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 الدورة الخامسة والسبعون
    األعمالمن جدول  26البند 

 التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية   
  

 تقرير اللجنة الثانية  

  
 )السنغال( ديوم: السيد ديامان المقرر  

  
 مقدمة  -   أول  

، بناء على 2020أيلول/ســبتمبر  18قررت الجمعية العامة، في جلســت ا العامة النانية المعقودة في  - 1
البند المعنون ”التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية“ في جدول أعمال دورت ا  توصـــــــــــــية الم ت ، أن تدر  

 الخامسة والسبعين وأن تحيله إلى اللجنة النانية.

، وهي تضـــ   2020تشـــرين األول/أ توبر  5وقامت اللجنة النانية، في جلســـت ا األولى المعقودة في   - 2
( والقيود المفروضـــــــة على اتجتماعات 19-روس  ورونا ) وفيدفي اعتبارها الحالة المتعلقة بجائحة مرض في 

، و ــذلــح الحلول 19-المعقودة في مبــاني األمم المتحــدة  تــدبير وقــائي ي ــدا إلى احتواء انتشــــــــــــــــار  وفيــد
الت نولوجية واإلجرائية المتاحة، م  مراعاة ورقة غرفة اتجتماعات الصــــــــادرة عن م ت  اللجنة النانية بشــــــــ ن 

بالموافقة على ترتيبات عمل اللجنة للدورة  ،( 1) خالل الدورة الخامســــــــة والســــــــبعين للجمعية العامة  أعمال اللجنة
 .( 2) الخامسة والسبعين، على النحو المبين في تنظيم أعمال اللجنة

لالســــتماى إلى  2020تشــــرين األول/أ توبر  16وعقدت اللجنة جلســــات إل ترونية غير رســــمية في   - 3
جراء مناقشـة عامة بشـ ن هذا البند. وترد في مرفذ هذل الونيقة وقائ  الجلسـات اإلل ترونية   بيانات اسـت اللية واج

ــا إلى المناقشـــة العامة غير الرســـمية، و ذلح البيانات الخ ية المقدمة في إ ار هذا البند. ويوجه ات نتبال أيضـ

__________ 

 .www.un.org/en/ga/second/75/bureau-paper.pdfمتاحة على الراب  التالي:  (1) 
 .A/C.2/75/L.1 انظر (2) 

http://www.un.org/en/ga/second/75/bureau-paper.pdf
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/L.1
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 تشــــــــــــــرين األول/ 9و  8و  6و  5التي عقــدت ــا اللجنــة في جلســــــــــــــــات ــا األولى إلى الرابعــة، المعقودة في 

تشـــــــــــــرين الناني/    25واتُِّخذ إجراء بشـــــــــــــ ن هذا البند في الجلســـــــــــــة الســـــــــــــابعة المعقودة في  .( 3) 2020 أ توبر
 .( 4) 2020 نوفمبر

  انت الونيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:وللنظر في هذا البند،  - 4

 (A/75/272تقرير األمين العام عن التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية ) )أ( 

الخاصــــــــــــة مذ رة من األمين العام يحيل ب ا تقريرا عن القرارات والتوصــــــــــــيات الرئيســــــــــــية  ) ( 
 (.A/74/79-E/2019/58بالسياسات الصادرة عن لجنة األمن الغذائي )

  
 A/C.2/75/L.56و    A/C.2/75/L.31القرارين  ي النظر في مشروع  -  ثانيا  

تشــــرين الناني/نوفمبر، مشــــروى    25 ان معروضــــا على اللجنة، في جلســــت ا الســــابعة المعقودة في  - 5
( مقــدم من نــائبــة رئيس اللجنــة، A/C.2/75/L.56)“ قرار بعنوان ”التنميــة الزراعيــة واألمن الغــذائي والتغــذيــة

ماريا دانييلتشــــــــــــــا وفا )ســــــــــــــلوفا يا(، بناء على مشــــــــــــــاورات غير رســــــــــــــمية أجريت بشــــــــــــــ ن مشــــــــــــــروى القرار 
A/C.2/75/L.31. 

ــة نفســــــــــــــ ـا، أ بلغـت اللجـنة ـب ن مشــــــــــــــروى القرار ت تترـت  - 6 علـيه أ  ثـنار في الميزانـية   وفي الجلســــــــــــ
 البرنامجية.

 (.10)انظر الفقرة  A/C.2/75/L.56وفي الجلسة نفس ا أيضا، اعتمدت اللجنة مشروى القرار  - 7

اتتحاد  وفي الجلســـــــة الســـــــابعة أيضـــــــا، وعق  اعتماد مشـــــــروى القرار، أدلى ببيانات ممنلو  ل من - 8
األوروبي )باســم دوله األعضــاء، وألبانيا وأو رانيا والبوســنة وال رســح وتر يا والجبل األســود وجم ورية مولدوفا 
وجورجـيا وصــــــــــــــربـيا ومقـدونـيا الشــــــــــــــمـالـية(، والوتـيات المتحـدة األمري ـية، والممل ـة المتحـدة لبري ـانـيا العظمى 

 الشمالية. وأيرلندا

 A/C.2/75/L.31، قام مقدمو مشروى القرار  A/C.2/75/L.56ى القرار  وبالنظر إلى اعتماد مشرو  - 9
 بسحبه.

__________ 

 .A/C.2/75/SR.4و  A/C.2/75/SR.3و  A/C.2/75/SR.2و  A/C.2/75/SR.1انظر  (3) 

 .A/C.2/75/SR.7انظر  (4) 

https://undocs.org/ar/A/75/272
https://undocs.org/ar/A/74/79
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/L.31
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/L.56
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/L.56
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/L.31
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/L.56
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/L.56
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/L.31
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/SR.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/SR.2
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/SR.3
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/SR.4
https://undocs.org/ar/A/C.2/75/SR.7
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 توصية اللجنة الثانية  -  ثالثا  
 النانية الجمعية العامة باعتماد مشروى القرار التالي:توصي اللجنة  - 10
 

 التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية  
  

 ،إن الجمعية العامة 

المؤرخ  66/220و  2010 ـانون األول/ديســــــــــــــمبر  20المؤرخ  65/178إلى قرارات ــا  إذ تشيييييييييير 
المؤرخ   68/233 و  2012 انون األول/ديســـــــمبر  21المؤرخ  67/228و    2011 انون األول/ديســـــــمبر  22
ــمبر  20 ــمبر   19المؤرخ  69/240و   2013 انون األول/ديســــ المؤرخ   70/223 و  2014 انون األول/ديســــ
ــمبر  22 ــمبر  21المؤرخ  71/245و   2015 انون األول/ديســــ المؤرخ   72/238و   2016  انون األول/ديســــ
ــمبر  20 ــمبر   20المؤرخ  73/253و   2017 انون األول/ديســــ المؤرخ   74/242و   2018 انون األول/ديســــ
 ،2019 انون األول/ديسمبر  19

ذ تعييد تييدييد   ، المعنون ”تحويــل عــالمنــا: خ ــة 2015أيلول/ســــــــــــــبتمبر  25المؤرخ  70/1قرارهــا وا 
“، الذ  اعتمدت فيه مجموعة من األهداا والغايات العالمية الشـــــاملة والبعيدة 2030التنمية المســـــتدامة لعام 

ذ تعيد ت  يد التزام ا بال عمل المدى المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تر ز على الناس وتفضي إلى التحول، واج
درا  ا أن القضـاء على الفقر بجمي  صـورل 2030دون  لل من أجل تنفيذ هذل الخ ة بال امل بحلول عام  ، واج

وأبعادل، بما في ذلح الفقر المدق ، هو أ بر تحد يواج ه العالم وشـر  ت غنى عنه لتحقيذ التنمية المسـتدامة، 
ــتدامة ب بعادها النالنة  على نحو متوازن   -تقتصــــــــاد  واتجتماعي والبيئي ا -والتزام ا بتحقيذ التنمية المســــــ

ومت امل، وباتســــــتناد إلى اإلنجازات التي تحققت في إ ار األهداا اإلنمائية لولفية والســــــعي إلى اســــــت مال 
 لم ي نّفذ من تلح األهداا، ما

ذ تعيد أيضييييا تيديد    ــ ن خ ة عمل أديس  2015تموز/يوليه  27المؤرخ   69/313قرارها  وا  أبابا  بشــــ
الصــــــادرة عن المؤتمر الدولي النالي لتمويل التنمية، التي تشــــــ ل جزءا ت يتجزأ من خ ة التنمية المســــــتدامة 

خالل  ، وتدعم  ا وت مل  ا وتســــــــاعد على توضــــــــيل ســــــــياذ غايات ا المتصــــــــلة بوســــــــائل التنفيذ من2030 لعام
جراءات  عملية، وتعيد ت  يد اتلتزام الســـياســـي القو  بالتصـــد  لتحد  التمويل وت يئة بيئة مؤاتية ســـياســـات واج

 على جمي  المستويات لتحقيذ التنمية المستدامة، بروٍح من الشرا ة والتضامن على الصعيد العالمي،

ذ تشيير  روما الخمسـة ، وخصــوصــا مباد  ( 1) األمن الغذائيحول  إلى إعالن مؤتمر القمة العالمي  وا 
ذ تالحظ إعالن روما عن التغذية ــتدام، واج الذ  يوفر  ( 3) ، واج ار العمل( 2) المتعلقة باألمن الغذائي العالمي المسـ

مجموعة  وعية من خيارات الســــــياســــــة العامة واتســــــتراتيجيات لتســــــتخدم ا الح ومات، حســــــ  اتقتضــــــاء، 
 تشــــــــــــــرين الـناني/ 21إلى  19ـية المعقود في رومـا من اعتمـدا في المؤتمر اـلدولي الـناني المعني ـبالتغـذ الـلذين
 ،2014نوفمبر 

__________ 

 .WSFS 2009/2منظمة األغذية والزراعة لومم المتحدة، الونيقة  (1) 
 ، المرفذ األول.EB 136/8منظمة الصحة العالمية، الونيقة  (2) 
 المرج  نفسه، المرفذ الناني. (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/65/178
https://undocs.org/ar/A/RES/65/178
https://undocs.org/ar/A/RES/66/220
https://undocs.org/ar/A/RES/66/220
https://undocs.org/ar/A/RES/67/228
https://undocs.org/ar/A/RES/67/228
https://undocs.org/ar/A/RES/68/233
https://undocs.org/ar/A/RES/68/233
https://undocs.org/ar/A/RES/69/240
https://undocs.org/ar/A/RES/69/240
https://undocs.org/ar/A/RES/70/223
https://undocs.org/ar/A/RES/70/223
https://undocs.org/ar/A/RES/71/245
https://undocs.org/ar/A/RES/71/245
https://undocs.org/ar/A/RES/72/238
https://undocs.org/ar/A/RES/72/238
https://undocs.org/ar/A/RES/73/253
https://undocs.org/ar/A/RES/73/253
https://undocs.org/ar/A/RES/74/242
https://undocs.org/ar/A/RES/74/242
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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ذ تشيييييييير    ، وبرنامج  ( 5) 21، وجدول أعمال القرن ( 4) إلى إعالن ريو بشـــــــــــ ن البيئة والتنمية  أيضييييييياوا 
عالن جوهانســــبرأ بشــــ ن التنمية المســــتدامة( 6) 21مواصــــلة تنفيذ جدول أعمال القرن  وخ ة تنفيذ نتائج   ( 7) ، واج

