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    الدورة الرابعة والسبعون
       جدول األعمالمن  24البند 

 التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية  
  

 تقرير اللجنـة الثانية  
  

 )غواتيماال( موليت ليندالسيد دافيد املقرر:   
  

 مقدمة -أوال  
، بناء على 2019أيلول/سبتمرب  20قررت اجلمعية العامة، يف جلستها العامة الثانية املعقودة يف  - 1

يف جدول أعمال دورهتا “ تنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذيةال” املكتب، أن تدرج البند املعنونتوصية 
 الثانية. لجنةالالرابعة والسبعني وأن حتيله إىل 

ونظرت اللجنة يف هذا البند يف جلســـاهتا الثامنة والتاســـعة والثالثة والعاـــرين واعامســـة والعاـــرين  - 2
 تاـــــــــــــرين الثا / 27 و 26 و 21 تاـــــــــــــرين األول/ا توبر و 11والعاـــــــــــــرين املعقودة يف والســـــــــــــادســـــــــــــة 

إىل  ويُوجَّه االنتباه أيضــا   .(1)الصــلة اتذ ةضــر املوجز املناقاــة اللجنة للبند يف اح.ويرد ســرد 2019 نوفمرب
 تاـــــرين األول/ 8 و 7من الثانية إىل اعامســـــة املعقودة يف  املناقاـــــة العامة الهت أجرهتا اللجنة يف جلســـــاهتا

 .(2)أ توبر
 :تان معروضتني على اللجنةالتالييقتان الوث ت ان  ،من أجل نظرها يف هذا البندو  - 3

 (؛A/74/237تقرير األمني العام عن التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية ) ()أ 

__________ 

 (1) A/C.2/74/SR.8 و ،A/C.2/74/SR.9 و ،A/C.2/74/SR.23 و ،A/C.2/74/SR.25 و ،A/C.2/74/SR.26. 
 .A/C.2/74/SR.5، و A/C.2/74/SR.4، و A/C.2/74/SR.3، و A/C.2/74/SR.2 انظر (2) 

https://undocs.org/ar/A/74/237
https://undocs.org/ar/A/74/237
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.8
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.8
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.9
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.9
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.23
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.23
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.2
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.2
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.3
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.3
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.4
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.4
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.5
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.5
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مذ رة من األمني العام حييل هبا تقريرا عن القرارات والتوصـــــــــــــيات الرئيســـــــــــــية اعاصـــــــــــــة  ()ب 
 (.A/74/79-E/2019/58ابلسياسات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي)

املوظف املســـــــشول عن  ـــــــعبة تاـــــــرين األول/أ توبر، أدىل  11ها الثامنة املعقودة يف ويف جلســـــــت - 4
 أهداف التنمية املستدامة إبدارة الاشون االقتصادية واالجتماعية ببيان استهاليل.

تاــــــرين الثا /نوفمرب، أدلت لثلة الوالحت املتحدة األمريكية  21املعقودة يف  23ويف جلســــــتها  - 5
 .(3)علق مبااريع القرارات املعروضة على اللجنةببيان فيما يت

  
 النظر يف املقرتحات - اثنيا 
  A/C.2/74/L.2/Rev.1مشروع القرار  - ألف 

 ،إريرتحتاـــرين الثا /نوفمرب، عرث لثل بنغالدياب، ابلنيابة عن  21املعقودة يف  23يف اجللســـة  - 6
 ،وسورينام ،النكا وسري ،املتحدة تنزانيا ومجهورية ،لياهت - وتيمور ،واتيلند ،وبواتن ،اجلديدة غينيا واببوا

األلياف النباتية ”واهلند ماـــــرور قرار بعنوان  ،وهايهت ،ونيبال ،ومورياـــــيو  ،ومالوي ،وليســـــوتو ،والفلبني
 (.A/C.2/74/L.2/Rev.1) “الطبيعية والتنمية املستدامة

 ويف اجللسة نفسها، أبلغت اللجنة أبن مارور القرار ال ترتتب عليه أي آاثر يف امليزانية الربانجمية. - 7
 ،وإندونيســــــيا وإســــــواتي ، ،االحتاد الروســــــي ويف اجللســــــة نفســــــها أيضــــــا، أعلنت أمينة اللجنة أن - 8

 ،املتعددة القوميات( - دولة) وبوليفيا ،فاســـــــــــــــو وبور ينا ،وبنن ،وابالو ،وأيرلندا ،وأوغندا ،وأوزبكســـــــــــــــتان
 وفنزويال ،تيماالوغوا ،وطاجيكســــــــتان ،والســــــــودان ،وســــــــنغافورة ،وتر يا ،وتر مانســــــــتان ،وبيالرو  ،وبريو
ونيكاراغوا قد  ،وملديف ،وماليزح ،و وســتاريكا ،و ندا ،و ازاخســتان ،انم وفييت ،(البوليفارية - مجهورية)

 ،وإ وادور ،وأفغانســــــتان ،األردنأيضــــــا  انضــــــمت إىل مقدمي ماــــــرور القرار. ويف وقت ال ق، انضــــــمت
 ،والســـــــــــــــلفادور ،الوســـــــــــــــطى أفريقيا ومجهورية ،وبوتســـــــــــــــواان ،وبنما ،وبليز ،وابراغواي ،غوايوأورو  ،وأنغوال

 ،واملغرب ،ومصــــــر ،ومدغاــــــقر ،ومايل ،و ينيا ،و واب ،وغينيا ،وغامبيا ،والصــــــني ،وســــــرياليون ،والســــــنغال
 ونيجريح إىل مقدمي مارور القرار.

، 26الفقرة  انظر) A/C.2/74/L.2/Rev.1ويف اجللســــــــة نفســــــــها، اعتمدت اجلنة ماــــــــرور القرار  - 9
 مارور القرار األول(.

ويف اجللســة نفســها أيضــا، وبعد اعتماد ماــرور القرار، أدىل ببيان  ل من لثلة الوالحت املتحدة  - 10
 ريكية ولثل املكسيك.األم
 

  A/C.2/74/L.6/Rev.1مشروع القرار  - ابء 
تاـــــرين الثا /نوفمرب، عرث املراقب عن دولة فلســـــطني، ابســـــم  21املعقودة يف  23يف اجللســـــة  - 11

املشرخ  73/5أ كام قرار اجلمعية العامة والصـــــــــــني، ومع مراعاة  77 الدول األعضـــــــــــاء يف جمموعة الـــــــــــــــــــــــــــ
 (.A/C.2/74/L.6) “اليوم الدويل للااي ”، مارور قرار بعنوان 2018 أ توبر/األولتارين  16

__________ 

 .A/C.2/74/SR.23 انظر (3) 

https://undocs.org/ar/A/74/79
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.2/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.2/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.2/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.2/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.6/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.6/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/RES/73/5
https://undocs.org/ar/A/RES/73/5
https://undocs.org/ar/A/RES/73/5
https://undocs.org/ar/A/RES/73/5
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.6
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.6
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/SR.23
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تاــرين الثا /نوفمرب،  ان معروضــا على اللجنة  26والعاــرين املعقودة يف ويف جلســتها اعامســة  - 12
 . A/C.2/74/L.6 (، مقدم من مقدمي مارور القرارA/C.2/74/L.6/Rev.1مارور قرار منقح )

 ويف اجللسة نفسها، أبلغت اللجنة أبن مارور القرار ال ترتتب عليه أي آاثر يف امليزانية الربانجمية. - 13
ويف اجللســــة نفســــها أيضــــا، نقح املراقب عن دولة فلســــطني ماــــرور القرار  ــــفوح، ابســــم الدول  - 14

ـــــــــــــــــــــــــــــ املشرخ  73/5والصـــــــــــــــني، ومع مراعــاة أ كــام قرار اجلمعيــة العــامــة  77 األعضـــــــــــــــــاء يف جمموعــة الـ
 .2018 أ توبر/األول 16
، A/C.2/74/L.6/Rev.1ويف جلســـتها اعامســـة والعاـــرين أيضـــا، اعتمدت اللجنة ماـــرور القرار  - 15

عضـــوا عن  45أصـــوات وامتنار  3صـــوات مقابل  118جل أبغلبية بصـــيغته املعدلة  ـــفوح، بتصـــويت مســـ
 ، مارور القرار الثا (. و انت نتيجة التصويت  ما يلي: 26الفقرة  انظرالتصويت )

 
 املشيدون:   

 ،وأفغانســـــــــــــــتان ،وإريرتح ،وأرمينيا ،واألردن ،واألرجنتني ،وأذربيجان ،وإثيوبيا ،االحتاد الروســـــــــــــــي 
ــــدونيســـــــــــــــيــــا ،وبربودا وأنتيغوا ،املتحــــدة العربيــــة واإلمــــارات ،وإ وادور  ،وأوروغواي ،وأنغوال ،وإن

 ،غوايوابرا ،اجلــديــدة غينيــا واببوا ،(اإلســـــــــــــــالميــة - مجهوريــة) وإيران ،وأوغنــدا ،وأوزبكســـــــــــــــتــان
 ،وبنغالدياب ،وبليز ،الســــــــــــالم دار وبرو  ،وبرابدو  ،والربازيل ،والبحرين ،وابالو ،واب ســــــــــــتان

 املتعـــددة - دولـــة) وبوليفيـــا ،وبورونـــدي ،فـــاســـــــــــــــو وبور ينـــا ،وبوتســـــــــــــــواان ،وبواتن ،وبنن ،وبنمـــا
 ،وتوغو ،دوتاا ،وتوابغو وترينيداد ،وتر يا ،وتر مانستان ،واتيلند ،وبيالرو  ،وبريو ،(القوميات
 تنزانيا ومجهورية ،ســــــــليمان وجزر ،البهاما وجزر ،واجلزائر ،وجامايكا ،لياــــــــهت - وتيمور ،وتونس
 الاـــــــــــــــعبيـــة  ورح  ومجهوريـــة ،الســـــــــــــــوريـــة العربيـــة واجلمهوريـــة ،الـــدومينيكيـــة واجلمهوريـــة ،املتحـــدة

 ،وجورجيا ،قياأفري وجنوب ،مولدوفا ومجهورية ،الاـــــــــــــــعبية الدميقراطية الو ومجهورية ،الدميقراطية
 ،ونيفس  يتس  وســـانت ،غرينادين وجزر فنســـنت وســـانت ،وســـاموا ،وزمبابوي ،وزامبيا ،وجيبويت
 ،وســياــيل ،وســرياليون ،وســورينام ،والســودان ،والســنغال ،وســنغافورة ،والســلفادور ،النكا وســري
 وغينيا ،اوغيني ،وغواتيماال ،وغامبيا ،وغابون ،وعمان ،والعراق ،وطاجيكستان ،والصني ،و يلي

 ،وقطر ،انم وفييت ،وفيجي ،(يفاريةالبول - مجهورية) وفنزويال ،والفلبني ،وفانواتو ،االســـــــــــــــتوائية
 ،والكونغو ،و ولومبيا ،و وســتاريكا ،ديفوار و وت ،و واب ،و مبودح ،و ازاخســتان ،وقريغيزســتان
 ،واملكســــــــــــيك ،غربوامل ،ومصــــــــــــر ،وماليزح ،ومايل ،وليســــــــــــوتو ،وليبيا ،ولبنان ،و ينيا ،والكويت
 ،وموزامبيق ،ومورياـــــــــيو  ،وموريتانيا ،ومنغوليا ،الســـــــــعودية العربية واململكة ،وملديف ،ومالوي
 .ليمنوا ،وهندورا  ،واهلند ،ونيكاراغوا ،ونيجريح ،ونيبال ،وانميبيا

 
 املعارضون:  

 أسرتاليا، وإسرائيل، والوالحت املتحدة األمريكية. 
 

 املمتنعون:   
 ،والربتغال ،وإيطاليا ،وآيســـــــلندا ،وأيرلندا ،وأو رانيا ،أندوراو  ،وأملانيا ،اوألباني ،وإســـــــتونيا ،إســـــــبانيا 

 ، ورح  ومجهورية ،األســــــــود واجلبل ،وتاــــــــيكيا ،وبولندا ،واهلرســــــــك والبوســــــــنة ،وبلغارح ،وبلجيكا

https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.6/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.6
https://undocs.org/ar/A/RES/73/5
https://undocs.org/ar/A/RES/73/5
https://undocs.org/ar/A/RES/73/5
https://undocs.org/ar/A/RES/73/5
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.6/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/74/L.6/Rev.1
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 ،وفرنسا ،وسـويسـرا ،والسـويد ،وسـلوفينيا ،وسـلوفا يا ،مارينو وسـان ،ورومانيا ،ورواندا ،والدامنرك
ومقدونيا  ،ومالطة ،وليختناتاين ،وليتوانيا ،ولكسمربغ ،والتفيا ،و ندا ،واتياو ر  ،وقربص ،داوفنلن

 ،والنمســــــا ،والنرويج ،وموان و ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الاــــــماليةالاــــــمالية، 
 واليوانن. ،والياابن ،وهولندا ،وهنغارح ،ونيوزيلندا

 إسرائيل ببيان تعليال للتصويت.ويف اجللسة نفسها، وقبل التصويت، أدىل لثل  - 16
ويف اجللســــــة نفســــــها أيضــــــا، وبعد التصــــــويت، أدىل ببيان تعليال للتصــــــويت لثل  ل من فنلندا،  - 17

 ومقدونيا الامالية، ،األسود واجلبل ،واهلرسك والبوسنة ،ألبانياو  ابسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب،
 .الوالحت املتحدة األمريكيةلثلة و 

 مارور القرار.  اعتماد بعد أيضا، أدىل لثل الصني ببيان 25ويف اجللسة  - 18
 

 A/C.2/74/L.64و  A/C.2/74/L.7مشروعا القرارين  - جيم 

تاـــرين الثا /نوفمرب، عرضـــت املراقبة عن دولة فلســـطني، ابســـم  21املعقودة يف  23يف اجللســـة  - 19
املشرخ  73/5والصـــــــــــني، ومع مراعاة أ كام قرار اجلمعية العامة  77 الدول األعضـــــــــــاء يف جمموعة الـــــــــــــــــــــــــــ

 “تنميــة الزراعيــة واألمن الغــذائي والتغــذيــةال”، ماـــــــــــــــرور قرار بعنوان 2018 أ توبر/األولتاـــــــــــــــرين  16
(A/C.2/74/L.7.) 

