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 التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية
  

 التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية  
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
غذيــة مج عيــا  اــامل العــا   مليــون صــن  مــن تقــ  الت 800يعــام مــا يقــر  مــن  

البلدان حتـت وأـ ة هـا رة    تزداد التحديات العاملية املتعلقة بالتغذية تعقيدا. ويرزح  غلب  فيما
سومل التغذيـة ب صـهلا ا العديـدة الـم تتـمف توقـو النمـو  وا ـزال  وتقـ  الـوزن  و ـا ت            
النق  مج املغـذيات الدقيقـة  والـوزن الزائـد  والسـمنة  و ـي  صـهلال قـد تتواجـد مج  ن  معـا           

ــرد وا ــد      ــد  ف ــد ت ســيف   و مج  ســرة معيتــية وا ــدة   و ل ــة . وســتتبلب تل(1)داخــف البل بي
ا  تياجات الغذائية للسهلان مج املستقبف مضاع ة  جم اإلتتاجية الزراعيـة ببريقـة مسـتدامة    
والتن يو من  ثار تغري املناخ  فضال عن احلّد من ال اقد من الغذامل وا در الغـذائي  واعتمـاد   

قـر  نجـاح مج القضـامل علـل ال    ُتظم غذائية صحية مج عيا  اـامل العـا  مـن  جـف ة الـة دوام ال     
 واجلوع. املدقا
 
 

__________ 

 * A/71/150. 
 نظة  ذيأليةة  لذييةة  ل  ة     حالة  ألغذيةة  لأللزعأل:ة      اتظر: منظمة األغذيـة والزراعـة لممـم املتحـدة )ال ـاو(:       (1) 

 (.2014)روما  

http://undocs.org/ar/A/71/150
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 مقدمة - و   
املتعلـ  بالتنميـة الزراعيـة     70/223ألبت اجلمعية العامة إىل األمني العـام  مج قرار ـا    - 1

واألمن الغذائي والتغذية   ن يقـدم إىل اجلمعيـة مج دور ـا احلاديـة والسـبعني تقريـرا عـن تن يـذ         
 ــذا القــرار  و  ابــت  ؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة املعنيــة  ن تضــمن  مج  ــدود و يــة   

 وموارد ةف منها  عدم إغ ال  ي بلد.
املبذولــة مــن  جــف حتقيــ  األ ــداي املت ــ  عليهــا دوليــا   ويعــره  ــذا التقريــر اجلهــود - 2

بت ن التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية  والبريقة الم تتم هبا مواملمـة تلـا اجلهـود مـا     
)اتظـر   (2)2030الرؤية املراد هبا إ داث حتـول  قيقـي مج إأـار خبـة التنميـة املسـتدامة لعـام        

(  والدعوة إىل ة الة    خيلو الرةب   دا ورامله. وقـد  ععـد  ـذا    70/1قرار اجلمعية العامة 
التقرير با سـتناد إىل إسـهامات عديـدة   ـا مج الـا اإلسـهامات املقدمـة مـن منظمـة األغذيـة           
والزراعة لممم املتحدة )ال او(  وبرتامج األغذية العـاملي  و ماتـة جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي        

ل رقة العمف الرفيعة املستو  املعنيـة بـاألمن الغـذائي والتغـذوي مج العـا         وفري  التنسي  التابا
وجلنــة األمــم املتحــدة الدائمــة للتغذيــة  ومنظمــة األمــم املتحــدة للب ولــة )اليوتيســيو(  و ي ــة  
األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني و)هلــني املــر ة ) ي ــة األمــم املتحــدة للمــر ة(  ومهلتــب   

ملعين ب قف البلدان منوًا والبلدان الناميـة غـري السـا لية والـدول اجلزريـة ال ـغرية       املمثف السامي ا
ــة        ــة األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــوو اإلتســان  وجلن ــم املتحــدة حلق ــة  وم وةــية األم النامي
ــادية     ــة ا قت ـ ــدو(  واللجنـ ــناعية )اليوتيـ ــة ال ـ ــدة للتنميـ ــم املتحـ ــة األمـ ــاد(  ومنظمـ )األوتهلتـ

غـــرس  ســـيا )اإلســـهلوا(  ومرةـــز التجـــارة الدوليـــة  ومعهـــد اإلدارة املتهلاملـــة وا جتماعيـــة ل
لتــدفقات املــواد واملــوارد  وا حتــاد الــدو  لالت ــا ت  والوةالــة الدوليــة للباقــة الذريــة           

 ومهلتب األمم املتحدة لتؤون ال ضامل اخلارجي.
 

 حملة عامة - ثاتيا 
بسومل التغذيـة مسـتو  مـذ ال: إا  نـاا  ـوا       يبلغ عدد األصناص املت ثرين مباصرًة  - 3

مليـون   159بليوتني من األصناص الذين يعاتون من  ا ت الـنق  مج املغـذيات الدقيقـة  و    
ــة بالنســبة للســن(           ــو ) ي ق ــر القام ــو النم ــاتون مــن توق ــن يع ــف دون ســن اخلامســة ن  أ 

ــة العمريــة ت ســها نــن يعــاتون مــن ا ــزال ) ي     51و  الــوزن املــنن   مليــون أ ــف مــن ال  

__________ 

 .70/1اتظر القرار  (2) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/223
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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. وعلــل الــرغم مــن إ ــراز تقــدم مج معاجلــة تقــ  التغذيــة  بتحقيــ    (3)بالنســبة لبــول القامــة(
اخن اه مج عدد األصناص املت ثرين من مستو  ةان يزيد علل بليـون صـن  مج ال تـرة بـني     

  (4)2016و  2014مليـون صـن  مج ال تـرة بـني عـامي       780إىل  1992و  1990عامي 
بعيـد املنـال. ومـا   يتـوفر التـزام       املتمثف مج القضامل علل اجلوع   يـزال  مـراً   فإن بلوغ ا دي

سياسي وجمتمعـي ثابـت مج  ـذا ال ـدد  سـتظفئ صـرائ  ةـبرية مـن السـهلان تعـام مـن تقـ              
ــة مج عــام   ــا 2030التغذي ــو   ســيا     و  ســيما مج  فريقي ــو  ال ــحرامل الهلــو  وجن . (5)جن

ــة    ــا    ــو 41وباإلةــافة إىل ال ــف دون ســن اخلامســة و   ملي ــن    1.6ن أ  ــون صــن  م بلي
البالغني يعاتون من الـوزن الزائـد  و السـمنة  و ـذا يعـين  تـيف مج الوقـت الـذي يـتعني فيـيف علـل            
العا  اإلسراع مج وترية التقدم احملرز للحد من تق  التغذية  فإتيف من املستحيف جتا ـف العـبمل   

  بســومل التغذيــة ) ي تقــ  التغذيــة  و ــا ت  الثالثــي األبعــاد الــذي   يــين يــزداد فيمــا يتعلــ 
 النق  مج املغذيات الدقيقة  والسمنة(.

ونا يزيد من تعقيد التحدي املتمثـف مج ة الـة األمـن الغـذائي والتغذيـة  ـو وجـود بي ـة          - 4
عاملية متغرية  تتسم خب ائ  مثف  رةات تـزوح السـهلان  والتوسـا احلضـري السـريا  وتغـري       

ارد الببيعية احملدودة  وتغري املناخ. وإاا ةاتت املنافسـة علـل املـوارد الببيعيـة      مناط العيش  واملو
فيما يتعل  بالغذامل وغري الغذامل ليسـت بالظـا رة اجلديـدة  فـإن أبيعـة  ـذه املنافسـة و ـّد ا قـد          
صهدتا تغريا إىل  د ةبري خالل العقد املاةي  تتيجًة لتهلثيو األتتبة البترية  وتزايد الضغوط 

 ائمة علل املوارد من األراةي واملياه والتنوع البيولوجي والباقة واملغذيات.الق
وميثــف القضــامل علــل اجلــوع وحتقيــ  األمــن الغــذائي وحتســني التغذيــة وتعزيــز الزراعــة     - 5

. وقـد  (2)و  ـداي التنميـة املسـتدامة اخلاصـة هبـا      2030املستدامة مسائف حمورية مج خبة عـام  
 ـدي حمـدد مـن األ ـداي اإلمنائيـة لمل يـة    و ـو خ ـ  معـدل           بلدا مـن حتقيـ    72ن )هلئ

ــول عــام    ــا يتــري إىل  ن ا 2015اجلــوع إىل الن ــو  ل ــول      ن ــل اجلــوع  ل ــام عل لقضــامل الت
 مر ميهلن حتقيقيف. ومج  ني تناولت األ داي اإلمنائية لمل ية جمموعة حمـدودة مـن    2030 عام

__________ 

: مسةذوةا  لألاااةا  ءةوغ يييةة  ألغ  ةا      البنـا الـدو     جمموعـة  اليوتيسيو ومنظمة ال حة العاملية واتظر:  (3) 
 (.2015) ألغ  ا  يقدةرأل  مشذرك  :ن ءوغ ييية 

ألنعةدأل  ألغمةن ألليةيألي  ل أللعةا        حالة   وال ندوو الدو  للتنمية الزراعية وبرتامج األغذية العـاملي    اتظر: ال او (4) 
متـاح علـل   (، 2015  يقةةة  أللذقةد  ألفذ ةال      2015 عا لألخلاص  بالق اغ :لى ألجلوع حتقةق أللياةا  أللدللة  

 .  www.fao.org/3/a-i4646a.pdf الرابط التا :

ألجلةوع   حتقةةق اةدا أللق ةاغ :لةى       وال ندوو الـدو  للتنميـة الزراعيـة وبرتـامج األغذيـة العـاملي       اتظر: ال او (5) 
(  متـاح علـل الـرابط    2015الببعة الثاتية )روما   ل ألحلماة  ألالجذما:ة  لأللزعأل: ، أل أللدلع ألحلاء  لالءذثماع

 . ”World agriculture towards 2030/2050“. اتظر  يضا: http://www.fao.org/3/a-i4951a.pdfالتا : 

http://www.fao.org/3/a-i4646a.pdf
http://undocs.org/ar/http:/www.fao.org/3/a-i4951a.pdf
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ــإن   ــد   ــة  ف ــةاملســائف ا قت ــادية وا جتماعي مــن األ ــداي   17املســتدامة تتــمف  اي التنمي
  ةثــر تهلــاماًل مــن الغايــات الــم تغبــي أائ ــة واســعة مــن املســائف   ــا يــوفر منواجــاً   169 و

مـن  جـف العمـف علـل  سـاد إعـادة ت ةيـد         لتحقي  التنمية املستدامة املن ـ ة  وتـداملم مسـموعاً   
 عاما. 70الم وةعتها األمم املتحدة قبف الرؤية املتمثلة مج حتقي  السالم وا زد ار العامليني 

علل عيا الدول  وتضـا ت ـب عينيهـا ا ـدي املتمثـف مج       2030وتنبب  خبة عام  - 6
   يتنلو   د عن الرةب  والسعي إىل الوصول  و  إىل مـن  ـم  صـد ال ـا عـن الرةـب.       

معـايري  قـوو   ويعهلس العديد من   داي التنمية املستدامة وغايا ا  بتهلف واة   مضـمون  
اإلتسان   ـا مج الـا ةـمان   ـول اجلميـا علـل مـا يهل ـيهم مـن الغـذامل املـ مون واملغـذئي              
واملياه امل موتة وامليسـورة التهلل ـة  وخـدمات ال ـري ال ـحي والنظافـة ال ـحية واإلسـهلان          
 والتغبيــة ال ــحية للجميــا  والتعلــيم ا بتــدائي والثــاتوي ااــام واملن ــو واجليــد  واألدويــة   

 واللقا ات األساسية امل موتة  اجلّيدة  ال عالة  وامليسورة التهلل ة.  
من   داي التنمية املسـتدامة وسـائر األ ـداي     2وُتظهر العالقات القائمة بني ا دي  - 7

. و ـة صـلة   2030الدور األساسي الذي حتتليف الزراعة واألمن الغذائي والتغذيـة مج خبـة عـام    
وغاياتيف من جهة  وعيا األ داي األخـر  تقريبـا: إا  ن األمـن     2أبيعية مباصرة بني ا دي 

(  وامليـاه )معاجلتـها   15الغذائي يعتمد بقوة علل التربة )اجلودة والقدرة علل ال مود: ا دي 
ــة: ا ــدي   6وتوافر ــا وجود ــا: ا ــدي   ــة )اإلمــداد والســعر واملوثوقي ــاخ 7(  والباق (  واملن
(  والنمـو  13لرأوبة  واخن اه تواتر الظوا ر التديدة: ا ـدي  )درجة احلرارة املثلل  وتظم ا

ــوارد: ا ــدفان       ــل امل ــة احل ــول عل ــدخف وإمهلاتي ــن  منــاط   9 و 8ا قت ــادي )ال (  فضــال ع
ي (  وا سـتقرار السياسـ  5(  واملساواة بني اجلنسـني )ا ـدي   12ا ستهالا واإلتتاج )ا دي 

 .  (6)(16)السالم والوئام: ا دي 
 

ــان     -ثالثا   ــة: الغايت ــل اجلــوع وســومل التغذي مج إأــار  2-2و  1-2القضــامل عل
   داي التنمية املستدامة

تتبلب معاجلة مس لة سومل التغذية جبميا  صهلا ا ا ةـبالع بعمـف متهلامـف مج عيـا      - 8
القباعات   ا مج الا عمليات التدخف التهلميلية مج تظـم الغـذامل  وال ـحة العامـة  والتعلـيم.      