، وتوافذ ثراء مونتير  للمؤتمر الدولي ( 8) مة العالمي للتنمية المســــتدامة )خ ة جوهانســــبرأ التنفيذية(مؤتمر الق
عالن الــدوحــة بشـــــــــــــــ ن تمويــل ( 10) 2005، والونيقــة الختــاميــة لمؤتمر القمــة العــالمي لعــام ( 9) لتمويــل التنميــة ، واج

التنميـــة المعني بـــاســــــــــــــتعراض تنفيـــذ توافذ ثراء التنميـــة: الونيقـــة الختـــاميـــة لمؤتمر المتـــابعـــة الـــدولي لتمويـــل 
ــالل أقــــل البلــــدان نموا 2020-2011، وبرنــــامج عمــــل العقــــد ( 11) مونتير  ، وبرنــــامج عمــــل فيينــــا  ( 12) لصـــــــــــــــ
ل لـلدول الجزرـية ( 13) 2024-2014البـلدان الـنامـية غير الســــــــــــــاحلـية للعـقد  لصــــــــــــــالل جراءات العمـل المعجـ  ، واج

 ،( 14) ساموا( الصغيرة النامية )مسار

ذ    ذ تشــــــــج  جمي  أ رافه على تنفيذل تنفيذا تاما وتشــــــــج  األ راا ( 15) اتفاذ باريس  تيديد تعيدوا  ، واج
التي لم تودى بعد ص و  ا للتصديذ علي ا أو قبول ا  ( 16) في اتفاقية األمم المتحدة اإل ارية بش ن تغير المناخ

 ي أقر  وقت مم ن،أو إقرارها أو اتنضمام إلي ا، حس  اتقتضاء، على أن تقوم بذلح ف

ذ تبرز  ذ تالحظ بقلذ اتســــــــــــــتنتـاجـات  2030أوجـه التـرزر بين تنفيـذ خ ـة عـام  وا  واتفـاذ بـاريس، واج
اتحترار العــالمي بمقــدار ة المعنونــ  ،ال يئــة الح وميــة الــدوليــة المعنيــة بتغير المنــاخ ريراالعلميــة الواردة في تقــ 

 ،واألراضي المناخ تغير، وريتغي  مناخ فيالغالا الجليد  و  المحي ات، ودرجة مئوية 1,5

ذ ت   في العـــــام األمين عقـــــدهـــــا إلى دعـــــاالتي  2019قمـــــة العمـــــل المنـــــاخي لعـــــام  عقـــــدب  رحييي وا 
ذ تحي  علمــا بــالمبــادرات واتلتزامــات المتعــددة الشــــــــــــــر ــاء التي قــدمــت خالل /أيلول 23 قمــة، الســــــــــــــبتمبر، واج
ذ   ،أيلول/سبتمبر 21لمناخ الذ  عقد في ل شا التحي  علما أيضا بمؤتمر قمة  واج

__________ 

ــالبيئـــة والتنميـــة، ريو د  جـــانيرو،  (4)  ، المجلـــد األول، القرارات التي 1992حزيران/يونيـــه  14-3تقرير مؤتمر األمم المتحـــدة المعني بـ
 ، المرفذ األول.1والتصوي (، القرار  A.93.I.8اتخذها المؤتمــر )منشــورات األمم المتحدة، رقـم المبي  

 المرج  نفسه، المرفذ الناني. (5) 
 ، المرفذ.19/2-لقرار دإا (6) 
 2002أيلول/ســــــــــــــبتمبر  4 -ث /أغســــــــــــــ س   26تقرير مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المســــــــــــــتـدامـة، جوهـانســــــــــــــبرأ، جنو  أفريقيـا،  (7) 

 ، المرفذ.1ار والتصوي (، الفصل األول، القر  A.03.II.A.1األمم المتحدة، رقم المبي   )منشورات
 ، المرفذ.2المرج  نفسه، القرار  (8) 
)منشــــــــــــــورات األمم المتحــدة، رقم المبي   2002ثذار/مــارس  22-18تقرير المؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة، مونتير ، الم ســــــــــــــيــح،  (9) 

A.02.II.A.7 المرفذ.1(، الفصل األول، القرار ، 
 .60/1القرار  (10) 
 ، المرفذ.63/239القرار  (11) 
(، A/CONF.219/7) 2011أيــار/مــايو  13-9تقرير مؤتمر األمم المتحــدة الراب  المعني بــ قــل البلــدان نموا، إســــــــــــــ نبول، تر يــا،  (12) 

 الناني. الفصل
 ، المرفذ الناني.69/137القرار  (13) 
 ، المرفذ.69/15القرار  (14) 
 .21-/م أ 1، المقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1اعتمد في إ ار اتفاقية األمم المتحدة اإل ارية بش ن تغير المناخ في الونيقة   (15) 
 (16) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

https://undocs.org/ar/A/RES/19/2
https://undocs.org/ar/A/RES/19/2
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/63/239
https://undocs.org/ar/A/RES/63/239
https://undocs.org/ar/A/CONF.219/7
https://undocs.org/ar/A/RES/69/137
https://undocs.org/ar/A/RES/69/137
https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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ذ ترحي  أيضيييييييييا  بمؤتمر األمم المتحـدة الرفي  المســــــــــــــتوى الـناني المعني ـبالتعـاون فيمـا بين بـلدان   وا 
  ،(17) ، وبونيقتــه الختــاميــة2019ثذار/مــارس  22إلى  20الجنو  الــذ  انعقــد في بوينس ثيرس في الفترة من 

ذ ز شــــــــــــــرا ـات في تعزي والتعـاون النالني  لتعـاون فيمـا بين بلـدان الجنو الـذ  يؤديـه اتســــــــــــــلم بـالـدور ال ـام  واج
لى تعزيز  تحســــــــــــــين بين البـلدان الـنامـية تؤد  إلى إن ـاء الفقر والجوى وتحقيذ األمن الغـذائي و  فيمـا التغـذـية، واج

 الزراعة المستدامة،

ذ ترحي  ديذلي   يومي   هــداا التنميــة المســــــــــــــتــدامــة، المعقود في نيويورح بــ قمــة المعني المؤتمر ب  وا 
، د من العمل واإلنجاز من أجل التنمية المســـــــــــــتدامةالت ه  لعقبشـــــــــــــ ن ، 2019أيلول/ســـــــــــــبتمبر  25 و 24
ذو   ،2019لعام  بالتقرير العالمي للتنمية المستدامةحي  علما ت  اج

ذ تعيد تيديد  الخ ة الحضــــرية الجديدة، التي اعتمدت في مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلســــ ان   وا 
تشـــــرين األول/  20إلى  17في الفترة من  والتنمية الحضـــــرية المســـــتدامة )الموئل النالي(، الذ  عقد في  يتو

ذ تعيد أيضـــــــــــــا ت  يد أهمية تعزيز إدما  األمن الغذائي واتحتياجات التغذوية لســـــــــــــ ان ( 18) 2016أ توبر  ، واج
ــي، من أجل  ــر  وتخ ي  األراضـ ــرية، في التخ ي  الحضـ ــيما فقراء المنا ذ الحضـ ــرية، ت سـ المنا ذ الحضـ

ــاء على الجوى وســــــــوء التغذية، و ذ ــتدامة القضــــــ ــياســــــــات األمن الغذائي والزراعة المســــــ لح تعزيز تنســــــــيذ ســــــ
 المنا ذ الحضرية والمنا ذ المحي ة ب ا والمنا ذ الريفية، في

ذ تعييد أيضيييييييييا تييدييد   ، وخ ـة عملـه العشــــــــــــــريـة، 2063أهميـة دعم خ ـة اتتحـاد األفريقي لعـام وا 
واقتصـــــــــاد  إيجابي في أفريقيا في غضـــــــــون باعتبارهما إ ارا اســـــــــتراتيجيا لضـــــــــمان إحداي تحّول اجتماعي 

ــرا ة الجديدة  ــ ن الشـ ــين القادمة، وبرنامجه الخاا بالقارة الوارد في قرارات الجمعية العامة بشـ ــنوات الخمسـ السـ
 من أجل تنمية أفريقيا، والمبادرات اإلقليمية منل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا،

ذ تشييييير    اتجتماى الرفي  المســــــتوى للجمعية العامة بشــــــ ن م افحة داء الســــــل، الذ  عقد في إلى وا 
اتجتماى النالي الرفي  المســـــتوى للجمعية العامة بشـــــ ن  و  ،( 19) ونتائجه  2018أيلول/ســـــبتمبر   26نيويورح في 

 ،2018أيلول/ســــــــــــــبتمبر  27المعـــديـــة وم ـــافحت ـــا، الـــذ  عقـــد في نيويورح في  الوقـــايـــة من األمراض غير
خ ة عمل منظمة األغذية والزراعة لومم المتحدة بشـــــــ ن مقاومة و ، ( 20) اإلعالن الســـــــياســـــــي الصـــــــادر عنهوب 

 2019حزيران/يونيه  28المؤرخ   6/2019، فضــــــــــال عن القرار 2020-2016مضــــــــــادات المي روبات للفترة 
 ،( 21) روباتمقاومة مضادات المي الصادر عن مؤتمر منظمة األغذية والزراعة لومم المتحدة بش ن 

ذ تعر  عن القلق   من أهداا التنمية المســـــتدامة ون اذ تنفيذل الحاليين  2ألن وتيرة تنفيذ ال دا وا 
الالزم، وأن الغايات المندرجة تحت هذا ال دا لن  التحويليمن غير المرجل أن يشــــجعا على إحداي التغيير 

ذ تدعو إلى بذل المزيد م  الالزم، ن الج ود إلحداي التغيير التحويليتتحقذ في أجزاء  نيرة من العالم، واج

__________ 

 ، المرفذ.73/291القرار  (17) 
 ، المرفذ.71/256القرار  (18) 
 .73/3القرار  (19) 
 .73/2القرار  (20) 
 ، التذييل جيم.C2019/REPمنظمة األغذية والزراعة لومم المتحدة، الونيقة  (21) 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/73/3
https://undocs.org/ar/A/RES/73/3
https://undocs.org/ar/A/RES/73/2
https://undocs.org/ar/A/RES/73/2
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ذ تعر  عن القلق أيضييييا    ألن األســـــــبا  المتعددة والمعقدة ألزمات الغذاء التي تحدي في منا ذ وا 
مختلفة من العالم وتؤنر في البلدان النامية، وت ســــيما البلدان المســــتوردة الصــــافية لوغذية، وثنارها في األمن 

لى الح ومات الو نية والمجتم  المدني والق اى الخاا والمجتم  الدولي التصـــد  الغذائي والتغذية ت وج  ع
ذ ت رر الت  يد على أن ــ  وال ويل، واج ــير والمتوســـــــ ــذ في  ل من األجل القصـــــــ ــامل ومنســـــــ  ل ا على نحو شـــــــ

تقار األســــبا  الجذرية تنعدام األمن الغذائي وســــوء التغذية هي الفقر، وتزايد التفاوت، وعدم اإلنصــــاا، واتف
ذســـــــــبل الحصـــــــــول على الموارد إلى  ت يزال  وفرا توليد الدخل، وثنار تغير المناخ وال واري، والنزاعات، واج

ــعار الغذاء من تحد خ ير لم افحة الفقر والجوى وللج ود  ــاورها القلذ مما قد يمنله التقل  المفر  في أســـــ يســـــ
لتغـذـية وتحقيذ األهـداا اإلنمـائـية المتفذ علي ـا التي تـبذل ـا البـلدان الـنامـية لتحقيذ األمن الغـذائي وتحســــــــــــــين ا