 ة،  ان معروضــا على اللجنتاــرين الثا /نوفمرب 26املعقودة يف  ويف جلســتها اعامســة والعاــرين - 20
( مقدم من انئبة رئيس A/C.2/74/L.64) “تنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذيةال”ماــــــــــرور قرار بعنوان 
بناء على ماــــــاورات غري ررية أجريت باــــــرن ماــــــرور القرار  تســــــني )إســــــرائيل(، - اللجنة، أانت فياــــــر

A/C.2/74/L.7 . 
 أبلغت اللجنة أبن مارور القرار ال ترتتب عليه أي آاثر يف امليزانية الربانجمية. ويف اجللسة نفسها، - 21
، 26الفقرة  انظر) A/C.2/74/L.64ويف اجللســـــة نفســـــها أيضـــــا، اعتمدت اللجنة ماـــــرور القرار  - 22

 مارور القرار الثالث(.
 ببيان. وعقب اعتماد مارور القرار، أدلت لثلة الوالحت املتحدة األمريكية - 23
 A/C.2/74/L.7 ، قام مقدمو ماـــــــــــرور القرارA/C.2/74/L.64ور القرار ونظرا إىل اعتماد ماـــــــــــر  - 24

 بسحبه.
ن تاــــــــــرين الثا /نوفمرب، أدىل لثل مصــــــــــر، ابلنيابة أيضــــــــــا ع 27املعقودة يف  26ويف اجللســــــــــة  - 25

الســعودية، ببيان فيما يتعلق مباــرور القرار  العربية واململكة ،والعراق ،الســورية العربية واجلمهورية ،اب ســتان
A/C.2/74/L.64. 
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 توصيات اللجنة الثانية  - اثلثا 
توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة ابعتماد مااريع القرارات التالية: - 26
  

 مشروع القرار األول   
 األلياف النباتية الطبيعية والتنمية املستدامة  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
وخطة عمل أديس أاباب الصادرة عن املشمتر ، (1)2030إىل خطة التنمية املستدامة لعام  إذ تشري 

-2015 وإطار ســـــــــــــــنداي للحد من  اطر الكوار  ،(3)واتفاق ابريس ،(2)الدويل الثالث لتمويل التنمية
ان والتنمية واعطة احلضــــرية اجلديدة الهت اعتمدها يف  ويتو مشمتر األمم املتحدة املع  ابإلســــك ،(4)2030

 ،(5)احلضرية املستدامة )املوئل الثالث(
املتعلق ابلســــنة  2006 انون األول/ديســــمرب   20املشرخ  61/189إىل قرارها  وإذ تشـــري أي ـــا 

 ،2009الدولية لأللياف الطبيعية، 
ذه مشمتر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة الذي اخت 3/2005إىل القرار  وإذ تشـــــري  ذل  

 ،(6)2005تارين الثا /نوفمرب  25يف 
تعريف األليــاف الطبيعيــة، الــذي وضـــــــــــــــعتــه منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم املتحــدة  تالحظوإذ  

 النباتية ، ونطـاق هـذا القرار، الـذي ير ز على األليـاف2009خالل الســـــــــــــــنـة الـدوليـة لألليـاف الطبيعيـة، 
 قنب مانيال وليف جوز اهلند والكناف والسيزال والتيل والرامي،و الطبيعية األقل  هرة، مثل اجلوت 

الطبيعية املنتجة يف العديد من البلدان النباتية أن اجملموعة املتنوعة من األلياف  أي ـا تالحظوإذ  
مهما يف حتقيق األمن الغذائي توفر مصـــــدرا مهما للدخل ابلنســـــبة للمزارعني، ومن ؤ ميكن أن تشدي دورا 

 ويف القضاء على الفقر، وابلتايل يف املسامهة يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة،
االقتصـــــــــادي واالجتماعي  -االلتزام بتحقيق التنمية املســـــــــتدامة أببعادها الثالثة  وإذ تعيد أت يد 
 على حنو متوازن ومتكامل، -والبيئي 
ر جبميع صــــــوره وأبعاده، مبا يف ذلك الفقر املدقع، هو أ رب حتد أن القضــــــاء على الفق وإذ تدرك 

 يواجهه العامل ومطلب ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة،

__________ 

 .70/1 القرار (1) 
 ، املرفق.69/313القرار  (2) 
 ، FCCC/CP/2015/10/Add.1اعُتمــــــد يف إطــــــار اتفــــــاقيــــــة األمم املتحــــــدة اإلطــــــاريــــــة باـــــــــــــــــــــرن تغري املنــــــاخ يف الوثيقــــــة  (3) 

 .21-م أ/1املقرر 
 ا .، املرفق الث69/283القرار  (4) 
 ، املرفق.71/256القرار  (5) 
 .C 2005/REPمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الوثيقة  (6) 
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اســـــتدامة اإلنتاج واالســـــتعمال، عن  من خاللضـــــرورة حتقيق التنمية املســـــتدامة  وإذ تؤ د جمددا 
 حنو مستدام،طريق أمور من بينها محاية املوارد الطبيعية وإدارهتا على 

واستعماهلا على حنو مستدام ميكن أن يسهم إسهاما الطبيعية أن إنتاج األلياف النباتية  وإذ تؤ د 
إجيابيا يف اجلهود املبذولة لتحقيق التنمية املســـــــتدامة، والتخفيف من وطرة الفقر، وحتســـــــني رفاه اإلنســـــــان، 

 والتصدي للتدهور البيئي وتغري املناخ،
، ينبغي األخرى من املنتجــات الزراعيــة مثلهــا مثــل أياف النبــاتيــة الطبيعيــة، أن األليــ وإذ تؤ ــد 

 تنتج بطريقة حترتم البيئة، أن
تنوه  ، وإذ2019أيلول/سبتمرب  23بقمة العمل املناخي الهت عقدها األمني العام يف  وإذ ترحب 

 خالل مشمتر القمة، ابملبادرات وااللتزامات املتعددة الار اء الهت طر ت
أن احللول املســــتمدة من الطبيعة ميكن أن تســــهم، ضــــمن االســــرتاتيجيات األخرى، يف  إذ تؤ دو  

التخفيف من آاثر تغري املناخ والعمل على احنسار فقدان التنور البيولوجي، وإذ تقر يف هذا الصدد ابلدور 
لطبيعية واســـــــــــــتعماهلا على اهلام الذي تشديه احللول املســـــــــــــتمدة من الطبيعة يف تعزيز إنتاج األلياف النباتية ا

 مستدام، حنو
حتدحت نتيجة اســـــتخدام وما تواجهه من مســـــامهات ما تلقاه التنمية املســـــتدامة من  وإذ تالحظ 

واالصــطناعية، وإذ تال أ أيضــا الدور الذي ميكن أن تشديه األلياف النباتية الطبيعية  األلياف البالســتيكية
 لتنمية املستدامة،الهت تعرتث ابعض التحدحت االقتصادية واالجتماعية والبيئية ل التصدييف 

البالســـــــــــــــتيكية  ةالقمام”واملعنون  2019آذار/مار   15املشرخ  4/6ابلقرارين  وإذ حتيط علما 
واملعنون  2019آذار/مار   15املشرخ  4/9 و، (7)“البحرية واجلســـــــــــيمات البالســـــــــــتيكية البحرية الدقيقة

اللذين اعتمدهتما مجعية األمم  ،(8)“ة التلو  ابملنتجات البالســــــــــــتيكية الهت تســــــــــــتخدم مرة وا دةمعاجل”
 املتحدة للبيئة التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة،

إىل اإلعالن الوزاري الصــــــادر عن مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثة، املعنون  وإذ تشـــــري 
 واإلعالن الوزاري الصــــــــــــــادر عن مجعية البيئة يف دورهتا الرابعة، املعنون ،(9)“ حنو  و ب خال من التلو ”
 ،(10)“ لول مبتكرة للتحدحت البيئية ومن أجل االستهالك واإلنتاج املستدامني”

(، 2020-2010إىل إعالن عقد األمم املتحدة للصــحارى ومكافحة التصــحر ) وإذ تشـري أي ـا 
املـــاء من أجـــل التنميـــة ”، والعقـــد الـــدويل للعمـــل، 2020-2011ولوجي، وعقـــد األمم املتحـــدة للتنور البي

 ، وعقـــد األمم املتحـــدة لعلوم احيطـــات من أجـــل التنميـــة املســــــــــــــتـــدامـــة،2028-2018، “املســــــــــــــتـــدامـــة
(، وعقد األمم املتحدة إلصـــــــال  2028-2019، وعقد األمم املتحدة للزراعة األســـــــرية )2021-2030

 (،2027-2018(، وعقد األمم املتحدة الثالث للقضاء على الفقر )2030-2021النظم اإليكولوجية )

__________ 

 (7) UNEP/EA.4/Res.6. 
 (8) UNEP/EA.4/Res.9. 
 (9) UNEP/EA.3/HLS.1. 
 (10) UNEP/EA.4/HLS.1. 
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أبن األلياف النباتية الطبيعية متجددة وقابلة للتحلل األ يائي وتسهل إعادة تدويرها،  وإذ تسلم 
وميكن أن تعزز  فاءة اســـــــــــــتخدام الطاقة واالمفاث النســـــــــــــال يف مســـــــــــــتوحت انبعااثت غازات اال تبا  

 احلراري، وابلتايل قد تسهم يف تعزيز التنمية املستدامة،
نسيق وإجياد أوجه للتآزر فيما بني  ياانت األمم املتحدة املعنية، احلاجة إىل التعاون والت وإذ تؤ د 

  ّل وفقا  لواليته، على صعيد العمل املتصل إبنتاج األلياف النباتية الطبيعة وتوزيعها واستعماهلا، 
املتصلة ابلدعم السياسي واالستغالل التجاري، مبا يف ذلك سعر اإلنتاج العوامل أن  وإذ تالحظ 
طلوبة،  ســـــب االقتضـــــاء، من أجل تعزيز إنتاج األلياف النباتية الطبيعية واســـــتعماهلا على حنو وتكلفته، م

 مستدام، هبدف املسامهة يف التنمية املستدامة، 
أنه يلزم يف تاجيع استخدام األلياف النباتية الطبيعية اتبار سبل حتقِّّق التوازن  أي ا   تالحظوإذ  

توخي املاــــــــــــار ة من جانب اجلهات املعنية صــــــــــــا بة مع بني األهداف االقتصــــــــــــادية واالجتماعية والبيئية 
 املصلحة، مبا يامل القطار اعاص واجملتمع املد  واألوساط األ ادميية، 

اســـــــــــم الذي تشديه النســـــــــــاء والاـــــــــــباب يف إنتاج األلياف النباتية الطبيعية ابلدور احل وإذ تســــــــلم 
واستهال ها و فظها، وإذ تادد على ضرورة ماار ة النساء والاباب ماار ة اتمة على مجيع مستوحت 

  ،السياسات املتعلقة بتاجيع استخدام األلياف النباتية الطبيعيةوتنفيذ وضع 
إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز الوعي  صــا بة املصــلحة مجيع اجلهات املعنية تدعو - 1 

 مبنافع إنتاج األلياف النباتية الطبيعية واستعماهلا على حنو مستدام؛
على أمهية االســـــــــــتفادة من األلياف النباتية الطبيعية، وتاـــــــــــجع مجيع اجلهات  تشــــــــدد - 2 

واســتعماهلا على حنو مســتدام يف مجيع اجملاالت صــا بة املصــلحة على تعزيز إنتاج األلياف النباتية الطبيعية 
 والقطاعات املعنية؛ 

وإدارهتا الســـــــــــــــليمة  أبن إنتاج األلياف النباتية الطبيعية وجتهيزها واســـــــــــــــتعماهلا تســـــــــــلم - 3 
فيد اقتصــــــادات  ثري من البلدان النامية وســــــبل معياــــــة املاليني من تأن أمور من املمكن جدا وتصــــــديرها 

عمال ذوي األجور املنخفضة، وهتيب، يف هذا الصدد، ابلدول األعضاء أن تتخذ تدابري صغار املزارعني وال
يف سالسل اإلنتاج والقيمة والتوريد  فعالة،  سب االقتضاء، من أجل املساعدة على إدماج صغار املاّلك

 العاملية املتعلقة إبنتاج األلياف النباتية الطبيعية واستعماهلا على حنو مستدام؛
أن إنتاج األلياف النباتية الطبيعية واســــــــــتعماهلا على حنو مســــــــــتدام قد يســــــــــهم يف  تؤ د - 4 

وغريها من الواثئق اعتامية  ،(1)2030توســـــيع نطاق اجلهود الرامية إىل تنفيذ خطة التنمية املســـــتدامة لعام 
املتصــــلة ابملوضــــور، الرئيســــية ذات الصــــلة الصــــادرة عن األمم املتحدة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف 

 ؛(11)وحتقيق أهداف آيتاي للتنور البيولوجي، (3)يف ذلك اتفاق ابريس مبا
 الدول األعضاء على ما يلي: تشجع - 5 

__________ 

 .10/2، املرفق، املقرر UNEP/CBD/COP/10/27برانمج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة  انظر (11) 
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تعزيز الدعم الســــــياســــــي وتعبئة املوارد وبناء القدرات واإلدارة الســــــليمة والزخم من أجل  )أ( 
 مستدام على الصعد العاملي واإلقليمي والوط  واحلي، إنتاج األلياف النباتية الطبيعية واستعماهلا على حنو