دور الرئيسي لُنظم الغذامل مج توفري ال رص املاديـة وا قت ـادية للح ـول علـل  غذيـة      ويتمثف ال
م موتة ومغذية وةافية. و ذا يتبلب  ن يـتم النظـر مج ا  تياجـات التغذويـة للمسـتهلهلني مج      

__________ 

 Mathew Kurian and Reza Ardakanian, eds., Governing the Nexus: Water, Soil and Waste Resourcesاتظـر:   (6) 

Considering Global Change (Switzerland, Springer, 2015) . 
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عيا مرا ف السلسلة الغذائيـة  مـن اإلتتـاج إىل التجهيـز بعـد احل ـاد  إىل الت ـنيا  إىل البيـا         
 فا ستهالا.  بالتجزئة 

و ناا عـدد متزايـد مـن البلـدان  و  سـيما مج  فريقيـا و سـيا و مريهلـا الالتينيـة  الـم            - 9
تقــوم بوةــا اســتراتيجيات واةــحة مــن  جــف تعمــيم منظــور التغذيــة وتعزيــز الــنظم الغذائيــة     

ةـو  ال حية مج سياسا ا الغذائية والزراعيـة وخببهـا ا سـتثمارية. ويـتم إيـالمل التغذيـة قـدرا         
من ا  تمام مج استراتيجيات التنمية اإلقليمية  ةمـا  ـي احلـال مج إعـالن مـا بو ال ـادر عـن        
ا حتاد األفريقي بت ن التعجيـف بالتنميـة والتحـول الـزراعيني مـن  جـف حتقيـ  الرخـامل املتـترا          

 بف املعيتة  واسـتراتيجية األمـن الغـذائي والتغذيـة الـم وةـعتها راببـة  مـم جنـو          وحتسني ُس
صرو  سيا ) سيان(  ومبادرة حترير  مريهلا الالتينية ومنبقة البحر الهلارييب من اجلـوع. و ـذه   
ا ســـتراتيجيات تؤةـــد ةلـــها علـــل   يـــة ا ســـتثمار مج الزراعـــة  وتنويـــا اإلتتـــاج الغـــذائي   
ــات       ــدة للمســتهلهلني  واعتمــاد تهلنولوجي ــة اجلي ــة التغذوي ــوفري التوعي ــة  وت ــات الغذائي والوجب

ــة وت ــنيعها  علــل اــو يعــزز   ــول املــر ة علــل      ا قت ــاد  ــة مج إتتــاج األغذي مج اليــد العامل
 الدخف  ويؤدي إىل حتسني سالمة األغذية مج عيا مرا ف السلسلة الغذائية.  

ــة      - 10 ــيني مج قبــاع األغذي ــة قــدرات املهن ــة با ســتثمار مج تنمي وتقــوم احلهلومــات الوأني
والزراعة   ا مج الا املرصدون الزراعيون ومنظمات املزارعني  ةما  هنا تقـوم بتـهلف متزايـد    
باستهلتاي ال رص املتا ة لتعزيز الـنظم الغذائيـة ال ـحية مـن خـالل تنظـيم تسـوي  األأعمـة         

فز  ا من  يث األسعار  ومج املقابف  بإقامـة روادع فيمـا يتعلـ  باألأعمـة     ال حية وإجياد  وا
غري ال حية. وتلقل احلهلومات الوأنية دعم اجلهات التريهلة مج التنمية ومؤسسـات التمويـف   
الدولية  الم  صبحت تو  مزيدا مـن ا  تمـام لاثـار التغذويـة الـم تنتـ  عـن اسـتثمارا ا مج         

 عة.جمال األغذية والزرا
وعلـل الــرغم مــن زيـادة الــوعي وا لتــزام السياسـي    بــد مــن بـذل اجلهــود لتحويــف      - 11

سـتثمار مج القـدرات املؤسسـية     ا لتزام السياسـي إىل إجـراملات فعليـة. و ـة ةـرورة ملحـة لال      
مج الــا  تتــبة الرصــد والتقيــيم لــدعم ااــاا القــرارات بنــاملم علــل األدلــة  وةــذلا تبــادل    ــا

 بني البلدان بت ن احللول املبتهلرة من  جف تعزيز النظم الغذائية ال حية.املعاري 
ــن وأــ ة اجلــوع وســومل         - 12 ــو م ــيف مج التن ي ــدور   غــت عن ــر ة ا ةــبالع ب ــل امل وعل

عن ة الـة  ن ُيتـاح الغـذامل ألسـر ا بتـهلف موثـوو  و ن يهلـون         التغذية  ألهنا املسؤولة  ساسًا
تغذويـة. وقـد   تهلـون األسـر املعيتـية الـم تعيلـها تسـامل قـادرة          متوافرا ومتوازتا من النا يـة ال 

علل احل ول علل الغذامل اجليد والهلمية الهلافية تتيجًة للدخف األدىن تسبيا الذي تهلسـبيف املـر ة   
ــف قــدرة علــل        ــة مــا الرجــف. ومج األســر املعيتــية ال قــرية  ةــثريا مــا تهلــون النســامل  ق باملقارت



 A/71/283 

 

6/29 16-13264 

 

جــــات البدتيــــة جن إليهـــا   ــــا مج الــــا تـــدّبر ا  تيا  احل ـــول علــــل املغـــذيات الــــم  ــــت  
 واإلرةاع. للحمف
وتظرا لقلة توافر جمموعات البياتات علل ال ـعيدين الـوأين والعـاملي  فـإن املعلومـات       - 13

املتا ة قليلة جدًا فيما يتعل  باألبعاد اجلنساتية للجـوع. وتتـهلئف الثغـرات القائمـة مج البياتـات      
تحليــف اجلنســام ورصــد األمــن الغــذائي والتغــذوي. ويــتم عــا البياتــات  عقبــًة رئيســية  مــام ال

امل ــن ة  ســب تــوع اجلــنس علــل املســتو  الــوأين فقــط لعــدد حمــدود مــن املؤصــرات القابلــة 
للمقارتــة علــل ال ــعيد الــدو   مثــف ةتلــة اجلســم  والــوزن  و ــا ت معينــة مــن الــنق  مج    

 املغذيات الدقيقة.
ست غايات مت   عليها دوليـا ملعاجلـة سـومل التغذيـة علـل       2030وتتضمن خبة عام  - 14

. ويـرد مج  (7)2012ال عيد العاملي  علـل النحـو الـذي  ددتـيف ععيـة ال ـحة العامليـة مج عـام         
 ال روع  دتاه وصو للوةا العاملي  اليا فيما يتعل  بتحقي  ةف غاية من الغايات الست.

مج املائـة مج عـدد األأ ـال     40قـدره     بتحقي  اخن ـاه 2025القيام   لول عام  - 15
مج املائـة   24ةان ما يقدر بــ   دون سن اخلامسة امل ابني بتوقو النمو علل ال عيد العاملي:

. ويتــهد ا جتــاه 2014مــن  أ ــال العــا  دون ســن اخلامســة م ــابني بتوقــو النمــو مج عــام 
منـا لـيس بالسـرعة الهلافيـة        إالعاملي حلا ت توقو النمـو وعـدد األأ ـال املتـ ثرين بـيف تراجعـا      

  اخن ــ  معــدل اتتتــار  ــا ت توقــو 2014و  1990ســيما مج  فريقيــا. وبــني عــامي  و 
ــة إىل  39.6النمــو مــن   ــ ثرين بتلــا     23.8مج املائ ــة  ةمــا اخن ــ  عــدد األأ ــال املت مج املائ
ــن احلــا ت  ــا إىل  255م ــف  159مليوت ــون أ  ــني  (8)ملي ــن ب ــوفرت بتــ هنا   114. وم ــدا ت بل

بلــدا علــل املســار الســليم لتحقيــ   ــذه الغايــة األوىل مــن    39  ةــان 2015 بياتــات مج عــام
 .  (9)2014بلدا مج عام  24قارتة ما الغايات العاملية املتعلقة بالتغذية  بامل

مج املائــة مج  ـا ت فقــر   50  بتحقيـ  اخن ــاه قـدره   2025القيـام   لـول عــام    - 16
 ن  2011إىل عــام تبــي ن   ــدث التقــديرات الــم تعــود  الــدم لــد  النســامل مج ســن اإل ــا :

مليـون( امـر ة مـن     32.4مج املائـة )  38مليوتا( من النسامل غري احلوامف و  496مج املائة ) 29
عاما يعاتني من فقر الـدم. وقـد ُسـجف     49و  15النسامل احلوامف اللوايت تتراوح  عمار ن بني 

__________ 

 .2  املرف  WHA65/2012/REC/1اتظر:  (7) 

: مسةذوةا  لألاااةا  ءةوغ يييةة  ألغ  ةا      البنـا الـدو     جمموعـة  اليوتيسيو ومنظمة ال حة العاملية واتظر:  (8) 
 (.2015) ألغ  ا  يقدةرأل  مشذرك  :ن ءوغ ييية 

 .A/69/7اتظر: منظمة ال حة العاملية   (9) 

http://undocs.org/ar/A/69/7
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 1995و   سـيا ووسـط  فريقيـا. وبـني عـامي       علل معدل  تتتار  ـا ت فقـر الـدم مج جنـ    
مج املائـة إىل   33مج املائـة  مـن    12  اخن   معدل اتتتار  ـا ت فقـر الـدم بنسـبة     2011 و

ــن       29 ــامل غــري احلوامــف  وم ــة لــد  النس ــة لــد  النســامل    38مج املائــة إىل  43مج املائ مج املائ
ولهلنـيف مج الوقـت احلاةـر تقـدم      احلوامف. و ذا يدل علل  ن إ راز املزيد من التقدم  مر نهلن

 .(10)2025لقة بالتغذية  لول عام غري ةاي لتحقي  الغاية الثاتية من الغايات العاملية املتع
مج املائـة مج  ـا ت وزن    30  بتحقيـ  اخن ـاه قـدره    2025القيام   لـول عـام    - 17

املتعلقة بالتغذية عددا مـن  يواجيف رصد  ذه الغاية الثالثة من الغايات العاملية  املواليد املنن  :
ال ـــعوبات ألن الهلـــثري مـــن املواليـــد اجلـــدد   ُيقـــاد وزهنـــم عنـــد الـــو دة. و اليـــا  جيـــري 
ا ةــبالع بعمــف منــهجي مج  ــذا ال ــدد مــن جاتــب جمموعــة تضــم نــثلني عــن اليوتيســيو  
ومدرســة لنــدن لل ــحة العامــة والبــب املــداري  وجامعــة جــوتز  ــوبهل   ومنظمــة ال ــحة     

مج املائة من  ـا ت الـوزن املـنن   للمواليـد بـني عيـا        20إىل  15ية. وقد ُسجف او العامل
( ) ي املواليــد 2010إىل عــام  2005الــو دات مج ةــف  اــامل العــا  )خــالل ال تــرة مــن عــام  

 .  (11)مليون و دة مج السنة 20من  غرام(  و و ما ميثف  ةثر 2 500 دون ما
  زيـادة مج  ـا ت الـوزن الزائـد مج     ”بتحقيـ   ـدي     2025القيام   لول عام  - 18

بلغ معدل اتتتار  ا ت الوزن الزائـد لـد  األأ ـال علـل ال ـعيد العـاملي        :“مر لة الب ولة
ــن        ــم دون اخلامســة م ــن   ــني م ــال(  ب ــة األأ  ــا يتــمف بدات ــبة   )  ــر  تس ــة مج  6العم مج املائ

الزائـد ومج عـدد األأ ـال املتـ ثرين  خـذ مج      . و ذا ا جتاه مج معدل اتتتار الـوزن  2014 عام
ا رت اع مج عيا مناأ  العا  )بوترية  سـرع مج  سـيا باملقارتـة مـا سـائر املنـاأ (   يـث  ن        

مج املائــة إىل  4.8  مــن 2014و  1990معــدل ا تتتــار قــد ارت ــا بوجــيف عــام  بــني عــامي   
مليـون أ ـف.    41مليوتـا إىل   31 مج املائة  وارت عت  عداد املت ثرين بتلـا احلـا ت مـن    6.1

وإاا استمر  ذا ا جتاه  سيزداد عدد األأ ال اوي الوزن الزائد  و الـذين يعـاتون مـن السـمنة     
 .  (12)2025مليوتا(  لول عام  70) مج املائة 11علل ال عيد العاملي إىل تسبة قدر ا 

يعيـة اخلال ـة مج     بتحقي  زيادة مج معدل الرةـاعة البب 2025القيام   لول عام  - 19
إن معـدل الرةـاعة الببيعيـة     قـف: مج املائة علـل األ  50األصهر الستة األوىل بنسبة ت ف إىل 

يزداد  اليا بسـرعة ةافيـة بوجـيف عـام. وتبـي ن الدراسـات ا ستق ـائية الـم  عجريـت خـالل             
تة  صـهر  مج املائة من الرةَّـا مـا دون سـ    36 ن ما يقدر بـ  2014و  2007ال ترة بني عامي 

__________ 

 .WHO/NMH/NHD/14.4اتظر:  (10) 

 .WHO/NMH/NHD/14.5اتظر:  (11) 

 .WHO/NMH/NHD/14.6اتظر:  (12) 
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من العمر يتم إرةـاعهم رةـاعة أبيعيـة خال ـة. واسـتنادا إىل تلـا الدراسـات ا ستق ـائية          
مج املائــة  و نــاا  50ة تتجــاوز مــن البلــدان تســجف معــد ت رةــاعة أبيعيــة بنســب   33فــإن 
 .(13)جف معد ت ما دون  ذه العتبةمن البلدان الم تس 98
مج املائـة   5زال األأ ال إىل تسبة  قـف مـن     باحلد من  2025القيام   لول عام  - 20

مليوتـا( مـن األأ ـال     50ملائـة ) مج ا 8  ُصن و مـا يقـر  مـن    2014مج عام  واحل اظ عليها:
مليوتـا منـهم م ـابني     16دون سن اخلامسة علل  هنم يعاتون من ا زال. وةان ما يقدر بــ   ما

مل األأ ـــال مج منبقـــة هبــزال  ـــاد. وعلـــل ال ـــعيد العـــاملي  يعـــيش  ةثـــر مـــن ت ـــو  ـــؤ  
 .(14) سيا جنو 

 
خف لـــد  صـــغار منتجـــي األغذيـــة: مضـــاع ة اإلتتاجيـــة الزراعيـــة والـــد -رابعا  

   3-2من   داي التنمية املستدامة  الغاية  2 يا د
هبـا مج قبـاع الزراعـة     ميثف صغار منتجـي األغذيـة تسـبة ةـبرية مـن األتتـبة املضـبلا        - 21

ــون  تتــبتهم ةــمن        ــذين يزاول ــوىل املزارعــون ال ــل ال ــعيد العــاملي. و  يت ــاج الغــذامل عل وإتت
مج املائـة مـن جممـوع األراةـي      12مسا ة تبلغ  هلتارين من األراةي  و  قف بإدارة  ةثر من 

يـث القيمـة.   مج املائـة مـن الغـذامل مج العـا  مـن        80الزراعية  ولهلنهم ينتجون ما يزيـد علـل   
مج املائـة(  بينمـا يوجـد     75ويوجد معظم املزارعني من  صحا  احليازات ال ـغرية مج  سـيا )  

ــو   و    9 ــحرامل الهلـ ــو  ال ـ ــا جنـ ــهم مج  فريقيـ ــة منـ ــيا   7مج املائـ ــا و سـ ــة مج  وروبـ مج املائـ
تـرو  مج املائـة مج ال  3مج املائـة مج  مريهلـا الالتينيـة ومنبقـة البحـر الهلـارييب  و        4الوسبل  و 

 األوسط ومشال  فريقيا.
ــة مج جمــال الزراعــة إىل حتســينات ةــبرية مج مســتو       - 22 ومج املاةــي   دت جهــود التنمي

اإلتتاجية  نا جعف مـن املمهلـن إأعـام  عـداد متزايـدة مـن السـهلان مج العـا   مج هـف التوس ـا           
 سـيف مج ةـف مهلـان     احملدود تسبيا لرقعة األراةي الزراعية. وما الا    يـتم إ ـراز التقـدم ت   

و و علل  ي  ال تقدم ةثريا ما يتراف  مـا تهلـاليو اجتماعيـة وبي يـة تقلـف مـن األثـر احملقـ          
و د د ا ستدامة. والتنميـة الزراعيـة   هلـم تعري هـا    تهلـون مسـتدامة إاا فتـلت مج حتقيـ          

 ـو م  ال وائد للذين يعتمدون عليها لهلسب رزقهـم  مـن خـالل إتا ـة املزيـد مـن ال ـرص حل       
 علل املوارد واألصول  ومتارةتهم مج األسواو  ودجمهم مج سلسلة اإلمداد.  