 دوليا، بما في ا أهداا التنمية المستدامة، وت سيما تلح المتعلقة بالقضاء على الجوى وسوء التغذية،

ذ تشيييييير   ــتراتيجية للغابات للفترة وا  ــل م ب ن  ( 22) 2030-2017إلى خ ة األمم المتحدة اتســـــ ذ تســـــ ، واج
النظم اإلي ولوجية األســاســية، منل الخشــ  والغذاء والوقود والعلا والمنتجات   خدماتمنتجات و الغابات توفر 

غير الخشــــــــبية والم وى، فضــــــــالف عن اإلســــــــ ام في حفظ التربة والميال وال واء النقي، وب ن اإلدارة المســــــــتدامة 
الغابات على نحو مت امل، وب ن  2030للغابات واألشــــــــجار خار  ن اذ الغابات أمرت حيو  لتنفيذ خ ة عام 

ــية واتن يارات  ــانات واتن يارات األرضــ تحول دون تدهور األراضــــي والتصــــحر، وتحّد من أخ ار حدوي الفيضــ
ذ تشـدد في هذا الصـدد على دور   النلجية والجفاا والعواصـا الغبارية والعواصـا الرملية وغيرها من  ال واري، واج

 ، والتغذية  دلة والمدارية، في توفير األمن الغذائي جمي  أنواى الغابات، بما في ذلح الغابات الشمالية والمعت 

ذ    واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي المعقودة في روما   السـادسـةنتائج الدورة  إلى  يضياأتشيير وا 
ذ تحي  علما بالنتائج الرئيســـــــية التي انت ت إلي ا،  2019تشـــــــرين األول/أ توبر   18إلى  14الفترة من  في ، واج
ذ تشـــــــــــير إلى و  إلى إعداد مباد  توجي ية  وعية للجنة األمن الغذائي الجارية المفضـــــــــــية شـــــــــــاملة  العملية الاج

 لجنة،من المقرر اعتمادها في الدورة السابعة واألربعين ل العالمي بش ن النظم الغذائية والتغذية

ذ ترحي   مــة قالعقــد مؤتمر ل 2019تشــــــــــــــرين األول/أ توبر  16في المعلنــة بمبــادرة األمين العــام  وا 
 ،2021في عام  النظم الغذائيةالمعني ب 

ذ ترح   ــادر عن مؤتمر  2019 حزيران/يونيه 28المؤرخ  7/2019قرار  الب  أيضيييييييا وا  منظمة الصـــــــــ
دمــا  ن  ج الزراعــة المســــــــــــــتــدامــة على نحو أ بر، بمــا في ذلــح إ”، والمعنون األغــذيــة والزراعــة لومم المتحــدة

ذ ت ( 23) “تقبلية لمنظمة األغذية والزراعةالزراعة اإلي ولوجية في أنشــــــــ ة التخ ي  المـســـــــ  ــلم ب ن الزراعة ، واج ســــــ
المتزايدة   لســـ انل على نحو مســـتدامفي توفير الغذاء اإلســـ ام  من الن ج األخرى ال فيلة ب ن ج هي اإلي ولوجية  

 ،أعدادهم

ذ تحيط علما  ــمن إ ار العمل العشـــــــــر  للبرامج   وا  ــتدامة ضـــــــ ــين برنامج النظم الغذائية المســـــــ بتدشـــــــ
ت دا إلى اإلسـراى بالتحول صـو  نظم   شـاملة، وهو مبادرة ( 24) المتعلقة ب نما  اتسـت الح واإلنتا  المسـتدامة

 ستدامة،مغذائية 

__________ 

 .71/285 القرارانظر  (22) 
 ، التذييل دال.C 2019/REPمنظمة األغذية والزراعة لومم المتحدة، الونيقة  (23) 
 (24) A/CONF.216/5.المرفذ ، 
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ذ    ،  اإلنتا  المســتدامينالدول األعضــاء على تعزيز المســارات المبت رة لتحقيذ اتســت الح و  تشيج وا 
 ،( 25) 2019ثذار/مارس  15المؤرخ  4/1جمعية األمم المتحدة للبيئة وفقا لقرار 

ذ تشيييييير  إلى تفعيل بنح الت نولوجيا ألقل البلدان نموا، الذ  يســــــــاعد أقل البلدان نموا على تعزيز   وا 
اتبت ار الو نية واإلقليمية،  قدرات ا في مجاتت العلم والت نولوجيا واتبت ار وعلى تشــــــــــجي  ت وير منظومات

ــعيد التعاون في مجال العلم والت نولوجيا واتبت ار م   ــرا ات على صـــــــــــ وت وير القدرات من أجل إقامة الشـــــــــــ
 البلدان األخرى في أنحاء العالم،

ذ تالحظ م  التقدير  ــ ل  به ال يئات والمنظمات الدولية المعنية، بما في ا منظمة   وا  العمل الذ  تضـ
ــحة األغذية  ــندوذ الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصـ والزراعة لومم المتحدة والصـ

ــاواة بين الجنســــــــــــــين والن وض بــالمرأة  العــالميــة ومنظمــة األمم المتحــدة لل فولــة وهيئــة األمم المتحــدة للمســـــــــــــ
الغذائي وســــــالمة األغذية وتحســــــين األمم المتحدة للمرأة( بشــــــ ن التنمية الزراعية وبشــــــ ن تعزيز األمن  )هيئة
 التغذية، نتائج

ذ تشيييير  عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية، الذ  يســــتند   2025-2016إلى إعالن الفترة   وا 
لى دعوة منظمــة األغــذيــة والزراعــة لومم المتحــدة ومنظمــة  إلى إعالن رومــا عن التغــذيــة واج ــار العمــل، واج

ــحة العالمية إلى تنفيذ برنام ــ امات المقدمة من2025-2016ج عمل للفترة الصـــــــــ أصـــــــــــحا   ، يراعي اإلســـــــــ
المصــــــلحة المعنيين، بمن في م الق اى الخاا، بواســــــ ة ثليات تنســــــيذ منل اللجنة الدائمة للتغذية ومنتديات 

 أصحا  المصلحة المتعددين منل لجنة األمن الغذائي العالمي،

ذ    ، الذ  أعلنت فيه 2017 انون األول/ديســـــــمبر   20المؤرخ   72/239قرارها   إلى  تشييييير أيضيييياوا 
ــرية، مما   2028-2019الفترة  ــاهمة في ي عقدا لومم المتحدة للزراعة األسـ ــرية في المسـ برز دور الزراعة األسـ

 وتحقيذ األمن الغذائي وتحسين التغذية، 2030تنفيذ خ ة عام 

ذ تؤدد من    ذ تالحظ أهمية   جديدوا  ــيا للبلدان النامية، واج ــاســــــ ــيا أســــــ أن الزراعة ما زالت ق اعا رئيســــــ
 العمل من أجل إزالة جمي  أش ال الحمائية،

ذ    ب همية تشــجي  الزارعة واألعمال الزراعية المســتدامة، التي ســتســ م في ن ظم اإلنتا  الغذائي  تقروا 
 وجية، وستساعد في القضاء على الجوى وسوء التغذية،المستدام وحفظ التنوى البيولوجي والنظم اإلي ول

ذ تشييييدد  ــاء على الفقر والجوى، حيوية أهمية  يالعلى أن للم وا  ــتدامة والقضــــ في تحقيذ التنمية المســــ
لتنمية البشــرية ا لت غنى عن  لاي أن المعلى و متراب ة  ال اقة واألمن الغذائي والتغذية على أن مســائل الميال و و 

 والصحة والرفال،

ذ    ــل  قلقبالحظ توا  لومم المتحدة األول عن والزراعة   األغذية ةمنظمتقرير لي ا إ  النتائج التي توصــــــ
والمنبر الح ومي الـدولي للعلوم  2019لعـام  والزارعـة لوغـذيـة التنوى البيولوجيفيمـا يتعلذ بـ في العـالم  ةحـالـ ال

ذ تض  في اعتبارها أن الق اى الزراعي   ،األي ولوجيةوالسياسات في مجال التنوى البيولوجي وخدمات النظم   واج
ــديدا على التنوى البيولوجي وم وناته، و ذلح على وظائا وخدمات النظم ا ي ولوجية التي إليعتمد اعتمادا شــــــــ

 مباشـرةترت ز على التنوى البيولوجي، وأن هذل الق اعات تؤنر أيضـا في التنوى البيولوجي ب رذ مباشـرة وغير 

__________ 

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

https://undocs.org/ar/A/RES/72/239
https://undocs.org/ar/A/RES/72/239
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ا هو مســلم به في إعالن  ان ون بشــ ن تعميم حفظ التنوى البيولوجي واســتخدامه المســتدام من أجل عديدة،  م
 ،( 26) تحقيذ الرفاهية

ذ تؤدد من جديد  ــول على  عام م مون و اا ومغذ، بما يتفذ م  الحذ   وا  حذ  ل فرد في الحصـــــــــ
لجوى، ل ي يتم ن في الحصـــــــــــول على غذاء  اا والحذ األســـــــــــاســـــــــــي ل ل فرد في أن ي ون في م من من ا

ذ تشــــــــدد على ضــــــــرورة بذل ج ود خاصــــــــة  من النمو على نحو  امل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية، واج
لتلبية اتحتياجات التغذوية، وت ســــيما احتياجات النســــاء واأل فال والمســــنين والشــــعو  األصــــلية واألشــــخاا 

 ذو  اإلعاقة واحتياجات من يعيشون أوضاعا هشة،

ذ تحي  : 2020بحـالـة األمن الغـذائي والتغـذيـة في العـالم بـالمنشــــــــــــــور المتعلذ ط علميا م  التقيدير وا 
الذ  أصـــــدرته منظمة األغذية والزراعة  ،تحويل النظم الغذائية من أجل أنما  غذائية صـــــحية ميســـــورة ال لفة

غذية العالمي ومنظمة لومم المتحدة ومنظمة الصــــحة العالمية والصــــندوذ الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األ
: الســـــــــير قدما باتجال الحد 2019بحالة األغذية والزراعة في عام األمم المتحدة لل فولة، والمنشـــــــــور المتعلذ 

 ، الذ  أصدرته منظمة األغذية والزراعة لومم المتحدة،من الفاقد والم در من األغذية

ذ ل يزال يسيياور ا بالا القلق  ألن أحدي تقديرات منظمة األغذية والزراعة لومم المتحدة وبرنامج   وا 
األغذية العالمي والصـــــندوذ الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصـــــحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لل فولة 

  مليون  687,8حوالي إلى ارتف  األشـــــــــــــخاا الذين يعانون من نقا التغذية المزمن في العالم عدد  تفيد ب ن
 ن التحديات العالمية المتعلقة بالتغذية ب و ، 2018مليون في عام   678,1، من حوالي 2019شــخا في عام 

ــ ال متعددة من  ــ ا أشـ ــية نفسـ ــرة المعيشـ ــه أو في األسـ تزداد تعقيدا إذ يم ن أن تتواجد في ثن معا في البلد نفسـ
المغذيات الدقيقة، والوزن الزائد،  في سـوء التغذية، ومن ا توقا النمو، وال زال، ونقا الوزن، وحاتت النقا

 والسمنة،

ذ تالحظ  ما يت دد صـــــحة اإلنســـــان وســـــالمته ورفاهه من أخ ار بســـــب  جائحة مرض   بقلق بالا وا 
(، عالوة على ما تعرضــــــــت له المجتمعات واتقتصــــــــادات من اختالتت شــــــــديدة، 19-فيروس  ورونا ) وفيد

