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    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/67/443( الثانية على تقرير اللجنة ناءب[
  

  التنمية الزراعية واألمن الغذائي  - ٦٧/٢٢٨
  

  ،إن اجلمعية العامة  
، وخـصوصا مبـادئ     )١( إىل إعـالن مـؤمتر القمـة العـاملي املعـين بـاألمن الغـذائي               إذ تشري   

  ي املستدام،املتعلقة باألمن الغذائي العاملروما اخلمسة 
 )٣(٢١ وجـدول أعمـال القـرن        )٢( إىل إعالن ريـو بشأن البيئة والتنميـة       وإذ تشري أيضا    

ــرن       ــال الق ــذ جــدول أعم ــامج مواصــلة تنفي ــة    )٤(٢١وبرن ــشأن التنمي ــسربغ ب ــالن جوهان  وإع
ــة املــس   )٥(املــستدامة ــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي خطــة جوهانــسربغ (تدامة  وخطــة تنفيــذ نت
ؤمتر القمـة   الوثيقة اخلتامية ملـ    و )٧( وتوافق آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويل التنمية       )٦()للتنفيذ

_______________ 

  .٢٠١٣يوليه / متوز١٥ أعيد إصدارها ألسباب فنية يف *
  .WSFS 2009/2منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوثيقة  )١(
، اجمللـد   ١٩٩٢يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،                )٢(

، ١، القـرار  ) والتـصويب A.93.I.8ملبيـع  منشــورات األمـم املتحـدة، رقــم ا      ( القرارات اليت اختذها املؤمتــر    األول،
  .املرفق األول

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣(

 .، املرفق١٩/٢ - القرار دإ )٤(

ــوب       )٥( ــسربغ، جن ــستدامة، جوهان ــة امل ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم ــر م ــا، تقري  ٤ ‐أغــسطس / آب٢٦أفريقي
، الفـــصل األول، ) والتـــصويبA.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع   (٢٠٠٢ســـبتمرب /أيلـــول
  .املرفق ،١ القرار

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٦(

منـشورات األمـم     (٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،         )٧(
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
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الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر املتابعــة   : وإعــالن الدوحــة بــشأن متويــل التنميــة )٨(٢٠٠٥العــاملي لعــام 
 والوثيقـــة اخلتاميـــة )٩(راء مـــونتريياســـتعراض تنفيـــذ توافـــق آاملعـــين بالـــدويل لتمويـــل التنميـــة 

امج نـ  وبر )١٠(ةيـ ة لأللف يـ األهـداف اإلمنائ  ب املعـين ة العامـة    يوى للجمع لالجتماع العام الرفيع املست   
 ٢٠ املـؤرخ    ٦٥/١٧٨قراريهـا   وإىل   )١١( لـصاحل أقـل البلـدان منـوا        ٢٠٢٠-٢٠١١عمل العقد   

  ،٢٠١١سمرب دي/ كانون األول٢٢ املؤرخ ٦٦/٢٢٠ و ٢٠١٠ديسمرب /األول كانون
  الـذي عقـد  ؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  ملإىل الوثيقة اخلتامية     كذلكوإذ تشري     

ــل  يف ــانريو، الربازيـ ــو دي جـ ــرة مـــن ريـ ــران٢٢ إىل ٢٠ يف الفتـ ــه / حزيـ ــة  ٢٠١٢يونيـ املعنونـ
  ،)١٢(“املستقبل الذي نصبو إليه”

 املتعلــق ٢٠١١مرب ديــس/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٦٦/٢٢١إىل قراريهــا وإذ تــشري   
 ٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ ٦٦/٢٢٢ و ،٢٠١٣، الـــسنة الدوليـــة للكينـــواب

  ،٢٠١٤، السنة الدولية للزراعة األسريةب املتعلق
يف  حتـدث  األسباب املتعـددة واملعقـدة ألزمـات الغـذاء الـيت             إزاء تعرب عن القلق  وإذ    