__________ 

 . http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mdg4/prevention/atlas.html?indicator=i0اتظر:  (13) 

 .مسذوةا  لألاااا  ءوغ ييية  ألغ  ا اتظر: اليوتيسيو ومنظمة ال حة العاملية والبنا الدو    (14) 

http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mdg4/prevention/atlas.html?indicator=i0
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واحللول موجودة للعمف بتهلف تدرجيي علل تنمية الزراعة بتهلف  ةثر استدامة و ةثـر   - 23
إتتاجيــة. وتــوفنر  تتــبة البحــث وا بتهلــار العناصــر التقنيــة إل ــداث التغــيري وإجيــاد فهــم  فضــف  

الُنظم اإليهلولوجية. و ـة تهلنولوجيـات وُتهـج متا ـة لتحسـني صـحة التربـة        لوهائو وخدمات 
وتعزيز امت اص الهلربون  واستندام املياه والباقة بهل املة  ةو  وحتقي  ة املة سالسف اإلمداد 

 الغذائية  واحلد من ال اقد من الغذامل وا در الغذائي  واحل اظ علل التنوع البيولوجي.
ــار علــل  قــوو اإلتســان واحلقــوو ا قت ــادية  و ــي    األره م ــدر رزو   - 24 و ــا  ث

ةثريا ما ترتبط با ويات واحلقوو ا جتماعية والثقافيـة. ومج ةـثري مـن األ يـان  يضـا  تهلـون       
املنازعـات علـل األراةـي سـببا مج تتــو  خالفـات عني ـة  و ـو مــا يـؤثر سـلبا علـل اجلهــود           

بنامل السالم  وتعزيز املساعدة اإلتساتية  والوقايـة  املبذولة للحد من ال قر  والنهوه بالتنمية  و
من الهلوارث  وحتقي  ا تتعاش  والتنبيط احلضري والري ـي. ةمـا  ن املسـائف الناصـ ة علـل      
ال عيد العاملي  ةاتعدام األمن الغذائي  وتغري املناخ  والتوسا احلضري السريا  قـد  سـهمت   

الـم يــتم هبـا اســتندام األراةـي والــتحهلم فيهــا     يضـا مج إعــادة ترةيـز ا  تمــام علـل الهلي يــة    
 وإدار ا من جاتب الدول واجلهات ال اعلة مج القباع اخلاص.

ومـن األمـور اات األ يـة احلامـة معرفــة إىل  ي مـد  ُتتـاح لسـهلان األريـاي فــرص          - 25
سـتهالا   منة وعادلة للح ول علل املوارد الببيعية الم  تاجون إليها إلتتاج الغذامل لغره ا 

وزيادة الدخف. الا  ن  سـبا  معيتـتهم تعتمـد مج   يـان ةـثرية علـل إمهلاتيـة الوصـول إىل         
ــتحهلً      ــوارد م ــائد األمــاا  وال ــات  وم ــاه  والغاب ــؤدي   األراةــي  واملي ــا ي ــا. وةــثريا م م فيه

ا ا فتقـار إىل  قـوو احليــازة املالئمـة واملضــموتة فيمـا يتعلــ  بـاملوارد الببيعيــة إىل ال قـر املــدق      
واجلــوع. وعلــل العهلــس مــن الــا  فــإن ةــمان  يــازة األراةــي عــادة مــا يــؤدي إىل تعزيــز    

 ا ستثمار من جاتب املزارعني  وإىل زيادة الغالت  واحلد من تد ور التربة.  
و)ثف املبادئ التوجيهية البوعيـة لـادارة املسـؤولة حليـازة األراةـي وم ـائد األمـاا         - 26

ــن ال  ــياو األمـ ــات مج سـ ــاملي مج    والغابـ ــذائي العـ ــن الغـ ــة األمـ ــا جلنـ ــم  قر ـ ــوأين  الـ ــذائي الـ غـ
إلدارة احليازة من خالل منظور متعدد القباعات  ومعاجلة اجلواتـب   عامليًا   إأارًا2012 عام

املتعلقة باحلقوو العرفية مج  يازة األراةي  ومسائف  خر  ةاألسـواو  وا سـتثمار  وفـره    
الببيعية  وال اعات  وتسـوية املنازعـات. وتـرتبط املبـادئ     الضرائب  وتغري املناخ  والهلوارث 
غاية علل األقف من الغايات املن ـوص عليهـا مج إأـار     14التوجيهية البوعية بتهلف مباصر بـ 

  داي التنميـة املسـتدامة  ةمـا  هنـا تسـت يد مـن إمهلاتـات التهلنولوجيـا وا بتهلـار  مـن قبيـف            
 مة لمراةي وم ائد األماا والغابات.التنبيط اخلاص املنظم لادارة املستدا
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وُيستعان باملبادئ التوجيهية البوعيـة مج العمـف املضـبلا بـيف مج العديـد مـن املنظمـات         - 27
املتعددة األأراي مج عيا  اامل العا   وقد  دت تلا املبادئ إىل ااـاا مبـادرات علـل  سـاد     

اون فيمــا بــني بلــدان اجلنــو   مباصــر بــني  هلومــة و خــر  مــن خــالل التعــاون الثنــائي والتعــ 
وإقامــة التــراةات بــني احلهلومــات ومنظمــات ااتمــا املــدم  والتــراةات بــني احلهلومــات     
ومنظمات ااتما املدم وصرةات القباع اخلـاص. ويعمـف التـرةامل علـل التنسـي  مـا املنـابر        

لـل ال ـعيد العـاملي    العاملية واإلقليمية املعنيـة  سـائف األراةـي  مثـف ال ريـ  العامـف للمـااني ع       
املعـين باألراةــي  والتــبهلة العامليــة لوســائف اسـتغالل األراةــي التابعــة لوتــامج األمــم املتحــدة   
للمستوأنات البترية )موئف األمم املتحدة( من  جـف تعزيـز تن يـذ املبـادئ التوجيهيـة البوعيـة       

ري تعزيـز القـدرات مج   وتقييم تن يذ ا مج إأار   داي التنمية املستدامة. ومج  ـذا السـياو  جيـ   
البلدان للربط ما بني تلا املبادئ وإأار املبادرة األفريقيـة املتعلقـة بسياسـة األراةـي ومبادئهـا      
ــدان        ــل مســتو  البل ــام  عل ــا  والقي ــة بتــ ن السياســات املت ــلة باألراةــي مج  فريقي التوجيهي

ــة املتعلقــة باألراةــي إلتا ــة الوصــو    ــز السياســات ال عال ــة  بتعزي ل إىل/احل ــول علــل األفريقي
األراةــي ببريقــة عادلــة ومضــموتة  و)هلــني البلــدان مــن التعجيــف بتحقيــ  الغايــات املتراببــة   

 .  2030املن وص عليها مج خبة عام 
ــف النســامل اــو    - 28 ــدان     45ومج املتوســط  )ث ــة مج البل ــة الزراعي ــة مــن القــوة العامل مج املائ

واحملاصــيف النقديــة. ومــا الــا    الغــذامل الناميــة  و ــن يتــارةن علــل تبــاو واســا مج إتتــاج  
ُيتــاح للنســامل مج عيــا املنــاأ  ت ــس ااــال املتــاح للرجــال مــن  جــف احل ــول علــل املــوارد    

اإلتتاجيــة وال ــرص املتعلقــة باألراةــي  وتربيــة املاصــية  والعمــف  والتهلنولوجيــا  والتعلــيم          
ا مج ةــثري مــن األ يــان تتيجــًة  واإلرصــاد  واخلــدمات املاليــة  وااــاا القــرارات  ويهلــون الــ  

للتقاليد احمللية والعوامف ا جتماعية والثقافية. ويتسم معظم تظـم  يـازة األراةـي مج ةـفئ مـن      
البلدان املتقدمة النمو والبلـدان الناميـة ب وجـيف ت ـاوت قويـة بـني اجلنسـني مج توزيـا األراةـي           

اةــي  واخللــط بــني  تلــو وعــدم )اثــف مج القــو  إىل  ــد ةــبري  وةــعو  ياةــف إدارة األر 
ــة  ســواملم بتــ ن    ــة غــري املدوت ترتيبــات اإلجيــار  و اإلدارة   القواعــد والقــيم واملمارســات العرفي

 الترتيبات املتضاربة اات البابا الديين والنظامي والقاتوم.    و
ويتبلب حتسني اإلدارة املسؤولة لمراةي إ داث تغيري  ساسي مج البريقة الم ُينظـر   - 29
إىل املسائف اجلنساتية  وإدماج العمف املتعل  باإلدارة علل  ره الواقـا مج السياسـة العامـة.     هبا

وجيــري  اليــا تهلــريس اجلهــود لت ــميم األدوات واحلــوافز السياســاتية املراعيــة لل ــوارو بــني    
اجلنسني من  جف حتسني فرص   ول املر ة علل املوارد الببيعية واخلدمات من خـالل تعزيـز   
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ا القياديــة والتقنيــة  وزيــادة فــرص وصــو ا إىل األســواو وإىل سالســف إمــداد األغذيــة    مهارا ــ
 الزراعية  ووةِا التهلنولوجيات اات ال لة با قت اد مج اليد العاملة  وتعزيز اإلتتاجية.

ــز       - 30 ــة باألراةــي بتعزي ــني اجلنســني مج احلقــوو املتعلق وميهلــن تضــيي  ال جــوة القائمــة ب
 قوو املر ة مج األراةـي مـن خـالل اإلصـالح القـاتوم  والتمليـا املتـترا  وبـرامج إصـدار          
صهادات األراةي  وتقف األراةي إىل املر ة عن أري  عمليات إصالح األراةـي علـل  سـاد    

ــا ق   ــا  وتوزي ــر ة    إعــادة التوزي ــف امل ــادة )ثي ــة  وزي َبــا األره ال ــغرية وقبــا األره اجلماعي
ومتــارةتها مج ااــاا القــرارات مج املؤسســات الرميــة وغــري الرميــة املعنيــة باألراةــي   ــا مج  
الا ا ي ات اإلدارية  ووةا برامج اةتسا  املعاري القاتوتية. غري  ن زيادة متـارةة املـر ة   

رارات مج جمـال التنميـة العمراتيـة وتنميـة املنـاأ  الببيعيـة سـيتبلب        وتعزيز دور ا مج ااـاا القـ  
جـف إتتـاج قاعـدة     عا وحتليف البياتـات امل ـن ة  سـب تـوع اجلـنس علـل تبـاو  وسـا مـن          

األدلة الالزمة لوةا سياسات وبرامج فعالة وصاملة للجميا  ورصد  ثـار التـدخالت اإلمنائيـة    
 .علل الرجال والنسامل مج قباع الزراعة

ــات املهمتــة          - 31 ــادة إصــراا ال   ــو زي ــل املتــارةة   ــة عل ــة القائم ــام للتنمي ــدي الع وا 
اجتماعيا واقت اديا  يث   يتنلـو   ـد عـن الرةـب. ومـا الـا  فـإن التـدخالت املت ـلة          
بدعم سلسلة اإلمداد ةثريا ما ت تقر إىل ا ستمرارية وتتسم بالتتتت. ويتبلب إ داث حتـول  

اتباع هنج ةلي لتبوير سلسلة األتتبة املضي ة للقيمـة  والـا بضـّم عيـا      توعي مج اإلتتاجية
اجلهات ال اعلة معا عن أريـ  منـابر تبـوير سلسـلة األتتـبة املضـي ة للقيمـة  والترةيـز علـل          
رؤية متعددة املستويات للقيمة املضافة  والتتديد علل تنميـة املؤسسـات ال ـغرية واملتوسـبة.     