س وسـبل عيشـ م، وأن أشـد الفئات فقرا وضـعفا هم األ نر تضـررا ألحقته الجائحة من أنر مدمر بحياة النا وما
ذ تؤ د من جديد ال موح للعودة إلى المســــــار الصــــــحيل لتحقيذ أهداا التنمية المســــــتدامة عن  ريذ  من ا، واج

تنفيذا    2030وضــــ  اســــتراتيجيات للتعافي تتســــم باتســــتدامة والشــــمول تعجيالف بالتقدم صــــو  تنفيذ خ ة عام 
ــا ــلم ب ن جائحة  وفيد امال وللمسـ ذ تسـ ــتقبل، واج ــدمات في المسـ تت ل   19-عدة على الحد من خ ر وقوى صـ

 اتخاذ تدابير عالمية قوام  ا الوحدة والتضامن وتجديد التعاون القائم على تعددية األ راا،

ذ  ــ دت ا األمم المتحدة  19-ب ن جائحة  وفيد  تسييلم  وا  ــد التحديات التي شـ ت رح تحديا عالميا من أشـ
على مدى تاريخ ا، وربما زادت اآلنار الناجمة عن ا، إلى جان  التدابير اتســــــتننائية التي اتخذت لم افحت ا، 

ــاشـــة في النظم الغذائية، مما قد يزيد خ ر انعدام األمن الغذائي وســـو  ء التغذية،  ما تؤد  تلح من أوجه ال شـ
ذ يســـاورها بالل القلذ ألن أنظمة غذائية صـــحيةاآلنار إلى تفاقم أشـــ ال عدم المســـاواة في الحصـــول على  ؛ واج

يم ن أن تؤد ، في ظل توقعات نمو اقتصــــــــاد  مختلفة،  19-التقديرات األولية تشــــــــير إلى أن جائحة  وفيد
 83بمـا يتراوح بين  2020في التغـذيـة في العـالم في عـام  إلى زيـادة العـدد اإلجمـالي لمن يعـانون من النقا

ــيا وأجزاء من أمري ا الالتينية وأفريقيا، حيي يقدر أن ســــــوء   132مليون و  ــيما في ثســــ مليون شــــــخا، وت ســــ
__________ 

 .UNEP/CBD/COP/13/24برنامج األمم المتحدة للبيئة، الونيقة  (26) 
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التغذية يؤنر على واحد من بين  ل خمســـــــــة أشـــــــــخاا، وألن التقديرات تشـــــــــير إلى أن أ نر من بليونين من 
ــغار المنتجين والعمال ــخاا الذين  صــــ ــغار المزارعين وغيرهم من األشــــ ــريين وصــــ الزراعيين والمزارعين األســــ

األشـخاا ، الذين يمنلون نسـبة  بيرة ممن يصـنفون ضـمن يعيشـون في أوضـاى هشـة، و ذلح النسـاء واأل فال
ذ تســـــلم قد يت نرون أ نر من غيرهم يعانون من انعدام األمن الغذائي بصـــــورة معتدلة أو شـــــديدة،  الذ  ب ن ، واج

ذ تشــــدد  مئات الماليين من األشــــخاا  انوا يعانون بالفعل من الجوى وســــوء التغذية قبل انتشــــار الفيروس، واج
ــاعـدات  على أن أنر الجـائحـة يزـيد من تفـاقم مســــــــــــــتوـيات انعـدام األمن الغـذائي الحـاد واتحتـياجـات من المســــــــــــ

ذ تبرز أهمية خفض مستوى   ،فاقد األغذية وال در الغذائياإلنسانية، واج

ذ تسييي   ــاواة بين الجنســـــين، والنزاى، والجفاا،   لم أيضييياوا  ب ن التبا ؤ اتقتصـــــاد ، وأوجه عدم المســـ
واآلنار الســـــــــــلبية لتغير المناخ، بما في ذلح الظواهر الجوية التي تزداد تواترا وقســـــــــــاوة، هي من بين العوامل 

فحة الجوى على الصـــــــعيد العالمي، الرئيســـــــية التي تســـــــ م في انت اس التقدم ال ويل األمد الذ  أ حرز في م ا
 ،2030األمر الذ  يقّلا احتماتت القضاء على الجوى وجمي  أش ال سوء التغذية بحلول عام 

ذ ل يزال يسيييياور ا بالا القلق  ــوء التغذية التي تواجه   وا  ــتمرار حالة انعدام األمن الغذائي وســـ من اســـ
أجزاء من وفي ء ال برى وجنو  وغر  ثســـــــــــــيا وت ســـــــــــــيما في أفريقيا جنو  الصـــــــــــــحرا ،مئات ماليين الناس

 الالتينية، أمري ا

ذ تس   بضرورة من  ت رار حدوي وفيات نتيجة للمجاعة في المستقبل، لموا 

ذ تعر  عن قلقها  مليون   563,7 إزاء تزايد عدد البالغين الذين يعانون من الســـمنة في العالم، من  وا 
 ،2016مليون شخا في عام  672,3إلى  2012شخا في عام 

ذ تعر  عن قلقهيا    ــل إلى  منوا  أن عـدد الـناس الـذين يعـانون من انعـدام األمن الغـذائي الـذ  يصــــــــــــ
للتقرير العالمي عن األزمات الغذائية ، وفقا  مليون شــــخا  135يناهز مســــتوى األزمات أو ما هو أســــوأ من ا 

اقم بفعل الظواهر المتصـــــــــــلة وأن األمر يتف ،البلدان المتضـــــــــــررة، في جملة أمور، من النزاى  ، في2020لعام 
القصــــــوى في  ات، والتقلب ، منل تفشــــــي أو غزو الجرادبالمناخ، والعوامل البيئية، بما في ذلح ال واري ال بيعية

 أسعار المواد الغذائية،

ذ تالحظ  أن عددا متزايدا من البلدان، ت ســيما في أفريقيا وثســيا وأمري ا الالتينية والمحي  ال اد ،  وا 
ســــياســــات ا الزراعية وخ   ا اتســــتنمارية، وأنه، نتيجة لذلح، يولى للقضــــاء   األمن الغذائي والتغذية فيت دمج 

ــين األمن الغذائي و فالة التغذية ال افية قدرت أ بر من ا ــتراتيجيات التنمية   تهتمام فيعلى الجوى وتحســـــــــ اســـــــــ
ــ ن التعجيل بالنمو والتحول الزراعيين من  ــادر عن اتتحاد األفريقي بشــ اإلقليمية، من قبيل إعالن ماتبو الصــ

ــادرة عن ــتراتيجية األمن الغذائي والتغذية الصــ ــة، واســ ــبل المعيشــ ــين ســ ــترح وتحســ راب ة أمم  أجل الرخاء المشــ
عالن بيورا بشــ   ن األمن الغذائي، واج ار البرنامج المتعدد الســنوات بشــ ن األمن الغذائي جنو  شــرذ ثســيا، واج

ــتراتيجي للتنمية الريفية  ــرية من -وتغير المناخ واإل ار اتسـ أجل تعزيز األمن الغذائي والنمو النوعي،   الحضـ
ــاء على الجوى ماعتمده اللذين ــيا والمحي  ال اد ، ومبادرة القضـــ في أمري ا  ا منتدى التعاون اتقتصـــــاد  آلســـ

، واســــــــــــــتراتيجيـة األمن الغـذائي والتغـذيـة لجمـاعـة البلـدان 2025الالتينيـة ومن قـة البحر ال ـاريبي بحلول عـام 
م  تغير   فريقيــةالمبــادرة من أجــل ت ييا الفالحــة األو  النــا قــة بــالبرتغــاليــة، ومبــادرة األمن الغــذائي العربي،

(، 2030-2018الت امل بين دول أمري ا الوســــــــــــ ى ) واســــــــــــتراتيجية الزراعة الذ ية لمن قة منظومة المناخ،
و ل ا استراتيجيات تؤ د على أهمية اتستنمار في الزراعة، وتنوي  اإلنتا  الغذائي والوجبات الغذائية، وتوفير 
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التوعيـة التغـذويـة الجيـدة للمســــــــــــــت ل ين، واعتمـاد ت نولوجيـات اتقتصــــــــــــــاد في اليـد العـاملـة في إنتـا  األغـذـية 
ــنيع ا، و  تعزيز حصـــــول المرأة على الدخل، وتعزيز بناء القدرات في تحســـــين ســـــالمة األغذية في جمي  وتصـــ

ذ تالحظ أيضــــــا إنشــــــاء المنظمة اإلســــــالمية لومن الغذائي التي يوجد مقرها في  مراحل الســــــلســــــلة الغذائية، واج
 ،سل ان نور

ذ   لى بنــاء القــدرة على تعزيز الج ود الراميــة إلالضــــــــــــــرورة الملحــة تتخــاذ إجراءات تيييديييد تدرر وا 
في  ، بماســبل ا تســا  القدرة على الصــمودالصــمود، ت ســيما أل نر الفئات ضــعفا، من خالل اتســتنمار في 

تقييمات المخا ر المشـتر ة واسـتراتيجيات  تحسـين ذلح الحد من مخا ر ال واري، وتعزيز اسـتراتيجيات الت يا و 
األمن   ال واري ال بيعية وت لفت ا لمعالجة اآلنار الســلبية لتغير المناخ في لحد من ثنار من أجل ا إدارة المخا ر، 

واألشــــخاا  والشــــعو  األصــــلية والمجتمعات المحلية للنســــاء والشــــبا  و بار الســــن بالنســــبة الغذائي، ت ســــيما 
 اإلعاقة، واألسبا  الجذرية األخرى تنعدام األمن الغذائي وجمي  أش ال سوء التغذية،  ذو  

ذ ت  ــ  في  عر  عن قلقهاوا  ــيؤنر ت نيرا غير متناسـ ــون من أن تغير المناخ سـ ــخاا الذين يعيشـ األشـ
ــاء واأل فال ، وتفي أوضــــاى هشــــة ــيما النســ وفي ســــبل عيشــــ م، مما ســــيعرض مئات الماليين من الناس  ،ســ

ء ، قـد يزداد احتمـال التعّرض للجوى والتعرض لســــــــــــــو 2050للخ ر في ن ـاـية الم ـاا، ومن أـنه، بحلول عـام 
 في المائة بسب  تغير المناخ، 20التغذية لدى األ فال بنسبة تصل إلى 

ذ    المســـــــاواة بين الجنســـــــين وتم ين النســـــــاء والفتيات، واتعتراا بحقوذ  تحقيذأهمية تيديد   تدرروا 
ذ  جملة أمور،  ت  يد أهمية القيام، في أيضــا ت ررأصــحا  الحيازات الصــغيرة، وبخاصــة النســاء، وحمايت ا، واج

ومربي الماشــية والصــيادين   ييناألســر المزارعين تم ين النســاء والشــبا  وصــغار المزارعين في األرياا و  مدعب 
لي ونوا عناصـر حيوية في تعزيز التنمية الزراعية والريفية واألمن الغذائي وتحسـين   والعاملين في ق اى الصـيد

ذ تعترا بمسـاهمت م األسـاسـية في اتسـتدامة البي  ئية والحفاظ على النظم الزراعية من الناحية نتائج التغذية، واج
 أراٍض ت ون حدية في أغل  الحاتت، الجينية والحفاظ على اإلنتاجية في

ذ تسيلمم    في المائة من القيمة العالمية للناتج الزراعي وتدعم    40ب ن النروة الحيوانية تســاهم بنســبة وا 
ــة واألمن الغذائي لما يقر  من  ــبل المعيشــــ ــدد ب ن هذا الق اى يتيل  بليون نـســـــ   1,3ســــ مة، وتقر في هذا الصــــ

