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 العاملي الغذائي األمن جلنة

  اخلمسونالدورة 
 ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 2022 تشرين األول/أكتوبر 10-13

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

 

 املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها

 ألمم املكحااااااا     لعااااااات  المني األ، António Guterresالساااااااااااااايااااااا   ألقى البياااااااتتا اال ككااااااات ياااااااة  ااااااا   من -1

 ، Lachezara Stoeva، رئيس اجلمعية العتمة لألمم املكح    ومعتيل السااااااااااااااي   Csaba Kőrösiوسااااااااااااااعت   السااااااااااااااي  

 رئيساااااااااااااااااااة االس االقكدااااااااااااااااااات ا واال كمااااااتعي  والاااااا  كور  ااااااااااااااو  و يو، املاااااا    العاااااات  ملنظمااااااة األ اااااا  ااااااة وال راعااااااة  

، امل    الكنفي ا لربتمج David Beasley، رئيس الدااااان وو ال ويل للكنمية ال راعية  والساااااي  Alvaro Larioوالساااااي  
، رئيس اللجنة الكو يهية لف  ق اخلرباء ال  يع املساااكومل املعأل نألمن الئ ائي Bernard Lehmanاأل   ة العتملي  والساااي  

وه ه البيتتا مكت ة  نة األمن الئ ائي العتملي. ، رئيس جلGabriel Ferrero y de Loma-Osorioوالكئ  ة  والسااااي  
الاااااااااااعاااااااااااناااااااااااوا  الاااااااااااكاااااااااااتيل:  ضاااااااااااااااااااااااامااااااااااان واثئاااااااااااق املاااااااااااعااااااااااالاااااااااااوماااااااااااتا اخلااااااااااات ااااااااااااااااااااااااة نلااااااااااالاااااااااااجاااااااااااناااااااااااة عااااااااااالاااااااااااى

/https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs50/documents/ar 

 اللجنة: وإ   

منظمة األمم املكح   والدااااااااااان وو ال ويل للكنمية ال راعية و  )املنظمة( نلكعتو  بني منظمة األ   ة وال راعةب     ت (أ)
عن  تلة األمن  2022وب تمج األ   ة العتملي ومنظمة الداااااااااحة العتملية  وا تق    عت   (اليو يسااااااااا )للطفولة 

  الئ ائي والكئ  ة يف العتمل

  ، رئيس اخلرباء االقكدت  ني يف منظمة األ   ة وال راعةMaximo Toreroالسي   ع ض ق  مهيف  وتنظ  (ب)

 بشأ  مت  لي:العتملية احلتلية، مبت يف ذلك  ةزمة الئ ائي يتا األ العميق تع ب عن قلقهتو  (ج)

http://www.fao.org/
https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs50/documents/ar/
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مليو   ااااااااا    828و 702احلتلة ال اهنة ال ع ا  األمن الئ ائي العتملي، إذ تشاااااااااا الكق   اا إني أ  مت بني  (1)
 مليو      إضتيف من  تفشي  تئحة 150، أا  وايل 2021عت وا من اجلوع على مسكومل العتمل يف عت  

  19- و ي 
مليو   ااااااا   وال  ن سااااااايبقو   وا هو   670واأل ااااااا ت  ال  ن من املكوقع أ   دااااااا  ع  هم إني  وايل  (2)

عن مت أُطلقت  2015سااااااه  مت يف عت  وهو الع    ف –يف املتئة من سااااااكت  العتمل  8 - 2030اجلوع يف عت  
  2030خطة عت  

مليتر     ال  ن عج وا عن حتم   لفة منط   ائي  حي يف عت   3.1واأل  ت  البتلغ ع  هم  وايل  (3)
  2019مليو      عن عت   112، أا ب اي   ق رهت 2020

يف املتئة،  22لكق   اا   وال  ن تبلغ  ساااااابكهم  سااااااب اواألطفتا  و  ساااااان اخلتمسااااااة ال  ن  عت و  من الكق    (4)
 قترب  مليو  ام أ  )مت 571  إضاااااااااات ة إني 2020يف املتئة( يف عت   5.7يف املتئة( وزاي   الوز  ) 6.7واهل اا )