، امية، وال سيما البلدان املستوردة الـصافية لألغذيـة        البلدان الن  يفمناطق خمتلفة من العامل وتؤثر      
 الوطنيــة واجملتمــع الــدويل والــيت يتوجــب علــى احلكومــات وآثارهــا يف األمــن الغــذائي والتغذيــة

تكـرر   على حنو شامل منسق يف كل مـن األجـل القـصري واملتوسـط والطويـل، وإذ                هلا  التصدي  
ئي مهــا الفقـر وعــدم اإلنــصاف، وإذ ال يــزال  تأكيـد أن الــسببني اجلــذريني النعـدام األمــن الغــذا  

أسعار الغذاء من حتـد خطـري ملكافحـة الفقـر واجلـوع             املفرط يف   تقلب  اليساورها القلق مما ميثله     
هـدف خفـض نـسبة     وبلـوغ وللجهود اليت تبذهلا البلدان النامية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية   

 وحتقيـق األهــداف  ٢٠١٥ أقـصاه عــام  الـذين يعـانون مــن نقـص التغذيــة إىل النـصف يف موعــد    
  لأللفية، اإلمنائيةاإلمنائية األخرى املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف 

إىل إعــالن رومــا بــشأن األمــن الغــذائي العــاملي وخطــة عمــل مــؤمتر القمــة    وإذ تــشري   
يف  مبـا ،  )١٣(مخـس سـنوات بعـد االنعقـاد       : عالن مؤمتر القمـة العـاملي لألغذيـة       إالعاملي لألغذية و  

ذلك هدف حتقيق األمن الغذائي للجميع من خالل بذل جهود متواصـلة للقـضاء علـى اجلـوع              
ــة، ســعيا   ــدان كاف ــة إىل     إىل ايف البل ــانون مــن نقــص التغذي ــذين يع ــسبة ال إلســراع يف خفــض ن

_______________ 

 .٦٠/١ار القر )٨(

 .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار  )٩(

 .٦٥/١القرار  )١٠(

 ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٣‐٩سـطنبول، تركيـا،     اتقرير مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعـين بأقـل البلـدان منـوا،               )١١(
(A/CONF.219/7)الفصل الثاين ،.  

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )١٢(

)١٣( A/57/499املرفق ،.  
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 الفقـرة   وااللتـزام بتحقيـق األهـداف املنـصوص عليهـا يف           ٢٠١٥النصف يف موعـد أقـصاه عـام         
  ،)١٤(م املتحدة لأللفية من إعالن األم١٩

 العمـل الـذي تـضطلع بـه اهليئـات واملنظمـات الدوليـة املعنيـة،         وإذ تالحظ مع التقدير   
 منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة والـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة وبرنـامج                    هافي مبا

  ية،األغذية العاملي بشأن التنمية الزراعية وبشأن تعزيز األمن الغذائي والتغذ
 حتــسني  باملبــادرات وااللتزامــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة اهلادفــة إىل  وإذ ترحــب  

  األمن الغذائي والتغذية،
األمـن الغـذائي العـاملي وتـوفري مـوارد كافيـة             بتحقيـق  إىل االلتزامـات املعلنـة       وإذ تشري   

واملتعلقـة  اللتزامـات املاليـة   ميكن التنبؤ هبا عرب القنوات الثنائية واملتعددة األطراف، مبا يف ذلـك ا           
التحـالف  إنـشاء  لألمـن الغـذائي، وإذ تالحـظ مـع التقـدير         كـيال   الاملبينة يف مبـادرة      بالسياسات

تــدفق رؤوس األمــوال التعجيــل باجلديــد مــن أجــل األمــن الغــذائي والتغذيــة الــذي يهــدف إىل   
ديـدة واالبتكـارات   اسـتخدام التكنولوجيـات اجل  نطـاق  اخلاصة إىل الزراعـة يف أفريقيـا وتوسـيع      

مـن   وحتد على حنو مستدام  األخرى اليت ميكن أن تزيد من اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية           
  االقتصادات واجملتمعات احمللية الضعيفة يف أفريقيا، تواجههااملخاطر اليت 