  سب االقتضاء؛
تاــــجيع ودعم املاــــار ة الكاملة والفعالة ألصــــحاب املصــــلحة ذوي الصــــلة، وال ســــيما  )ب( 

 الاعوب األصلية واجملتمعات احلية، يف عملية صنع القرار فيما يتعلق إبنتاج األلياف النباتية الطبيعية؛ 
ودعم التدابري الهت تكفل أن يكون إنتاج األلياف النباتية الطبيعية متســــــــقا مع تاــــــــجيع  )ج( 

 فأ الغاابت الطبيعية والتنور البيولوجي، وال يشدي إىل حتويل الغاابت الطبيعية أو اإلفراط يف اســــــــــــتغالل 
 املوارد الطبيعية، مبا فيها املياه؛

نبــاتيــة الطبيعيــة واســـــــــــــــتعمــاهلـا على حنو النظر يف تعميم إجراءات تعزيز إنتــاج األليــاف ال )د( 
مســـــــــتدام يف الســـــــــياســـــــــات واعطا واألولوحت اإلمنائية الوطنية احلالية،  ســـــــــب االقتضـــــــــاء، والتصــــــــدي 

 للتحدحت، مبا يف ذلك التدهور البيئي واآلاثر السلبية لتغري املناخ؛ 
تية الطبيعية وضــع وتنفيذ ســياســات وخطا هتدف إىل التحفيز على إنتاج األلياف النبا )ه( 

واســتعماهلا على حنو مســتدام، والعمل على حتديد وتطوير بدائل للمنتجات البالســتيكية الهت تســتخدم مرة 
وا دة تكون مراعية للبيئة، مع وضــــــع اآلاثر الهت ترتتب على دورة احلياة الكاملة هلذه البدائل يف االعتبار، 

م مرة وا دة، مبا يتما ى مع القوانني واألولوحت من أجل خفض استعمال املواد البالستيكية الهت تستخد
 الوطنية،  سب االقتضاء؛

البنــاء على املبــادرات القــائمــة وتعزيزهــا من أجــل زحدة إنتــاج األليــاف النبــاتيــة الطبيعيــة  )و( 
 واستعماهلا على حنو مستدام،  سب االقتضاء؛

لك القطار اعاص واجملتمع تيســــري التآزر بني مجيع اجلهات صــــا بة املصــــلحة، مبا يف ذ )ز( 
املد  واألوساط األ ادميية، واألخذ برؤية  املة لكيفية تعزيز الارا ات الدولية وحتقيق األولوحت الوطنية 

 إنتاج األلياف النباتية الطبيعية واستعماهلا على حنو مستدام،  سب االقتضاء؛  بتعزيزاملتصلة 
عمل خصوصا على االستفادة من منصة التعاون تبادل املعلومات وأفضل املمارسات وال ) ( 

فيمــا بني بلــدان اجلنوب والتعــاون الثالثي يف جمــال التطبيقــات املتعــددة املبتكرة لألليــاف النبــاتيــة الطبيعيــة، 
تعزيز املنــــافع االقتصــــــــــــــــــاديــــة واالجتمــــاعيــــة والبيئيــــة األطول أمــــدا الهت تعود على  ــــل من املنتجني  بغيــــة

 واملستهلكني؛
واإلقليمي  يف امليـــدان العلمي على الصـــــــــــــــعـــد الوط والتعـــاون ز البحـــث والتطوير تعزي )ط( 

والعاملي،  ســــــب االقتضــــــاء، لكفالة اســــــتخدام األلياف النباتية الطبيعية بطريقة متطورة مبتكرة حتقق قيمة 
 مضافة، إضافة إىل استخدامها التقليدي؛

طة ابأللياف النباتية الطبيعية، وزحدة احلفاظ على املعارف األصــلية والتكنولوجيات املرتب )ي( 
 إنتاجها واستعماهلا على حنو مستدام،  سب االقتضاء؛

منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة لألمم املتحـــدة إىل قيـــادة اجلهود املبـــذولـــة والعمـــل مع  تــدعو - 6 
اجلهود الدولية  توســــــــــــيعو االت األمم املتحدة األخرى، مبا يف ذلك برانمج األمم املتحدة للبيئة، من أجل 
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والية  ل منها ويف الرامية إىل تعزيز إنتاج األلياف النباتية الطبيعية واســـــتعماهلا على حنو مســـــتدام، يف إطار 
  دود مواردها القائمة، ومن خالل تقدمي التربعات،  سب االقتضاء؛

احلكومــــات واملنظمــــات الــــدوليــــة واإلقليميــــة والقطــــار اعــــاص ودوائر األعمــــال  تـــدعو - 7 
واألوساط األ ادميية إىل تاجيع قيام  را ة دولية فعالة ودائمة لدعم البحث والتطوير والدراية التقنية من 

 أجل تاجيع التطبيقات املختلفة لأللياف النباتية الطبيعية،  سب االقتضاء؛
األمني العام إىل إبالغ اجلمعية العامة عن تنفيذ هذا القرار اســـــــــــــتنادا إىل التقارير  تدعو - 8 

  ة للفريق احلكومي الــدويل املعالهت تعــدهــا منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم املتحــدة، مبــا فيهــا تلــك املعــدَّ 
واأللياف املاـــــــــــــــاهبة، وتقرر أن تدرج يف  ابأللياف الصـــــــــــــــلبة والفريق احلكومي الدويل املع  ابجلوت والتيل

التنمية الزراعية واألمن الغذائي ” جدول األعمال املشقت لدورهتا السادسة والسبعني، يف إطار البند املعنون
 .“التنمية املستدامةاأللياف النباتية الطبيعية و ” بندا فرعيا معنوان“ والتغذية
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 مشروع القرار الثاين  
 اليوم الدويل للشاي  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
حتويل عاملنا: خطة ”، املعنون 2015أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  25املشرخ  70/1قرارها إذ تعيد أت يد  

، الذي اعتمدت فيه جمموعة من األهداف والغاحت العاملية الاـــــــــــــــاملة “2030التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام 
والبعيدة املدى املتعلقة ابلتنمية املســـتدامة، الهت تر ز على النا  وتفضـــي إىل التحول، وتعيد ل يد التزامها 

، وإدرا ها أن القضـــــــــــــــاء على الفقر 2030دون  لل من أجل تنفيذ اعطة ابلكامل حبلول عام  ابلعمل
جبميع صــــــــــــوره وأبعاده، مبا يف ذلك الفقر املدقع، هو أ رب حتد يواجهه العامل و ــــــــــــرط  ال غىن عنه لتحقيق 

 - دي واالجتماعي والبيئياالقتصا -التنمية املستدامة، والتزامها بتحقيق التنمية املستدامة أببعادها الثالثة 
على حنو متوازن ومتكامل، وابالســـــــــــــــتفادة من اإليفازات الهت حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية 

 والسعي إىل استكمال ما مل يُنّفذ من تلك األهداف، 
 61/185و  1998 انون األول/ديســمرب   15املشرخ  53/199قراريها  وإذ تعيد أي ــا أت يد 
املتعلقني إبعالن الســـــــــنوات الدولية، وقرار اجمللس االقتصـــــــــادي  2006 انون األول/ديســـــــــمرب   20املشرخ 

دوليــة وا تفــاالت الــذ رى املتعلق ابلســـــــــــــــنوات الــ 1980متوز/يوليــه  25املشرخ  1980/67واالجتمــاعي 
من مرفقه باــــــرن املعايري املتفق عليها إلعالن الســــــنوات الدولية،  10إىل  1الســــــنوية، وال ســــــيما الفقرات 

اللتان تنصــــــــــــــان على أنه ينبغي أال يعلن يوم دويل أو ســــــــــــــنة دولية قبل إجراء  14و  13و ذلك الفقراتن 
 لك السنة، الرتتيبات األساسية لتنظيم ومتويل ذلك اليوم أو ت

الــذي اختــذه مشمتر منظمـة  2019 زيران/يونيــه  28املشرخ  12/2019إىل القرار  وإذ تشـــــــــــري 
 ، (1)األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف دورته احلادية واألربعني

أبمهية تعزيز التنمية املســـــــــــتدامة أببعادها الثالثة بطريقة مبتكرة ومنســـــــــــقة وســـــــــــليمة بيئيا  وإذ تقر   
ة إىل توعية الرأي العام أبمهّية الاـــاي ابلنســـبة إىل التنمية الريفية وســـبل ومنفتحة و  ماـــرت ة، وابحلاجة املاســـّ

العياب املســــــــــتدامة وإىل حتســــــــــني ســــــــــلســــــــــلة القيمة للاــــــــــاي لتســــــــــاهم يف حتقيق خطة التنمية املســــــــــتدامة 
 ، 2030 لعام

األســــــــــر يف  إىل أن إنتاج الاــــــــــاي وجتهيزه ياــــــــــكالن مصــــــــــدر رزق رئيســــــــــي ملاليني وإذ تشـــــــري 
 النامية،  البلدان

ملاليني األسر الفقرية الهت تعياب يف  مصدر الرزق الرئيسيإىل أن الااي ياكل  أي ا وإذ تشري 
 عدد من أقل البلدان منوا، 

ن إنتاج الاــــــاي وجتهيزه يســــــامهان يف مكافحة اجلور ويف احلد من الفقر إىل أ وإذ تشـــــري  ذل  
 ستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية الربيّة،املدقع ويف متكني املرأة ويف اال

__________ 

 .طاء ، التذييلC 2019/REPمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الوثيقة  (1) 
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https://undocs.org/ar/A/RES/61/185
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مصدرا  رئيسيا  للدخل ولعائدات الصادرات يف بعض البلدان صناعة الااي تاكل أبّن  إذ تقر  و 
األ ــــــــــــــّد فقرا  وابعتبارها قطاعا   ثيف العمالة توّفر فرص عمل يف املناطق النائية واحرومة اقتصــــــــــــــادح  على 

 اعصوص، وجه
اضـطالر الاـاي بدور هام يف التنمية الريفية واحلد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي يف  تؤ  دوإذ  

 البلدان النامية بوصفه أ د أبرز احاصيل ذات العائد النقدي،
إىل أن اســـــتهالك الاـــــاي ميكن أن حيقق فوائد صـــــحية وأن جيلب العافية، وإذ تاـــــري  وإذ تشــــري 

 بارن الااي وبارن أمهيته الثقافية،إىل الدور اهلام للتثقيف  أيضا
دعوة الفريق احلكومي الدويل املع  ابلاـــــــــــــــاي إىل بذل املزيد من اجلهود لزحدة  وإذ تعيد أت يد 

ا  الطلب، وال ســيما يف البلدان املنتجة للاــاي  يث يســّجل نصــيب الفرد من االســتهالك معدال  منخفضــ 
 ث معدل االستهالك للفرد يف البلدان املستوردة التقليدية،نسبيا ، وتدعم اجلهود املبذولة ملعاجلة امفا

اإلجراءات اجلماعية أبن اال تفال ابليوم الدويل للاــــــاي ســــــياــــــجع ويعزز  وإذ تعرب عن ثقتها 
لتنفيذ األناـــطة الداعمة إلنتاج الاـــاي واســـتهال ه على حنو مســـتدام، وســـيذ ي الوعي أبمهّية الاـــاي يف 

 مكافحة اجلور والفقر، 
 أحر/مايو يوما دوليا للااي؛  21إعالن يوم  تقر ِّر - 1 
مجيع الدول األعضـــــــــــاء واملراقبني يف األمم املتحدة ومشســـــــــــســـــــــــات منظومة األمم  تدعو - 2 

اجملتمع مبا يف ذلك صــا بة املصــلحة، املعنية وســائر اجلهات  املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى
، إىل اال تفال ابليوم الدويل للاـــــاي على النحو املالئم ووفقا األ ادميية والقطار اعاص واألوســـــاطاملد  

لألولوحت الوطنية، من خالل برامج التثقيف واألناطة الرامية إىل التوعية أبمهية الااي ابلنسبة إىل التنمية 
 الريفية وسبل العياب املستدامة يف مجلة أمور؛

ر اال تفــال ابليوم الــدويل منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم ا تـدعو - 3  ملتحــدة إىل أن تيســـــــــــــــِّّ
للاـــــــــــــاي، ابلتعاون مع ســـــــــــــائر املنظمات ذات الصـــــــــــــلة، مع مراعاة األ كام الواردة يف مرفق قرار اجمللس 

 ؛ 1980/67االقتصادي واالجتماعي 
أن تكلفة  افة األناــطة الهت قد تناــر عن تنفيذ هذا القرار ينبغي أن يو  هبا من  تؤ د - 4 

 عات الهت تقدمها  تلف اجلهات، مبا فيها القطار اعاص؛ الترب 
يف األمم املتحــدة إىل األمني العــام أن يطلع مجيع الــدول األعضــــــــــــــــاء واملراقبني  تطلــب - 5 

واجلهات املعنية األخرى صــــــــــا بة املصــــــــــلحة، مبا فيها اجملتمع املد  ومشســــــــــســــــــــات منظومة األمم املتحدة 
 على هذا القرار من أجل اال تفال هبذا اليوم مبا يليق ابملناسبة.والقطار اعاص واألوساط األ ادميية، 
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 مشروع القرار الثالث  
 والتغذيةالتنمية الزراعية واألمن الغذائي   

 
 ،إن اجلمعية العامة 
املشرخ  66/220و  2010 انون األول/ديســــــــــمرب   20املشرخ  65/178إىل قراراهتا  إذ تشــــــــري 

 68/233 و 2012 انون األول/ديســـــــمرب   21املشرخ  67/228و  2011 انون األول/ديســـــــمرب   22
 2014 ــــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   19املشرخ  69/240و  2013 ــــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   20املشرخ 