األعمـال التجاريـة الزراعيـة متـارةةم جمتمعيـة إلقامـة سالسـف إمـداد          وينبغي  ن تتـاح مج إأـار  
 قو  و ةثر مشو   فيتسـت القضـامل علـل عالقـات القـوة غـري املتهلاف ـة بإفسـاح جمـال إلدمـاج           
صــغار املــزارعني واملنــتجني ال ــناعيني لمغذيــة مج األســواو احملليــة واإلقليميــة  وة الــة  ايــة   

  قوقهم وتعزيز ا.
هلن ا ست ادة من ال ناعة الزراعية التنافسية باعتبار ا من حم زات التنميـة التـاملة   ومي - 32

املستدامة الم توفر فـرص العمـف  وتعـزز النمـو التـامف علـل تبـاو واسـا  وتسـهم مج تنويـا           
ــاعي         ــتمهلني ا جتمـ ــ  الـ ــود لتحقيـ ــذل جهـ ــا بـ ــيتي  الـ ــات. وسـ ــتهالا املنتجـ ــدة اسـ قاعـ

حتســني فــرص   ــو ا علــل الغــذامل وقــدر ا علــل ال ــمود  وا قت ــادي لل  ــات الضــعي ة  و
وبالتا  )هلينها من إتتاج املزيد من الغـذامل لتلبيـة ا تياجا ـا وا تياجـات انخـرين مـن خـالل        

 حتقي  م در إةامج للدخف.
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ومن ص ن األعمال التجارية الزراعية  ن تعال ج  عن أري  األتتبة املضـبلا هبـا علـل     - 33
اد الغذائيـة   وجـيف عـدم املسـاواة وحتقيـ  األ ـداي الـم ا حتديـد ا ل ـا           أول سلسلة اإلمد

ال قرامل. وميهلن  ن تـؤدي إقامـة روابـط  قـو  بـني املـزارعني وال ـناعة الزراعيـة  عـالوة علـل           
تعزيـز التهلـتالت واحتـاد املؤسسـات  إىل حتســني األمـن الغـذائي وا جتمـاعي  وزيـادة الــدخف         

ل الـــزراعيني و سمـــر م  وحتســـني الوصـــول إىل األســـواو احملليـــة  احلقيقـــي للمـــزارعني والعمـــا
 والعاملية  وتعزيز  وجيف ة املة سالسف اإلمداد  واإلسهام مج احلد من اخلسائر املادية.

ومن  جف حتسني اإلتتاجية  يتعني الترةيز علل إقامـة التعاوتيـات وراببـات املـزارعني      - 34
ــة واملنظمــات ال    ــال التجاري ــات األعم ــدعم صــرا ًة      ورابب ــم ت ــات النســائية ال ــة واجلمعي علمي

ا تياجــات صــغار املنــتجني الــزراعيني و صــحا  املتــاريا الزراعيــة ال ــغرية  وينبغــي ةــذلا  
حتديــد القيمــة املتوخــاة وإةــافتها إىل املتــاريا داخــف املــزارع وخارجهــا وبعــد فتــرة احل ــاد.  

ون وسـائف اإلتتـاج املسـتدام دون    و ذا صرط مسب   ام ملساعدة صغار املزارعني الـذين خيتـار  
ــا احملاصــيف خبســارة  والت ــدي لتهلــاليو التســوي  املرت     ــات املتا ــة   بي عــة  وتســنري اإلمهلات

 السوو. مج
 

من   داي التنميـة املسـتدامة     2ة الة النظم الغذائية املستدامة: ا دي  -خامسا  
   4-2الغاية 

وقــو تــد ور األراةــي وإزالــة  علــل 2030يعتمــد القضــامل علــل اجلــوع  لــول عــام  - 35
الغابات والت حر  و  ظ وترميم النظم اإليهلولوجية األرةية مثف الغابات واألراةي الرأبـة  

. و ــة  اجــة إىل اعتمــاد نارســات زراعيــة     2020واألراةــي اجلافــة واجلبــال  لــول عــام     
ات ال ـغرية   مستدامة وسهلة التهليو ما املناخ لزيادة إتتاجيـة املـزارعني مـن  صـحا  احليـاز     

وتعزيز فرص العمف خارج املزارع  و تتبة ا جرة املقررة  هبدي دعم احل ـول علـل الغـذامل    
والتن يو من الضغوط علل األراةـي  والت ـدي مج الوقـت ت سـيف للتحـديات الـم ميهلـن  ن        
ــتم هبــا اســتندام         ــم ي ــالنظر إىل البــرو ال ــا  وب ــذائي. باإلةــافة إىل ال ــل األمــن الغ ــؤثر عل ت

ي  والنظم الغذائية املعتمدة  واخلدمات املتا ة فيمـا يتعلـ  بـالنظم اإليهلولوجيـة  والـم      األراة
تت ثر علل او متزايد باجتا ات التحضر  فقد بات ُينظر بتهلف متزايـد إىل حتقيـ  ا زد ـار مج    
 املنــاأ  الري يــة  وإىل األقــاليم الري يــة واحلضــرية املســتدامة علــل  هنــا مــن املســائف الــم تتــهلف 

 جزملا   يتجز  من التوسا احلضري املستدام.
ويــتعني  ن تتــمف احللــول املتعلقــة باإلتتــاج الغــذائي املســتدام تظامــا متعــدد الوهــائو   - 36

ــل  ســاد مســتويات حمــددة مــن         ــة عل ــة األ يائي ــد مــن الهلتل ــتج املزي  ســتندام األراةــي  ُين
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الزراعــة احلراجيــة جتربــة تاجحــة   . وُتظهــر نارســات(6)اإلتتاجيــة املســتدامة لمراةــي واملــوارد
متمثلة مج تعدديـة الوهـائو  مـن خـالل التوفيـ  بـني اإلتتـاج الغـذائي املـ مون والقـدرة العاليـة            
علل التهليو البي ي  مثال عن أري  اعتماد تقنية تسميد األصـجار مج تظـم األراةـي املزروعـة     

التربــة. وبإمهلــان الــنظم  و باســتندام  ســيجة   ــظ التربــة للتقليــف قــدر اإلمهلــان مــن حتــات   
الزراعية امل ممة علل او ناثف  ن توفر ليس فقط السلا الزراعيـة  إمنـا  يضـا خـدمات الـنظم      
اإليهلولوجية األخر  للمناأ  احمللية واملناأ  اااورة  من خـالل ة الـة احل ـاظ علـل املـوارد      

وارد املائيـة التن يـو مـن    واملدخالت اإلتتاجية. ومـن صـ ن اتبـاع النـهج التراببـي مج إدارة املـ      
انثار الناص ة علل املياه والنباتات وموارد التربة  مج هف مراعـاة الظـروي البي يـة وا جتماعيـة     

 وا قت ادية املتغرية.
وتت ثر الزراعة والنظم الغذائية سـلبا بـتغري املنـاخ  و ـي مج الوقـت ت سـيف مـن العناصـر          - 37

إىل  20ألراةــي الزراعيــة وإزالــة الغابــات تتســببان مج الدافعــة إىل  دوثــيف. فبريقــة اســتندام ا
مج املائة من تراةمات غاز الدفي ة مج الغالي اجلوي. ومج املقابف  فـإن انثـار الناعـة عـن      30

تغري املناخ تقو ه سبف العيش الم تضمنها مزاولـة األتتـبة الزراعيـة لـد  ال  ـات ال قـرية مج       
اعية وغذائية  ةثر استدامة  مرا ةروريا علـل اـو متزايـد    العا . وسي ب  التحول إىل تظم زر

 لتعزيز القدرة علل التهليو ما انثار الناعة عن تغري املناخ وة الة األمن الغذائي.
وقد رةزت تتائج الدورة احلادية والعترين ملـؤ)ر األأـراي مج ات اقيـة األمـم املتحـدة       - 38

  علل انثار الضارة لـتغري املنـاخ   2015باريس مج عام اإلأارية بت ن تغري املناخ  املعقودة مج 
إزامل األمــن الغــذائي. ويؤةــد ات ــاو بــاريس الــذي جــر  التوصــف إليــيف مج إأــار ات اقيــة األمــم   
املتحدة اإلأارية بت ن تغـري املنـاخ علـل الـروابط القائمـة بـني ةـمان األمـن الغـذائي والقضـامل           

مج املائة من البلدان إدراج مسـ لة النظـر مج قبـاع     90علل اجلوع و ثار تغري املناخ. وقرر او 
الزراعة مج إأار املسا ات املعتـزم تقـدميها علـل املسـتو  الـوأين ملواجهـة تغـري املنـاخ. وتتـي           
املمارسات املستدامة املتبعة مج مزاولة األتتبة الزراعية وأريقة استندام األراةي حتقيـ  فـوز   

ــؤدي إىل حتســني   ــي األبعــاد: فهــي ت ــة مج    ثالث ــزارعني وســبف العــيش والتغذي ــة صــغار امل  إتتاجي
األرياي  وإىل تعزيز القدرة علـل التهليـو مـا تغـري املنـاخ  وإىل احلـد مـن ا تبعاثـات وزيـادة          
 زوتات الهلربون. ويتعني إ داث حتول منهجي مج السياسـات الزراعيـة والغذائيـة لهل الـة  ن     

توافقة ما املنـاخ. وسـيتبلب سـد الثغـرات     تهلون تلا املمارسات متمحورة  ول اإلتسان وم
املعرفية الهلـبرية إجـرامل دراسـات متواصـلة عـن األعتـا  الضـارة وانفـات واألمـراه   ـا مج           

 الا  مراه احليوان  من  جف الت دي لتغري املناخ.
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وما تزايد الوعي ب ن التغذية من املسائف األساسية لتحقي    داي التنميـة املسـتدامة     - 39
تقييم األمناط الغذائية بتهلف متزايد ليس بناملم علل خ ائ ها املعـز زة لل ـحة فحسـب     جيري 

إمنا  يضا علل  ساد قـدر ا علـل التن يـو مـن  ثـار تغـري املنـاخ. واتلـو تظـم اإلتتـاج تبعـا            
. (15) ختالي األمناط الغذائية  وتنتج عنها بالتا   ثار  تل ة علل صـعيد ا تبعاثـات واملـوارد   

 الد ئف  علل او متزايد  إىل  ن األمناط الغذائيـة الـم تهلـون  ـا  ثـار بي يـة قليلـة ةـثريا         وتتري
 .(16)ئمة ما مبادئ السالمة ال حيةتهلون متوا ما
وقد  ههر العمف ما احلهلومـات والتـرةامل هبـدي تعزيـز القـدرة علـل التهليـو   يـة          - 40

عدد من العوامف احلامـة لتحقيـ  النجـاح. و ـي تتـمف: التوصـف إىل فهـم واةـ  للسـياقات          
واملناهر الببيعية وسبف العيش علـل ال ـعيد احمللـي مـن  جـف إعـداد التـدخالت إعـدادا جيـدا           

ا تتيجًة إليالمل ا  تمام احملوري للمجتمعات احملليـة والنـاد   ـا مج    وامتالا زمام العمليات )ام
الا النسامل وال  ات الضعي ة  مج إأار  تتـبة التنبـيط  وإدمـاج املنظـور اجلنسـام وم هـوم       

 احلماية والتغذية مج عيا مستويات ت ميم الوامج وتن يذ ا ورصد ا.
ةاتـت الـوامج املتعلقـة بتحسـني القـدرة       وبالنظر إىل  جم ا  تياجات القائمة  فقـد  - 41

علــل التهليــو مــا  ثــار تغــري املنــاخ واحلــد مــن  ــاأر الهلــوارث مــن ااــا ت اات األولويــة     
لالبتهلار علل مد  السنوات الثالث املاةية. وقد ا اختبار ُتهج جديدة وجيـري العمـف  اليـا    

مرفـ  مواجهـة   ”رييب املعـروي بــ   علل توسيا تباقها. فعلل سـبيف املثـال  ُيعمـد  املتـروع التجـ     
من األسـر املعيتـية    1 000  الذي قدم الدعم املا  إىل “غري املناخ لتعزيز األمن الغذائي ثار ت

مج غواتيما  وزمبابوي مج إأار ا ستعدادات لاثار احملتملـة لظـا رة النينيـو واحلـد منـها   ول      
ريــا العمــف علــل مســتو  ااتمعــات  ليـة مؤسســية  ســتندام التنبــؤات املناخيــة مــن  جـف حت  

احمللية قبف  دوث ال دمات املناخية. و صار حتليف التهلـاليو وال وائـد الـذي  عجـري مج إأـار      
 تتبة املرف  املتار إلييف مج النيجر والسـودان إىل  ن العمـف املبهلـر بنـامل علـل التنبـؤات املتعلقـة        

 مج املائة. 50لبوارئ بنسبة باملناخ من ص تيف  ن يقلف من تهلل ة ا ستجابة حلا ت ا
وُيعتو تد ور التربة وتدرة املياه  يضا مـن املعوقـات الرئيسـية  سـتدامة وتعزيـز إتتـاج        - 42

الغــذامل علــل ال ــعيد العــاملي. وقــد  دت الزراعــة املهلث ــة للمحاصــيف مــن  جــف احل ــول علــل  
__________ 

 International Food Policy Research Institute, Global Nutrition Report 2015: Actions andاتظــــــــــــــــــــــــر:  (15) 

Accountability to Advance Nutrition and Sustainable Development (Washington, D.C., 2015), p. xxv,  
 .https://www.ifpri.org/publication/global-nutrition-report-2015متاح علل الرابط التا : 

 FAO, Plates, Pyramids, Planet: Developments in National Healthy and Sustainable Dietaryاتظــــــــــــــــر:  (16) 

Guidelines: a State of Play Assessment (2016) : متاح علل الرابط التا  www.fao.org/3/a-i5640e.pdf . 

https://www.ifpri.org/publication/global-nutrition-report-2015
http://www.fao.org/3/a-i5640e.pdf
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ــوترية  ســرع مــن الوقــت ا     ــة ب ــة املــوارد الببيعي ــة والغــذامل إىل إزال ــد ا.  الباق ــزم لتجدي ــذي يل ل
ــة  وتضــو        ــايت والترب ــد ور ةــبري مج الغبــامل النب ــوارد مج ت ــراط مج اســتغالل امل ويتســبب اإلف
العناصر املغذية مج التربة  وتق  إمدادات املياه مج انبار واألهنـار  نـا يـؤدي إىل تقلـ   ةـو      

(. والنــو  ــذه احللقــة مج إتتــاج املــواد العضــوية القــادرة علــل توليــد الباقــة )الهلتلــة األ يائيــة 
 .(17)لبي ة و د د األمن الغذائيامل رغة  ةرارا علل سالمة ا

وتتبلب زيادة اإلتتـاج الزراعـي ببريقـة مسـتدامة بـذل جهـود مـن  جـف إدارة التربـة           - 43
واملوارد املائية علل او متهلامف  إىل جاتـب ا سـت ادة مـن امليـاه واملـواد املغذيـة املسـتمدة مـن         

العضوية امل موتة  ةحمـ ة ااـاري  والسـماد  وميـاه ال ـري ال ـحي  ةـمن دورة         الن ايات
. وتهلتسي التربة   ية  يوية ليس فقط باعتبار ا وسـيلة لنمـو املـواد    (18)إتتاج الهلتلة األ يائية