ــة    إىل اعتمــاد وإذ تــشري أيــضا   ــة األعمــال التجاري املــؤمتر الرفيــع املــستوى املعــين بتنمي
 املتعلــقأبوجــا   إعــالن،٢٠١٠مــارس /ذارآ ١٠يف الزراعيــة والــصناعات الزراعيــة يف أفريقيــا، 

 التنفيـذي   اجمللـس   أقـره   الـذي   يف أفريقيـا   تنمية األعمال التجارية الزراعية والـصناعات الزراعيـة       ب
  إىل جتديـد   ،مجلـة أمـور    يف،  لالحتاد األفريقي يف دورته العاديـة الثامنـة عـشرة والـذي دعـي فيـه               

االلتزام بتخصيص مزيـد مـن املـوارد يف امليزانيـات الوطنيـة لقطـاع الزراعـة وإىل اعتمـاد بـرامج                    
املولـدة للقيمـة   الغذائيـة االسـتراتيجية    لسلع األساسيةاألنشطة املتعلقة با  للتعجيل بتنمية سالسل    

  األغذية،من  وارداتال وبناء نظم تنافسية لإلمدادات الغذائية وتقليل االعتماد على
لزيـادة االسـتثمارات يف قطـاع الزراعـة         اتية  ؤمأمهية هتيئة بيئة دولية ووطنية       تؤكدوإذ    

تكــافؤ الفــرص للجميــع يف زيــادة يف البلــدان الناميــة واحملافظــة عليهــا، وإلجيــاد ظــروف تكفــل  
 مـن   بـشكل كـبري   لوصـول إىل األسـواق واحلـد        إتاحـة فـرص أكـرب ل      التجارة الزراعية عن طريق     

ــوطينالــدعم  ــام، يف الوقــت نفــسه،   ا ال مجيــع أشــكال دعــم   لغــاءبإلــذي يــشوه التجــارة، والقي
ــصادرات وفــرض   ــال ــل، علــى النحــو       ال ــصدير ذات األثــر املماث ــع تــدابري الت ضوابط علــى مجي

_______________ 

 .٥٥/٢القرار  )١٤(
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 وقـرار اجمللـس العـام ملنظمـة         )١٥(املنصوص عليه يف برنامج عمل الدوحة ملنظمة التجـارة العامليـة          
  الوزاري، كونغ وإعالن هونغ ٢٠٠٤ أغسطس/ آب١ يفالتجارة العاملية 

 حق كل فرد يف احلصول على طعام مـأمون وكـاف ومغـذ، مبـا يتفـق                 وإذ تعيد تأكيد    
مع احلق يف احلصول على غـذاء كـاف واحلـق األساسـي لكـل فـرد يف أن يكـون يف مـأمن مـن                          

ذ إه البدنيـة والعقليـة، و     تـ اجلوع، لكـي يـتمكن مـن النمـو علـى حنـو كامـل واحلفـاظ علـى قدرا                   
احتياجــات  وال ســيماضــرورة بــذل جهــود خاصــة لتلبيــة االحتياجــات التغذويــة،   تــشدد علــى

يعيـــشون ومـــن النـــساء واألطفـــال واملـــسنني والـــشعوب األصـــلية واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  
  ،هشة أوضاعا

  أمهية حفظ قاعدة املوارد الطبيعية لألمن الغذائي، تؤكدوإذ   
  ال يـزال لكارثة اإلنـسانية الواسـعة النطـاق الـيت     من اوإذ ال يزال يساورها بالغ القلق   

  يواجهها ماليني الناس يف منطقيت القرن األفريقي والساحل،
ختـاذ إجـراءات ملعاجلـة اآلثـار الـسلبية لـتغري            الامللحـة    الـضرورة  وإذ تأخذ يف اعتبارهـا      

اإلعمـال   مـع تـسق  تبطريقـة  واألسباب اجلذرية النعـدام األمـن الغـذائي     األمن الغذائي    يفاملناخ  
  التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الوطين،