  ــــــــانون األول/  21املشرخ  71/245و  2015 ــــــــانون األول/ديســــــــــــــــمرب   22املشرخ  70/223 و
 انون   20املشرخ  73/253و  2017 انون األول/ديســــــــمرب   20املشرخ  72/238و  2016 ديســــــــمرب

 ،2018األول/ديسمرب 
حتويل عاملنا: خطة ”، املعنون 2015 أيلول/ســـــــــــــبتمرب 25املشرخ  70/1قرارها وإذ تعيد أت يد  

، الذي اعتمدت فيه جمموعة من األهداف والغاحت العاملية الاـــــــــــــــاملة “2030التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام 
والبعيدة املدى املتعلقة ابلتنمية املســـــــــــــــتدامة، الهت تر ز على النا  وتفضـــــــــــــــي إىل التحول، وإذ تعيد ل يد 

، وإدرا ها أن القضـــــــــــــــاء 2030ذ هذه اعطة ابلكامل حبلول عام التزامها ابلعمل دون  لل من أجل تنفي
على الفقر جبميع صـــــوره وأبعاده، مبا يف ذلك الفقر املدقع، هو أ رب حتد يواجهه العامل و ـــــرط ال غىن عنه 

االقتصــــادي واالجتماعي  -لتحقيق التنمية املســــتدامة، والتزامها بتحقيق التنمية املســــتدامة أببعادها الثالثة 
على حنو متوازن ومتكامل، وابالســـــــــــــــتناد إىل اإليفازات الهت حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية  -بيئي وال

 لأللفية والسعي إىل استكمال ما مل يُنّفذ من تلك األهداف،
أاباب  بارن خطة عمل أديس 2015متوز/يوليه  27املشرخ  69/313قرارها وإذ تعيد أي ا أت يد  

الصــــــــــادرة عن املشمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، الهت تاــــــــــكل جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية املســــــــــتدامة 
خالل  ، وتدعُمها وتكمُلها وتســــــاعد على توضــــــيح ســــــياق غاحهتا املتصــــــلة بوســــــائل التنفيذ من2030 لعام

االلتزام الســــــياســــــي القوي ابلتصــــــدي لتحدي التمويل وهتيئة بيئة ســــــياســــــات وإجراءات عملية، وتعيد ل يد 
 مشاتية على مجيع املستوحت لتحقيق التنمية املستدامة، بروٍ  من الارا ة والتضامن على الصعيد العاملي،

، وخصوصا مبادئ روما اعمسة (1)األمن الغذائي ول إىل إعالن مشمتر القمة العاملي  وإذ تشري 
الذي  (3)، وإطار العمل(2)ن الغذائي العاملي املســـــــــــــــتدام، وإذ تال أ إعالن روما عن التغذيةاملتعلقة ابألم

يوفر جمموعة طوعية من خيارات الســـــــــياســـــــــة العامة واالســـــــــرتاتيجيات لتســـــــــتخدمها احلكومات،  ســــــــب 
تاــــــــــرين  21 إىل 19االقتضــــــــــاء، اللذين اعتمدا يف املشمتر الدويل الثا  املع  ابلتغذية املعقود يف روما من 

 ،2014الثا /نوفمرب 

__________ 

 .WSFS 2009/2منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الوثيقة  (1) 
 ، املرفق األول.EB 136/8منظمة الصحة العاملية، الوثيقة  (2) 
 املرجع نفسه، املرفق الثا . (3) 
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، وبرانمج (5)21، وجدول أعمال القرن (4)إىل إعالن ريو باـــــرن البيئة والتنمية أي ــــاوإذ تشــــري  
وخطة تنفيذ  (7)، وإعالن جوهانســـــربغ باـــــرن التنمية املســـــتدامة(6)21مواصـــــلة تنفيذ جدول أعمال القرن 
، وتوافق آراء مونتريي للمشمتر (8)املســــــتدامة )خطة جوهانســــــربغ التنفيذية(نتائج مشمتر القمة العاملي للتنمية 

، وإعالن الدو ة باـــــــــــــــرن (10)2005، والوثيقة اعتامية ملشمتر القمة العاملي لعام (9)الدويل لتمويل التنمية
ذ توافق آراء متويــل التنميــة: الوثيقــة اعتــاميــة ملشمتر املتــابعــة الــدويل لتمويــل التنميــة املع  ابســـــــــــــــتعراث تنفيــ

، وبرانمج عمــل فيينــا (12)لصـــــــــــــــــا  أقــل البلــدان منوا 2020-2011، وبرانمج عمــل العقــد (11)مونتريي
، وإجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية (13)2024-2014البلدان النامية غري الســـــا لية للعقد  لصـــــا 

 ،(14)ساموا( الصغرية النامية )مسار
وإذ تاـــــــــــــجع مجيع أطرافه على تنفيذه تنفيذا اتما وتاـــــــــــــجع  ،(15)اتفاق ابريس أت يد تعيدوإذ  

الهت مل تودر بعد صكو ها للتصديق عليها  (16)األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بارن تغري املناخ
 أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها،  سب االقتضاء، على أن تقوم بذلك يف أقرب وقت لكن،

واتفــــــاق ابريس، وإذ تال أ بقلق  2030لتــــــآزر بني تنفيــــــذ خطــــــة عــــــام أوجــــــه ا وإذ تربز 
اال رتار العاملي ة املعنون ،اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ريرااالســـــــــــتنتاجات العلمية الواردة يف تق

 ،واألراضي املناخ تغري، ويتغري مناخ يفالغالف اجلليدي و  احيطات، ودرجة مئوية 1.5مبقدار 
دعــــا إىل عقــــدهــــا األمني العــــام يف  الهت 2019لعــــام  قمــــة العمــــل املنــــاخيعقــــد ب رحـــبوإذ ت 

قمة، الوإذ حتيا علما ابملبادرات وااللتزامات املتعددة الاــــــــــــــر اء الهت قدمت خالل أيلول/ســــــــــــــبتمرب،  23
 ، أيلول/سبتمرب 21لمناخ الذي عقد يف الااب لحتيا علما مبشمتر قمة  وإذ

__________ 

القرارات الهت ، اجمللد األول، 1992 زيران/يونيه  14-3تقرير مشمتر األمم املتحدة املع  ابلبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،  (4) 
 ، املرفق األول.1والتصويب(، القرار  A.93.I.8)مناــورات األمم املتحدة، رقـم املبيع  اختذها املشمتــر

 املرجع نفسه، املرفق الثا . (5) 
 ، املرفق.19/2-القرار دإ (6) 
 2002أيلول/ســـــبتمرب  4 -آب/أغســـــطس  26تقرير مشمتر القمة العاملي للتنمية املســـــتدامة، جوهانســـــربغ، جنوب أفريقيا،  (7) 

 ، املرفق.1والتصويب(، الفصل األول، القرار  A.03.II.A.1ناورات األمم املتحدة، رقم املبيع )م
 ، املرفق.2املرجع نفسه، القرار  (8) 
)مناـــورات األمم املتحدة، رقم املبيع  2002آذار/مار   22-18تقرير املشمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكســـيك،  (9) 

A.02.II.A.7املرفق.1صل األول، القرار (، الف ، 
 .60/1القرار  (10) 
 ، املرفق.63/239القرار  (11) 
(، A/CONF.219/7) 2011أحر/مايو  13-9تقرير مشمتر األمم املتحدة الرابع املع  أبقل البلدان منوا، إســـــــــــــطنبول، تر يا،  (12) 

 الفصل الثا .
 ، املرفق الثا .69/137القرار  (13) 
 ، املرفق.69/15القرار  (14) 
 .21-م أ /1، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1اعتمد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة بارن تغري املناخ يف الوثيقة  (15) 
 (16) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
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مبشمتر األمم املتحدة الرفيع املســـــــــــــــتوى الثا  املع  ابلتعاون فيما بني بلدان  وإذ ترحب أي ــــــــــــا 
 ،(17)، وبوثيقته اعتامية2019آذار/مار   22إىل  20اجلنوب الذي انعقد يف بوينس آير  يف الفرتة من 

 ـــــــــــــرا ات  يف تعزيزوالتعاون الثالثي  لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبالذي يشديه اتســـــــــــــلم ابلدور اهلام  وإذ
التغذية، وإىل تعزيز حتســـــــــــــــني بني البلدان النامية تشدي إىل إهناء الفقر واجلور وحتقيق األمن الغذائي و  فيما

 الزراعة املستدامة،
يومي هــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة، املعقود يف نيويورك أبقمــة املع  الشمتر مب وإذ ترحــب  ــذلــ  

، من العمل واإليفاز من أجل التنمية املســـــــتدامة الترهب لعقدباـــــــرن ، 2019أيلول/ســـــــبتمرب  25 و 24
 ،2019لعام  ابلتقرير العاملي للتنمية املستدامةيا علما حت إذو 

اعطة احلضــــرية اجلديدة، الهت اعتمدت يف مشمتر األمم املتحدة املع  ابإلســــكان  وإذ تعيد أت يد 
تاــــرين األول/  20إىل  17والتنمية احلضــــرية املســــتدامة )املوئل الثالث(، الذي عقد يف  يتو يف الفرتة من 

ذويــة ، وإذ تعيــد أيضــــــــــــــــا ل يــد أمهيــة تعزيز إدمــاج األمن الغــذائي واال تيــاجــات التغــ(18)2016أ توبر 
لســـكان املناطق احلضـــرية، ال ســـيما فقراء املناطق احلضـــرية، يف التخطيا احلضـــري وختطيا األراضـــي، من 
أجل القضـــاء على اجلور وســـوء التغذية، و ذلك تعزيز تنســـيق ســـياســـات األمن الغذائي والزراعة املســـتدامة 

 املناطق احلضرية واملناطق احيطة هبا واملناطق الريفية، يف
، وخطة عمله العاــــــــــــرية، 2063أمهية دعم خطة االحتاد األفريقي لعام أي ـــــــــا أت يد  وإذ تعيد 

ابعتبارمها إطارا اسرتاتيجيا لضمان إ دا  حتّول اجتماعي واقتصادي إجيايب يف أفريقيا يف غضون السنوات 
جلديدة من أجل اعمســني القادمة، وبرانجمه اعاص ابلقارة الوارد يف قرارات اجلمعية العامة باــرن الاــرا ة ا

 تنمية أفريقيا، واملبادرات اإلقليمية مثل الربانمج الاامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا،
إىل االجتمار الرفيع املستوى للجمعية العامة بارن مكافحة داء السل، الذي عقد يف وإذ تشري  
الرفيع املســــــــــــتوى للجمعية العامة االجتمار الثالث و  ،(19)ونتائجه 2018أيلول/ســــــــــــبتمرب  26نيويورك يف 

، 2018أيلول/ســبتمرب  27املعدية ومكافحتها، الذي عقد يف نيويورك يف  باــرن الوقاية من األمراث غري
خطة عمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بارن مقاومة و ، (20)اإلعالن السياسي الصادر عنه وب

ن قرار منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ، فضـــــــــــــــال ع2020-2016مضـــــــــــــــادات امليكروابت للفرتة 
 ،(21)مقاومة مضادات امليكروابتبارن  2019 زيران/يونيه  28املشرخ  6/2019

من أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة ونطاق تنفيذه  2ألن وترية تنفيذ اهلدف وإذ تعرب عن القلق  
زم، وأن الغاحت املندرجة حتت هذا احلاليني من غري املرجح أن ياـــــــــــــجعا على إ دا  التغيري اجلذري الال

اهلــــدف لن تتحقق يف أجزاء  ثرية من العــــامل، وإذ تــــدعو إىل بــــذل املزيــــد من اجلهود إل ــــدا  التغيري 
 الالزم، التحويلي

__________ 

 ، املرفق.73/291القرار  (17) 
 ، املرفق.71/256القرار  (18) 
 .73/3القرار  (19) 
 .73/2القرار  (20) 
 ، التذييل جيم.C2019/REPمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الوثيقة  (21) 
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ألن األسباب املتعددة واملعقدة ألزمات الغذاء الهت حتد  يف مناطق وإذ تعرب عن القلق أي ا  
بلدان النامية، وال ســـــيما البلدان املســـــتوردة الصـــــافية لألغذية، وآاثرها يف األمن  تلفة من العامل وتشثر يف ال

الغذائي والتغذية ُتوجب على احلكومات الوطنية واجملتمع املد  والقطار اعاص واجملتمع الدويل التصــــــــــدي 
 أن هلا على حنو  ــــــــامل ومنســــــــق يف  ل من األجل القصــــــــري واملتوســــــــا والطويل، وإذ تكرر التر يد على

األســــــــــباب اجلذرية النعدام األمن الغذائي وســــــــــوء التغذية هي الفقر، وتزايد التفاوت، وعدم اإلنصــــــــــاف، 
 وفرص توليد الدخل، وآاثر تغري املناخ والكوار ، والنزاعات، وإذســــبل احلصــــول على املوارد واالفتقار إىل 

الغذاء من حتد خطري ملكافحة الفقر واجلور ال يزال يســــــــاورها القلق لا قد ميثله التقلب املفرط يف أســــــــعار 
وللجهود الهت تبذهلا البلدان النامية لتحقيق األمن الغذائي وحتسـني التغذية وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق 
 عليها دوليا، مبا فيها أهداف التنمية املستدامة، وال سيما تلك املتعلقة ابلقضاء على اجلور وسوء التغذية،

، وإذ تســـلِّّم (22)2030-2017ىل خطة األمم املتحدة االســـرتاتيجية للغاابت للفرتة إوإذ تشــري  
خدمات النظم اإليكولوجية األســـاســـية، مثل اعاـــب والغذاء والوقود والعلف منتجات و أبن الغاابت توفر 