الم يتم زرعها وإتتـاج الغـذامل  إمنـا  ـي ةـرورية  يضـا لتـوفري امليـاه النظي ـة ومواجهـة هـوا ر            
واجل اي. وتتهلف التربة  يضا  ةو  زن للهلربـون علـل األره. ويسـهم احل ـاظ     ال يضاتات 

عليها مج التهليو ما تغري املناخ والتن يو مـن  ـدة ت ثرياتـيف  مج  ـني  ن حتـات التربـة ميهلـن        
 ن يــؤدي إىل إحلــاو الضــرر با ياةــف األساســية  و  ــ  إىل تــدمري ا. لــذا فــإن صــياتة التربــة    

ل حي  ينبويان علـل  ثـار اات صـلة بتحقيـ    ـداي التنميـة املسـتدامة        وإدار ا علل النحو ا
 .15و  13و  6و  2

ومج قباع م ائد األماا  يؤدي صغار املنـتجني دورا رئيسـيا لهل الـة األمـن الغـذائي       - 44
والقضامل علل ال قر. ويـوفر صـغار ال ـيادين مـا يقـر  مـن ت ـو جممـوع إمـدادات األغذيـة           

لعـاملي  ولهلنـهم يظلـون يواجهـون صـعوبات مج الوصـول إىل األسـواو        البحرية علـل ال ـعيد ا  
ــن          ــادة الضــغوط الناصــ ة م ــة التــاملة لقبــاع م ــائد األمــاا  وزي ــت التنمي ــوارد. وةات وامل
القباعـات األخــر  )ةالســيا ة  وتربيــة املائيـات  والزراعــة  والباقــة  والتعــدين  وال ــناعة    

تـ ثري سياسـي  و اقت ـادي  قـو   ورامل اخن ـاه ةميـة       وتبوير ا ياةف األساسية( الم تتمتا ب
املــوارد املائيــة وبــروز  ديــدات إزامل املوائــف املائيــة والــنظم اإليهلولوجيــة املائيــة وســبف العــيش     
املستدامة مج ااتمعات احمللية ل ـغار ال ـيادين. وعلـل مـد  األعـوام الـثالثني املاةـية  هلئـت         

علل  ا ا علل ال عيد العاملي   و  هنـا سـجلت تراجعـا     ةمية ال يد من م ائد األماا الوية
مج بع  األ يان.  ما تربيـة املائيـات  الـم عوَّةـت عـن الـنق  القـائم مـن خـالل حتقيـ  منـو            

مج املائة  فهي توفر  اليا ما يقـر  مـن ت ـو جممـوع منتجـات األغذيـة        9 عدل إعا  بلغ 
__________ 

 (17) Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds.), Environmental resource management and the Nexus 

Approach: Managing Water, Soil, and Waste in the Context of Global Change  (Switzerland, Springer, 2016)  . 

 . /http://flores.unu.edu/good-practice-examples-and-future-research-needsاتظر:  (18) 

http://flores.unu.edu/good-practice-examples-and-future-research-needs/
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مج املائة من  جم استهالا األغذية البحرية علـل   60البحرية املستهَلهلة  ومن املتوقا  ن )ثف 
   إاا   يهلن قبف الا.2030ال عيد العاملي  لول عام 

وســتهلون  ــة ت ــاعالت بــني الــتغريات املناخيــة  علــل ال ــعيدين العــاملي واإلقليمــي      - 45
ات والعديد من العوامف األخر  الم تـنظم إيهلولوجيـا املـوارد وتوزيعهـا  وسـتؤثر تلـا الـتغري       

علل  دامل قباع م ائد األماا البحرية وقدرتـيف علـل تلبيـة معـد ت ا سـتهالا مج املسـتقبف.       
ويتمثف التحدي بالنسبة لهلف من م ائد األمـاا البحريـة وم ـائد األمـاا مج امليـاه الداخليـة       
مج حتقي  إدارة مستدامة لمرصدة السمهلية والنظم اإليهلولوجية ةـمن بي ـة ديناميهليـة مج هـف     

قلبات املناخ وتغريه   يث يتم حتقيـ   ق ـل قـدر مـن احملاصـيف دون املسـاد بقـدرة اإلتتـاج         ت
ملنــتجني  تظــرا إىل  ن  ةثــر مــن  املســتقبلية  وة الــة التوزيــا العــادل لل وائــد  خباصــة ل ــغار ا 

مج املائة من الذين يعتمدون اعتمادا مباصرا علل سالسف التوريـد التجاريـة ل ـيد األمـاا      90
ون مج القبــاع ال رعــي مل ــائد األمــاا ال ــغرية. و ــذا يتبلــب  علــل وجــيف اخل ــوص  يعملــ

)هلني جمتمعات صـغار ال ـيادين ةـي تتـارا مج عمليـات ااـاا القـرار وحتمـف املسـؤولية  مج          
 إأار ا ستندام املستدام ملوارد م ائد األماا.

ذيـة وحتقيـ  األمـن الغـذائي     وجيري  اليا الترةيز بقدر  ةو علـل دور األمـاا مج التغ   - 46
من خالل  تتبة متابعة املؤ)ر الدو  املعين بالتغذية  وإقرار جلنة م ائد األماا التابعـة لل ـاو   
مؤخرا للنبوط التوجيهية البوعية املتعلقة بضمان استدامة م ائد األماا ال ـغرية مج سـياو   

 حتقي  األمن الغذائي والقضامل علل ال قر.
ــياو ت - 47 ــدر        ومج س ــة وا  ــد األغذي ــزال مســ لة فاق ــذائي املســتدامة    ت ــاج الغ ــم اإلتت ظ

الغذائي تتهلف م در قل  صديد  ولهلنها تتي   يضا فرصة للعمف ميهلن  ن تنبوي علـل تـ ثري   
ةـبري مج حتقيـ  اسـتدامة الـنظم الغذائيـة. الــا  ن فاقـد األغذيـة وا ـدر الغـذائي علـل ال ــعيد           

مج  8مـن العوامـف الـم تسـهم مج تغـري املنـاخ  وميـثالن  ـوا          العاملي يتـهلالن عـامال رئيسـيا    
جيغـا أـن مـن مهلـافين ثـام       3.6املائة من جمموع اتبعاثات غاز الدفي ة علـل ال ـعيد العـاملي )   

جيغـا أـن مـن مهلـافين ثـام  ةسـيد الهلربـون مج السـنة          0.8 ةسيد الهلربـون مج السـنة زائـدا    
ــتندام األراةــي(. ويــ    ــتغريات مج اس ــن    تتيجــًة لل ــر  م ــا يق ــتندام م ــن   30تم اس ــة م مج املائ

األراةي الزراعيـة مج العـا   اليـا إلتتـاج غـذامل   يسـتهلهليف النـاد علـل اإلأـالو مج النهايـة.           
 38وإاا ما  ردتا التعبري عن  ذه القيمة من  يث استندام الباقـة  ميهلـن القـول إن مـا قـدره      

العامليـة ُيسـتندم إلتتـاج غـذامل تـتم خسـارتيف        مج املائة من إعا  استهالا الباقة مج تظم الغذامل
  و  دره مج هناية املباي.
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عة يـؤدي إىل  وعلل الرغم من  ن تزايد ا جتاه او إتتاج قـدر  ةـو مـن األغذيـة امل ـنَّ      - 48
مزيد من ا در علل مستو  الت نيا  فمن املمهلن  يضا  ن ُينظر إىل  ذا ا جتاه باعتباره يتـي   

مج املائـة فقـط مـن     50ة األغذية و ـدر ا. فعلـل سـبيف املثـال  يتحـول      فرصة للحد من خسار
األمــاا ااهــزة صــناعيا إىل غــذامل  ولهلــن اســتندام التهلنولوجيــا البســيبة واملبتهلــرة يتــي           
احل ــول علــل املغــذيات الدقيقــة لالســتهالا البتــري بتهلل ــة منن ضــة مــن األمــاا الهلــبرية   

 ات الدقيقة مثف احلديد  والزتا  والهلالسيوم.و و ما يؤدي إىل رفا مستويات املغذي
وميهلن لعملية ت نيا األغذية  ن تزيـد مـن قـدرة ال  ـات الضـعي ة علـل ال ـمود  مـام          - 49

ال دمات اخلارجية  من خالل ا ست ادة إىل  د ةبري من ر د املال املا  والبتـري واملـادي   
ة اجلمـا )مر لـة مـا بعـد جـين      وا جتماعي. ومن صـ ن التـدخالت املضـبلا هبـا خـالل مر لـ      

احمل ـول( والت ـنيا ةـمن سلسـلة اإلمـداد  ن يهلـون  ـا تـ ثري ةـبري علـل األمـن الغـذائي مــن             
 خالل ما يلي:

إةافة القيمة إىل املواد اخلـام  مـا تـوافر إمهلاتيـة زيـادة دخـف صـغار م ـنعي          ) ( 
  (19)ئدات املزارعني علل منتجا ماألغذية وزيادة عا

موعــة متنوعــة مــن األغذيــة احملليــة  واإلســهام مج ا قت ــاد احمللــي اســتندام جم ) ( 
 واستقالل البلد واةت ائيف الذايت وسيادتيف الغذائية 

 توفري فرص العمف خارج املزارع وتنويا سبف عيش ال  ات الضعي ة  )ج( 
زيادة توافر األغذية علل مستو  األسر املعيتية وااتمعات احمللية من خـالل   )د( 
 فاقد األغذية مج مر لة ما بعد احل اد وخسارة املنزون الغذائي خ   
احلضــرية والري يــة علــل الغــذامل.     زيــادة فــرص   ــول ال قــرامل مج املنــاأ        ) ـ( 

ميهلن  ن يبلغ فاقد احلبو  مج مر لة مـا بعـد احل ـاد مج  فريقيـا جنـو  ال ـحرامل الهلـو          إا
ال  وميهلـن  ن يلـيب فاقـد الغـذامل احلـد األدىن      باليني دو ر سنويا  علل سبيف املثـ  4ما جمموعيف 

  (20)مليون صن  علل األقف 48ة لـ من ا  تياجات الغذائية السنوي

__________ 

 Stephen Morse, Nora McNamara and Moses Acholo, “Sustainable Livelihood Approach: A criticalاتظــــر:  (19) 

analysis of theory and practice”, Geographical Paper No. 189 (Department of Geography, University of 

Reading, United Kingdom, 2009)    : متــــــــاح علــــــــل الــــــــرابط التــــــــا  www.reading.ac.uk/web/FILES/ 

geographyandenvironmentalscience/GP189.pdf . 

 .Mo Ibrahim Foundation, “African agriculture: from meeting needs to creating wealth (Tunis, 2011), p. 4اتظر:  (20) 

http://undocs.org/ar/www.reading.ac.uk/web/FILES/
http://undocs.org/ar/www.reading.ac.uk/web/FILES/
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تناول املسائف املتعلقة  ومية األغذية وتل ها من خالل حتسني مـدة صـال ية    )و( 
 ا ستهالا  و و بالتا  ما يسهم مج توافر الغذامل علل مستو  ااتمعات احمللية 

إتا ــة منــو إلتتــامل النقابــات والتعاوتيــات  والقيــام مج الوقــت ت ســيف بتعزيــز     )ز( 
ــتهللم ب ــوت وا ــد باســم  تلــو ال  ــات الضــعي ة  مــن خــالل ا ســتعاتة      وتقويــة عمليــة ال

 بالتهلنولوجيات وا ياةف األساسية واملعاري.
 

ــز الوصــول إليهــا     -سادسا   وتقاســم احل ــاظ علــل التنــوع اجلــيين الزراعــي  وتعزي
 5-2من   داي التنمية املستدامة  الغاية  2املنافا: ا دي 

ــة والقضــامل علــل اجلــوع   ــة       - 50 ــة الزراعي ــادة اإلتتاجي ــة لزي باإلةــافة إىل اجلهــود املبذول
جهود متزايدة ُتبذل للتن يو من الت ثريات الناص ة علـل األمـد البويـف تتيجـًة ل قـدان التنـوع       

وع اجليين للمحاصـيف   يـة  امـة لتعزيـز القـدرة علـل ال ـمود مج        البيولوجي. إا يهلتسي التن
قباع الزراعة والوقاية من خسـارة احملاصـيف علـل تبـاو واسـا بسـبب تغـري الظـروي البي يـة.          
ومــا الــا  فقــد تســارعم فقــدان التنــوع البيولــوجي مــن خــالل األتتــبة البتــرية علــل مــد    

ــوع اجلــيين    75مــا ي ــف إىل  األعــوام اخلمســني املاةــية  وا بال عــف فقــدان    ــة مــن التن مج املائ
مج املائـة مـن ا  تياجـات     95توعا فقط من احملاصـيف الـم تلـيب انن     40للمحاصيف. و ناا 

من الباقة املتولدة من الغذامل علل ال عيد العاملي  مج  ني  ن جمموعة فرعية مؤل ـة مـن ةسـة    
 لباقة علل ال عيد العاملي.مج املائة من استهالا ا 60حماصيف من احلبو  توفر 

ــة والزراعــة ا ت ــاو      - 51 ــة لمغذي ــة النباتي ــة بتــ ن املــوارد الوراثي وتتــهلف املعا ــدة الدولي
الدو  الو يد امللزم قاتوتا بت ن اإلدارة املستدامة للموارد الوراثيـة النباتيـة لمغذيـة والزراعـة.     

