وقيادهتم يف  )ز(
عاملي بشــأن ربط أصــحاب احليازات الصــغرية ابألســواق، التوجيهات الواردة يف توصــيات ســياســة جلنة األمن الغذائي ال مع

، مبا يف ذلك عن طريق تشـــــــجيع الزراعة املدعومة وقادرة على الصـــــــمودمن خالل ســـــــالســـــــل إمدادات غذائية مســـــــتدامة 
 ،برامج املشـــــــرت�ت العامة لدعم األســـــــواقو اجملتمعات احمللية، والزراعة احلضـــــــرية وشـــــــبه احلضـــــــرية، والســـــــالل الغذائية،  من

  (Markets#)؛ املسافة بني املستهلكني واملنتجني ختتصر ليتا

ذات صــــــــــــلة  أخرى وبرامج أعمال، ومراكز لتغذية احمللية، ، وحاضــــــــــــناتوموجهة دعم تطوير مناذج أعمال فعالة )ح(
أجل متكني الشـــــــباب من املشـــــــاركة يف النظم الغذائية، واليت قد تدعم حتســـــــني العائدات والعمل الالئق وســـــــبل العيش  من

الشــــــــــباب  ربطبرامج بناء القدرات لتعزيز وينبغي وضــــــــــع . الغذائيةنظم المع املســــــــــامهة يف الزراعة املســــــــــتدامة و  هلملكرمية ا
  (Markets#) ، مبا يف ذلك األسواق املباشرة، ودعم مشاركة الشباب فيها؛ووصوهلم إليها ألسواقاب

 ، وحتســــــني القائم منها،والوســــــاطة نظمةاملأشــــــكال أخرى من األســــــواق و دعم وضــــــع برامج للمشــــــرت�ت العامة  )ط(
ربامج العامة اليت الو  املالئمة ثقافًيا الزراعة والنظم الغذائية، مثل برامج التغذية "من املزرعة إىل املدرسة" والتغذية املدرسية يف

ئية املســــــتدامة الغذائية الصــــــحية من خالل النظم الغذا األمناطاألغذية وهدرها وتعزيز  انتشــــــرك الشــــــباب يف احلد من فقد
  (Markets#)؛ يقودها الشباب اليت تشرك املشاريع اليتوغريها 

ا متبادلة للمشــــــاركة اهلادفة واملثمرة بني الشــــــباب والفاعلني اآلخرين يف الزراعة والنظم  تتيحشــــــراكات  إقامة )ي( فرصــــــً
 وميكن لتلك الشراكاتوالتعاونيات.  يةالنقاابت العمالو  األسريةالغذائية، مبا يف ذلك احلكومات واملؤسسات املالية واملزارع 

ا تعزيز وتبســــــيط تقدمي اخلدمات ذات الصــــــلة ابلثقافة ، مبا يف يف املواكبة وجين الفوائدالشــــــباب  تفيدواليت قد  احمللية أيضــــــً
 نياألصـــلي الســـكان بشـــكل خاص الشـــاابت والشـــباب من يســـتفيد منهاذلك املشـــورة الزراعية واملالية والتجارية، وميكن أن 

 الغذائية والنظمغذية الشـــــباب والشـــــباب املعدمني وأصـــــحاب املشـــــاريع الزراعية منتجي األوالشـــــباب يف اجملتمعات احمللية و 
 Meaningful and productive partnerships#)(األخرى. 