اإلدارة واملنتجات غري اعاــــــــــبية واملروى، فضــــــــــال  عن اإلســــــــــهام يف  فأ الرتبة واملياه واهلواء النقي، وأبن 
على حنو  2030املســـــــــــــــتــدامـة للغــاابت واأل ـــــــــــــــجــار خـارج نطــاق الغــاابت أمر   يوي لتنفيــذ خطــة عـام 

متكامل، وأبن الغاابت حتول دون تدهور األراضـــــــــــي والتصـــــــــــحر، وحتّد من أخطار  دو  الفيضـــــــــــاانت 
وغريهـا  واالهنيــارات األرضـــــــــــــــيــة واالهنيــارات الثلجيــة واجلفــاف والعواصـــــــــــــــف الغبــاريــة والعواصـــــــــــــــف الرمليــة

الكوار ، وإذ تاـــــــــدد يف هذا الصـــــــــدد على دور مجيع أنوار الغاابت، مبا يف ذلك الغاابت الاـــــــــمالية  من
 ،والتغذية واملعتدلة واملدارية، يف توفري األمن الغذائي

واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي املعقودة يف روما  الســـادســـةنتائج الدورة إىل  ي ــاأتشــري وإذ  
، وإذ حتيا علما ابلنتائج الرئيســــية الهت انتهت إليها، 2019تاــــرين األول/أ توبر  18إىل  14من  الفرتة يف
إىل إعداد مبادئ توجيهية طوعية للجنة األمن الغذائي اجلارية املفضــــية اــــاملة العملية إذ تاــــري  ذلك إىل الو 

 لجنة األمن الغذائي العاملي،من املقرر اعتمادها يف الدورة السابعة واألربعني ل بارن النظم الغذائية والتغذية
عقــد مشمتر قمــة ل 2019تاـــــــــــــــرين األول/أ توبر  16يف املعلنــة مببــادرة األمني العــام  وإذ ترحب 
 ،2021يف عام  لنظم الغذائيةمع  ابعاملي 

  زيران/ 28املشرخ  7/2019 دةبقرار منظمة األغذية والزراعة لألمم املتح أي ـــــــــــا وإذ ترحب 
دماج هُنج الزراعة املســــــــــــتدامة على حنو أ رب، مبا يف ذلك الزراعة اإليكولوجية يف إ”، املعنون 2019 يونيه

من هنج هي سـلم أبن الزراعة اإليكولوجية وإذ ت ،(23)“أناـطة التخطيا املسـتقبلية ملنظمة األغذية والزراعة
 ،املتزايدة أعدادهم لسكانل على حنو مستدامتوفري الغذاء يف إلسهام النهج األخرى الكفيلة اب

بتد ـــــــني برانمج النظم الغذائية املســـــــتدامة ضـــــــمن إطار العمل العاـــــــري للربامج  وإذ حتيط علما 
، وهو مبادرة اســـــــــتيعابية هتدف إىل اإلســـــــــرار ابلتحول (24)املتعلقة أبمناط االســـــــــتهالك واإلنتاج املســـــــــتدامة

 ستدامة،مصوب نظم غذائية 

__________ 

 .71/285انظر املقرر  (22) 
 ، التذييل دال.C 2019/REPمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الوثيقة  (23) 
 (24) A/CONF.216/5.املرفق ، 
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ك واإلنتاج الدول األعضــــــــــــــاء على تعزيز املســــــــــــــارات املبتكرة لتحقيق االســــــــــــــتهال تشـــــــــــجعوإذ  
 ، (25)2019آذار/مار   15املشرخ  4/1مجعية األمم املتحدة للبيئة ، وفقا لقرار املستدامني
إىل تفعيل بنك التكنولوجيا ألقل البلدان منوا، الذي يساعد أقل البلدان منوا على تعزيز  وإذ تشري 

مـــات االبتكـــار الوطنيـــة قـــدراهتـــا يف جمـــاالت العلم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار وعلى تاـــــــــــــــجيع تطوير منظو 
واإلقليمية، وتطوير القدرات من أجل إقامة الاــــــــــــرا ات على صــــــــــــعيد التعاون يف جمال العلم والتكنولوجيا 

 واالبتكار مع البلدان األخرى يف أحناء العامل،
العمل الذي تضـــــــــــــــطلع به اهليئات واملنظمات الدولية املعنية، مبا فيها  وإذ تالحظ مع التقدير 

ية والزراعة لألمم املتحدة والصــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة منظمة األغذ
الصـــحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمســـاواة بني اجلنســـني والنهوث ابملرأة 

من الغذائي وســـــالمة األغذية وحتســـــني )هيئة األمم املتحدة للمرأة( باـــــرن التنمية الزراعية وباـــــرن تعزيز األ
 نتائج التغذية،

عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية، الذي  2025-2016إىل إعالن الفرتة  وإذ تشـــــري 
يستند إىل إعالن روما عن التغذية وإطار العمل، وإىل دعوة منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة 

أصـــــحاب  ، يراعي اإلســـــهامات املقدمة من2025-2016انمج عمل للفرتة الصـــــحة العاملية إىل تنفيذ بر 
املصــــلحة املعنيني، مبن فيهم القطار اعاص، بواســــطة آليات تنســــيق مثل اللجنة الدائمة للتغذية ومنتدحت 

 أصحاب املصلحة املتعددين مثل جلنة األمن الغذائي العاملي،
، الذي أعلنت 2017 انون األول/ديســـــمرب   20املشرخ  72/239قرارها  إىل تشــــري أي ــــاوإذ  
ربز دور الزراعة األســـــرية يف املســـــامهة يعقدا لألمم املتحدة للزراعة األســـــرية، لا  2028-2019فيه الفرتة 

 وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية، 2030يف تنفيذ خطة عام 
أن الزراعة ما زالت قطاعا رئيســيا أســاســيا للبلدان النامية، وإذ تال أ أمهية  جديدوإذ تؤ د من  

 العمل من أجل إزالة مجيع أ كال احلمائية،
أبمهية تاجيع الزارعة واألعمال الزراعية املستدامة، الهت ستسهم يف نُظم اإلنتاج الغذائي  تقروإذ  

 وجية، وستساعد يف القضاء على اجلور وسوء التغذية،املستدام و فأ التنور البيولوجي والنظم اإليكول
يف حتقيق التنمية املســـــتدامة والقضـــــاء على الفقر واجلور،  يوية أمهية  ياهعلى أن للم وإذ تشــــدد 

لتنمية الباــرية ا لال غىن عنه هايأن املعلى و مرتابطة الطاقة واألمن الغذائي والتغذية على أن مســائل املياه و و 
 والرفاه،والصحة 
لألمم املتحدة األول والزراعة  األغذية ةمنظمتقرير ليها إ النتائج الهت توصـــــــــــــــل قلقبالحظ توإذ  

واملنرب احلكومي الــدويل  2019لعــام  والزارعــة لألغــذيــة لتنور البيولوجيفيمــا يتعلق ابيف العــامل  ةالــاحلــعن 
وإذ تضـــــــــــع يف اعتبارها أن  ،كولوجيةاأليللعلوم والســـــــــــياســـــــــــات يف جمال التنور البيولوجي وخدمات النظم 

القطار الزراعي يعتمد اعتمادا  ـــــــــــــــديدا على التنور البيولوجي ومكوانته، و ذلك على وظائف وخدمات 
يكولوجية الهت ترتكز على التنور البيولوجي، وأن هذه القطاعات تشثر أيضـــــــــــا يف التنور البيولوجي ألالنظم ا

__________ 

 (25) UNEP/EA.4/Res.1. 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/239
https://undocs.org/ar/A/RES/72/239
https://undocs.org/ar/A/RES/72/239
https://undocs.org/ar/A/RES/72/239


A/74/386 
 

 

19-20952 17/26 

 

مســـــــــــلم به يف إعالن  انكون باـــــــــــرن تعميم  فأ التنور  عديدة،  ما هو مبا ـــــــــــرةبطرق مبا ـــــــــــرة وغري 
 ،(26)البيولوجي واستخدامه املستدام من أجل حتقيق الرفاهية

 ق  ل فرد يف احلصــــول على طعام مرمون و اف ومغذ، مبا يتفق مع احلق  وإذ تؤ د من جديد 
يف احلصــــــــول على غذاء  اف واحلق األســــــــاســــــــي لكل فرد يف أن يكون يف مرمن من اجلور، لكي يتمكن 

النمو على حنو  امل واحلفاظ على قدراته البدنية والعقلية، وإذ تاــدد على ضــرورة بذل جهود خاصــة  من
ت التغذوية، وال ســـــــــــيما ا تياجات النســـــــــــاء واألطفال واملســـــــــــنني والاـــــــــــعوب األصـــــــــــلية لتلبية اال تياجا

 واأل خاص ذوي اإلعاقة وا تياجات من يعياون أوضاعا هاة،
: 2019حبالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل ابملناـــــــــــــــور املتعلق وإذ حتيط علما مع التقدير  

ي أصـــــــــدرته منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة الذ ،الوقاية من التباطش والرتاجع االقتصـــــــــاديني
الصــــحة العاملية والصــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، 

: الســـــــــــــري قدما ابجتاه احلد من الفاقد واملهدر من 2019حبالة األغذية والزراعة يف عام واملناـــــــــــــور املتعلق 
 ، الذي أصدرته منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،ذيةاألغ

ألن أ د  تقديرات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  وإذ ال يزال يســـــــــــاورقا ابل  القلق 
وبرانمج األغذية العاملي والصـــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة الصـــــــحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة 

ن عــدد الــذين يعــانون من نق  مزمن يف التغــذيــة يف مجيع أحنــاء العــامل قــد ارتفع من حنو للطفولــة تفيــد أب
وأن التحدحت  2018مليون  خ  يف عام  811.7إىل  وايل  2017عام  مليون  خ  يف 821.6

عياـــــية العاملية املتعلقة ابلتغذية تزداد تعقيدا إذ ميكن أن تتواجد يف آن معا يف البلد نفســـــه أو يف األســـــرة امل
نفســـــــــها أ ـــــــــكال متعددة من ســـــــــوء التغذية، ومنها توقف النمو، واهلزال، ونق  الوزن، و االت النق  

 املغذحت الدقيقة، والوزن الزائد، والسمنة، يف
أبن التباطش االقتصادي، وأوجه عدم املساواة بني اجلنسني، والنزار، واجلفاف، واآلاثر  لموإذ تس 

 ذلك الظواهر اجلوية الهت تزداد تواترا وقســاوة، هي من بني العوامل الرئيســية الهت الســلبية لتغري املناخ، مبا يف
تســــــــهم يف انتكا  التقدم الطويل األمد الذي ُأ رز يف مكافحة اجلور على الصــــــــعيد العاملي، األمر الذي 

 ،2030يقّل  ا تماالت القضاء على اجلور ومجيع أ كال سوء التغذية حبلول عام 
من اســـــــــتمرار  الة انعدام األمن الغذائي وســـــــــوء التغذية الهت  يســـــــاورقا ابل  القلق وإذ ال يزال 

أجزاء ويف تواجه مئات ماليني النا  وال ســـــيما يف أفريقيا جنوب الصـــــحراء الكربى وجنوب وغرب آســـــيا 
 من أمريكا الالتينية،

 بضرورة منع تكرار  دو  وفيات نتيجة للمجاعة يف املستقبل،  لموإذ تس 
 إزاء تزايــــد عــــدد البــــالغني الــــذين يعــــانون من الســـــــــــــــمنــــة يف العــــامل، من تعرب عن قلقهـــا وإذ 
 ،2016مليون  خ  يف عام  672.3إىل  2012مليون  خ  يف عام  563.7
أن عدد النا  الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الذي يصــل إىل  منوإذ تعرب عن قلقها  

للتقرير العاملي عن ، وفقا مليون  ـــــــــــــخ  100ظل يفوق مســـــــــــــتوى األزمات أو ما هو أســـــــــــــوأ منها قد 
وأن األمر يتفـاقم بفعل  ،البلـدان املتضـــــــــــــــررة، يف مجلـة أمور، من النزار ، يف2019األزمـات الغـذائيـة لعـام 

__________ 

 .UNEP/CBD/COP/13/24دة للبيئة، الوثيقة برانمج األمم املتح (26) 
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أســــــــعار القصــــــــوى يف  اتلة ابملناخ، والعوامل البيئية، مبا يف ذلك الكوار  الطبيعية، والتقلبالظواهر املتصــــــــ
 املواد الغذائية،

أن عددا متزايدا من البلدان، ال ســـــــــــــيما يف أفريقيا وآســـــــــــــيا وأمريكا الالتينية واحيا  وإذ تالحظ 
االســــــــتثمارية، وأنه، نتيجة لذلك،  ســــــــياســــــــاهتا الزراعية وخططها األمن الغذائي والتغذية يفاهلادئ، ُتدمج 

 يوىل للقضــــــــــــــــاء على اجلور وحتســـــــــــــــني األمن الغــذائي و فــالــة التغــذيــة الكــافيــة قــدر  أ رب من االهتمــام يف
اســرتاتيجيات التنمية اإلقليمية، من قبيل إعالن ماالبو الصــادر عن االحتاد األفريقي باــرن التعجيل ابلنمو 

اـــــرتك وحتســـــني ســـــبل املعياـــــة، واســـــرتاتيجية األمن الغذائي والتغذية والتحول الزراعيني من أجل الرخاء امل
رابطة أمم جنوب  ـــــــرق آســـــــيا، وإعالن بيورا باـــــــرن األمن الغذائي، وإطار الربانمج املتعدد  الصـــــــادرة عن

أجل تعزيز  احلضــرية من -الســنوات باــرن األمن الغذائي وتغري املناخ واإلطار االســرتاتيجي للتنمية الريفية 
ن الغذائي والنمو النوعي، الهت اعتمدها منتدى التعاون االقتصــــــــــــادي آلســــــــــــيا واحيا اهلادئ، ومبادرة األم