امها ببريقــة مســتدامة  تعــا   ــذه ومــن خــالل تعزيــز   ــظ املــوارد الوراثيــة النباتيــة واســتند
املعا دة ال ـالت ا امـة القائمـة علـل صـعيد اإلدارة املسـتدامة للمـوارد الزراعيـة والببيعيـة مج          

 سياو تغري املناخ.
ويت لو النظام الدو  املتعل  باحل ـول علـل املـوارد الوراثيـة وتقاسـم منافعهـا  الـذي         - 52

  من ات اقية التنوع البيولـوجي   5-2املستدامة  الغاية  من   داي التنمية 2يستند إلييف ا دي 
وبروتوةــول تاغويــا بتــ ن احل ــول علــل املــوارد اجلينيــة والتقاســم العــادل واملن ــو للمنــافا  

وجي  وةــذلا مــن صــهلوا تهلميليــة  الناصــ ة عــن اســتندامها امللحــ  بات اقيــة التنــوع البيولــ 
راثيــة النباتيــة لمغذيــة والزراعــة ومبــادئ بــون  مج الــا املعا ــدة الدوليــة بتــ ن املــوارد الو   ــا
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ــة والتقاســم ال    ــة بتــ ن احل ــول علــل املــوارد اجليني ــد الناصــ ة   التوجيهي عــادل واملن ــو لل وائ
 .(21)استندامها عن
ويؤدي النظام املتعدد األأراي للح ول علل املوارد وتقاسم املنافا املت ف باملعا ـدة   - 53

ــة لمغذيــة والزراعــة دورا مج تيســري التعــاون الــالزم بــني    الدوليــة بتــ ن املــوارد الوراثيــة  النباتي
البلدان لتبادل املوارد الوراثية النباتيـة ألغـراه عمليـات ا سـتنبات وإجـرامل البحـوث الزراعيـة        
هبدي زيادة قـدرة اإلتتـاج الزراعـي علـل التهليـو وتعزيـز الزراعـة املسـتدامة. و تـوي النظـام           

مليـون مـادة مـن مـواد احملاصـيف النباتيـة الـم يـتم          1.8 ةثـر مـن    املتعدد األأـراي  اليـا علـل   
يــني مـادة مــن تلـا املــواد منــذ   مال 3.2ععهـا مــن منـاأ  معينــة  وقــد ا تقـف مــا يزيـد علــل     

. ومن خالل النظـام املتعـدد األأـراي  تسـهم املعا ـدة الدوليـة مج حتقيـ  الغـايتني         2007 عام
التنمية املسـتدامة  املتعلقـتني   ـظ املـوارد الوراثيـة      الواردتني مج إأار   داي  6-15 و 2-5

مــن   ــداي  يتتــي   16 و 13واحل ــول عليهــا وتقاســم منافعهــا  واملتــوائمتني مــا ا ــدفني   
رابعــا(. وقــد   املرفــ   ال ــرع UNEP/CBD/COP/DEC/X/2املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي )اتظــر 

 عدرجــت  يضــا مســ لتا احل ــول علــل املــوارد الوراثيــة وتقاســم منافعهــا علــل جــدول  عمــال     
امل اوةات املتعلقة بإبرام صا دو  ملزم قاتوتا مج إأار ات اقية األمـم املتحـدة لقـاتون البحـار     

 .  بت ن   ظ التنوع البيولوجي البحري مج املناأ  الواقعة خارج تباو الو ية الوأنية
ويرةز صندوو تقاسـم املنـافا التـابا للمعا ـدة الدوليـة بتـ ن املـوارد الوراثيـة النباتيـة           - 54

لمغذية والزراعة  باعتباره إ د  انليات الرئيسية لتقاسم املنافا  علل دعـم صـغار املـزارعني    
اصـيف احملليـة   واملعنيني باستنبات األتواع احمللية مج البلدان الناميـة مـن  جـف تهلييـو البـذور واحمل     

ما املتبلبات البي ية وا جتماعية املتغرية  وبالتا  اإلبقامل علل سبف عيتهم. ويدعم ال ـندوو  
مؤسســات البلــدان الناميــة الــم تضــا خببــا اســتراتيجية للتعامــف مــا تغــري املنــاخ مــن خــالل    

ــواع مــن احملاصــيف الــم تتهليــو مــا تغــري املنــاخ. و     يــدعم اســتندام التنــوع اجلــيين وتبــوير  ت
ال ـــندوو  يضـــا تنميـــة قـــدرات مؤسســـات البحـــث الـــم ُتعـــت بعمليـــة التتـــارا مج وةـــا    

ســتنبات والبحــث اجلــيين. ومنــذ  التهلنولوجيــات وتقلــها لغــره   ــظ التنــوع البيولــوجي وا  
من البلدان مج تبـوير حماصـيف تتهليـو مـا      40مؤسسة و  200  صارا  ةثر من 2009 عام

الـدعم مج جهود ـا املبذولـة  ـذه الغايـة. ويتـهلف ال ـندوو         تغري املناخ  وتلقت تلا اجلهات
 يضا جزملا من استراتيجية )ويف املعا دة الدولية  وقد  عتتين باعتباره  لية رئيسية لتعزيـز تـوافر   
املوارد املالية  وحتقي  الت افية والهل املة وال عالية مج توفري تلا املوارد لتن يـذ األتتـبة املقـررة    

 مج إأار ا.
__________ 

 .UNEP/CBD/COP/10/27, decosopm X/1 اتظر: (21) 

http://undocs.org/ar/UNEP/CBD/COP/DEC/X/2
http://undocs.org/UNEP/CBD/COP/10/27
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ســهم صــغار املــزارعني األسمــريني  والتــعو  األصــلية مــن خــالل تظمهــا الغذائيــة   وُي - 55
والسهلان األصليون من خالل معارفهم التقليديـة  إسـهاما  ساسـيا مج حتقيـ  ا سـتدامة البي يـة       
و  ظ النظم الزراعية مـن النا يـة اجلينيـة  بوصـو تلـا اجلهـات مـن اجلهـات الوديعـة ل هـم            

ــان   يتهليــو )امــا مــا الــ  ــة  مج   ي ــة وقــدرات األره  وإدامــة اإلتتاجي ــة احمللي نظم اإليهلولوجي
ةثرية  علل  راه  امتية باستندام تقنيات إدارة األراةي املعقـدة واملبتهلـرة الـم جتمـا بـني      

 املعاري احمللية واملنتجات التقليدية والتهلنولوجيا احلديثة.
املعا ــدة الدوليــة بتــ ن املــوارد الوراثيــة   املتعلقــة  قــوو املــزارعني  تقــرّ  9ومج املــادة  - 56

النباتية لمغذيـة والزراعـة جبهـود املـزارعني ومسـا تهم ا ائلـة مج عمليـة تبـوير و  ـظ تنـوع           
احملاصيف. وتـن  املـادة علـل  ن تتنـذ البلـدان إجـراملات لهل الـة علـة  مـور مـن بينـها:  ايـة             

ة مج تقاسـم املنـافا الناصـ ة عـن اسـتندام      املعاري التقليديـة  واحلـ  مج املتـارةة ببريقـة عادلـ     
املوارد الوراثية النباتية  واحل  مج املتارةة مج صنا القرار علـل ال ـعيد الـوأين بتـ ن املسـائف      
املتعلقة   ظ املوارد الوراثية النباتية واستندامها ببريقة مستدامة  واحل  مج   ظ واسـتندام  

ن. وتـن  املعا ـدة  يضـا علـل  ن تعمـف البلـدان علـل        وتبادل وبيا البذور الم جينيهـا املزارعـو  
 زيادة وعيها ب  ية  قوو املزارعني وتبادل اخلوات واملعاري هبدي إعمال تلا احلقوو.

 
 وسائف التن يذ   -سابعا  

    - 2من   داي التنمية املستدامة  وسيلة التن يذ  2ا ستثمار: ا دي   
رة عن املـؤ)ر الـدو  الثالـث لتمويـف التنميـة ورامل      ةاتت خبة عمف  ديس  بابا ال اد - 57

  ز التزام الدول األعضـامل بتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل النـهوه بـاألمن الغـذائي والتغذيـة  مـا          
ــامل      ــغرية والنسـ ــازات ال ـ ــحا  احليـ ــبة  صـ ــتثمار مج  تتـ ــل ا سـ ــاص علـ ــيف خـ ــز بوجـ الترةيـ

. وملنظومـة األمـم   (22)ت املـزارعني املزارعات  وةذلا مج  تتـبة التعاوتيـات الزراعيـة وصـبهلا    
املتحدة دور حموري تؤدييف مج دعم إدماج املبادئ الم  قر ا مؤخرا جلنة األمـن الغـذائي العـاملي    

ــة   ةــمن السياســات والتتــريعات   (23)بتــ ن ا ســتثمارات املســؤولة مج الزراعــة وتظــم األغذي
 واخلبط ا ستثمارية الوأنية.

ويتسم املتهد ا ستثماري بوجود م ادر جديدة للتمويف   ـا مج الـا عـدد متزايـد      - 58
من املؤسسات اخلاصة وصـنادي  ا سـتثمار. وبـد ت مؤسسـات )ويـف جديـدة بـالظهور  مـن         

__________ 

 .13  ال قرة 69/313اتظر القرار  (22) 

   .www.fao.org/3/a-ml291e.pdfمتاح علل الرابط التا :  (23) 

http://www.fao.org/3/a-ml291e.pdf
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قبيـــف صـــندوو ةوبنـــهاغن األخضـــر للمنـــاخ وم ـــاري التنميـــة  مثـــف امل ـــري انســـيوي   
ــادة ال ــ   ــة  بقي ــة التحتي ــديره ا حتــاد    لالســتثمار مج البني ــذي ي ــد ال ــة اجلدي ني  وم ــري التنمي

 الروسي والوازيف وجنو   فريقيا وال ني وا ند )بلدان الويهلس(.
و  تزال املؤسسات املالية الدولية  و  سيما م اري التنمية علـل ال ـعيدين العـاملي     - 59

ــة والزراعــة. ف ــي عــ      ــف مج قبــاع األغذي ــا للتموي   2014ام واإلقليمــي  تتــهلف م ــدرا  ام
ةاتـت اجلهـات املقِرةـة الـثالث األوىل للقبـاع العـام مج جمـال األغذيـة والزراعـة  ـي: البنــا           

بليـون دو ر(    1.26باليني دو ر(  وم ري التنمية انسيوي ) ـوا    3الدو  ) ةثر من 
مليـــون دو ر(.  مـــا مؤسســـة التمويـــف الدوليـــة  713وال ـــندوو الـــدو  للتنميـــة الزراعيـــة )

ــ ــدَّان  وامل ـ ــا ُيعـ ــتعمري  فإهنمـ ــامل والـ ــاص.    ري األوروس لاتتـ ــاع اخلـ ــني للقبـ ــو املقرةـ  ةـ
بليـون دو ر وبليـون دو ر    1.3خي  ان لمغذية والزراعة  علـل التـوا   مـا يزيـد علـل       إا

تقريبا. و ة توقعات ب ن يستمر  جم اإلقراه الزراعي من جاتـب املؤسسـات املاليـة الدوليـة     
ــل  ــاع. وعل ــادة  جــم اســتثماره       مج ا رت  ــي زي ــة األفريق ــزم م ــري التنمي ــال  يعت ســبيف املث

بليــون دو ر ســنويا خــالل  2.4مليــون دو ر إىل  700الزراعــي  قــدار ثالثــة  ةــعاي  مــن 
 .(24)2017ر املقبلة  بدملا من عام السنوات العت

ا منـذ إتتـائيف   و  يزال الوتامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي الذي دخف عاميف الساب - 60
  2009عـام   للمساعدة علل تن يذ التعهدات الم  علنتها جمموعة العتـرين مج  2010مج عام 

يؤدي دورا  اما مج املتـهد ا سـتثماري الزراعـي. و ـ  انن  تلقـل الوتـامج تعهـدات يبلـغ         
مــن  جــف  “تافــذة القبــاع العــام” بليــون دو ر   ــا مج الــا بليــون دو ر لـــ  1.3جمموعهــا 

ســاعدة الـــوامج القبريــة الناصـــ ة عــن عمليـــات التنبــيط القبريـــة علــل تبـــاو القبـــاع       م
تافـــذة القبـــاع ” بليـــون دو ر لــــ 0.3ةالوتـــامج التـــامف للتنميـــة الزراعيـــة مج  فريقيـــا  و  

ــف والق ــري  وةــماتات        “اخلــاص ــدين البوي ــل األم ــروه عل ــدل ق ــا تق ــتم مج إأار  ــم ي   ال
م  تتــبة القبــاع اخلــاص مج جمــال التنميــة الزراعيــة واألمــن   ا ئتمــان و ســهم ر د املــال لــدع 

الغذائي. ومن املنتظر إأالو دعوة جديدة لتقـدل مقتر ـات مج إأـار  ـذا الوتـامج قبـف هنايـة        
 مليون دو ر. 150  وُيتوقا  ن يس ر الا عن توزيا مبلغ إةامج قدره 2016عام 
 

    -2وسيلة التن يذ  من   داي التنمية املستدامة  2التجارة: ا دي   
ا تتويج املؤ)ر الوزاري العاصر ملنظمـة التجـارة العامليـة  املعقـود مج تـريوس مج ةـاتون        - 61

  بـإعالن وزاري وسـتة قـرارات وزاريـة  تتـري  ربعـة منـها إىل الزراعـة         2015األول/ديسمو 
__________ 

 .FAO, IFAD and WFP, Achieving Zero Hungerاتظر:  (24) 
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ر  و ليـة الضـماتات   علل وجيف التحديد  و ي تتعل   ا يلي: القدرة التنافسـية مج جمـال الت ـدي   
اخلاصة للبلدان الناميـة  وا  ت ـاظ  نزوتـات  هلوميـة مـن الغـذامل ألغـراه األمـن الغـذائي           
والقبن. وجتدر اإلصـارة إىل  ن ا لتزامـات املتعلقـة بالقـدرة التنافسـية مج جمـال الت ـدير تـن          

ة النمـو  باسـتثنامل   علل اإلزالة ال ورية  ستحقاقات إعاتات الت دير من جاتب البلدان املتقدمـ 
عدد قليف من املنتجات الزراعية  مج  ني  ن البلدان النامية لن تزيف تلـا اإلعاتـات إ   لـول    

  وبوترية  بب  مج  ا ت معينة. وفيما يتعلـ  باألصـهلال األخـر  لسياسـات     2018هناية عام 
ة(  فـإن الضـوابط   الت دير )ائتماتات الت ـدير  واملعوتـة الغذائيـة  ومتـاريا التجـارة احلهلوميـ      

الواردة مج القرار  ـي  قـف صـرامة  ولهلنـها  ـدي  يضـا إىل التقليـف قـدر اإلمهلـان مـن انثـار            
 املنلَّة احملتملة  ذه السياسات علل التجارة.