البلـدان   يفسـنويا   طـن  بليـون  ١,٣يقدران بـ وهدر  األغذية من حبدوث فاقد    وإذ تقر   
 ات الغذائيـة  سلـسلة اإلمـداد    حلقـات مجيـع    عـرب  على السواء    املنخفضة الدخل واملرتفعة الدخل   

 مـن  واملهـدر سلم بضرورة اختـاذ تـدابري عاجلـة للحـد مـن الفاقـد               مرحلة االستهالك، وإذ ت   يف  و
  األغذية قبل احلصاد وبعده،

عنــصرا حيويــا يف تعزيــز التنميــة  بــصفتها أمهيــة متكــني املــرأة الريفيــة وإذ تكــرر تأكيــد  
  الزراعية والريفية واألمن الغذائي والتغذية،

والرعـــاة ادو األمســـاك وصـــي بـــأن املـــزارعني، مبـــن فـــيهم صـــغار املـــزارعني وإذ تـــسلم  
واملشتغلون باحلراجة، ميكن أن يسهموا بـشكل كـبري يف حتقيـق التنميـة املـستدامة باضـطالعهم                  
ــرزق للفقــراء وأن       ــا، وأن يعــززوا األمــن الغــذائي وســبل كــسب ال ــاج ســليمة بيئي بأنــشطة إنت

  ينشطوا اإلنتاج والنمو االقتصادي املطرد،
لصغار املزارعني، مبن فيهم النساء والتعاونيـات  يب اإلجياالدور املهم وب  أيضا وإذ تسلم   

معــارف  وجمتمعــات الــشعوب األصــلية واجملتمعــات احملليــة يف البلــدان الناميــة، ومــا لــديهم مــن  
_______________ 

  .، املرفقA/C.2/56/7 انظر )١٥(
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علــى حنــو ا م احملاصــيل التقليديــة والتنــوع البيولــوجي واســتخدامهاحلفــاظ علــىوممارســات، يف 
ــة كإســهام    مــستدام ــة واملقبل ــال احلالي ــصاحل األجي ــذ     ل ــذائي ويف تنفي ــق األمــن الغ مهــم يف حتقي

االجتمـاعي والتنميـة اإلقليميـة     والتكاملاألهداف اإلمنائية يف ميادين من قبيل سياسات العمالة    
  والريفية والزراعة ومحاية البيئة،

الثامنة والـثالثني للجنـة األمـن الغـذائي العـاملي           ) االستثنائية( بنتائج الدورة    وإذ ترحب   
املبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة      فيهـا اللجنـة      وأقرت   ٢٠١٢مايو  / أيار ١١يف   رومايف  اليت عقدت   

لـــإلدارة املـــسؤولة حليـــازة األراضـــي ومـــصائد األمســـاك والغابـــات يف ســـياق األمـــن الغـــذائي   
 إىل  ١٥ وبنتائج الدورة التاسعة والثالثني للجنة اليت عقـدت يف رومـا يف الفتـرة مـن                  )١٦(الوطين
  ،٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول٢٠

 بتقريري فريق اخلرباء الرفيع املـستوى املعـين بـاألمن الغـذائي والتغذيـة               وإذ حتيط علما    
احلمايـة االجتماعيـة   عـن  األمـن الغـذائي وتغـري املنـاخ و    عـن  التابع للجنة األمـن الغـذائي العـاملي     

ضـع  لجنـة لو ال يف إطـار  االختصاصات املعتمدة لعملية تـشاور شـاملة للجميـع          بلألمن الغذائي و  
  ، على نطاق واسعالسيطرة عليهامبادئ لالستثمار الزراعي املسؤول وضمان 

  ؛)١٧( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  
ــد   - ٢   ــرر تأكي ــشكل      تك ــذائي، بال ــن الغ ــة واألم ــة الزراعي  ضــرورة معاجلــة التنمي