، واســــــــــــــرتاتيجية األمن 2025القضــــــــــــــاء على اجلور يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريال حبلول عام 
املبــادرة من أجــل و  ائي العريب،الغــذائي والتغــذيــة جلمــاعــة البلــدان النــاطقــة ابلربتغــاليــة، ومبــادرة األمن الغــذ

واســـــــــــــــرتاتيجية الزراعة الذ ية ملنطقة منظومة التكامل بني دول  مع تغري املناخ، فريقيةتكييف الفال ة األ
(، و لها اســـــــرتاتيجيات تش د على أمهية االســـــــتثمار يف الزراعة، وتنويع 2030-2018أمريكا الوســـــــطى )

التوعية التغذوية اجليدة للمســـــــــــــــتهلكني، واعتماد تكنولوجيات  اإلنتاج الغذائي والوجبات الغذائية، وتوفري
االقتصــــــــــــاد يف اليد العاملة يف إنتاج األغذية وتصــــــــــــنيعها، وتعزيز  صــــــــــــول املرأة على الدخل، وتعزيز بناء 

تال أ أيضــــا إناــــاء املنظمة  القدرات يف حتســــني ســــالمة األغذية يف مجيع مرا ل الســــلســــلة الغذائية، وإذ
 ،نور سلطانن الغذائي الهت يوجد مقرها يف اإلسالمية لألم

تعزيز اجلهود الرامية إىل بناء القدرة على لعلى الضــــرورة امللحة الختاذ إجراءات وإذ تعيد التأ يد  
، ســـبل ا تســـاب القدرة على الصـــمودالصـــمود، ال ســـيما أل ثر الفئات ضـــعفا، من خالل االســـتثمار يف 

تقييمات املخاطر املاـــــــرت ة حتســـــــني الكوار ، وتعزيز اســـــــرتاتيجيات التكيف و يف ذلك احلد من  اطر  مبا
حلد من آاثر الكوار  الطبيعية وتكلفتها ملعاجلة اآلاثر الســـــــــــلبية من أجل اواســـــــــــرتاتيجيات إدارة املخاطر، 

والاــــــــعوب األصــــــــلية للنســــــــاء والاــــــــباب و بار الســــــــن ابلنســــــــبة األمن الغذائي، ال ســــــــيما  لتغري املناخ يف
واأل ــــــــــــخاص ذوي اإلعاقة، واألســــــــــــباب اجلذرية األخرى النعدام األمن الغذائي ومجيع تمعات احلية واجمل

 أ كال سوء التغذية،
األ ـخاص الذين يعياون من أن تغري املناخ سـيشثر لثريا غري متناسـب يف  وإذ تعرب عن قلقها 

رث مئات املاليني من النا  ويف ســــبل عياــــهم، لا ســــيع ،ســــيما النســــاء واألطفال ، واليف أوضــــار هاــــة
، قد يزداد ا تمال التعّرث للجور والتعرث لســـــــــوء 2050للخطر يف هناية املطاف، ومن أنه، حبلول عام 

 يف املائة بسبب تغري املناخ، 20التغذية لدى األطفال بنسبة تصل إىل 
االعرتاف  والفتيات، و ذااملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء حتقيق على أمهية وإذ تعيد التأ يد  

حبقوق أصـــحاب احليازات الصـــغرية، ولاصـــة النســـاء، ومحايتها، وإذ تعيد التر يد أيضـــا على أمهية القيام، 
متكني النســـاء والاـــباب وصـــغار املزارعني يف األرحف واألســـر العاملة يف الزراعة ومريب دعم مجلة أمور،  يف

ليكونوا عناصر  يوية يف تعزيز التنمية الزراعية والريفية واألمن  يداملا ية والصيادين والعاملني يف قطار الص
الغذائي وحتســـني نتائج التغذية، وإذ تعرتف مبســـامهتهم األســـاســـية يف االســـتدامة البيئية واحلفاظ على النظم 

 أراٍث تكون  دية يف أغلب احلاالت، الزراعية من النا ية اجلينية واحلفاظ على اإلنتاجية يف
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يف املائة من القيمة العاملية للناتج الزراعي وتدعم  40أبن الثروة احليوانية تساهم بنسبة ل م وإذ تس 
بليون نســــمة، وتقر يف هذا الصــــدد أبن هذا القطار يتيح  1.3ســــبل املعياــــة واألمن الغذائي ملا يقرب من 

 التوعية بارن املناخ،فرصا للتنمية الزراعية والقضاء على الفقر وزحدة األمن الغذائي، ويتيح فرصة 
 أبن برامج وتدابري احلماية االجتماعية فعالة يف احلد من الفقر واجلور،قر وإذ ت 
أمهية املبادرات املتخذة يف إطار منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك اال تفال ابليوم تالحظ وإذ  

 ، واليوم العاملي للنحل، واليوم العامليالعاملي للبقول، واليوم العاملي لســمك التونة، ويوم فن الطبا املســتدام
لســـــــالمة األغذية، ويوم الرتبة العاملي، والســـــــنة الدولية ل بليات، والســـــــنة الدولية للصـــــــحة النباتية، والعقد 

وعقـد األمم املتحـدة للزراعة  ،2028-2018 ،“املـاء من أجـل التنميـة املســـــــــــــــتـدامـة”الـدويل للعمـل، و 
إىل زحدة الوعي العام ابلزراعة واألمن الغذائي والفوائد الغذائية  ( الذي يهدف2028-2019األســـــــــــرية )

 61/185 و 1998 انون األول/ديسمرب   15املشرخ  53/199الصلة، وفقا لقراري اجلمعية العامة  ذات
إبعالن الســــــــــــــنوات الدولية وقرار اجمللس االقتصــــــــــــــادي املتعلقني  2006 انون األول/ديســـــــــــــــمرب   20املشرخ 

 املتعلق ابلسنوات الدولية وا تفاالت الذ رى السنوية، 1980متوز/يوليه  25املشرخ  1980/67واالجتماعي 
يف قطار الزراعة، العامة واعاصـــــة املســـــشولة  والاـــــرا ات بضـــــرورة زحدة االســـــتثمارات لموإذ تســــ 

ألغراث منهــا إجيــاد  لول اســـــــــــــــتيعــابيــة للجور وســـــــــــــــوء التغــذيــة ومكــافحتهمــا والنهوث ابلتنميــة الريفيــة 
 املستدامة، واحلضرية
نداي للحد من  اطر الكوار  للفرتة وإذ تشـــــــــــري   وإىل مبادئه  2030-2015إىل إطار ســـــــــــــــِّ
لكوار  ملخاطر اات منتظمة على الترهب ، وإذ تاــــــري أيضــــــا إىل تاــــــجيعه على إجراء تدريب(27)التوجيهية

التصـــــدي هلا والتعايف من آاثرها، على الصـــــعيدين الوط  واحلي، هبدف  فالة التصـــــدي الســـــريع منعها و و 
والفعال للكوار  وما يتصـــــــــــــــل هبا من  االت النزو ، مبا يف ذلك إمكانية احلصـــــــــــــــول على اإلمدادات 

 ذائية، مبا يالئم اال تياجات احلية،األساسية من األغذية ومواد اإلغاثة غري الغ
ثلث الغذاء املنتج ســـــــــــــــنوح يف العامل أبن أفادت  2011يف عام أن تقديرات أولية  وإذ تالحظ 

مليون  821هدر، يف  ني أن أ ثر من يُ أو يُفقد بليون طن،  1.3لالستهالك الباري، أي ما يعادل حنو 
من  انوا يعانون مليون طفل دون ســــــــن اعامســــــــة   149 و وايليعانون من نق  التغذية املزمن  ــــــــخ  

 ،2018عام توقف النمو يف 

إىل أن أهداف التنمية املســـــــــتدامة وغاحهتا متكاملة وغري قابلة للتجزئة وحتقق التوازن  وإذ تشـــــــري 
والغاحت املرتابطة ألهداف أخرى  2بني األبعاد الثالثة للتنمية املســـــــــــــتدامة، وإذ تســـــــــــــّلم أبن بلوغ اهلدف 

 غذية، سيكون عامال  ارا يف حتقيق أمور  ىت منها القضاء على اجلور ومجيع أ كال سوء الت
التعهد بعدم ترك أي أ د خلف الر ب، وإذ تعيد ل يد إدرا ها أبن  رامة اإلنســــــــان  وإذ تكرر 

أمر أســــــــــــــاســــــــــــــي ورغبتها يف أن ترى أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة وغاحهتا تتحقق ملا فيه منفعة مجيع األمم 
دها األ ـــد ختلفا عن والاـــعوب و ـــرائح اجملتمع  افة، وإذ جتدد التزامها ببذل قصـــاراها لكي تاـــمل جهو 

 الر ب يف املقام األول، 

__________ 

 ، املرفق الثا .69/283القرار  (27) 

https://undocs.org/ar/A/RES/53/199
https://undocs.org/ar/A/RES/53/199
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https://undocs.org/ar/A/RES/61/185
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https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
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 ؛ (28)بتقرير األمني العام حتيط علما - 1 
على أمهية مواصــــــــلة النظر يف مســــــــرلة التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية،  تشــــــدد - 2 

عند وتاـــجع الدول األعضـــاء واجلهات املعنية صـــا بة املصـــلحة على إيالء االعتبار الواجب هلذه املســـرلة 
وأهداف  (29)2030تنفيذ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، وخاصــــــــــــة خطة التنمية املســــــــــــتدامة لعام 

 التنمية املستدامة الواردة فيها؛ 
والتغذية متثل عناصـــر الغذاء أن اإلنتاج الزراعي املســـتدام واألمن الغذائي وســـالمة  تؤ د - 3 

ده، وتدعو إىل بذل املزيد من اجلهود من أجل تعزيز قدرات أســاســية للقضــاء على الفقر جبميع صــوره وأبعا
 البلدان النامية يف جمال اإلنتاج الزراعي وإنتاجيتها واألمن الغذائي فيها على حنو مستدام؛ 

ضرورة تعجيل وتكثيف اإلجراءات،  سب االقتضاء، من أجل تعزيز قدرة  تؤ د أي ا - 4 
لصمود وعلى التكيف يف مواجهة تقلبات املناخ والظواهر املناخية النظم الغذائية وسبل معياة النا  على ا

 ؛ 2030القصوى، يف سبيل إجياد عامل خال من اجلور وسوء التغذية جبميع أ كاله حبلول عام 
من أن العامل ال ميضــــــي  اليا يف الطريق الصــــــحيح حنو القضــــــاء على  تعرب عن القلق - 5 

وأن املوارد الطبيعية الاـــحيحة الهت تدار إدارة غري مســـتدامة، إىل ، 2030اجلور وســـوء التغذية حبلول عام 
جانب عدم ضــــــــمان وتكافش  قوق أصــــــــحاب احليازات الصــــــــغرية، تشثر لثريا  ــــــــديدا على أولئك الذين 
يعياــــــون أوضــــــاعا هاــــــة يف املناطق الريفية، وأن اآلاثر الضــــــارة لتغري املناخ، مبا يف ذلك اجلفاف املســــــتمر 

يضـــــاانت، والظواهر اجلوية البالغة الاـــــدة، وتدهور األراضـــــي، والتحات الســـــا لي، وحتمض واملتكرر، والف
احيطات، وانكماش الكتل اجلليدية اجلبلية، وارتفار مســــــتوى ســــــطح البحار، والتصــــــحر، و ذلك  االت 

ة املرتبطة النزار وما بعد النزار، تاـــــــــــــــكل حتدحت فيما يتعلق ابألمن الغذائي والتغذية واألمراث غري املعدي
ابلنظام الغذائي يف أما ن  ثرية، لا حيول دون إ راز تقدم يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، وأن البلدان 

 الهت متر أبزمات لتدة معرضة عطر التخلف عن الر ب؛ 
على أن هناك  اجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة ومنســــقة على مجيع املســــتوحت  تشـــدد - 6 

وتســــــريع اجلهود الرامية إىل القضــــــاء على اجلور ومجيع أ ــــــكال ســــــوء التغذية ابلتصــــــدي الســــــتعادة الزخم 
 باكل  امل ألسباهبما وعواقبهما، ولتعزيز حتسني التغذية والزراعة املستدامة والنظم الغذائية املستدامة؛ 

على أمهيـــة أن حتـــدد البلـــدان النـــاميـــة اســـــــــــــــرتاتيجيـــاهتـــا لألمن الغـــذائي،  تكرر التــأ يــد - 7 
أن حتسني األمن الغذائي والتغذية ياكل حتدح عامليا ومسشولية من مسشوليات السياسات الوطنية،  وعلى

وأن أي خطا للتصـــــدي هلذا التحدي يف ســـــياق مســـــاعي القضـــــاء على الفقر يتعني وضـــــعها وتصـــــميمها 
ة الرئيســيني على  زمام أمرها وتوجيهها وتاــكيلها يف إطار وط  ابلتاــاور مع مجيع أصــحاب املصــلحويلِّّ وت  

الصـــــــعيد الوط ،  ســـــــب االقتضـــــــاء، بوصـــــــف ذلك عملية لتحقيق الاـــــــمول، وحتث الدول األعضـــــــاء، 
والتغذية وجتسـيد ذلك يف الغذاء سـيما الدول املتضـررة، على إيالء أولوية عالية لألمن الغذائي وسـالمة  وال

 براجمها وميزانياهتا الوطنية؛ 

__________ 

 (28) A/74/237. 
 .70/1القرار  (29) 
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على ضـــــــــــرورة ضـــــــــــمان األمن الغذائي والتغذية للجميع، مبا يف ذلك النســـــــــــاء  تشــــــــدد - 8 
واألطفال والاباب واملسنون والاعوب األصلية واجملتمعات احلية واأل خاص ذوو اإلعاقة والذين يعياون 
يف  االت من الضـــعف، بســـبل منها تعزيز الســـياســـات االقتصـــادية واالجتماعية من أجل التصـــدي لألثر 