  2019عتًمت( مدتنا بفق  ال   يف عت   49و 15ام أ  وا    من    ثالث  ستء ترتاوح أعمترهن بني 
 ليت تق مهت و تالا األمم املكح   للعم  اإل ستين وأتثا أزمة األمن الئ ائي على املستع   ا (5)
و ائتر منكجي األ   ة وامل ارعني  مكنتساب على الفق اء، واأل ا ت  ذوا اإلعتقة،األزمة بشاك   ا  وأتثا (6)

مت و   أوضااتع هشااة،ال  ن  عيشااو  يفاأل اا ت  واألطفتا، و  لك  املسااننيوالنسااتء، والشاابتب، و  األساا  ني،
احلت  والكقلبتا رتفتع االو  ؤ ا إني تفتقم اال كيت تا اإل ساااااااااااااات ية وزاي   خط  ااتعة يف ؛يع أ تء العتمل  

 االخكالالا يفعن  ةالنق  النت؛أو ه ارتفتع أسعتر األمس   و و األسعتر العتملية للسلع الئ ائية  الش     يف 
ارتفتع أساااعتر الطتقة و   ني  اإل كت ية واإل كتج ال راعي ه     على  الا احملت اااي  و ت  ؤث  ، م  اااإلم ا سااالسااالة 

و تالا  ضاااااااااااتئقة ال  و ، مت  ؤ ا إني وتضاااااااااااييق احلي  املتيل األ   ةأساااااااااااعتر      من ارتفتع ال ا  والوقو 
  الكبتطؤ االقكدت ا أو تفتقمهت

األمن الئ ائي والكئ  ة، وهلمت وتشااا    على أ  ع   االساااكق ار اجلئ ايف السااايتساااي وا اااك ا  الدااا اعتا  قو ضااات   ( )
أتثا سااالل على النظم ال راعية والئ ائية، و ااا   ا على  ور جلنة األمن الئ ائي العتملي يف ختالا اخكدااات اااهت 
من أ   ر اااا  أتثااا األزمتا والداااا اعتا وحتليلهت، مع الرت ي  بو ه خت  على أتثا احل ب يف أو  ا يت على 

نظم ال راعية والئ ائية يف إطتر وال ة اللجنة، و تالا الكبتطؤ االقكداااات ا، وتئا املنت ، األمن الئ ائي العتملي وال
  .والد متا واألزمتا األخ مل 19-و تئحة  و ي 

من اجلوع تقو   يه البل ا  بكنفي  اخلطوط الكو يهية الطوعية  ختاوتؤ    من      الك امهت نلسعي إني بنتء عتمل  (ه)
 .يف   اء  تٍف يف سيتو األمن الئ ائي الوطأللإلعمتا املط    للحق 

 الئااا ائي على الدااااااااااااااعيااا  العاااتملي" " اااتلاااة ا عااا ا  األمن 76/264وتااا     بق ار اجلمعياااة العاااتماااة لألمم املكحااا    (و)
(A/RES/76/264).  
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 :بوت     (ز)

  والكعتو  املكع   كدااميم ااكمع ال ويل على معتجلة أزمة األمن الئ ائي العتملية على أسااتو الو    والكضااتمن ب (1)
نل ور األساااااتساااااي ملنظومة األمم املكح   يف حتفي  اساااااكجتبة يف الوقت ذاته مع االعرتاف  واملكج  ،األط اف 

 عت  ال ، بقيت   األمنيهتعتملية  تملة وتنسيق
على األمن الئاا ائي العااتملي يف  اا اوا أعمااتا  الن اعااتا آباثراملكعلقااة  املوضااااااااااااااوعيااةإل راج املنكظم للبنو  نو  (2)

 عن مشاااتر ة رئيس جلنة األمن الئ ائي العتملي و   ق اخلرباء ا كمتعتا املككب وااموعة االساااكشاااتر ة،  ضااااًل 
 يفلجنة األمن الئ ائي العتملي لواألمت ة واآلليتا املسااااااااااااااكقلة  املعأل نألمن الئ ائي والكئ  ة ال  يع املسااااااااااااااكومل

اليت أ شاااااااااااأهت األمني العت  لألمم  والطتقة والكمو   ئيةالئ املوا  ساااااااااااكجتبة لألزمتا العتملية املعنية نخموعة اال
  املكح  