 فرصا للتنمية الزراعية والقضاء على الفقر وزيادة األمن الغذائي، ويتيل فرصة التوعية بش ن المناخ،

ذ ت   ب ن برامج وتدابير الحماية اتجتماعية فعالة في الحد من الفقر والجوى،قر وا 

ذ   إ ـار منظومـة األمم المتحـدة، بمـا في ذلـح اتحتفـال بـاليوم  أهميـة المبـادرات المتخـذة في تالحظ وا 
 العالمي للبقول، واليوم العالمي لســــمح التونة، ويوم فن ال بم المســــتدام، واليوم العالمي للنحل، واليوم العالمي

نة الدولية والســ لســالمة األغذية، ويوم التربة العالمي، والســنة الدولية لابليات، والســنة الدولية للصــحة النباتية، 
والعقد الدولي ، اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والــــــــــم  دذر من األغذيةللفوا ه والخضروات، واليوم الدولي للشا ، و 

-2019وعقد األمم المتحدة للزراعة األســــــرية ) ،2028-2018  ”الماء من أجل التنمية المســــــتدامة“، للعمل،
ــلة، وفقا لقرار    ة واألمن الغذائي والفوائد الغذائية ذات( الذ  ي دا إلى زيادة الوعي العام بالزراع2028 الصـ

 ـــــانون   20المؤرخ  61/185 و 1998 ـــــانون األول/ديســــــــــــــمبر  15المؤرخ  53/199الجمعيـــــة العـــــامـــــة 
ــمبر  ــاد  واتجتماعي  2006األول/ديسـ ــنوات الدولية وقرار المجلس اتقتصـ  1980/67المتعلقين بإعالن السـ

 المتعلذ بالسنوات الدولية واحتفاتت الذ رى السنوية، 1980تموز/يوليه  25المؤرخ 

https://undocs.org/ar/A/RES/53/199
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ذ تسييي   ــتنمارات لموا  العامة والخاصـــــة المســـــؤولة في ق اى الزراعة،   والشـــــرا ات  بضـــــرورة زيادة اتســـ
ــاملــــةاد حلول ألغراض من ــــا إيجــــ  للجوى وســــــــــــــوء التغــــذيــــة وم ــــافحت مــــا والن وض بــــالتنميــــة الريفيــــة  شـــــــــــــــ

 المستدامة، والحضرية

ذ تشيييييييييير   نـــدا  للحـــد من مخـــا ر ال واري للفترة وا  ــار ســــــــــــــِ ــادئـــه  2030-2015إلى إ ـ لى مبـ واج
ذ تشــــــــــير أيضــــــــــا إلى تشــــــــــجيعه على إجراء تدريبات منتظمة على الت ه  ( 27) التوجي ية ل واري لمخا ر ا، واج

التصـــــد  ل ا والتعافي من ثنارها، على الصـــــعيدين الو ني والمحلي، ب دا  فالة التصـــــد  الســـــري   منع ا و و 
ــاســـية  والفعال لل واري وما يتصـــل ب ا من حاتت النزوح، بما في ذلح إم انية الحصـــول على اإلمدادات األسـ

 من األغذية ومواد اإلغانة غير الغذائية، بما يالئم اتحتياجات المحلية،

ذ تالحظ  نلــي الغــذاء المنتج ســــــــــــــنويــا في العــالم بــ ن أفــادت  2011في عــام أن تقــديرات أوليــة  وا 
ن  مليو   690يقدر أن حوالي  در، في حين ي  أو ي فقد بليون  ن،  1,3لالســــت الح البشــــر ، أ  ما يعادل نحو  

من توقا  انوا يعانون مليون  فل دون ســــــــن الخامســــــــة   144شــــــــخا يعانون من الجوى في العالم وحوالي  
 ،2019عام النمو في 

ذ تشيير  إلى أن أهداا التنمية المســتدامة وغايات ا مت املة وغير قابلة للتجزئة وتحقذ التوازن بين   وا 
ذ تســـــــــّلم ب ن بلوأ والغايات المتراب ة ألهداا أخرى ســـــــــي ون  2ال دا   األبعاد النالنة للتنمية المســـــــــتدامة، واج

 عامال حاسما في تحقيذ أمور شتى من ا القضاء على الجوى وجمي  أش ال سوء التغذية، 

ذ تدرر   ذ تعيد ت  يد إدرا  ا ب ن  رامة اإلنسان أمر أساسي    وا  التع د بعدم ترح أ  أحد خلا الر  ، واج
دامة وغايات ا تتحقذ لما فيه منفعة جمي  األمم والشــــــــــعو  وشــــــــــرائل ورغبت ا في أن ترى أهداا التنمية المســــــــــت 

ذ تجدد التزام ا ببذل قصاراها ل ي تشمل ج ودها األشد تخلفا عن الر   في المقام األول،   المجتم   افة، واج

 ؛( 28) بتقرير األمين العام تحيط علما - 1 

المصــــــلحة على تشــــــجي  األخذ ء والج ات المعنية األخرى صــــــاحبة األعضــــــا  الدولتحث  - 2 
على التنمـية الزراعـية واألمن الغـذائي والتغـذـية،  19-ـبإجراءات جمـاعـية ألجـل التصــــــــــــــد  آلـنار جـائحـة  وفـيد

ــرا  ــر  الم مونة والصـ ــول على ميال الشـ ــبل الحصـ ــتدامة؛ وتوفير سـ ــبل من ا النظم الزراعية والغذائية المسـ بسـ
غذائي والتغذية خالل الجائحة والتقليل إلى أقصـــى حد مما تخلفه الصـــحي؛ واتخاذ تدابير فعالة ل فالة األمن ال

ــالمة األغذية ومن  ظ ور أمراض  ــجي  ســ ــحية؛ وتشــ ــعة الن اذ؛ والترويج لونظمة الغذائية الصــ من ثنار واســ
ــتدامة التي تزيد اإلنتاجية واإلنتا ، و و ؛  مســــتجدة تســــاعد على الحفاظ على النظم التي تعزيز الممارســــات المســ
تعزز القدرة على الت يا م  تغير المناخ، وأحوال ال قس الشـديدة، والجفاا، والفيضـانات التي لوجية، و اإلي و 

والتربة، من أجل تحقيذ انتعاش مســـــــتدام ومرن    يـضــــــ اتحســـــــن تدريجيا نوعية األر التي وغيرها من ال واري، و 
للحفاظ على القدرات اإلنتاجية، ؛ ودعم المزارعين األسـريين بتوفير حلول شـاملة و ويلة األجل  وشـامل للجمي 

ســــير الحفاظ على الشــــديد الوصــــول إلى األســــواذ؛ ومن خالل  19-وت ســــيما حينما يعيذ ت نير جائحة  وفيد
أنما  اتســــــت الح واإلنتا  شــــــجي  وت من األغذية   درمالحد من الفاقد والو األغذية؛ ب  مداداإلعمل ســــــالســــــل 

ة األعمال وبالت نولوجيات والممارســـــات المســـــتدامة في الق اعات ؛ والن وض بالعمل الالئذ وبريادالمســـــتدامة

__________ 

 ، المرفذ الناني.69/283القرار  (27) 
 (28) A/75/272. 
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وسـالسـل القيمة الزراعية؛ وتوخي اتبت ار واعتماد ت نولوجيات مسـتدامة في ميدان الزراعة، وتعزيز الشـرا ات 
ــبل الحصــــول  ــير ســ ــلحة المتعددين؛ وتقوية برامج وتدابير الحماية اتجتماعية؛ وتيســ ــحا  المصــ فيما بين أصــ

لمناف  األســـاســـية وتعميم التغ ية الصـــحية؛ وتعزيز قدرة الناس واألنظمة على الصـــمود أمام الصـــدمات على ا
ــتقبل؛ وتو يد التعاون الدولي المنســــــذ في  المقبلة؛ وبذل ج ود للحيلولة دون ظ ور جائحات ممانلة في المســــ

ــام ــقة وشـ ــائل من ا تعبئة ج ود عالمية واســـعة الن اذ ومنسـ -لة للتصـــد  لجائحة  وفيدمواج ة األزمات، بوسـ
الذ   2021وعواقب ا، وتت ل  في هذا الســــــــياذ أيضــــــــا إلى مؤتمر القمة المعني بالنظم الغذائية في عام  19

دعــا األمين العــام إلى عقــدل، بــدعم من منظمــة األغــذيــة والزراعــة لومم المتحــدة وبرنــامج األغــذيــة العــالمي 
 والصندوذ الدولي للتنمية الزراعية؛

ــ لة التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية،   دتشيييييد - 3  ــلة النظر في مســـــ على أهمية مواصـــــ
وتشـــج  الدول األعضـــاء والج ات المعنية صـــاحبة المصـــلحة على إيالء اتعتبار الواج  ل ذل المســـ لة عند 

ــتدامة لعام  ــة خ ة التنمية المســ أهداا التنمية  و  ( 29) 2030تنفيذ األهداا اإلنمائية المتفذ علي ا دوليا، وخاصــ
 المستدامة الواردة في ا؛

ــتدام واألمن الغذائي وســـالمة   تؤدد - 4  ــر الغذاء أن اإلنتا  الزراعي المسـ والتغذية تمنل عناصـ
أســــاســــية للقضــــاء على الفقر بجمي  صــــورل وأبعادل، وتدعو إلى بذل المزيد من الج ود من أجل تعزيز قدرات 

نتاجيت ا واألمن الغذائي في ا على نحو مستدام؛ البلدان النامية في مجال اإلنتا  الزرا  عي واج

ــاء، من أجل تعزيز قدرة   تؤدد أيضييييا - 5  ضـــــرورة تعجيل وت نيا اإلجراءات، حســـــ  اتقتضـــ
النظم الغذائية وســبل معيشــة الناس على الصــمود وعلى الت يا في مواج ة تقلبات المناخ والظواهر المناخية 

 ؛ 2030من الجوى وسوء التغذية بجمي  أش اله بحلول عام القصوى، في سبيل إيجاد عالم خال 

من أن العالم ت يمضـــــي حاليا في ال ريذ الصـــــحيل نحو القضـــــاء على   تعر  عن القلق - 6 
، وأن الموارد ال بيعية الشـــــحيحة التي تدار إدارة غير مســـــتدامة، إلى 2030الجوى وســـــوء التغذية بحلول عام 

جان  عدم ضــــمان وت افؤ حقوذ أصــــحا  الحيازات الصــــغيرة، تؤنر ت نيرا شــــديدا على أولئح الذين يعيشــــون  
شـة في المنا ذ الريفية، وأن اآلنار الضـارة لتغير المناخ، بما في ذلح الجفاا المسـتمر والمت رر،  أوضـاعا ه

والفيضـــــانات، والظواهر الجوية البالغة الشـــــدة، وتدهور األراضـــــي، والتحات الســـــاحلي، وتحمض المحي ات، 
حاتت النزاى وما بعد وان ماش ال تل الجليدية الجبلية، وارتفاى مســــــــتوى ســــــــ ل البحار، والتصــــــــحر، و ذلح 

ــ ل تحديات فيما يتعلذ باألمن الغذائي والتغذية واألمراض غير المعدية المرتب ة بالنظام الغذائي  النزاى، تشــــــــ
في أما ن  نيرة، مما يحول دون إحراز تقدم في تنفيذ أهداا التنمية المستدامة، وأن البلدان التي تمر ب زمات 