و ةد املؤ)ر الوزاري جمـددا  مج قـراره املتعلـ  با  ت ـاظ  نزوتـات  هلوميـة  علـل         - 62
ــيف منظمــ    ــذي ســب   ن  برمت ــاو ال ــة مج إ ا ت  ــؤرخ    ة التجــارة العاملي ــام امل ــس الع ــرار اال أــار ق

  الــذي يــن  علــل  ن ميتنــا األعضــامل عــن ا عتــراه  مــن   2014تتــرين الثــام/توفمو  27
خالل  لية تسوية املنازعات التابعة ملنظمة التجارة العامليـة  علـل امتثـال  ي عضـو مـن البلـدان       

املنــف بالتجــارة املقــدم للمحاصــيف الغذائيــة األساســية  الناميـة  لتزاماتــيف املتعلقــة بالــدعم احمللــي 
التقليدية عن أريـ  بـرامج قائمـة تتعلـ  با  ت ـاظ  نزوتـات  هلوميـة مـن الغـذامل ألغـراه           
األمن الغذائي. وةلو املـؤ)ُر الـوزاري  مج قـراره املتعلـ  بتليـات الضـماتات اخلاصـة  بإعـداد         

هلنـيف  ةـد  يضـا مـن جديـد  ن البلـدان الناميـة        برتامج عمف للم اوةات بت ن  ذه املس لة  ول
 سيهلون  ا احل  مج  ن تلج  إىل مثف  ذه انلية.

ــة )اتظــر       - 63 ــيف منظمــة التجــارة العاملي ــذي  برمت ــ  بتيســري التجــارة ال ــي  ا ت ــاو املتعل ويت
WT/MIN(13)/36  و WT/L/911  وWT/L/940     فرصة لتقلي  وقـت وتهلل ـة  تتـبة التجـارة )

الدولية من خالل فره واجبات ملزمة علل  عضـامل منظمـة التجـارة العامليـة  والـا لتحسـني       
صــ افية وة ــاملة اإلجــراملات احلدوديــة. ويهلتســي جتهيــز املعــامالت التجاريــة بوســائف ســريعة    

علــل ال ــعيد الــدو      التجاريــةوســهلة   يــة بالغــة لزيــادة القــدرة التنافســية للمؤسســات       
ــة  الــم  ــي  سا   و  ســة مــن  يــث التوقيــت تظــرا لق ــر   ســيما مج جتــارة املنتجــات الزراعي
 صال يتها. مدة
 

مـــن   ـــداي التنميـــة  2تقلـــب األســـعار و ســـواو الســـلا األساســـية الغذائيـــة: ا ـــدي   
 ج-2املستدامة  وسيلة التن يذ 

ــة مــن اوي الــدخف املــن   - 64 ن    ســوامل مج املنــاأ  احلضــرية  يتعــره مســتهلهلو األغذي
الري ية  ألةو انثـار الناعـة عـن تقلبـات  سـعار الغـذامل والـدخف  تظـرا إىل  ن الغـذامل ميثـف             و
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مج املائة مـن تلـا    60جزملا ةبريا من م روفات  سمر م  ويتجاوز مج ةثري من األ يان تسبة 
ــر مج املنــ     ــد ال ق ــثري النمــو احلضــري الســريا وتزاي ــن  امل ــروفات. وي اأ  احلضــرية جمموعــة م

 التواغف بت ن األمن الغذائي وُتظم اإلمداد والتوزيا مج املناأ  احلضرية.
مـن   17ومن ص ن  ي ة بي ة جتاريـة ميهلـن التنبـؤ هبـا )علـل النحـو املتـوخل مج ا ـدي          - 65

ــة   ــة املســتدامة  الغاي (  ن تســاعد علــل تتــجيا ا ســتثمارات البويلــة   10-17  ــداي التنمي
الهل يلة  واصلة تعزيز القدرة اإلتتاجية لبلد ما. وعلل  ـذا األسـاد  فـإن صـروط الن ـاا       األمد

إىل األسواو  سوامل ت اا صـادرات بلـد مـا إىل األسـواو األجنبيـة  و ت ـاا واردات بلـد مـا إىل         
دت األسواو احمللية  ُتعمد  من احملد دات ا امة ل عالية التجارة بوص ها وسـيلة للتن يـذ. وقـد صـه    

التعري ات اجلمرةية املببقة علـل السـلا املسـتوردة اخن اةـا علـل مـّر الوقـت مج عيـا البلـدان          
املتقدمة النمو والبلدان النامية و قف البلدان منـوا. والقـو  احملرةـة الرئيسـية  ـذا ا جتـاه العـاملي        

اي  والتوسـا  تتمثف مج التحرير التـدرجيي الـذي حتقـ  مج إأـار النظـام التجـاري املتعـدد األأـر        
ــر    ــار ا ت اقـــات التجاريـــة اإلقليميـــة  وحتريـ األخـــري مج الن ـــاا الت ضـــيلي إىل األســـواو مج إأـ

فضــليات غــري القائمــة علــل    التعري ــات اجلمرةيــة مــن جاتــب وا ــد  و ببــات تظــام األ      
 باملثف. املعاملة
املعلومـات   وتتمثف إ د  انليات الرئيسية لتحسني ص افية األسواو الزراعية مج تظام - 66

باعتبـاره منـوا متعـدد     2011املتعلقة باألسواو الزراعية الذي  ألقتيف جمموعة العترين مج عام 
الوةا ت لتعزيز التـ افية مج األسـواو الغذائيـة الدوليـة وتيسـري تنسـي  السياسـات مج  وقـات         

  )هلـن  عدم اليقني الم تسود األسواو. ومن خالل العمف بتـهلف وثيـ  مـا البلـدان املتـارةة     
النظام من حتسني ما  و متوافر علل صعيد توقعـات السـوو واملعلومـات املتعلقـة بالسياسـات       
و ي متا ة للجمهور عـن أريـ  قاعـدة بياتـات م تو ـة  ودعـم البلـدان مج تن يـذ منـهجيات          

نة جلما البياتات وحتليلها وتتر ا  وقدم النظام  يضا رؤ  جديـدة لتحسـني فهـم ورصـد     حمسَّ
لسوو  وعزز احلوار املتعل  بالسياسات والتعلم املتبـادل فيمـا بـني البلـدان املتـارةة      تبورات ا

مج إأــار ةــفئ مــن  عمــال ال ريــ  العــاملي املعــين باملعلومــات املتعلقــة ب ســواو الغــذامل ومنتــد      
 .(25)ستجابة السريعة التابعني ليفا 
 

 التهلنولوجيا    
ــا املعلومــات وا ت ــا ت مج       - 67 ــ  مبتهلــرة  ســتندام تهلنولوجي ــ  أرائ مــن صــ ن تببي

السياو الري ي  ما الترةيز بتـهلف رئيسـي علـل الزراعـة   ن يعـزز التنميـة الزراعيـة والري يـة.         
__________ 

  ./www.amis-outlook.orgاتظر:  (25) 

http://www.amis-outlook.org/
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وميهلن لتحسني فرص احل ول علل املعلومات  ن يساعد  صحا  امل لحة مج ااـال الزراعـي   
ة واســتندام املــوارد املتا ــة لبلــوغ  ق ــل درجــات اإلتتاجيـــة       علــل ااــاا قــرارات مســتنري    

وا ستدامة. ومج  ذا القباع الذي  صب  علل او متزايـد ةـثري ا عتمـاد علـل املعـاري  مـن       
ص ن احل ـول علـل املعلومـات ال ـحيحة مج الوقـت املناسـب  بال ـيغة السـليمة ومـن خـالل           

معيتـة السـهلان العـاملني مج ميـدان الزراعـة       القنوات املالئمة  ن ُيحدث فرقا جو ريا مج سـبف 
 وامليادين اات ال لة.

إا ميهلــن لتهلنولوجيــا املعلومــات وا ت ــا ت  ن تتــي  إمهلاتــات ةــبرية لــدفا عجلــة    - 68
 ي الــم تتهليــو مــا تقلبــات املنــاخ    -النمــو ا قت ــادي  وتتــجيا الزراعــة الذةيــة مناخيــًا  

وحتسني سبف املعيتة  وزيادة ة املة سالسف اإلمداد الزراعية. وتتـمف تهلنولوجيـا املعلومـات    
تســـنري ا ألغـــراه الزراعـــة اإللهلتروتيـــة التببيقـــات املســـتندة إىل   وا ت ـــا ت الـــم ميهلـــن

اإلتترتت  و دوات ا ستتعار  وتهلنولوجيـات حتليـف البياتـات  وةـذلا األجهـزة الالسـلهلية       
وا واتو و جهـزة التل زيـون وصـبهلات البياتـات وا واتـو احملمولـة والسـواتف. وجيـري  اليـا          

هبا علل ا ـاتو احملمـول لتحليـف درجـات الضـعو ورسـم       استندام الُنظم الم ميهلن ا ستعاتة 
اخلرائط اات ال لة دعما  ااا القرارات  ينما   تهلـون األصـهلال األخـر  جلمـا البياتـات      
متا ــة  و عنــدما تنبــوي علــل  ــاأر ةــبرية. وةــثريا مــا تــتم ا ســتعاتة بالتهلنولوجيــا النوويــة  

التحـات  مـن  جـف حتديـد فعاليـة اسـتراتيجيات       لتقييم تد ور التربة وفقدان التربة النـاجم عـن   
 .(26)تلوث املياه والتربة وا وامل  ظ التربة واملياه  ومعاجلة 

وتـوفر ُتظـم سـواتف الت ـوير  علـل اــو متزايـد  البياتـات واملعلومـات لرصـد اإلتتــاج           - 69
لببيعيـة.  الزراعي والهلتو املبهلر عن األ وال اجلوية السي ة والهلوارث الناعة عـن الظـوا ر ا  

ــاتلية        ــا ت السـ ــر ا ت ـ ــدة  تيس ـ ــاتية املعقـ ــوارئ اإلتسـ ــا ت البـ ــوارث و ـ ــة الهلـ ومج  الـ
ا ةبالع ب تتبة التنسي  الم ُتعتو ةرورية إلجياد فهم سريا لنباو الضـرر ولوةـا عمليـة    
ة التنبــيط املعقــدة املتعلقــة بالغــذامل وامليــاه وغري ــا مــن الضــروريات. وُتعمــد  تهلنولوجيــا املال ــ 

وحتديد املواقا بواسبة السواتف من العناصر الم   غت عنها لتتبا واقت امل  ثـر اجلهـود املبذولـة    
 من  جف حتقي  األمن الغذائي  ثنامل  ذا النوع من األ داث املدمرة.

 

__________ 

متـروعا مـن متـاريا التعـاون الـتقين املتعلقـة بـإدارة امليـاه          50اةبلعت الوةالة الدولية للباقة الذرية  وا   (26) 
 واألقاليمي.والتربة علل ال عيد الوأين واإلقليمي 
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 2030مواملمة اجلهود العاملية ما خبة التنمية املستدامة لعام  -ثامنا  
مج مؤ)ر األمـم املتحـدة للتنميـة     “حتدي القضامل علل اجلوع”ااذ األمني العام مبادرة  - 70

. و حت املبادرة مج اجلمـا  2012املستدامة الذي ُعقد مج ريو دي جاتريو  الوازيف  مج عام 
بني  تلو  صحا  امل لحة لتحقي  تلا الرؤية املتترةة  و  ـدثت تغـريا توعيـا مج البريقـة     

حـول مـن تظـرة اليـ د إىل تظـرة الثبـات اإلجيـاس مج العـزم          الم ُينظر هبا إىل اجلـوع   ي مج الت 
والا با ستناد إىل  ـوا  ةسـة عناصـر مـن صـ هنا  ن تتـي   جمتمعـًة  القضـامل علـل اجلـوع            

 والقضامل علل  سو   صهلال سومل التغذية  وإتتامل تظم غذائية صاملة للجميا ومستدامة.
ــادرة   - 71 ــت مب ــل اجلــوع  ”وةات ــة   ورا “حتــدي القضــامل عل ــد صــو جهــات فاعل مل تو ي

متعددة  ول رؤية متترةة لعـا  خـال مـن اجلـوع ومـن سـومل التغذيـة وفقـر األريـاي  ميهلـن           
حتقيقها من خالل اتباع هنج متهلامف وإ داث حتول توعي مج الـنظم الغذائيـة. ومج ال تـرة مـن     

ميالتـو    صارةت منظومة األمم املتحدة مج معـره  2015 يار/مايو إىل تترين األول/ ةتوبر 
  “جلـوع: متحــدون مــن  جــف عــا  مســتدام حتــدي القضــامل علــل ا”حتــت صــعار  2015لعـام  

وسلبت الضـومل علـل جهود ـا التعاوتيـة مـن  جـف حتقيـ  األ ـداي اإلمنائيـة لمل يـة  وتعزيـز            
احلــوار  وزيــادة الــوعي العــام  ســائف األمــن الغــذائي والتغذيــة  والتنميــة الري يـــة  واإلدارة          

 وارد الببيعية.املستدامة للم
حتـدي القضـامل علـل    ”وقد جر  ا سترصاد  يضا بالعناصر املتهلاملة واملتراببة ملبادرة  - 72

  2030مـن   ـداي التنميـة املسـتدامة مج إأـار خبـة عـام         2من  جف وةا ا دي  “اجلوع
منــذ اعتمــاده ليهلــون متوائمــا )امــا مــا عيــا األ ــداي املن ــوص   “التحــدي”و ععيــد توجيــيف 

حتــدي القضــامل علــل ”مج اخلبــة. ومــن صــ ن العناصــر اخلمســة املندرجــة ةــمن مبــادرة   عليهــا
  إاا ا دجمها ةمن ا سـتراتيجيات املعـدَّة لتن يـذ األ ـداي بقيـادة وأنيـة   ن تـؤدي        “اجلوع

إىل القضامل علل اجلوع و ن تؤيت  ار ا مج جمموعة واسعة من األ داي األخر . وقـد  عـر    
من الـدول األعضـامل عـن ا لتـزام بتحقيـ   ـدي القضـامل علـل اجلـوع           دولة  167ما جمموعيف 

 من اجلهات من غري الدول  وعترات ان ي من األفراد. 50باإلةافة إىل 
  قامـت فرقـة العمـف الرفيعـة املسـتو  التابعـة لممـني        2015و  2014وخالل عامي  - 73

مـن إدارات األمـم املتحـدة     23مـن   العام املعنيـة بـاألمن الغـذائي والتغـذوي مج العـا   املهلوتـة      
ووةا  ا وصناديقها وبراجمها  ومؤسسات بريتون وودز  ومنظمة التعاون والتنمية مج امليـدان  

حتـدي القضـامل علـل    ”ا قت ادي  ومنظمة التجارة العاملية  بترةيـز عملـها علـل دعـم مبـادرة      
   علنـت فرقـة العمـف الرفيعـة املسـتو  املعنيـة بـاألمن        2016. ومج ةاتون الثام/يناير “اجلوع
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الغــذائي والتغـــذوي مج العـــا  عــن جمموعـــة مـــن املــذةرات اإلرصـــادية املتعلقـــة بـــاإلجراملات    
 والسياسات  سعيا إىل ة الة ا تساو امل ا يمي  وتيسري التن يذ  ورصد التقدم احملرز.