 عادل إىل املعارف والتعليم واملهاراتبنحو  الشباب تعزيز وصول -رابًعا

حتســـــــني البىن التحتية واعتماد منح ابلنســـــــبة إىل الشـــــــاابت والفتيات، فضـــــــالً عن خاصـــــــة التعليم،  تعزيز احلق يف )أ(
 األزماتاســـــتمرارية التعليم خالل  ، مع ضـــــمان إاتحة تعليم جماين وجيد على اعتبار أناألطفال وبرامج الوجبات املدرســـــية

وضمان العودة اآلمنة  النطاق العريض تكنولوجيا االتصاالت والوصول إىلو عن طريق إاتحة فرص االنتفاع ابلتعّلم عن بُعد 
والشاملة إىل املدرسة من دون متييز أً� كان نوعه، واعتماد �ج متعددة القطاعات لتنفيذ سياسات بشأن التحاق الفتيات 

 (Education#)ابملدارس وإنفاذها؛ 

االبتدائية والثانوية يف املدارس  ومراعية لالعتبارات اجلنســـــــانية دعم وضـــــــع مناهج تعليمية متعددة التخصـــــــصـــــــات )ب(
طريق إدراج مواضـــــــيع تتعلق ابلزراعة والنظم الغذائية املســـــــتدامة، واألمناط الغذائية الصـــــــحية، واألمن الغذائي والتغذية،  عن

مهارات القيادة  اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاٍء كاٍف يف ســــــياق األمن الغذائي الوطين، مبا يف ذلكو والتثقيف التغذوي، 
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التعّلم العملي ذات و عيشـــهم، وتزويدهم ابملهارات الفنية  بباب الراغبني يف القيام أبنشـــطة زراعية وريفية لكســـإلعداد الشـــ
  (Education#)الصلة؛ 

، مبا يف ذلك من خالل والتشــــجيع على ذلك املهين والتأهيلالتدريب وبناء القدرات  واعتماد برامج وضــــعمتويل  )ج(
لزراعـة هلـا عالقـة ابوظـائف لعمـل يف اليت تنمي مهـارات الشــــــــــــــبـاب لو تعـاون الثالثي، مـا بني بلـدان اجلنوب وال التعـاون يف

الزراعيني  ، والفنينيوالنظم الغـذائيـة، كـأخصــــــــــــــائي التغـذيـة، والعـاملني يف جمـال التثقيف الغـذائي، والطهـاة، ومـديري املزارع
، ني البيئينيية والنهج املبتكرة األخرى، واملشــــــــــــــرف على اإليكولوجيا الزراعنياخلدمات البيطرية، واملدرب ي، ومقدموالغذائيني

اخلدمات اإلرشــــــادية واالســــــتشــــــارية، من بني أمور أخرى، مع تشــــــجيع توظيف الشــــــباب يف القطاعات املذكورة  يومقدم
 Training#)(أعاله؛ 

ولو�هتم االخنراط يف البحوث اليت يقودها الشـــــباب ودعمها واالســـــتثمار فيها بناًء على ســـــياســـــات قطرية وفًقا أل )د(
وقدراهتم املتعلقة ابلزراعة والنظم الغذائية املستدامة، واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والبيئة وصو�ا، 

والنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من  ،الطاقة املتجددةو ، والتخفيف من حدته والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه
يف شراكات حبثية جمتمعية وغريها من البحوث اليت  للدخولالفرص للشباب  وإاتحةفضالً عن تعزيز  20،21بتكرة،املناهج امل

 Research#)(تعرتف أبشكال املعرفة املتنوعة؛ 

تشــــــجيع تبادل املعلومات واملعارف واملمارســــــات من جيل إىل آخر وضــــــمن اجليل الواحد، مبا يف ذلك عمليات  )ه(
الشـــــباب  جملتمع، من خالل جتنيد املزارعني واملهنيني الزراعيني ورجال األعمال الزراعيني للمشـــــاركة معالتبادل اليت يقودها ا

على طول الطريق من التعليم االبتدائي إىل التعليم املهين إىل التعليم العايل وما بعده ومن خالل التدريب الداخلي واإلرشاد 
ذلك عن طريق دعم محاية  يف املعرفة واملمارســـات اجليدة، مبا نظممحاية عني يتابإلضـــافة إىل ذلك، و  واملشـــاركة بني األقران.