 ؛ ممتدة معرضة لخ ر التخلا عن الر  

على أن هناح حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنســـــــقة على جمي  المســـــــتويات   تشيييييدد - 7 
تســتعادة الزخم وتســري  الج ود الرامية إلى القضــاء على الجوى وجمي  أشــ ال ســوء التغذية بالتصــد  بشــ ل 

  شامل ألسباب ما وعواقب ما، ولتعزيز تحسين التغذية والزراعة المستدامة والنظم الغذائية المستدامة؛

ــتراتيجيات ا لومن الغذائي، وعلى  تدرر التيديد - 8  أن  على أهمية أن تحدد البلدان النامية اســـــــ
تحســــين األمن الغذائي والتغذية يشــــ ل تحديا عالميا ومســــؤولية من مســــؤوليات الســــياســــات الو نية، وأن أ  

__________ 

 .70/1القرار  (29) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ــميم ــع ا وتصــ ــاء على الفقر يتعين وضــ ــاعي القضــ ــياذ مســ ــد  ل ذا التحد  في ســ ي زمام ول   ا وتذ خ   للتصــ
ــيين على الصــــعيد  أمرها وتوجي  ا وتشــــ يل ا في إ ار و ني بالتشــــاور م  جمي  أصــــحا  المصــــلحة الرئيســ

ســــيما الدول  الو ني، حســــ  اتقتضــــاء، بوصــــا ذلح عملية لتحقيذ الشــــمول، وتحي الدول األعضــــاء، وت
لتغـذـية وتجســـــــــــــــيد ذـلح في برامج ـا واالغـذاء المتضــــــــــــــررة، على إيالء أولوـية عـالـية لومن الغـذائي وســــــــــــــالمـة 

 وميزانيات ا الو نية؛ 

على ضــرورة ضــمان األمن الغذائي والتغذية للجمي ، بما في ذلح النســاء واأل فال   تشييدد - 9 
ــون في  ــلية والمجتمعات المحلية واألشـــــخاا ذوو اإلعاقة والذين يعيشـــ ــعو  األصـــ ــنون والشـــ ــبا  والمســـ والشـــ

الســياســات اتقتصــادية واتجتماعية من أجل التصــد  لونر الســلبي حاتت من الضــعا، بســبل من ا تعزيز 
 لحاتت التبا ؤ والر ود اتقتصاد  على الج ود الرامية إلى القضاء على الجوى وسوء التغذية؛ 

ــامل للتنمية الزراعية في   تهي  - 10  ــل دعمه لتنفيذ البرنامج الشـــــــــــ بالمجتم  الدولي أن يواصـــــــــــ
اا بـه، الـذ  هو جزء ت يتجزأ من ذلـح البرنـامج ويقـدم توجي ـات بشــــــــــــــ ن تخ ي  أفريقيـا واج ـار النتـائج الخـ 
 برامج اتستنمار وتنفيذها؛

الدول األعضـاء على أن تراعي تماما، لدى وضـ  سـياسـات ا الو نية، إعالن روما   تشيج  - 11 
اتيجيات لتسـتخدم ا عن التغذية واج ار العمل، الذ  يوفر مجموعة  وعية من خيارات السـياسـة العامة واتسـتر 

 الح ومات، حس  اتقتضاء؛ 

ــ ال  تحث - 12  ــاء على الجوى وجمي  أشــ ــاء بالقضــ ــي للدول األعضــ ــياســ على زيادة اتلتزام الســ
سوء التغذية، وتالحظ، في هذا الصدد، حر ة تحسين مستوى التغذية، وتشج  الدول األعضاء على اتنخرا  

ق ر  لتقليا المسـتوى المتزايد للجوى وجمي  أشـ ال سـوء التغذية في تلح الحر ة على الصـعيدين العالمي وال
ــيما  ــاء، وت ســـــ ــن النانية، والنســـــ ــيما األ فال دون ســـــ في العالم، وعلى وجه الخصـــــــوا لدى األ فال، وت ســـــ

 الحوامل والمرضعات، والشبا ؛ 

غير  األ فال، الذ  ت يزال معدله مرتفعا بشــ للتوقا نمو على ضــرورة التصــد     تشيدد - 13 
في المائة من هؤتء   21,3مليون  فل دون ســـــــــن الخامســـــــــة، أ  ما يزيد على  144مقبول، حيي  ان نحو 
 ؛ 2019في عام توقا النمو األ فال، يعانون من 

على الغايات العالمية السـت للتغذية التي وضـعت ا جمعية الصـحة العالمية من أجل   تشيدد - 14 
 ر الرصد المتصل ب ا؛ التصد  لسوء التغذية في العالم واج ا

من  100ه أ نر من تــ بــاتتفــاذ العــالمي للتغــذيــة من أجــل النمو، الــذ  وّقع تحيط علمييا - 15 
مـدني، لخفض عـدد األ فـال الـذين يعـانون من توقا النمو بمقـدار المجتم  ال اتومنظمـ  اتشــــــــــــــر ـ الو  انبلـدال

المعلنــة دعمــا ل ــذا ال ــدا، و ــذلــح بمؤتمر القمــة ، وبــاتلتزامــات المــاليــة 2020مليون  فــل بحلول عــام  20
؛ 2017النـالـي المعني بـالتغـذيـة من أجـل النمو، الـذ  عقـد في ميالنو، إي ـاليـا، في تشــــــــــــــرين النـاني/نوفمبر 

 ؛2021 عام وتت ل  إلى مؤتمر القمة المقبل للتغذية من أجل النمو، المقرر عقدل في  و يو في

الزراعي واإلنتاجية الزراعية على نحو مســـــتدام على الصـــــعيد ضـــــرورة زيادة اإلنتا    تؤدد - 16 
العالمي، وتالحظ في الوقت نفســــــه تنوى الظروا والنظم الزراعية، ب رذ من ا تحســــــين أداء األســــــواذ والنظم 
التجارية والعمل على ضــــمانه وتعزيز التعاون الدولي، وبخاصــــة لصــــالل البلدان النامية، وزيادة اتســــتنمارات 
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ــرا ات ــي والتنمية الريفية والتعاون   والشـ دارة األراضـ ــتدامة واج ــؤولة في مجال الزراعة المسـ ــة المسـ العامة والخاصـ
في مجاتت العلم والت نولوجيا واتبت ار، وتشـــــــــــير إلى أن هذل اتســـــــــــتنمارات والج ود المبذولة من الق اعين 

ن في النظم و ات الصـغيرة المحلي العام والخاا ت بد أن يسـتفيد من ا أيضـا، حسـ  اتقتضـاء، أصـحا  الحياز 
المالئمة إلدارة المعارا واتتصـاتت فيما يتعلذ بتعزيز األمن الغذائي وتحسـين نتائج التغذية والحد من أوجه 

 عدم المساواة؛ 

ــرورة زيادة قدرة اإلنتا  الغذائي واإلنتا  الزراعي على مواج ة تغير المناخ  تسييييييييلم - 17  بضــــــــــ
  في سـياذ ارتفاى ال ل  على المحاصـيل، م  مراعاة أهمية ضـمان األمن الغذائي وزيادة اسـتدامة هذا اإلنتا

والقضــــاء على الجوى، وبتعرض نظم اإلنتا  الغذائي بوجه خاا ل نار الضــــارة لتغير المناخ، وتشــــج  على 
بـذل ج ود على جمي  الصــــــــــــــعـد لـدعم الممـارســــــــــــــات الزراعيـة المراعيـة للمنـاخ، بمـا في ذلـح زراعـة األحرا  

اســــــــــــــتغالل ــا واإلي ولوجيــا الزراعيــة والزراعــة الحــافظــة للموارد وخ   إدارة الميــال والبــذور المقــاومــة للجفــاا و 
ــناى القرار ومنظمي  ــاء واج ات بينية ترب  بين العلماء وصـ نشـ ــتدامة للنروة الحيوانية، واج ــيول واإلدارة المسـ والسـ

الواج ـات، و ـذـلح اتخـاذ الـتدابير الالزمـة لتعزيز  المشــــــــــــــاري  وممولي العلم والت نولوجـيا واتبت ـار وتعزيز هـذل
قدرة من يعيشـــون أوضـــاعا هشـــة والنظم الغذائية على الصـــمود، األمر الذ  يم ن أيضـــا أن تترت  عليه ثنار 
إيجابية على ن اذ أوس ، م  التشديد على أن الت يا م  تغير المناخ شاغل وهدا رئيسي لجمي  المزارعين 

 سيما صغار المنتجين؛  ومنتجي األغذية، وت 

على الحـاجـة الملحـة إلى زيـادة القـدرة على الت يا، وتعزيز القـدرة على التحمـل،  تشيييييييييدد - 18 
ــار ة في عمليات  ــلة المشــــــــ ــاء على مواصــــــــ والحد من قابلية الت نر بتغير المناخ، وتحي  ذلح الدول األعضــــــــ

 تخ ي  الت يا وتنفيذ إجراءات التخفيا؛ 

لنظم الزراعية والغذائية من أجل تحســــــــــين الت يا م  ثنار تغير المناخ إلى تعزيز ا  تدعو - 19 
والقدرة على التصـــــــــد  ل ا، بما في ذلح من خالل خدمات النظم اإلي ولوجية وحفظ التنوى البيولوجي، وتدعو 
 أيضــــــــــــــا إلى إدمـا  األهـداا المتعلقـة ـبالفقر والجوى واألمن الغـذائي والتغـذـية في الخ   الو نيـة للت يا م 

 تغير المناخ والتخفيا من حدته؛ 

وباإلسـ ام   ةمسـتدام ةبالدور الحاسـم الذ  يؤديه الق اى الخاا في دعم نظم غذائي   تسيلم - 20 
ــراح جمي   ــيلة إلشــــ ــين نوعيت ا باعتبارها وســــ ــلحة المتعددين وتحســــ ــحا  المصــــ ــرا ات بين أصــــ اإليجابي للشــــ

ــرورة بذل مزيد  ــدد على ضـــــ ــية، وتشـــــ ــتراتيجية م  الج ات الفاعلة الرئيســـــ ــرا ات اتســـــ من الج ود لتعزيز الشـــــ
 الخاا؛ الق اى

ضــرورة تشــجي  وتعزيز ودعم زراعة مســتدامة، بما يشــمل المحاصــيل والغابات   تعيد تيديد - 21 
األسـماح والمواشـي وتربية المائيات، تسـ م في تحسـين األمن الغذائي وتم ن من القضـاء على الجوى  يدومصـا

ســــــــوء التغذية وتتوافر في ا مقومات اتســــــــتمرار من الناحية اتقتصــــــــادية م  حفظ وتســــــــاعد على الوقاية من 
وتعزيز القدرة على   ،األراضـــــــي والميال والموارد الجينية النباتية والحيوانية والتنوى البيولوجي والنظم اإلي ولوجية
 ولوجية ال بيعية التي مواج ة تغير المناخ وال واري ال بيعية، وتســـــــــــّلم بضـــــــــــرورة الحفاظ على العمليات اإلي 

تدعم نظم اإلنتا  الغذائي المسـتدامة والفعالة وت فل األمن الغذائي، وتؤ د أهمية تعميم حفظ التنوى البيولوجي 
واســــــــــتخدامه المســــــــــتدام في الق اى الزراعي، وتحي  علما ب همية نظم التراي الزراعي الم مة عالمياف ومن ا  