اليت أ شأهت  والطتقة والكمو   ئيةالئ املوا  خموعة االسكجتبة لألزمتا العتملية املعنية نونلكق   احمل ز يف إطتر  (3)
األمني العت  لألمم املكح   وتشج ع اللجنة على موا لة مشتر كهت يف املنتقشتا، مبت يف ذلك من خالا  ش  

 اإل تطتا اليت تع  هت خموعة االسكجتبة لألزمتا العتملية 
يو/متوز  ول 18ونحل ث اخلت  ال  يع املسااااااااكومل يف مق  األمم املكح   يف  يو ورش ال ا ا اااااااارتش يف عق ه يف  (4)

ت: تنساااااااااااااايق  2022 رئيس اجلمعياااة العاااتماااة وجلناااة األمن الئااا ائي العاااتملي بعنوا  "م  األوا  لكي  عمااا  معاااً
االسااااااكجتنا على مسااااااكومل الساااااايتسااااااتا ملوا هة أزمة األمن الئ ائي العتملية" ب عم من خموعة االسااااااكجتبة 

 أ شأهت األمني العت  لألمم املكح  .لألزمتا العتملية املعنية نملوا  الئ ائية والطتقة والكمو   اليت 
  يف املنتقشاااااااااااااة العتمة اخلت  ال  يع املساااااااااااااكومل بو ااااااااااااافه مسااااااااااااات ةً  ثللح  ال ئيساااااااااااااني املشاااااااااااااتر نيوتق   مبو    (ح)

م  "مو   ال ئيساااااااااني املشاااااااااتر ني عن احل ث اخلت  ال  يع املساااااااااكومل بعنوا   CFS 2022/50/Inf.24)الوثيقة 
 -األوا  لكي  عم  مًعت: تنساااايق االسااااكجتنا على مسااااكومل الساااايتسااااتا ملوا هة أزمة األمن الئ ائي العتملية "

 "(.2022 وليو/متوز  18 يو ورش، املق  ال ئيسي لألمم املكح  ، 
املنساااااااقة على مساااااااكومل  االساااااااكجتنا االساااااااكفت   من ق ر  جلنة األمن الئ ائي العتملي اجلتمزعة لكع   وت عو إني  (ط)

يف ذلك على ساااابي  ال    ال احلداااا ، إ راج بنو   ، مبتالعتمليةاأل   ة الساااايتسااااتا العتملية لألبعت  املكع    ألزمة 
موضاااااااوعية بشاااااااأ  أزمة األمن الئ ائي العتملية بداااااااور  منكظمة على   اوا أعمتا ا كمتعتا املككب وااموعة 

واآلليتا  واألمت ة املعأل نألمن الئ ائي والكئ  ة ق اخلرباء ال  يع املسااكوملو   االسااكشااتر ة، ومشااتر ة رئيس اللجنة 
والطتقة  ئيةالئ املوا  خموعة االسااااااااااااااكجتبة لألزمتا العتملية املعنية ن يفلجنة األمن الئ ائي العتملي لاملسااااااااااااااكقلة 

 .اليت أ شأهت األمني العت  لألمم املكح   والكمو  

 :ت  ليوأتخ  علًمت مب (ا)

  الكقترب بني اإل تنا واالساااارتاتيجيتا على مسااااكومل الساااايتسااااتا ومواءمكهت ل عم اإل  اءاا حتقيق أ ية
 اليت تقو هت البل ا  ملعتجلة األزمة الئ ائية 

  أ ية اجلمع بني احللوا القدااااا  واملكوسااااطة األ   واحللوا الطو لة األ   لألزمة مبت  فضااااي إني  ظم زراعية
  2030لى الدمو  وأ ث  اسك امة ومشواًل، مبت  كمت ى مع خطة عت  و  ائية أ ث  ق ر  ع
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  ا عنهت الو و  بشأ  أث  الك ابا االقكدت  ة واملتلية والكجتر ة على األمن الئ ائي والكئ  ة اآلراء امل كلفة اليت عرب 
 .2030خالا األزمة الئ ائية العتملية، مع الك  ا خبطة الكنمية املسك امة لعت  

 