 مــعاملناســب وعلــى وجــه الــسرعة، يف ســياق سياســـات التنميــة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة،  
ــالتنوع  املــستدامة مراعــاة أمهيــة تعزيــز التــآزر بــني املمارســات الزراعيــة    والــسياسات املتعلقــة ب

  البيولوجي واألمن الغذائي والتغذية والتنمية؛
البلدان النامية استراتيجياهتا لألمن الغـذائي،   أن حتدد أمهية  تكرر أيضا تأكيد     - ٣  

ــة    ــذائي والتغذي ــن الغ ــشكالن وأن األم ــامل عاياحتــدي ــسياسات   ي ــسؤوليات ال ــن م ــسؤولية م  وم
لقـضاء علـى الفقـر يف    ااألمن الغـذائي و للتـصدي للتحـديات املتعلقـة بـ      الوطنية، وأن أي خطـط      

 تـشكيلها و يههـا زمام أمرهـا وتوج   وضعها وتصميمها وتويل     يتعني أن يتم  سياق األمن الغذائي    
ــة   يف إطــار وطــين بالتــشاور مــع   ــسية كاف ــة الرئي ــوطين،   علــى اجلهــات املعني ــصعيد ال حــسب ال

االقتضاء، وحتث الدول األعضاء، وال سيما الدول اليت تعاين مـن انعـدام األمـن الغـذائي، علـى           
  أولوية عالية لألمن الغذائي والتغذية وجتسيد ذلك يف براجمها وميزانياهتا الوطنية؛ء يالإ

_______________ 

  .، التذييل دالCL 144/9(C 2013/20)منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوثيقة  )١٦(
)١٧( A/67/294.  
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تنـدرج  لـيت    ا  باجملتمع الدويل أن يدعم أفريقيـا يف تنفيـذ خمتلـف الـربامج              هتيب  - ٤  
ة الزراعـة   يـ ، وخباصـة الربنـامج الـشامل لتنم       )١٨(الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا      يف إطار 

  أفريقيا؛ يف
األمـني العـام    أعلنـها  باملبادرة املتعلقة بتحدي القضاء على اجلـوع الـيت        ترحب  - ٥  

   اجلوع؛باعتبارها رؤية ملستقبل خال منمؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف 
 الـسنة   ٢٠١٣سـنة    ٦٦/٢٢١يف قرارهـا    بإعالن اجلمعية العامة     أيضاترحب    - ٦  

، وتـشجع   ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣١تلـك الـسنة عامليـا يف        أنـشطة    وببـدء الدولية للكينوا   
 علـى   اجلهـات املعنيـة األخـرى     ومجيـع   األمم املتحـدة    ومؤسسات منظومة   مجيع الدول األعضاء    

ــا يف إطــار   االســتفادة مــن األنــ  ــضطلع هب ــيت ي ــارف    شطة ال ــز املع ــا وســيلة لتعزي ــسنة باعتباره ال
ــشعوب األصــلية    ــديز وال ــشعوب األن ــة ل ــق األمــن الغــذائي   األخــرى التقليدي واإلســهام يف حتقي

ــة       ــة االجتماعي ــة بإســهام تلــك املعــارف يف التنمي ــة والقــضاء علــى الفقــر والتوعي ــوفري التغذي وت
دل املمارســات اجليــدة يف تنفيــذ األنــشطة خــالل الــسنة، علــى واالقتــصادية والبيئيــة، وعلــى تبــا

مـستقبل مغروسـة بـذوره منـذ آالف         ” ةألنـشطة الـسنة املعنونـ     اخلطـة الرئيـسية     النحو املـبني يف     
 عـن   تقرير جملس منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة       من ٣ الفقرة   ، وتشري إىل  )١٩(“السنني
  ؛)٢٠(١٤٤ تهدور

 عــن  ألغذيــة والزراعــة  ل منظمــة األمــم املتحــدة    جملــس  بتقريــر حتــيط علمــا   - ٧  
  ؛اهلامة على صعيد العاملظم التراث الزراعي  لننظمةامل أمهية دعم يؤكد  الذي١٤٤ تهدور