 له منظمة األغذية والزراعة لومم المتحدة؛ تعميم التنوى البيولوجي الذ  ترو  
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ــج    عن قلقها تعر  - 22  ــمل ق اى الزراعة، وتشــ ــادات المي روبات، التي تشــ إزاء مقاومة مضــ
ــادات  ــ ن مقاومة مضـــــــــــ ــدد على تنفيذ خ ة عمل منظمة األغذية والزراعة لومم المتحدة بشـــــــــــ في هذا الصـــــــــــ

ألغذية والزراعة في تنفيذ خ ة العمل العالمية بشــــــــــ ن ا  ي، التي تدعم ق اع2020-2016المي روبات للفترة 
التي وضـعت ا منظمة الصـحة العالمية بالتعاون م  منظمة األغذية والزراعة  ( 30) مقاومة مضـادات المي روبات

لومم المتحدة والمنظمة العالمية لصــــــــــحة الحيوان اللتين اعتمدتا الخ ة تحقا، من أجل التقليل إلى أدنى حد 
 ومة مضادات المي روبات؛ من أنر مقا

في تعزيز األنظمة الغذائية الصــــــحية  أســــــاســــــيا  دوراالمســــــتدامة  الغذائيةلنظم لب ن   تسييييلم - 23 
وتحســين التغذية والوقاية من األمراض غير المعدية وم افحت ا، وترح  بوضــ  وتنفيذ ســياســات و نية ترمي  

ــ اله و  ــوء التغذية بجمي  أشــــ ــاء على ســــ بحيي تتاح للجمي  الوجبات المغذية،  الغذائيةنظم  ال تحويلإلى القضــــ
ة، م  إعادة الت  يد على وجو  القيام في الوقت نفســه بتعزيز نظم الصــحة في ا الوجبات الصــحية التقليدي  بما

 والميال والصرا الصحي من أجل القضاء على سوء التغذية؛ 

إلى سد الفجوة بين الجنسين في الحصول على الموارد اإلنتاجية في مجال الزراعة،   تدعو - 24 
ن ت تزال قـائمـة فيمـا يتعلذ ب نير من الموارد وتالحظ في الوقـت نفســـــــــــــــه م  القلذ أن الفجوة بين الجنســــــــــــــي 

والمدخالت والخدمات، وتؤ د ضــــــــرورة بذل وتعزيز الج ود الرامية إلى تقديم الدعم لتم ين النســــــــاء والفتيات، 
ــتويات  وت ــاء الريفيات، لتلبية اتحتياجات الغذائية والتغذوية ل ن وألســـــــرهن، و فالة تمتع ن بمســـــ ــيما النســـــ ســـــ

مل تئذ، وضــــــمان صــــــحت ن ورفاه ن وســــــالمت ن الشــــــخصــــــية واســــــتفادت ن بال امل من معيشــــــة مالئمة وع
م انية حصـــــــــــول ن على قروض ميســـــــــــورٍة منخفضـــــــــــة الت لفة و ويلة األجل  األراضـــــــــــي والموارد ال بيعية واج
ــار انعدام األمن الغذائي يعّرض  ــواذ المحلية واإلقليمية والعالمية، م  مراعاة أن انتشـــــــ ــول ن إلى األســـــــ ووصـــــــ

 وحياة النساء واأل فال إلى المخا ر؛ صحة 

بالدور واإلســـ ام الم مين للنســـاء الريفيات، بمن في ن صـــاحبات الحيازات الصـــغيرة   تسييلم - 25 
والمزارعات، ونســــــــاء الشــــــــعو  األصــــــــلية ونســــــــاء المجتمعات المحلية، ومعارف ن التقليدية في تعزيز التنمية 

ــين األمن الغذائي وا ــاء على الفقر في األالزراعية والريفية وتحســــــــ ــدد أهمية اري لقضــــــــ ا، وتؤ د في هذا الصــــــــ
ــم للمرأة في مجال األمن  ــتراتيجيات الزراعية بما ي فل اتعتراا بالدور الحاســــ ــات واتســــ ــياســــ ــتعراض الســــ اســــ
ــد  تنعدام  ــيرة وال ويلة األجل للتصــــــــ الغذائي والتغذية والنظر إليه باعتبارل جزءا ت يتجزأ من التدابير القصــــــــ

لغذائي وســـــــــــــوء التغذية واحتماتت حدوي التقل  المفر  في األســـــــــــــعار واألزمات الغذائية في البلدان األمن ا
 النامية، و ذا اتعتراا بحقوذ أصحا  الحيازات الصغيرة في األراضي، وبخاصة النساء، وحمايت ا؛

األســـــــــماح  الدور البالل األهمية للنظم اإلي ولوجية البحرية الســـــــــليمة ومصـــــــــايد  تعيد تيديد - 26 
م انيات الحصـــــــول على األغذية الم مونة  المســـــــتدامة وتربية المائيات المســـــــتدامة في تعزيز األمن الغذائي واج
وال افية والمغذية وفي توفير ســــــبل الرزذ لماليين الناس، وت ســــــيما ســــــ ان الدول الجزرية الصــــــغيرة النامية، 

العالمي بشــــــ ن األمن الغذائي والتغذية في الدول وتشــــــج  في هذا الصــــــدد على التنفيذ ال امل لبرنامج العمل  
 ؛ 2017تموز/يوليه  4الجزرية الصغيرة النامية، الذ  أ لذ في 

__________ 
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ــ  تدابير وبرامج لتوفير الحماية  تشيييييييج  - 27  ــتويات لوضــــــــ الج ود المبذولة على جمي  المســــــــ
وبرامج الحمــايــة الو نيـة  اتجتمــاعيــة ولتعزيز هــذل التــدابير والبرامج، بمــا في ذلــح شــــــــــــــب ــات األمــان الو نيــة

ــائم  للمحـتاجين والضــــــــــــــعفـاء، مـنل برامج تقـديم األغـذـية والنقود مقـاـبل العمـل وبرامج التحويالت النقـدـية والقســــــــــــ
ــية وبرامج تغذية األم ات واأل فال،   ــدد أهمية  وتنوهوبرامج التغذية المدرســــ بتلح الج ود، وتؤ د في هذا الصــــ

 ر النظم؛ زيادة اتستنمار وبناء القدرات وت وي 

من ت رر حاتت انعدام األمن الغذائي وســــوء التغذية في منا ذ   بالا القلقتظل تشيييعر ب - 28 
ــلبا في الصــــحة والتغذية، وبخاصــــة في أفريقيا جنو  الصــــحراء ال برى  مختلفة من العالم واســــتمرار ت نيرها ســ

الضــــــــــرورة الملحة لبذل ج ود وجنو  وغر  ثســــــــــيا وفي أجزاء من أمري ا الالتينية، وتؤ د في هذا الصــــــــــدد 
 مشتر ة على جمي  المستويات للتصد  ل ذا الوض  ب ريقة متسقة وفعالة؛ 

ب همية دور الشــــعو  األصــــلية والمجتمعات المحلية وصــــغار المزارعين والمزارعين   تسيييلم - 29 
ــماح ومعارف م ونظم  ــيد األسـ ــيادين والعاملين في ق اى صـ ــغار الصـ ــية وصـ ــريين ومربي الماشـ م التقليدية األسـ

لامداد بالبذور، و ذلح ب همية دور الت نولوجيات الجديدة في الحفاظ على التنوى البيولوجي واتســـــــــــــتفادة منه 
 على نحو مستدام وفي العمل على ضمان األمن الغذائي وتحسين التغذية؛

تتصـــــاتت على أهمية ت بيذ العلم والت نولوجيا واتبت ار ونظم إدارة المعلومات وا  تشيييدد - 30 
، وتشــــج  على ت بيذ أحدي ت نولوجيا المعلومات 2030ذات الصــــلة في ضــــمان األمن الغذائي بحلول عام 

منل اإلنترنت والنظم النقالة واألرصاد الجوية والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وأ نرها مالءمة في النظم 
ــغيرة و  ــحا  الحيازات الصــــــــ ــر األالمزارعين الزراعية لدعم ج ود أصــــــــ لزيادة قدرت م على الت يا وزيادة  يينســــــــ

شرا  م في وض  خ   البحي واتبت ار م  الحد من اآلنار البيئية السلبية؛ يرادات م، واج  إنتاجيت م واج

على ضــرورة تنشــي  ق اى الزراعة وتعزيز التنمية الريفية والســعي إلى  فالة األمن   تشييدد - 31 
ــ م في تحقيذ أهداا التنمية  ــيســــــ ــتدامة، مما ســــــ ــة في البلدان النامية، ب ريقة مســــــ الغذائي والتغذية، وبخاصــــــ

يـة على نحو المســــــــــــــتـدامـة، وتؤ ـد أهميـة اتخـاذ اإلجراءات الالزمـة لتلبيـة احتيـاجـات المجتمعـات المحليـة الريف
ــبا   ــاء والشـ ــغار المنتجين والنسـ ــة صـ ــول المنتجين الزراعيين، وبخاصـ ــل ب رذ من ا تعزيز إم انية حصـ أفضـ
والشـعو  األصـلية والمجتمعات المحلية واألشـخاا ذو  اإلعاقة و بار السـن ومن يعيشـون في حاتت النزاى 

مـات المـاليـة وتعزيز فرا وصــــــــــــــول م إلى ومـا بعـد انت ـاء النزاى، على الخـدمـات اتئتمـانيـة وغيرهـا من الخـد
األســواذ وضــمان حيازت م لوراضــي وتوفير خدمات الرعاية الصــحية والخدمات اتجتماعية والتعليم والتدري  
والمعارا ل م وحصــــــول م على الت نولوجيات المالئمة الميســــــورة الت لفة ألغراض من ا الن وض بالمحاصــــــيل 

عادة   استخدام ميال الصرا الصحي المعالجة وجم  الميال وتخزين ا؛المحلية، وضمان  فاءة الر  واج

في جمي  مراحل  الحاجة الملحة إلى معالجة مســــــــــــ لة فاقد األغذية وال در الغذائي تالحظ - 32 
 سلسلة اإلمداد باألغذية، وذلح بسبل من ا التعاون م  الج ات المعنية صاحبة المصلحة؛

ــاعا    تدر  - 33  ــريين في العالم بحلول أن من المتوق  أن يتضـــــــــ ــ ان الحضـــــــــ تقريبا عدد الســـــــــ
ؤ د الحاجة ي ما يجعل التحضــر أحد المحر ات الرئيســية للتحول في القرن الحاد  والعشــرين، و م، 2050 عام

المتزايدة إلى اتخاذ إجراءات لم افحة الجوى وســوء التغذية في صــفوا فقراء الحضــر عن  ريذ تعزيز إدما  
التغذية لسـ ان المنا ذ الحضـرية، وت سـيما فقراء المنا ذ الحضـرية، في التخ ي  احتياجات األمن الغذائي و 

ــات األمن الغذائي والزراعة  ــياسـ ــيذ سـ ــوء التغذية، وتعزيز تنسـ ن اء الجوى وسـ ــي، واج ــر  وتخ ي  األراضـ الحضـ
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خزين ا  المســتدامة عبر المنا ذ الحضــرية وشــبه الحضــرية والمنا ذ الريفية من أجل تيســير إنتا  األغذية وت 
عادة  هااألغذية ومن  هدر ضــــــياى ونقل ا وتســــــويق ا للمســــــت ل ين ب رذ مالئمة وميســــــورة الت لفة، والحد من  واج

ــحة والنقل ــات ال اقة والميال والصــــ ــياســــ ــات الغذاء م  ســــ ــياســــ ــيذ ســــ ــتخدام النفايات الغذائية، وتعزيز تنســــ  اســــ
ة ال فاءة إلى الحد األقصى وتقليل ال در وسواها من السياسات في المنا ذ الحضرية في سبيل زياد والنفايات
 األدنى؛ إلى الحد