  ومج ات ـاو  2030هة التحديات اجلديدة املتـار إليهـا مج خبـة عـام     ومن  جف مواج - 74
باريس  وجب ات اقية األمـم املتحـدة اإلأاريـة بتـ ن تغّيـر املنـاخ  قامـت فرقـة العمـف الرفيعـة           
املستو  املعنية باألمن الغذائي والتغذوي مج العـا  بتجديـد اخت اصـا ا لهلـي تهلـون متوائمـة       

رةز  تتـبتها علـل نارسـة القيـادة السياسـية  وتيسـري التقـار         . وت2030)اما ما خبة عام 
عضــوا. و ــي ســتتوىل األتتــبة الرفيعــة املســتو     23واملواملمــة بــني  عضــائها البــالغ عــدد م  

املتعلقة بتنسي  السياسات وة الة اتساقها مج منظومة األمـم املتحـدة مـن  جـف حتقيـ    ـداي       
ذائي والتغـذوي والـنظم الزراعيـة والغذائيـة املسـتدامة       التنمية املستدامة اات ال لة بـاألمن الغـ  

ال ـــعيد القبـــري  ودعـــم تـــوافر  وإجيـــاد  وجـــيف التـــتزر بـــني الهلياتـــات لـــدعم التن يـــذ علـــل   
 التن يذ. وسائف
ويتي  املنتد  السياسي الرفيا املستو  املعين بالتنميـة املسـتدامة املنـو الرئيسـي ملتابعـة       - 75

مـا  تـيف يـوفر القيـادة السياسـية والتوجيـيف والتوصـيات بتـ ن         . ة2030واستعراه خبـة عـام   
 تتـبة التن يــذ واملتابعــة  اـاا القــرارات املســتِندة إىل املعرفـة العلميــة. وســتعا  دورة املنتــد     

القضامل علل ال قر وتعزيز ا زد ـار مج عـا    ”موةوع  2017-2016الرفيا املستو  لل ترة 
 9و  5و  3و  2و  1عمـ  أل ـداي التنميـة املسـتدامة       وسيستتبا الا اسـتعراه مت “متغري
   .2017مج إأار الدورة اخلامسة للمنتد  الم سُتعقد مج عام  14 و

 مــا جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي فهــي جلنــة  هلوميــة دوليــة جامعــة مــن جلــان األمــم      - 76
د العاملي  وتسـعل  املتحدة  تضم  صحا  امل لحة املعنيني باألمن الغذائي والتغذية علل ال عي

إىل تعزيــز التنســي  والتقــار  بــني السياســات مــن  جــف حتقيــ  األمــن الغــذائي وتــ مني التغذيــة 
للجميـا. وتتــي  عمليا ــا التــاملة للجميــا متــارةة ةــفئ مــن احلهلومــات  ومنظمــات ااتمــا  
املــدم  والقبـــاع اخلـــاص  ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة  ومعا ـــد البحـــوث الزراعيـــة الدوليـــة   

املؤسسات املالية. وتسترصد املناقتات الـم ُتجريهـا اللجنـة بـترامل فريـ  خـوامل مسـتقف رفيـا         و
 املستو  ومتعدد التن  ات.

   قرت جلنة األمـن الغـذائي العـاملي إأـار عمـف مـن       2015ومج تترين األول/ ةتوبر  - 77
ــاول ا تيا    ــة األمــد  و ــو يتن جــات ال  ــات  جــف األمــن الغــذائي والتغذيــة مج األزمــات البويل

حمـورا لعملـها  وقـد     2030األةثر ةع ا. وقررت اللجنة  يضا  ن جتعف من تن يـذ خبـة عـام    
 عتتين فري  عامف م توح العضوية معين ب  داي التنميـة املسـتدامة لتحديـد الهلي يـة الـم ميهلـن       

ودعـم عمـف    2030 ن تقوم هبا اللجنة  مج إأار و يتـها  بـدعم البلـدان مج تن يـذ خبـة عـام       
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املنتد  السياسي الرفيا املستو  املعين بالتنمية املستدامة مج استعراه التقدم احملـرز اـو حتقيـ     
الغايات املتعلقة باألمن الغـذائي والتغذيـة. وسـيجري تقـدل مقتـرح بتـ ن متـارةة اللجنـة مج         

ــهوه خببــة عــام   ــة واألربعــني الــم ســُتعقد مج رومــا مج تتــرين      2030الن ــامل دور ــا الثالث  ثن
   لهلي جيري إقراره.2017األول/ ةتوبر 

عقـد األمـم    2025-2016   علنـت اجلمعيـة العامـة العقـد     2016ومج تيسان/ بريف  - 78
(. ويسـتند  ـذا العقـد إىل إعـالن رومـا      70/259املتحدة للعمف من  جف التغذية )اتظر القرار 

وإأـار العمـف التـابا لـيف  وقـد دعـت اجلمعيـة مج قرار ـا منظمـَة األغذيـة والزراعـة            عن التغذيـة  
  يتــمف 2025-2016ومنظمــة ال ــحة العامليــة إىل حتديــد ووةــا برتــامج عمــف لل تــرة        

إسهامات من عيا  صحا  امل لحة مج عيـا  اـامل العـا   بواسـبة  ليـات تنسـي  مثـف جلنـة         
املتعـــددين  ةلجنـــة األمـــن  منتـــديات  صـــحا  امل ـــلحةاألمـــم املتحـــدة الدائمـــة للتغذيـــة  و

 العاملي.   الغذائي
ومن  جف حتسني التنسي  مج عمف األمـم املتحـدة املتعلـ  بالتغذيـة  وة الـة  ن تهلـون        - 79

منظومة األمم املتحدة مهي ة لتحقي  الغره املنتـود  بـد  عمـف برتـامج التغذيـة العـاملي لممـم        
م املتحـدة املعنيـة بالتغذيـة     املواملمـة بـني  تتـبة وةـا ت األمـ      لتحقيـ   2015املتحدة مج عام 

مج الـا منظمـة األغذيــة والزراعـة )ال ـاو(  وال ـندوو الــدو  للتنميـة الزراعيـة  ومنظمــة          ـا 
 .(27)ل حة العامليةاألمم املتحدة للب ولة )اليوتيسيو(  وبرتامج األغذية العاملي  ومنظمة ا

الـم )ثـف  رةـة تقود ـا البلـدان       “تعزيز التغذيـة ”و  بد من اإلصارة  نا إىل مبادرة  - 80
وتضم قباعات متعددة و صحا  م لحة متعددين  متحـدين مج مهمتـهم الراميـة إىل القضـامل     

بلــدا واثنتــان مــن الو يــات مج ا نــد   57  التــزم 2016علــل ســومل التغذيــة. ف ــي )وز/يوليــيف  
مــن  3 000ة. وتلَقــل  ــذه اجلهــود الــم تقود ــا البلــدان دعــم  ةثــر مــن  ســ لة تعزيــز التغذيــ

مـن التـرةات الوأنيـة     169منظمات ااتما املدم علـل ال ـعيد احمللـي والـوأين والـدو  و      
الم تتعاون ما صبهلة  عمال تعزيز التغذية  فضال عن الدعم املقدم من صبهلات األمم املتحـدة  

بلـدا  ومـن صـبهلة     57جيري إتتاؤ ا مج عيا البلـدان البـالغ عـدد ا    املعنية بتعزيز التغذية الم 
اجلهات املااة لتعزيز التغذية الم جتمـا بـني اجلهـات املااـة علـل ال ـعيد الثنـائي واملؤسسـات         
وم اري التنميـة  لهل الـة  ن تظـف التغذيـة مـن األولويـات اإلمنائيـة. ومج إأـار  ـذه املبـادرة            

ات بتهلف متزايـد علـل عيـا املسـتويات مج خدمـة قضـيتهم  والـا         ق   ت ار التغذية  ا 
بالتتــجيا علــل ا ســتثمار مج جمــال التغذيــة  مــن خــالل ا ســتعاتة باألدلــة الــم ا ععهــا عــن  

__________ 

ــام    (27)  ــم املتحـــــــدة مج عـــــ ــاملي لممـــــ ــة العـــــ ــامج التغذيـــــ ــا : 2015برتـــــ ــرابط التـــــ ــل الـــــ ــاح علـــــ    متـــــ
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/06/UN-Global-Nutrition-Agenda-2015.pdf . 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/259
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/06/UN-Global-Nutrition-Agenda-2015.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/06/UN-Global-Nutrition-Agenda-2015.pdf
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أري  عمليات حتليف امليزاتيات والدعوة إىل ا ي   جم  ةو من اإلت او من مـوارد املاليـة   
 اإلت او.العامة  وةذلا إىل حتسني توعية الا 

 
 ا ستنتاجات والتوصيات   -تاسعا  

يتبلب حتقي  ا ست ادة الق و  مـن دور القبـاع الزراعـي مج ة الـة األمـن الغـذائي        - 81
وحتسني التغذية اتباع هنج صامف   يقت ر علل التدخالت ا ادفة إىل زيادة اإلتتاجيـة الزراعيـة   

ن  ي وقت مضل اإلقـرار بتعدديـة وهـائو     و زيادة الدخف. وقد  صب  من املهم اليوم  ةثر م
الزراعة بينمـا ُتبـذل اجلهـود ملضـاع ة اإلتتاجيـة الزراعيـة ودخـف صـغار املـزارعني  ةمـا ينبغـي            
ــوع اجلــيين الزراعــي. ومــن صــ ن         ــل التن ــاظ عل ــذائي املســتدامة واحل  ــاج الغ ــة تظــم اإلتت ة ال

توزيـا املنتجـات الزراعيـة    ا ةبالع بعمف منس  من  جـف بلـوغ اإلتتـاج املسـتدام  وجتهيـز و     
ال احلة لمةف املنتجة حمليا   ن يهل ف ا تمال حتقي  األمن الغذائي وتـ مني التغذيـة  و ن  ـّد    
من اخلسائر وا ـدر  و ن  ّسـن مـن توعيـة األراةـي والتربـة  و ن  مـي الـنظم اإليهلولوجيـة          

قيقـا  ـذه الغايـات  جيـري     والتنوع اجليين  و ن يعزز القدرة علل التهليو مـا تغـري املنـاخ. وحت   
 تقدل التوصيات الواردة  دتاه للنظر فيها:

تن يذ السياسـات والتـدابري الالزمـة مج جمـال احلمايـة ا جتماعيـة مـن  جـف          ) ( 
 ة الة احل ول علل األمن الغذائي والتغذوي 

حتسني التغذية من خـالل ا سـت ادة مـن سالسـف اإلمـداد الغذائيـة وتعزيـز         ) ( 
 احملاصيف األساسية املدعمة بيولوجيا  استندام
ــن  جــف مهلافحــة اجلــوع وســومل      )ج(  ــف م ــادة العم ــرامل مج    زي ــني ال ق ــة ب التغذي
 احلضرية  املناأ 
تعمـــيم مراعـــاة التغذيـــة وتعزيـــز الـــنظم الغذائيـــة ال ـــحية مج السياســـات   )د( 

 الغذائية والزراعية الوأنية ومج خبط ا ستثمار 
الراميـة إىل زيـادة معـدل الرةـاعة الببيعيـة اخلال ـة       توسيا تباو اجلهـود   (ـ)  

 خالل األصهر الستة األوىل من احلياة 
ــات والــوامج        )و(  ــا بتــ ن السياس ــامف للجمي تيســري املتــارةة واحلــوار الت

املتعلقة بالتغذية والزراعة والتنمية الري ية  وخباصة ما الترةامل الذين تـدعو احلاجـة إلـيهم    
اتيــة  تبــاع الــُنهج املتعــددة القباعــات وعمليــات تعزيــز األتتــبة   مــن  جــف  ي ــة بي ــة مو 

 ببريقة فعالة 
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ــبا  والتــعو         )ز(  ــامل والت ــزارعني  وخباصــة النس ــز   ــول صــغار امل تعزي
األصــلية واألصــناص الــذين يعيتــون مج  وةــاع  تــة  علــل ا ئتماتــات وغري ــا مــن          

ةـــي  واتت ـــاعهم بالتـــدريب اخلـــدمات املاليـــة  ووصـــو م إىل األســـواو  و يـــاز م لمرا 
 واملعاري  و  و م علل التهلنولوجيات امليسورة التهلل ة 

تعزيز  قوو املر ة مج األراةي وزيادة )ثيلها مج املؤسسات الرميـة وغـري    )ح( 
 الرمية اات ال لة باألراةي 

 حتقي  اإلدارة املتهلاملة للتربة واملوارد املائية  )ط( 
جمتمعات صغار ال يادين من  جـف املتـارةة مج عمليـات    العمف علل )هلني  )ي( 

 اااا القرارات وحتمف املسؤولية عن استندام املوارد السمهلية استنداما مستداما 
احلد من فاقد األغذية و در ا مـن  جـف دعـم تظـم غذائيـة  ةثـر اسـتدامة         )ا( 

 ببريقة فعالة 
ــة ا    )ل(  ــراي ب  ي ــرام  قــوو التــعو  األصــلية وا عت ــة  ا ت ملعــاري التقليدي

 وبُنظم اإلمداد بالبذور 
زيادة ا ستثمار العام واخلاص مج جمال الزراعة املستدامة وإدارة األراةـي   )م( 

 والتنمية الري ية ل ائدة  صحا  احليازات ال غرية علل ال عيد احمللي 
 حتسني  دامل األسواو وُتظم التبادل التجاري  )ن( 
ــات   )د(  ــة عــا البيات ــا اإل  ــاملات    ة ال ــوع اجلــنس وجتمي امل ــن ة  ســب ت

 اجلنساتية بت ن جمموعة واسعة من املؤصرات املتعلقة بالغذامل والتغذية.
 