مــستوى التغذيــة الــيت تــشجع علــى زيــادة االلتــزام       حتــسني  حبركــة ترحــب  - ٨  
 عيد العـاملي، مــع الـسياسي واالتـساق بـني الـربامج للحـد مـن اجلـوع ونقـص التغذيـة علـى الـص           

 احلوامـل واملرضـعات واألطفـال    وخباصـة التـشديد علـى التـصدي لـنقص التغذيـة لـدى النـساء،        
  دون سن الثانية؛

ــة للتقلــب     تؤكــد  - ٩   ــع املــستويات لألســباب اجلذري  ضــرورة التــصدي علــى مجي
ــة، وضــرورة إدارة املخــاطر املرتبطــ         ــا يف ذلــك أســبابه اهليكلي ــرط يف أســعار األغذيــة، مب ة املف

 أسعار السلع األساسـية الزراعيـة وعواقبـها علـى األمـن الغـذائي والتغذيـة يف       يف بالتقلب املفرط  
  العامل وعلى صغار املزارعني وسكان احلضر الفقراء؛ 

_______________ 

)١٨( A/57/304املرفق ،.  
)١٩( A/67/553 ،التذييل.  
  .CL 144/REPمنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوثيقة  )٢٠(
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علــى حنــو  الزراعيــةواإلنتاجيــة الزراعــي  ضــرورة زيــادة اإلنتــاج  أيــضاتؤكــد  - ١٠  
 تنــوع الظــروف والــنظم الزراعيــة، فيــه يف الوقــت الــذي تالحــظ علــى الــصعيد العــاملي مــستدام

لـصاحل   وخباصـة  حتـسني عمـل األسـواق والـنظم التجاريـة وتعزيـز التعـاون الـدويل،                  بطرق منـها  
لبلــدان الناميــة، وزيــادة اســتثمار القطــاعني العــام واخلــاص يف جمــال الزراعــة املــستدامة وإدارة    ا

  الريفية؛ والتنميةاألراضي 
والتفــاوض  علــى املــشاركة يف عمليــة التــشاور  اجلهــات املعنيــة مجيــع تــشجع  - ١١  

الشاملة للجميع داخل جلنة األمن الغذائي العـاملي لوضـع مبـادئ لالسـتثمار الزراعـي املـسؤول                  
، مـع    علـى نطـاق أوسـع       تلـك املبـادئ    تـويل زمـام   الذي يعزز األمن الغذائي والتغذيـة ولـضمان         

األمــم سؤول الــيت وضــعتها منظمــة مراعــاة األطــر القائمــة، مثــل مبــادئ االســتثمار الزراعــي املــ 
ألغذية والزراعـة والـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة                   املتحدة ل 

  والتنمية والبنك الدويل؛
  مواجهــةعلــى إنتــاج األغذيــة واإلنتــاج الزراعــي زيــادة قــدرةة ر بــضروتــسلم  - ١٢  

 املراعيـة صعد لـدعم املمارسـات الزراعيـة         وتشجع علـى بـذل جهـود علـى مجيـع الـ             ،تغري املناخ 
لمنـاخ، مبــا يف ذلــك زراعــة األحــراج واسـتغالهلا والزراعــة احلافظــة للمــوارد وخمططــات إدارة   ل

املياه والبذور املقاومة للجفاف والسيول واإلدارة املستدامة للثروة احليوانية، مبـا يف ذلـك قـدرة               
أن تترتـب عليـه آثـار    أيـضا   األمر الذي ميكـن  ،الصمودوالنظم الغذائية على   املستضعفة  الفئات  

 تغـري املنـاخ والتخفيـف مـن حدتـه           التكيـف مـع   أن  إجيابية على نطاق أوسع، مع التشديد علـى         
  املنتجني؛ صغار جلميع املزارعني ومنتجي األغذية، وال سيما ن وهدفان رئيسيانشاغال

مل ذي مـسارين  اتبـاع هنـج شـا   إىل جـاد  على حنو    السعي   ضرورة تعيد تأكيد   - ١٣  
 يتضمن اختاذ إجراءات مباشـرة للتـصدي فـورا للجـوع            األمن التغذوي لتحقيق األمن الغذائي و   