ضرورة السعي إلى اتباى ن ج شامل ننائي المسار إزاء األمن الغذائي والتغذية،   تعيد تيديد - 34 
يتـ لا من إجراءات للقيـام فورا بـالتصـــــــــــــــد  للجوى ومعـالجـة النقا في المغـذيـات الـدقيقـة بين الفئـات األ نر 

ــعفا ــتدامة المتوســـــــــ ة وال ويلة األجل، واألمن الغذائي والتغذية، وبرامج إلى جان   ،ضـــــــ تنمية الزراعة المســـــــ
التنمية الريفية للقضـــــاء على األســـــبا  الجذرية للجوى وجمي  أشـــــ ال ســـــوء التغذية والفقر، وذلح بســـــبل من ا 

مي ، ومن خالل نظم تنشـي  المنا ذ الريفية لفائدة الشـابات والشـبان عن  ريذ إيجاد فرا العمل الالئذ للج
التنقيا الزراعي وت نولوجيا المعلومات واتتصـــــــــاتت والتدري  وتوســـــــــي  ن اذ البحي والت وير وتعزيز دور 

التعليم ومباشــرة األعمال الحرة وفرا الوصــول إلى األســواذ والخدمات والتمويل المشــترح   عن  ريذالشــبا   
ــبا  في المنا ذ الريفية، ــياذ ب و  وبناء القدرات ومنظمات الشـ اإلعمال التدريجي للحذ في الغذاء ال افي في سـ

 األمن الغذائي الو ني؛

الحاجة إلى التشـــــــــــجي  على التوســـــــــــ  بقدر  بير في البحوي المتعلقة   تعيد أيضيييييييا تيديد - 35 
بــالغــذاء والتغــذيــة والزراعــة والخــدمــات اإلرشــــــــــــــــاديــة والتــدريــ  والتعليم، وفي تمويــل هــذل البحوي من جمي  

لى تحســــــــــين اإلنتاجية الزراعية واتســــــــــتدامة الزراعية من أجل تعزيز الزراعة باعتبارها ق اعا المصــــــــــادر، و  اج
لى تعزيز التنمية وبناء القدرة على الصــــمود بما يســــاعد في تحســــين عملية التعافي عق  األزمات،  رئيســــيا، واج

ــالحه، لزيادة أنرل في  اتحاد المرا ز الدولية للبحوي الزراعيةب رذ من ا تعزيز العمل الذ  يقوم به  بعد إصـــــــــــ
التنمية ودعم نظم البحي الو نية والجامعات العامة ومؤســـــســـــات البحوي، وتشـــــجي  نقل الت نولوجيا بشـــــرو  
ــين  ــات والبحوي من أجل الت يا م  تغير المناخ وتحســــــــــ متفذ علي ا، والتبادل ال وعي للمعارا والممارســــــــــ

ت نولوجيات بشــرو  متفذ علي ا على الصــعد الو ني إم انية الحصــول بشــ ل منصــا على نتائج البحوي وال
 واإلقليمي والدولي، م  إيالء اتعتبار الواج  لحفظ الموارد الورانية؛

أن إقامة نظام تجار  عالمي متعدد األ راا ومنفتل وغير تمييز  ومنصـا ويسـتند    تؤدد - 36 
يســـــــ م في تحقيذ األمن أن لبلدان النامية و من شـــــــ نه أن ين ض بالزراعة والتنمية الريفية في ا إلى قواعد أمرت 

الغذائي وتحســين التغذية، وتحي على أن تشــج  اتســتراتيجيات الو نية واإلقليمية والدولية المشــار ة الشــاملة 
للمزارعين والصـــيادين والعاملين في ق اى صـــيد األســـماح، ت ســـيما صـــغار المزارعين، بمن في م النســـاء، في 

  نية واإلقليمية والدولية؛ األسواذ المجتمعية والو 

بـالج ود التي تبـذل ـا الـدول األعضـــــــــــــــاء وو ـاتت األمم المتحـدة التي أعلنـت بـالفعـل  تنوه - 37 
(، وتشـج  جمي  أصـحا  المصـلحة 2025-2016التزامات ا إزاء عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية )

نشــــــــــــــاء شــــــــــــــب ـات المعنيين على تـقديم اـلدعم الفعـال لتنفـيذ العـقد، بمـا ف ي ذـلح عن  ريذ إعالن اتلتزامـات واج
 العمل؛
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ــرية )  تنوه أيضييييا - 38  (، وتشــــــج  في 2028-2019بان الذ عقد األمم المتحدة للزراعة األســــ
العمل العالمية للعقد، التي ، وتحي  علما م  التقدير بخ ة  72/239هذا الصــــــــــــــدد على التنفيذ ال امل للقرار  

ــ   تدعم وضــــ  وتحســــين وتنفيذ ســــياســــات عامة بشــــ ن الزراعة األســــرية، بما في ذلح الخ   الو نية، حســ
 ؛2024 اتقتضاء، استنادا إلى اإلدارة الشاملة والفعالة والبيانات اآلنية وذات الصلة جغرافيا، بحلول عام

نسـيذ بين منظمة األغذية والزراعة لومم المتحدة ضـرورة مواصـلة تعزيز التعاون والت   تؤدد - 39 
والصندوذ الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واللجان اإلقليمية وجمي  
ــســـــــــات المالية   يانات منظومة األمم المتحدة المعنية األخرى وغيرها من المنظمات الح ومية الدولية والمؤســـــــ

لمؤســــســــات التجارية واتقتصــــادية الدولية، وفقا لوتية  ل من ا وأولويات ا اإلنمائية الو نية، من أجل الدولية وا
زـيادة فعـاليت ـا، وضــــــــــــــرورة تعزيز التعـاون بين هـذل المنظمـات وم  المنظمـات غير الح ومـية والق ـاعين العـام 

ة الزراعية المستدامة واألمن والخـــــــــــــــــــــــــــاا على دعم وتعزيـــــــــــــــــــــــــــز الج ود المبذولــــــــــــــــــة من أجل تحقيذ التنمي 
 والتغذية؛ الغذائي

ــلة تعزيز   تنوه - 40  ــ ام الذ  قدمته حتى اآلن نظم اإلنذار المب ر، وتؤ د ضــــرورة مواصــ باإلســ
مونوقـية وتوقـيت هـذل النظم على الصــــــــــــــعـد الو ني واإلقليمي واـلدولي، م  التر يز على البـلدان القليـلة المنعـة 

 ألسعار وحاتت ال وار  الغذائية؛ بوجه خاا في مواج ة صدمات ا

اـلدور ال ـام للجـنة األمن الغـذائي العـالمي و ـابع ـا الشــــــــــــــامـل للجمي  ـباعتـبارهـا   تعييد تييدييد - 41 
منتدى ح وميا دوليا رئيســيا تلتقي فيه  ائفة واســعة من أصــحا  المصــلحة للعمل ســويا من أجل  فالة األمن 

على المشــار ة ال املة في العملية الجارية التي تقوم ب ا لجنة األمن الغذائي والتغذية للجمي ، وتشــج  البلدان 
 ئيةنظم الغذاالدعم التحول نحو  لوالتغذية  ئيةنظم الغذاالالغذائي العالمي لوضــ  مباد  توجي ية  وعية بشــ ن 

 التي تس م في تعزيز األنظمة الغذائية الصحية وتحسين التغذية؛ المستدامة

بعدم ترح أحد خلا الر     2030اتلتزام الوارد في صــــــميم خ ة عام   تيديد أيضييييا  تعيد - 42 
مزيد من الخ وات الملموسـة لدعم األشـخاا الذين يعيشـون أوضـاعا هشـة وأشـد البلدان ضـعفا اتخاذ التع د ب و 
 ؛لوصول أوت إلى من هم أشد تخلفا عن الر  او 

والســــبعين تقريرا    الســــادســــةإلى األمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورت ا   تطل  - 43 
والســــــبعين    الســــــادســــــةعملي المنحى عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر أن تدر  في جدول األعمال المؤقت لدورت ا 

 البند المعنون ”التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية“.
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 المرفق

 المناقشة العامة  

ــة عامة للبند في A/C.2/75/L.1أجرت اللجنة النانية، وفقاف لتنظيم أعمال ا المتفذ عليه ) - 1 (، مناقشــــ
أدلى في ا الموظا المســـؤول عن شـــعبة  تشـــرين األول/أ توبر،  16جلســـات إل ترونية غير رســـمية ع قدت في 

أهداا التنمية المســتدامة التابعة إلدارة الشــؤون اتقتصــادية واتجتماعية ببيان اســت اللي، تالل بيان من مدير 
 .( 1) والسالمة الغذائية في منظمة األغذية والزراعة لومم المتحدة ةالغذائي  النظم

تشــرين األول/أ توبر، أدلى ببيانات   16الرســمية المعقودة صــباح يوم وفي الجلســة اإلل ترونية غير  - 2
والصين(، وبليز )باسم تحالا الدول الجزرية الصغيرة(، وميانمار    77ممنلو  ل من غيانا )باسم مجموعة الـــ  

ــاحلية(، وال اميرون  ــم البلدان النامية غير الســــــ ــتان )باســــــ ــيا(، و ازاخســــــ ــرذ ثســــــ ــم راب ة أمم جنو  شــــــ )باســــــ
ــم ــين، وبيرو، وبنغالديش، والجزائر، وموزامبيذ، وملديا، وني اراغوا،   )باســـــــــ الدول األفريقية(، وال ند، والصـــــــــ

نيوبيا.   ندونيسيا، وليبيا، واج ريتريا، واتتحاد الروسي، وبوتان، والسلفادور، ونيجيريا، واج  واج

أ توبر، أدلى /تشــــــــــرين األول 16وفي الجلســــــــــة اإلل ترونية غير الرســــــــــمية المعقودة بعد ظ ر يوم  - 3
ببـياـنات ممنلو  ـل من مالو  )ـباســــــــــــــم أقـل البلـدان نموا(، و ينـيا، وأفغـانســـــــــــــــتان، واإلمـارات العربـية المتحـدة، 
واج وادور، و وســتاري ا، وزمبابو ، وأو رانيا، وشــيلي، والنيجر، والبرازيل، وغواتيمات، وســر  تن ا، فضــال عن 

 المراق  عن ال رسي الرسولي.

إلى األمـاـنة العـامـة من بـياـنات مـدلى ب ـا في إ ـار هـذا البـند، بمـا في ذـلح البـياـنات الخ ـية ومـا قـ د م  - 4
المقــدمــة في إ ــار البنــد، متــاح في ر ن اللجنــة النــانيــة على البوابــة اإلل ترونيــة للوفود وفي قســــــــــــــم البيــانــات 

 .( 1) على اإلنترنت يومية األمم المتحدةاإلل ترونية من 
 

__________ 

؛ وانــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــر أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــا: https://delegate.un.int/dgacm/delegate.nsf/xpPlaceC2.xspانــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــر:  (1) 
https://journal.un.org/en/meeting/officials/903bd3f9-2efe-ea11-9116-0050569e8b67/2020-10-16 and 

https://journal.un.org/en/meeting/officials/923bd3f9-2efe-ea11-9116- 0050569e8b67/2020-10-16. 
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https://journal.un.org/en/meeting/officials/903bd3f9-2efe-ea11-9116-0050569e8b67/2020-10-16
https://journal.un.org/en/meeting/officials/923bd3f9-2efe-ea11-9116-%200050569e8b67/2020-10-16