 االت التباطش والر ود االقتصادي على اجلهود الرامية إىل القضاء على اجلور وسوء التغذية؛ السلال حل
ابجملتمع الدويل أن يواصل دعمه لتنفيذ الربانمج الاامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا  هتيب - 9 

ن ختطيا برامج وإطار النتائج اعاص به، الذي هو جزء ال يتجزأ من ذلك الربانمج ويقدم توجيهات باـــــر
 االستثمار وتنفيذها؛ 

الدول األعضاء على أن تراعي متاما، لدى وضع سياساهتا الوطنية، إعالن روما  تشجع - 10 
، الذي يوفر جمموعة طوعية من خيارات الســــــياســــــة العامة واالســــــرتاتيجيات (3)وإطار العمل (2)عن التغذية

 لتستخدمها احلكومات،  سب االقتضاء؛ 
لى زحدة االلتزام الســياســي للدول األعضــاء ابلقضــاء على اجلور ومجيع أ ــكال ع حتث - 11 

ســـــوء التغذية، وتال أ، يف هذا الصـــــدد،  ر ة حتســـــني مســـــتوى التغذية، وتاـــــجع الدول األعضـــــاء على 
االمراط يف تلك احلر ة على الصــــــعيدين العاملي والقطري لتقلي  املســــــتوى املتزايد للجور ومجيع أ ــــــكال 

غذية يف العامل، وعلى وجه اعصـوص لدى األطفال، وال سـيما األطفال دون سـن الثانية، والنساء، سـوء الت
 وال سيما احلوامل واملرضعات، والاباب؛ 

األطفال، الذي ال يزال معدله مرتفعا باـــكل لتوقف منو على ضـــرورة التصـــدي  تشـــدد - 12 
يف املائة من  21.9أي ما يزيد على مليون طفل دون ســــــــن اعامســــــــة،  149غري مقبول،  يث  ان حنو 
 ؛ 2018يف عام توقف النمو هشالء األطفال، يعانون من 

على الغاحت العاملية الست للتغذية الهت وضعتها مجعية الصحة العاملية من أجل  تشدد - 13 
 التصدي لسوء التغذية يف العامل وإطار الرصد املتصل هبا؛ 

من  100ه أ ثر من تللتغذية من أجل النمو، الذي وّقعابالتفاق العاملي  حتيط علما - 14 
د ، عفض عدد األطفال الذين يعانون من توقف النمو مبقدار املتمع اجمل اتومنظم اتاـــــــــــــــر الو  انبلدال

، واباللتزامـات املـاليــة املعلنــة دعمــا هلـذا اهلـدف، و ـذلـك مبشمتر القمـة 2020مليون طفــل حبلول عـام  20
؛ 2017ة من أجل النمو، الذي عقد يف ميالنو، إيطاليا، يف تاـــــــــــــــرين الثا /نوفمرب الثالث املع  ابلتغذي

 ؛2020 عام وتتطلع إىل مشمتر القمة املقبل للتغذية من أجل النمو، املقرر عقده يف طو يو يف
ضــــــرورة زحدة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية على حنو مســــــتدام على الصــــــعيد  تؤ د - 15 
ال أ يف الوقت نفســــه تنور الظروف والنظم الزراعية، بطرق منها حتســــني أداء األســــواق والنظم العاملي، وت

التجارية والعمل على ضــــمانه وتعزيز التعاون الدويل، ولاصــــة لصــــا  البلدان النامية، وزحدة االســــتثمارات 
والتنمية الريفية والتعاون يف  والاــرا ات العامة واعاصــة املســشولة يف جمال الزراعة املســتدامة وإدارة األراضــي

جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وتاري إىل أن هذه االستثمارات واجلهود املبذولة من القطاعني العام 
ن يف النظم و واعاص ال بد أن يســــتفيد منها أيضــــا،  ســــب االقتضــــاء، أصــــحاب احليازات الصــــغرية احلي

يما يتعلق بتعزيز األمن الغذائي وحتسني نتائج التغذية واحلد من أوجه املالئمة إلدارة املعارف واالتصاالت ف
 عدم املساواة؛ 
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بضــــــــــــرورة زحدة قدرة اإلنتاج الغذائي واإلنتاج الزراعي على مواجهة تغري املناخ  تســـــــــلم - 16 
لغذائي وزحدة اسـتدامة هذا اإلنتاج يف سـياق ارتفار الطلب على احاصـيل، مع مراعاة أمهية ضـمان األمن ا

والقضـــاء على اجلور، وبتعرث نظم اإلنتاج الغذائي بوجه خاص ل اثر الضـــارة لتغري املناخ، وتاـــجع على 
بذل جهود على مجيع الصـــــــــــــــعد لدعم املمارســـــــــــــــات الزراعية املراعية للمناخ، مبا يف ذلك زراعة األ راج 

رة املياه والبذور املقاومة للجفاف واســـــــــــــــتغالهلا واإليكولوجيا الزراعية والزراعة احلافظة للموارد وخطا إدا
والسيول واإلدارة املستدامة للثروة احليوانية، وإنااء واجهات بينية تربا بني العلماء وصنار القرار ومنظمي 
املاـــــــــــــــاريع ولويل العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتعزيز هذه الواجهات، و ذلك اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز 

اعا هاة والنظم الغذائية على الصمود، األمر الذي ميكن أيضا أن ترتتب عليه آاثر قدرة من يعياون أوض
إجيابية على نطاق أوســــــــع، مع التاــــــــديد على أن التكيف مع تغري املناخ  ــــــــاغل وهدف رئيســــــــي جلميع 

 املزارعني ومنتجي األغذية، وال سيما صغار املنتجني؛ 
ة على التكيف، وتعزيز القدرة على التحمل، على احلاجة امللحة إىل زحدة القدر  تشـــدد - 17 

واحلد من قابلية الترثر بتغري املناخ، وحتث  ذلك الدول األعضاء على مواصلة املاار ة يف عمليات ختطيا 
 التكيف وتنفيذ إجراءات التخفيف؛ 

إىل تعزيز النظم الزراعية والغذائية من أجل حتســـــــــــــــني التكيف مع آاثر تغري املناخ  تدعو - 18 
القدرة على التصـــــــــــــــدي هلا، مبا يف ذلك من خالل خدمات النظم اإليكولوجية و فأ التنور البيولوجي، و 

وتــدعو أيضــــــــــــــــا إىل إدمــاج األهــداف املتعلقــة ابلفقر واجلور واألمن الغــذائي والتغــذيــة يف اعطا الوطنيــة 
 للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من  دته؛ 

 ةمســـــــــــــــتدام ةيه القطار اعاص يف دعم نظم غذائيابلدور احلاســـــــــــــــم الذي يشد تســـــــــــلم - 19 
وابإلســهام اإلجيايب للاــرا ات بني أصــحاب املصــلحة املتعددين وحتســني نوعيتها ابعتبارها وســيلة إل ــراك 
مجيع اجلهات الفاعلة الرئيســـية، وتاـــدد على ضـــرورة بذل مزيد من اجلهود لتعزيز الاـــرا ات االســـرتاتيجية 

 مع القطار اعاص؛
ضرورة تاجيع وتعزيز ودعم زراعة مستدامة، مبا يامل احاصيل والغاابت  تعيد أت يد - 20 
األراك واملوا ــي وتربية املائيات، تســهم يف حتســني األمن الغذائي ومتكن من القضــاء على اجلور  يدومصــا

وتســــاعد على الوقاية من ســــوء التغذية وتتوافر فيها مقومات االســــتمرار من النا ية االقتصــــادية مع  فأ 
وتعزيز القدرة على  ،ألراضــــــــــي واملياه واملوارد اجلينية النباتية واحليوانية والتنور البيولوجي والنظم اإليكولوجيةا

مواجهة تغري املناخ والكوار  الطبيعية، وتســــــــّلم بضــــــــرورة احلفاظ على العمليات اإليكولوجية الطبيعية الهت 
األمن الغـذائي، وتش ـد أمهيـة تعميم  فأ التنور تـدعم نظم اإلنتـاج الغـذائي املســـــــــــــــتـدامـة والفعـالـة وتكفـل 

البيولوجي واســــــــــتخدامه املســــــــــتدام يف القطار الزراعي، وحتيا علما أبمهية نظم الرتا  الزراعي املهمة عامليا  
 ومنهاج تعميم التنور البيولوجي الذي تروج له منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛ 

ة مضادات امليكروابت، الهت تامل قطار الزراعة، وتاجع إزاء مقاوم عن قلقها تعرب - 21 
يف هذا الصــــــــــدد على تنفيذ خطة عمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة باــــــــــرن مقاومة مضــــــــــادات 

، الهت تدعم قطار األغذية والزراعة يف تنفيذ خطة العمل العاملية باــــــرن 2020-2016امليكروابت للفرتة 
الهت وضــعتها منظمة الصــحة العاملية ابلتعاون مع منظمة األغذية والزراعة  (30)مقاومة مضــادات امليكروابت

__________ 

 .3املرفق  ،WHA68/2015/REC/1 منظمة الصحة العاملية، الوثيقة (30) 
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لألمم املتحدة واملنظمة العاملية لصـــــــحة احليوان اللتني اعتمدات اعطة ال قا، من أجل التقليل إىل أد   د 
 من أثر مقاومة مضادات امليكروابت؛ 

تعزيز األنظمة الغذائية الصـــــحية  أبن لنظم األغذية املســــــتدامة دور أســــــاســــــي يف تســــلم - 22 
وحتسني التغذية والوقاية من األمراث غري املعدية ومكافحتها، وتر ب بوضع وتنفيذ سياسات وطنية ترمي 
إىل القضـــــــاء على ســـــــوء التغذية جبميع أ ـــــــكاله وتغيري نظم األغذية حبيث تتا  للجميع الوجبات املغذية، 

إعادة التر يد على وجوب القيام يف الوقت نفســــــــــــه بتعزيز نظم فيها الوجبات الصــــــــــــحية التقليدية، مع  مبا
 الصحة واملياه والصرف الصحي من أجل القضاء على سوء التغذية؛ 

إىل ســـد الفجوة بني اجلنســـني يف احلصـــول على املوارد اإلنتاجية يف جمال الزراعة،  تدعو - 23 
زال قائمة فيما يتعلق بكثري من املوارد وتال أ يف الوقت نفســـــــــــــه مع القلق أن الفجوة بني اجلنســـــــــــــني ال ت

واملدخالت واعدمات، وتش د ضرورة بذل وتعزيز اجلهود الرامية إىل تقدمي الدعم لتمكني النساء والفتيات، 
وال ســـيما النســـاء الريفيات، لتلبية اال تياجات الغذائية والتغذوية هلن وألســـرهن، و فالة متتعهن مبســـتوحت 

ق، وضـــمان صـــحتهن ورفاههن وســـالمتهن الاـــخصـــية واســـتفادهتن ابلكامل من معياـــة مالئمة وعمل الئ
األراضـــــــــــي واملوارد الطبيعية وإمكانية  صـــــــــــوهلن على قروث ميســـــــــــورٍة منخفضـــــــــــة التكلفة وطويلة األجل 
ووصــوهلن إىل األســواق احلية واإلقليمية والعاملية، مع مراعاة أن انتاــار انعدام األمن الغذائي يعّرث صــحة 

 النساء واألطفال إىل املخاطر؛ و ياة 
ابلدور واإلسهام املهمني للنساء الريفيات، مبن فيهن صا بات احليازات الصغرية  تسلم - 24 

واملزارعات، ونســاء الاــعوب األصــلية ونســاء اجملتمعات احلية، ومعارفهن التقليدية يف تعزيز التنمية الزراعية 
ف، وتش د يف هذا الصــــــدد أمهية اســــــتعراث رحعلى الفقر يف األوالريفية وحتســــــني األمن الغذائي والقضــــــاء 

الســــــــياســــــــات واالســــــــرتاتيجيات الزراعية مبا يكفل االعرتاف ابلدور احلاســــــــم للمرأة يف جمال األمن الغذائي 
والتغذية والنظر إليه ابعتباره جزءا ال يتجزأ من التدابري القصـــــــــرية والطويلة األجل للتصـــــــــدي النعدام األمن 

وسوء التغذية وا تماالت  دو  التقلب املفرط يف األسعار واألزمات الغذائية يف البلدان النامية،  الغذائي
 و ذا االعرتاف حبقوق أصحاب احليازات الصغرية يف األراضي، ولاصة النساء، ومحايتها؛

اك الدور البالغ األمهية للنظم اإليكولوجية البحرية الســـــــليمة ومصـــــــايد األر تعيد أت يد - 25 
املســــــــــتدامة وتربية املائيات املســــــــــتدامة يف تعزيز األمن الغذائي وإمكانيات احلصــــــــــول على األغذية املرمونة 
والكافية واملغذية ويف توفري ســـــــبل الرزق ملاليني النا ، وال ســـــــيما ســـــــكان الدول اجلزرية الصـــــــغرية النامية، 

ي بارن األمن الغذائي والتغذية يف الدول وتاجع يف هذا الصدد على التنفيذ الكامل لربانمج العمل العامل
 ؛ 2017متوز/يوليه  4اجلزرية الصغرية النامية، الذي أطلق يف 

اجلهود املبذولة على مجيع املســـــــــــــتوحت لوضـــــــــــــع تدابري وبرامج لتوفري احلماية  تشــــــــــجع - 26 
ج احلماية الوطنية االجتماعية ولتعزيز هذه التدابري والربامج، مبا يف ذلك  ـــــــــــــــبكات األمان الوطنية وبرام