أشد الفئات ضعفا وتنفيذ برامج متوسطة األجل وطويلـة األجـل للزراعـة املـستدامة                يف أوساط 
ــةواألمــن الغــذائي  ــة للجــوع والفقــر    والتغذي ــة للقــضاء علــى األســباب اجلذري ــة الريفي ، والتنمي

  بوسائل من بينها اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف؛
 على بذل اجلهود على مجيـع املـستويات لوضـع تـدابري وبـرامج لتـوفري                 تشجع  - ١٤  

احلماية االجتماعية ولتعزيز هذه التدابري والربامج، مبا يف ذلك شبكات األمان الوطنيـة وبـرامج               
ل برامج تقدمي األغذية والنقود مقابل العمـل وبـرامج          احلماية الوطنية للمحتاجني والضعفاء، مث    

التحــويالت النقديــة والقــسائم وبــرامج التغذيــة املدرســية وبــرامج تغذيــة األمهــات واألطفــال،   
  أمهية زيادة االستثمار وبناء القدرات وتطوير النظم؛وتؤكد يف هذا الصدد 
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 البحـوث املتعلقـة      يف ةكـبري بصورة  توسع  ال التشجيع على    ضرورة تعيد تأكيد   - ١٥  
 والتدريب والتعليم ومتويلها من مجيـع املـصادر،       يةدمات اإلرشاد اخلوالتغذية والزراعة و   بالغذاء

من أجل تعزيز الزراعة باعتبارها قطاعا رئيـسيا         الزراعيةواالستدامة  الزراعية  لتحسني اإلنتاجية   
لتعايف بشكل أفضل من آثـار      لضمان ا  الصمودمن القطاعات املعززة للتنمية ولبناء القدرة على        

املعــين االستــشاري األزمــات والــصدمات، بطــرق منــها تعزيــز العمــل الــذي يقــوم بــه الفريــق     
  الوطنيــةنظــم البحــثلزيــادة أثــره يف التنميــة ودعــم بعــد إصــالحه بــالبحوث الزراعيــة الدوليــة 

ــةومؤســسات البحــوث  واجلامعــات  ــشروط متفــق عليهــا   الرمسي ــا ب ــشجيع نقــل التكنولوجي   وت
والتبـــادل الطـــوعي للمعـــارف واملمارســـات والبحـــوث مـــن أجـــل التكيـــف مـــع تغـــري املنـــاخ  
والتخفيـــف مـــن حدتـــه وحتـــسني إمكانيـــة احلـــصول بـــشكل منـــصف علـــى نتـــائج البحـــوث    
ــالء        ــدويل، مــع إي ــوطين واإلقليمــي وال ــصعد ال ــى ال ــا عل ــشروط متفــق عليه ــات ب والتكنولوجي

  االعتبار الواجب حلفظ املوارد الوراثية؛
جمـال   إىل سد الفجوة بني اجلنسني يف احلصول على املوارد اإلنتاجية يف             تدعو  - ١٦  
أن الفجـوة بـني اجلنـسني ال تـزال قائمـة فيمـا               فيـه مـع القلـق     تالحـظ    الوقت الـذي  يف  الزراعة،  

ــق  ــوارد يتعل ــذل ضــرورة وتؤكــدومــدخالت وخــدمات كــثرية،  مب ــة مــن أجــل  اجلهــود ب  تلبي
 املتـصلة الريفيات وتعزيز تلك اجلهود، مبـا يف ذلـك االحتياجـات            االحتياجات األساسية للنساء    

ظـروف  هتيئـة   مالئمة و ستويات معيشة   مب  متتعهن كفالةوبالغذاء واألمن الغذائي هلن وألسرهن،      
  سبل الوصول إىل األسواق احمللية واإلقليمية والعاملية؛إتاحة الئقة وعمل 