احمللية واملعارف التقليدية، من  ارفابملوافقة احلرة واملســــبقة واملســــتنرية، حســــب االقتضــــاء، واملع نياألصــــلي الســــكانمعارف 
تعزيز التبادل التعليمي يتعني على ذلك،  عالوةو خالل األطر القانونية املناســــــــبة، وال ســــــــيما يف الســــــــياق القانوين الوطين. 

الدويل وبرامج العمل العملية لتعزيز التفاهم والتعاون الدوليني ورفع مســــــــــتو�ت تعليم الشــــــــــباب يف الزراعة والنظم الغذائية؛ 
)#Information and knowledge exchange(  

 وبرامج تنميـــة القيـــادة لتعزيز مهـــارات مـــةالنـــاعدعم التـــدريـــب املهين دون الوطين والوطين واإلقليمي واملهـــارات  )و(
تعزيز النظم الغذائية املســـتدامة؛ ألغراض وتوســـيع فرصـــهم يف املشـــاريع الزراعية على طول ســـلســـلة القيمة  موقدراهت الشـــباب

)(#Targeted training 

وافقة حرة ومسبقة تعزيز األطر القانونية اليت تسهل احلماية الفعالة ونقل معارف الشعوب األصلية بني األجيال مب )ز(
 Indigenous knowledge#)(ومستنرية، حسب االقتضاء. 

                                                           
بتكرة، يف مجلة أمور، التكثيف املستدام والزراعة بدون حرث، والزراعة العضوية ومجيع االبتكارات والتكنولوجيات األخرى لتعزيز تتضمن النهج امل 20

 .)CL 170/4 Rev.1( النظم الزراعية والغذائية املستدامة
 .)2019( الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية 21
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 يف صفوف الشباب تشجيع االبتكار املستدام والشامل -خامًسا

ا جديدة  تتيحدعم مجيع أشــــــــــــكال االبتكارات املســــــــــــتدامة والشــــــــــــاملة اليت ميكن أن  )أ( للشــــــــــــباب  ومفيدةفرصــــــــــــً
 حلشــــــــــــــد طاقات، مبا يف ذلك من خالل مبادرات ئيةالغذا والنظمزراعة املكافآت املالية وغريها من املكافآت يف ال جلين

 ؛ Inclusive Innovations#)(؛ يف القطاع املختصالشباب يف العلوم والبحوث الزراعية 

تعزيز االبتكار الشـــامل من خالل املؤســـســـات  ليكونوا طرفًا يفمتكني الشـــباب دعم الســـياســـات العامة من أجل  )ب(
ة، ومنصـــــات االبتكار املتعددة أصـــــحاب املصـــــلحة، والتمويل اجملتمعي، واالبتكارات املؤســـــســـــية لربط االجتماعية واجملتمعي

ما يتعلق ابلنظم  ابملعارف التقليدية بني األجيال والشــــعوب األصــــلية يف قرار، حســــب االقتضــــاء،املزارعني ابألســــواق، واإل
  (Social innovation#)الغذائية املستدامة، واستخدامها؛ 

 واخلدمات واملناســــــــــــــبة ثقافًيا، توفري خدمات اإلرشــــــــــــــاد يف املناطق الريفية واحلضــــــــــــــرية القائمة على الطلبدعم  )ج(
هذه  الرقمية املصممة خصيًصا لتلبية احتياجات الشباب وأولو�هتم مع ضمان الوصول الشامل إىل االستشارية، واخلدمات

  (Extension and digital services#)؛ واجلنسانيةالرقمية  تنياخلدمات، مبا يف ذلك سد الفجو 

والعاملني يف جمال  واملشــاركني يف ســالســل القيمة للمزارعني الشــباب وخلق البيئات املواتية تطوير املهارات الرقمية )د(
األغــذيــة وأولئــك الــذين ينتقلون من املــدرســـــــــــــــة إىل العمــل، وتعزيز قــدراهتم على العمــل أبمــان وفعــاليــة يف البيئــات الرقميــة 

