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مقدمة
إن الدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة) ،اليت تزامن ت م م رور ن ا ن ا
على إصالح اللجنة ،كانت مثمرة للغاية ،وجاء تت جيا لسنة فاصلة بني الدورا حافلة جداً .وق د حقق ت
الدورة احلادية واألربع ن للجنة إجنازا رئيسية ،منها اعتم اد املا ادا اصاص ة باثا تثمارا املس يفولة
الزراعة ونظم األغذية (ماادا اثاتثمارا الزراعية) ،وص ياغة ت ص يا بن ان السياا ا تتعل ي بق يتني
رئيسيتني ،وهما :الفاقد واملهدر من األغذي ة ا ياا ال نظم الغذائي ة املس تدامة ،وما ايد األر اة وتربي ة
األحياء املائية املستدامة حتقيي األمن الغذائي والتغذية .كما اات افت نقاش ا مفي دة وبن اءة وم دا ال
ملهمة اتنظر فيها اللجنة املستقال.
ويتمثل الغرض من هذا امل جز تكملة النتائج اليت ت صلت إليها اجلن ة دورته ا احلادي ة واألربع ني م ن
الل درااة بعض عناصر النقاش ال يت ليس ت مدرج ة التقري ر النه ائي للجن ة ال ذ يت من الق رارا
والت صيا الاادرة عنها .وإن ملخص الرئين يادر حتت مسيفولية الرئين وه لين أداة ثختاذ القرارا .

اجللسة االفتتاحية
شدد األمني العام لألمم املتحدة بان كي م ن راالته إىل اللجن ة ،الل حف ل اثفتت اح ،عل ى م ا تيفدي ه
اللجنة من دور اارتاتيجي وما تتمت به من قيمة م افة إجياد عامل متحرر من اجل  ،،وح ا اجله ا
اليت تتالف منها اللجنة على م اصلة املناركة املداوث اجلارية بنان طة التنمية مل ا بع د ع ام ،5102
وأكد جمدداً على أهمية الدور الذ يناغي أن ت طل به اللجنة هذه املناقنا .
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التقارب بني السياسات
املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية
عل ى من اورا ومفاو ا مستفي ة ،أق ر اللجن ة املا ادا
بعد عملية مكثفة ااتغرقت انتني وانط
اصاصة باثاتثمارا املسيفولة الزراعة ونظم األغذية .وشكل ذلك إحدى النتائج الرئيس ية ال يت ضخ ت
عنها الدورة احلادية واألربع ن للجنة .وصدر بيانا شديدة اللهجة دعما للماادا والعملية الناملة ال يت
مت من الهلا و هذه املاادا ،إ افة إىل الفرص اليت تتيحها بالنساة إىل اثاتثمار املستقال.
وأعربت منظما اجملتم املدني عن التزامها جتاه اللجنة وبالعمل معا م أصحاب املالحة اآل رين ل مان
تطايي املاادا بطريقة حتقي اهل د اد دد ،أث وه  ،تن جي اثا تثمارا املس يفولة الزراع ة ونظ م
األغذية ،اليت تسهم حتقيي األمن الغذائي والتغذية .و ه ذا الس ياا ،أعرب ت ع ن يا ة أمل ها ثفتق ار
املاادا إىل التزاما وا حة بنان بعض الق ايا ذا األول ية .وشدد عل ى أهمي ة رص د م ا جي ر فعل ه
باام املاادا.

برنامج العمل املعين بالتصدي النعدام األمن الغذائي يف األزمات املمتدة
أقر رئيسة اللجنة ،مالحظاتها اثفتتاحية ،بان مثة ق ية ملحة بن كل متزاي د تتمث ل انع دام األم ن
الغذائي وا ء التغذية بالنساة للسكان الذين يعين ن أو ا ،األزما املمت دة .وبينم ا وافق ت اللجن ة عل ى
ارطة طريي للتمكن من إقرار برنامج العمل املعين بالتاد ثنعدام األمن الغذائي األزما املمت دة الل
الدورة الثانية واألربعني للجنة ،أشار الرئيسة إىل الزي ادة الك ا ة ع دد األزم ا ال يت يتنن ر ل ها
انعدام األمن الغذائي ،ودعت املناركني إىل إعطاء األول ية املطلقة إىل مسار العمل.

التنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي العاملي
اجلزء العاملي املخاص لألمن الغذائي والتغذية إطار عمل ما بعد عام  ،5102مت التنديد على املن اركة
غ املسا قة ألصحاب املالحة املتعددين ،وامليفدية إىل تاميم أهدا وغايا ما بعد عام  .5102وم األ ذ
اثعتاار أنه ث ت جد حتى اآلن آلية للمساءلة ملااحاة أه دا التنمي ة املس تدامة ،شت جعت اللجن ة عل ى
تقاام ربتها .وإن طة التنمية ملا بعد عام  5102اليت اتقرها مجي الالدان السنة القادمة ا تت قف عل ى
تاييد مجي قطاعا اجملتم  ،وتتطلب اختاذ إجراءا م ن جان ب طائف ة كامل ة م ن أص حاب املا لحة،
مبا ذل ك اللجن ة .ودعي ت اللجن ة إىل املس اهمة حتدي د غاي ا وميفش را مهم ة بالنس اة لله د 5
وم ا ي ذا صلة ،وتقديم إاهاما بنان رصد هذه األهدا (على اايل املثال ،تاادل الايانا أو مان
اثاتعرا ا امل ا يعية) .ومت القيام مبقارنة بني إطار عمل ما بعد عام  5102وعملية امل يفضر ال دولي الث اني
املعين بالتغذية ،وشتجعت اللجنة على املساهمة ،من الل من ذجها املتع دد أص حاب املا لحة ،عملي ة
امليفضر الدولي الثاني املعين بالتغذية واإلعراب عن رأيها ،نظرا إىل أنها ت م مجي اجله ا الفاعل ة املعني ة
اليت تعاني من ا ء التغذية واجل .،
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يوم األغذية العاملي  -حدث خاص للجنة األمن الغذائي العاملي
مان األم ن الغ ذائي
ااتطاعت اللجنة اات افة حدث اص بن ان ااثبتك ار الزراع ة األا رية :م
والتغذيةا شراكة م الفريي املعين بتنظيم ي م األغذية العاملي واللجنة الت جيهي ة للس نة الدولي ة للزراع ة
األارية .ومبن اركة ص احاة اجلالل ة  ، Máximaملك ة ه لن دا ،واملستن ارة اصاص ة لألم ني الع ام لن يفون
التم يل النامل من أجل التنمية .وقد اناثي عن النقاش م  ،منرتة ضثل أهمية اثبتك ار والتكن ل جي ا
لاناء القدرة على الام د لدى املزارعني األاريني.
وأكدد جاللة امللكة  Máximaعلى أهمية اصدما املالية لتعزيز اإلنتاجية الزراعية ،ورك ز عل ى ال دور
املهم صدما التامني والتكن ل جيا لتعزيز القدرة على الام د والتخفيف من وطاة املخاطر .وش كل اا تخدام
اهل اتف ادم لة ملعاجل ة مس الة تعم يم اص دما املالي ة املن اطي الريفي ة ابتك اراً هام اً .وش دد الس يد
 ، Dacian Cioloşمف ض اثحت اد األوروب ي املع ين بالزراع ة والتنمي ة الريفي ة ،عل ى أن اثبتك ار أااا ي
بالنساة للمزارعني األاريني ،أيا كان ن عهم وحجمهم ،من أجل بناء الق درة عل ى الا م د وزي ادة اإلنت ا ،
وتناول دور السيااة العامة تهيئة بيئة م اتي ة ومس تقرة .وأك د الس يد ،Serranoنائ ب وزي ر السياا ا
والتخطيط والاحا والتط ير والل ائح حك مة الفلاني ،على تاث تغ املناخ على الزراعة األا رية و رورة
زيادة اثبتكار والتكن ل جيا لتعزيز آليا تاقلم املزارعني ،وأبرز أهمية اثاتثمار التكن ل جيا و احلا ل
مالي ،ونائ ب رئ ين ش اكة
على األرا ي وامل ارد .وبيّن السيد  ،Ibrahima Coulibalyوه مزار ،أار
منظم ا امل زارعني واملن تجني ال زراعيني غ رب أفريقي ا ( ،)ROPPAأن ن درة امل ارد تعت رب أح د أه م
التحديا اليت ت اجه املزارعني األاريني .وشدد على رورة اح رتام املع ار التقليدي ة ت ف الت دريب
للم زارعني .وأو ح الس يد  ،Solar Dorregoع الرابط ة األرجنتيني ة لالحت ادا اإلقليمي ة للتج ارب
الزراعية ( ، )AACREAومقاول جمال الزراعة األارية ،حتديا اثبتكار بيئ ة م تغ ة ،وش دد عل ى
رورة تاادل أف ل املمارا ا ونن ر املعرف ة فيم ا ب ني امل زارعني .وأول ي اهتم ام اص ألهمي ة النه ض
بالتعاونيا والعمل إطارها ودور التم يل العام واصاص تعزيز التكن ل جيا واثبتكارا اجلديدة.

آخر املعلومات عن مسارات العمل
الل عملية التحديا بنان اارتاتيجية اللجنة املتعلقة باثتااث  ،حثت اللجنة ال كاث اليت تتخذ م ن
تل ف
روما مقرا هلا على العمل بنكل ننط على نن ر املعل م ا ع ن منتج ا اللجن ة واا تخداماتها
إدارا منظماتها.
وم بدء مسار عمل الرصد ،مت تذك مجي اجلها اليت تتالف منها اللجن ة ب ان ه ذه األ ة تعتم د إىل
حد كا عليها وعلى ت اصلها الننط م الناكا التابعة هلا ،وذلك من أج ل تقي يم فعاليته ا عل ى أف ل
م ممكن .وتطلعت رئيسة اللجنة وأع اء املكتب واألمانة إىل مناركة وااعة ألص حاب املا لحة اللجن ة
املسح املقال بنان فعالية اللجنة.