للمحتاجني والضعفاء، مثل برامج تقدمي األغذية والنقود مقابل العمل وبرامج التحويالت النقدية والقسائم 
بتلك اجلهود، وتش د يف هذا الصدد أمهية  وتنوهوبرامج التغذية املدرسية وبرامج تغذية األمهات واألطفال، 

 م؛ زحدة االستثمار وبناء القدرات وتطوير النظ
من تكرر  االت انعدام األمن الغذائي وســـــــــــــــوء التغذية يف  بال  القلقتظل تشـــــــــــعر ب - 27 

مناطق  تلفة من العامل واســـــتمرار لثريها ســـــلبا يف الصـــــحة والتغذية، ولاصـــــة يف أفريقيا جنوب الصـــــحراء 
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ة امللحة لبذل الكربى وجنوب وغرب آســــــيا ويف أجزاء من أمريكا الالتينية، وتش د يف هذا الصــــــدد الضــــــرور 
 جهود مارت ة على مجيع املستوحت للتصدي هلذا الوضع بطريقة متسقة وفعالة؛ 

أبمهية دور الاــــــــــعوب األصــــــــــلية واجملتمعات احلية وصــــــــــغار املزارعني واملزارعني  تســـــــلم - 28 
ليدية األســـــريني ومريب املا ـــــية وصـــــغار الصـــــيادين والعاملني يف قطار صـــــيد األراك ومعارفهم ونظمهم التق

ل مداد ابلبذور، و ذلك أبمهية دور التكنولوجيات اجلديدة يف احلفاظ على التنور البيولوجي واالســــــــــتفادة 
 منه على حنو مستدام ويف العمل على ضمان األمن الغذائي وحتسني التغذية؛

على أمهيــــــة تطبيق العلم والتكنولوجيــــــا واالبتكــــــار ونظم إدارة املعلومــــــات  تشـــــــــــــــدد - 29 
، وتاــــــــجع على تطبيق أ د  2030ت ذات الصــــــــلة يف ضــــــــمان األمن الغذائي حبلول عام واالتصــــــــاال

تكنولوجيا املعلومات مثل اإلنرتنت والنظم النقالة واألرصـــاد اجلوية والبياانت الضـــخمة واحلوســـبة الســـحابية 
لزراعة لزحدة وأ ثرها مالءمة يف النظم الزراعية لدعم جهود أصــحاب احليازات الصــغرية واألســر العاملة يف ا

قدرهتم على التكيف وزحدة إنتاجيتهم وإيراداهتم، وإ ـــــــــرا هم يف وضـــــــــع خطا البحث واالبتكار مع احلد 
 من اآلاثر البيئية السلبية؛

على ضــرورة تناــيا قطار الزراعة وتعزيز التنمية الريفية والســعي إىل  فالة األمن  تشــدد - 30 
الغذائي والتغذية، ولاصــــــــة يف البلدان النامية، بطريقة مســــــــتدامة، لا ســــــــيســــــــهم يف حتقيق أهداف التنمية 

ية على حنو أفضــــل املســــتدامة، وتش د أمهية اختاذ اإلجراءات الالزمة لتلبية ا تياجات اجملتمعات احلية الريف
بطرق منها تعزيز إمكانية  صــول املنتجني الزراعيني، ولاصــة صــغار املنتجني والنســاء والاــباب والاــعوب 
األصـــلية واجملتمعات احلية واأل ـــخاص ذوي اإلعاقة و بار الســـن ومن يعياـــون يف  االت النزار وما بعد 

مات املالية وتعزيز فرص وصـــــــــــــــوهلم إىل األســـــــــــــــواق انتهاء النزار، على اعدمات االئتمانية وغريها من اعد
وضــــــــــــمان  يازهتم لألراضــــــــــــي وتوفري خدمات الرعاية الصــــــــــــحية واعدمات االجتماعية والتعليم والتدريب 
واملعارف هلم و صـــــــــوهلم على التكنولوجيات املالئمة امليســـــــــورة التكلفة ألغراث منها النهوث ابحاصـــــــــيل 

 استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة ومجع املياه وختزينها؛ احلية، وضمان  فاءة الري وإعادة 
احلاجة امللحة إىل معاجلة مسرلة ضيار األغدية وهدرها يف مجيع مرا ل سلسلة  تالحظ - 31 

 اإلمداد ابألغذية، وذلك بسبل منها التعاون مع اجلهات املعنية صا بة املصلحة؛ 
عدد الســـــــــــــكان احلضـــــــــــــريني يف العامل حبلول  أن من املتوقع أن يتضـــــــــــــاعف تقريبا تدرك - 32 

ش د احلاجة يا جيعل التحضــر أ د احر ات الرئيســية للتحول يف القرن احلادي والعاــرين، و ل، 2050 عام
املتزايدة إىل اختاذ إجراءات ملكافحة اجلور وســـــوء التغذية يف صـــــفوف فقراء احلضـــــر عن طريق تعزيز إدماج 

ة لسكان املناطق احلضرية، وال سيما فقراء املناطق احلضرية، يف التخطيا ا تياجات األمن الغذائي والتغذي
احلضـــري وختطيا األراضـــي، وإهناء اجلور وســـوء التغذية، وتعزيز تنســـيق ســـياســـات األمن الغذائي والزراعة 

ونقلها  املستدامة عرب املناطق احلضرية و به احلضرية واملناطق الريفية من أجل تيسري إنتاج األغذية وختزينها
وإعادة  هااألغذية ومنع هدر ضـــــــيار وتســـــــويقها للمســـــــتهلكني بطرق مالئمة وميســـــــورة التكلفة، واحلد من 

اســـتخدام النفاحت الغذائية، وتعزيز تنســـيق ســـياســـات الغذاء مع ســـياســـات الطاقة واملياه والصـــحة والنقل 
د األقصـــــى وتقليل اهلدر إىل وســـــواها من الســـــياســـــات يف املناطق احلضـــــرية يف ســـــبيل زحدة الكفاءة إىل احل

 األد ؛  احلد
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ضــــــــــرورة الســــــــــعي إىل اتبار هنج  ــــــــــامل ثنائي املســــــــــار إزاء األمن الغذائي  تعيد أت يد - 33 
والتغــذيــة، يتــرلف من إجراءات للقيــام فورا ابلتصــــــــــــــــدي للجور ومعــاجلــة النق  يف املغــذحت الــدقيقــة بني 

ملســــــــــــتدامة املتوســــــــــــطة والطويلة األجل، واألمن الغذائي إىل جانب تنمية الزراعة ا ،الفئات األ ثر ضــــــــــــعفا
والتغذية، وبرامج التنمية الريفية للقضــاء على األســباب اجلذرية للجور ومجيع أ ــكال ســوء التغذية والفقر، 
وذلك بســـــــبل منها تناـــــــيا املناطق الريفية لفائدة الاـــــــاابت والاـــــــبان عن طريق إجياد فرص العمل الالئق 

ظم التثقيف الزراعي وتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــاالت والتدريب وتوســــــــيع نطاق للجميع، ومن خالل ن
التعليم ومبا رة األعمال احلرة وفرص الوصول إىل األسواق  عن طريقالبحث والتطوير وتعزيز دور الاباب 

رجيي إلعمال التدابواعدمات والتمويل املاـــــــــــرتك وبناء القدرات ومنظمات الاـــــــــــباب يف املناطق الريفية، و 
 للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الوط ؛

احلاجة إىل التاــــــــجيع على التوســــــــع بقدر  بري يف البحو  املتعلقة  تعيد أي ــــــا أت يد - 34 
ابلغــذاء والتغــذيــة والزراعــة واعــدمــات اإلر ــــــــــــــــاديــة والتــدريــب والتعليم، ويف متويــل هــذه البحو  من مجيع 

اجية الزراعية واالستدامة الزراعية من أجل تعزيز الزراعة ابعتبارها قطاعا رئيسيا، املصادر، وإىل حتسني اإلنت
وإىل تعزيز التنمية وبناء القدرة على الصـــــــمود مبا يســـــــاعد يف حتســـــــني عملية التعايف عقب األزمات، بطرق 

ز الدولية للبحو  احتاد املرا  منها تعزيز العمل الذي يقوم به الفريق االســـــتاـــــاري للبحو  الزراعية الدولية
بعد إصــــــــــال ه، لزحدة أثره يف التنمية ودعم نظم البحث الوطنية واجلامعات العامة ومشســــــــــســــــــــات  الزراعية

البحو ، وتاـــــــــــــــجيع نقل التكنولوجيا باـــــــــــــــروط متفق عليها، والتبادل الطوعي للمعارف واملمارســـــــــــــــات 
منصـــف على نتائج البحو   والبحو  من أجل التكيف مع تغري املناخ وحتســـني إمكانية احلصـــول باـــكل

والتكنولوجيات باــــــــــروط متفق عليها على الصــــــــــعد الوط  واإلقليمي والدويل، مع إيالء االعتبار الواجب 
 حلفأ املوارد الوراثية؛ 

أن إقامة نظام جتاري عاملي متعدد األطراف ومنفتح وغري متييزي ومنصف ويستند  تؤ د - 35 
يســـــــــهم يف حتقيق األمن أن زراعة والتنمية الريفية يف البلدان النامية و من  ـــــــــرنه أن ينهض ابل إىل قواعد أمر  

الغذائي وحتســـــــــني التغذية، وحتث على أن تاـــــــــجع االســـــــــرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية والدولية املاـــــــــار ة 
، الااملة للمزارعني والصيادين والعاملني يف قطار صيد األراك، ال سيما صغار املزارعني، مبن فيهم النساء

 يف األسواق اجملتمعية والوطنية واإلقليمية والدولية؛ 
ابجلهود الهت تبذهلا الدول األعضـــــــــــــــاء وو االت األمم املتحدة الهت أعلنت ابلفعل  تنوه - 36 

(، وتاــــــــــــجع مجيع أصــــــــــــحاب 2025-2016التزاماهتا إزاء عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية )
الفعال لتنفيذ العقد، مبا يف ذلك عن طريق إعالن االلتزامات وإناــــــاء  املصــــــلحة املعنيني على تقدمي الدعم

  بكات العمل؛ 
(، وتاــــجع 2028-2019ابنطالق عقد األمم املتحدة للزراعة األســــرية ) تنوه أي ـــا - 37 

يا علما مع التقدير لطة العمل العاملية للعقد، ، وحت72/239يف هذا الصــدد على التنفيذ الكامل للقرار 
الهت تدعم وضــــــع وحتســــــني وتنفيذ ســــــياســــــات عامة باــــــرن الزراعة األســــــرية، مبا يف ذلك اعطا الوطنية، 
 ســــــــب االقتضــــــــاء، اســــــــتنادا إىل اإلدارة الاــــــــاملة والفعالة والبياانت اآلنية وذات الصــــــــلة جغرافيا، حبلول 

 ؛ 2024 عام

https://undocs.org/ar/A/RES/72/239
https://undocs.org/ar/A/RES/72/239
https://undocs.org/ar/A/RES/72/239
https://undocs.org/ar/A/RES/72/239
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مواصـــــلة تعزيز التعاون والتنســـــيق بني منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  ضـــــرورة تؤ د - 38 
والصــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة الصــــــــحة العاملية واللجان اإلقليمية ومجيع 

ملشســــــــــــــســــــــــــــات املالية  ياانت منظومة األمم املتحدة املعنية األخرى وغريها من املنظمات احلكومية الدولية وا
الدولية واملشســـــســـــات التجارية واالقتصـــــادية الدولية، وفقا لوالية  ل منها وأولوحهتا اإلمنائية الوطنية، من أجل 
زحدة فعــاليتهــا، وضــــــــــــــرورة تعزيز التعــاون بني هــذه املنظمــات ومع املنظمــات غري احلكوميــة والقطــاعني العــام 

ــز اجلهود املب  ذولــة من أجل حتقيق التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية؛ واعـــاص على دعم وتعزيـ
ابإلســـهام الذي قدمته  ىت اآلن نظم اإلنذار املبكر، وتش د ضـــرورة مواصـــلة تعزيز  تنوه - 39 

موثوقية وتوقيت هذه النظم على الصـــــــــــــــعد الوط  واإلقليمي والدويل، مع الرت يز على البلدان القليلة املنعة 
 بوجه خاص يف مواجهة صدمات األسعار و االت الطوارئ الغذائية؛ 

اهلام للجنة األمن الغذائي العاملي وطابعها الاــامل للجميع ابعتبارها الدور  تعيد أت يد - 40 
منتدى  كوميا دوليا رئيســـيا تلتقي فيه طائفة واســـعة من أصـــحاب املصـــلحة للعمل ســـوح من أجل  فالة 
األمن الغذائي والتغذية للجميع، وتاــــــــــجع البلدان على املاــــــــــار ة الكاملة يف العملية اجلارية الهت تقوم هبا 

نة األمن الغذائي العاملي لوضع مبادئ توجيهية طوعية بارن نظم الغذاء والتغذية الهت تدعم التحول حنو جل
 نظم الغذاء املستدامة، والهت تسهم يف تعزيز األنظمة الغذائية الصحية وحتسني التغذية؛ 

بعدم ترك أ د خلف  2030االلتزام الوارد يف صـــــــــــميم خطة عام  أي ــــــــاتؤ د جمددا  - 41 
مزيد من اعطوات امللموســــة لدعم األ ــــخاص الذين يعياــــون أوضــــاعا هاــــة وأ ـــد ختاذ التعهد ابلر ب و ا

 ؛لوصول أوال إىل من هم أ د ختلفا عن الر باالبلدان ضعفا و 
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اعامســــة والســــبعني تقريرا  تطلب - 42 

القرار، وتقرر أن تدرج يف جدول األعمال املشقت لدورهتا اعامســـة والســـبعني  عملي املنحى عن تنفيذ هذا
 “.التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية”البند املعنون 

 