؛ املســنني لتبادهلا معاملعرفة الرقمية  ، وتيســري النفاذ إىلاحللول الرقمية املســتدامةالشــاملة و  تاالبتكارام يف تصــميم وإشــراكه
(#Digital skills)  

القدرة  لتحســــــــــــنيالرقمنة و حمو األمية الرقمية وتشــــــــــــجيع الرقمية العامة واخلاصــــــــــــة و االســــــــــــتثمار يف البىن التحتية  )ه(
املناطق شــــــــبه احلضــــــــرية والريفية والنائية كوســــــــيلة لتدعيم النظم الغذائية وتنويعها فضــــــــًال عن  االتصــــــــال اإللكرتوين يف على

 Digital connectivity#)؛ (للشباب ولتأسيس املشاريع والوصول إىل األسواق عملللاستحداث فرص 

م األدوات وتنفيذ الســـياســـات والربامج العامة، حســـب االقتضـــاء، اليت تعزز وصـــول الشـــباب إىل اســـتخدا وضـــع )و(
دعم محاية ويتعني . وتعزيزها ة، ومحاية البيـا�تنـ، لدعم االبتكـار، مبا يف ذلك الرقموالتصــــــــــــــرف كفـاعل فيهـاوالبيـا�ت، 

الشـــباب من خالل التقييم املناســـب لآلاثر االجتماعية والبيئية واالقتصـــادية للتكنولوجيات الرقمية اجلديدة والقدمية وغريها 
اململوكة للمجتمع واحللول و لوصـــــول املفتوح للتكنولوجيات ذات االل الرتويج، عند االقتضـــــاء، ، ومن خالتكنولوجياتمن 

  )Digital tools and data protection#(الرقمية؛ 

دعم العلم والبحوث والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يف ذلك املعارف التقليدية واجملتمعات احمللية والشــــعوب األصــــلية  )ز(
املعرفة، ال ســـــيما يف البلدان النامية، مع مراعاة  إنتاجملســـــبقة واملســـــتنرية، حســـــب االقتضـــــاء، واملشـــــاركة يف ابملوافقة احلرة وا

ا،  لدىاالحتياجات  شـــــــاطر املعارف ويشـــــــمل ذلك ت لشـــــــباب.بني اســـــــتدامة املمارســـــــات امل لنشـــــــرأكثر الفئات هتميشـــــــً
ق عليها بشكل متبادل وحتسني الوصول العادل إىل واملمارسات والبحوث بصورة طوعية ونقل التكنولوجيا وفق شروط متف

نتائج البحوث والتكنولوجيات وفق شــــــروط متفق عليها بشــــــكل متبادل على املســــــتو�ت الوطنية واإلقليمية والدولية، مثل 
، وخاصـــة هبدف التعلم من األقران وبناء القدرات واملهارات بني الشـــباب ،التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

 ) knowledge transfer#( الشاابت.
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بيان صادر عن آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية بشأن توصيات جلنة األمن الغذائي  - املرفق كاف
العاملي بشأن سياسات تشجيع الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن 

 الغذائي والتغذوية

اجملتمع املدين والشعوب األصلية إقرار توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن سياسات تشجيع الشباب على  تؤيّد آلية
نا ننأى إنّ  املشــــــــــــــاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي والتغذوية، ولكنها تبدي حتفّظات هامة.

 التوصـــيات واليت نعترب أ�ا أتيت بنتائج عكســـية تعيق حتقيق الغرض بنفســـنا عن بعض الفقرات والصـــياغات اليت جاءت يف
 .املوقع اإللكرتوين اخلاص ابلدورة اخلمسني للجنةوترد مذكرة توضيحية مفّصلة عن حتّفظاتنا احملددة على  منها.

 

https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/en/
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/en/
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