 تعــــزز، حــــسب االقتــــضاء  احلكومــــات واملنظمــــات الدوليــــة إىل أنتــــدعو  - ١٧  
ــة عــن طريــق تيــسري       ــة، منــو التعاونيــات الزراعي وبالتعــاون مــع التعاونيــات واملنظمــات التعاوني

اإلنتـاج املـستدامة واالسـتثمار يف اهلياكـل          تقنيـات إمكانية احلصول على التمويل امليسر واتباع       
  ؛ةاالقتصادياألنشطة  األساسية الريفية والري وتعزيز آليات التسويق ودعم مشاركة املرأة يف

 إزاء تكــرار انعــدام األمــن الغــذائي يف منــاطق  ال يــزال يــساورها بــالغ القلــق  - ١٨  
اصة يف القرن األفريقـي ومنطقـة       خبالصحة والتغذية، و   يف  سلبا تأثريهاستمرار  خمتلفة من العامل و   

تويات بـذل جهـود مـشتركة علـى مجيـع املـس           ل امللحة   الضرورةالساحل، وتؤكد يف هذا الصدد      
  بطريقة متسقة وفعالة؛الوضع للتصدي هلذا 

منطقــة  يف الــصمودزيــادة القــدرة علــى   لالتحــالف العــاملي  بــادرة  مبترحــب  - ١٩  
ــدرة    ــادة ق ــساحل الــيت هتــدف إىل زي ــات املستــضعفة ال ــساحل علــى   الفئ  مــن ســكان منطقــة ال

ــادة أوجـــهعـــن طريـــق  الـــصمود ــآزر بـــني ال زيـ ــراءات اإلتـ ــوتخـــذة يف حـــاالت املجـ ارئ الطـ
إىل التــصدي لألســباب اجلذريــة ألزمــات الغــذاء،      اهلادفــة  واالســتراتيجيات الطويلــة األجــل   
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بالــشراكة مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد االقتــصادي والنقــدي لغــرب 
  أفريقيا واللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل؛

ات اليت تواجهها الـشعوب األصـلية يف سـياق األمـن الغـذائي،               التحدي تالحظ  - ٢٠  
أن تتخـذ إجـراءات خاصـة ملكافحـة األسـباب اجلذريـة الرتفـاع         بالدول  وهتيب يف هذا الصدد     

  ؛ أكثر من غريهااألصلية اجلوع وسوء التغذية لدى الشعوب ياتمستو
ؤكـد ضـرورة    وت، باإلسهام الذي قدمتـه حـىت اآلن نظـم اإلنـذار املبكـر            تسلم  - ٢١  

 علـى الـصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل، مـع التركيـز علـى               آنيتـها تعزيز موثوقية هذه الـنظم و     
 وحـــاالت االرتفـــاع املفـــرط يف األســـعار  مواجهـــة يف خـــاص قليلـــة املنعـــة بوجـــه   البلـــدان 

  غذائية؛ال طوارئال
دي التـص  علـى للمساعدة  دقيقة شفافة   آنية   معلومات   توافر  بأمهية  أيضا تسلم  - ٢٢  

نظــام تــشمل املبــادرات العامليــة واإلقليميــة الــيت  تالحــظ للتقلــب املفــرط يف أســعار األغذيــة، و 
اللـذين تستـضيفهما منظمـة        لـه  االسـتجابة الـسريعة التـابع     معلومات األسواق الزراعية ومنتدى     

أمم جنوب شـرق     لرابطةالتابع  ألغذية والزراعة ونظام معلومات األمن الغذائي       األمم املتحدة ل  
معلومات األمن الغذائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وحتـث املنظمـات الدوليـة                برنامج تبادل وآسيا  

وعلــى هــذه املبــادرات  القطــاع اخلــاص واحلكومــات علــى املــشاركة يف   يفواجلهــات الفاعلــة 
  ؛األغذيةعالية اجلودة عن أسواق آنية  مواد إعالمية العمل على نشركفالة 

 خباصـة ة تنـشيط قطـاعي الزراعـة والتنميـة الريفيـة، و            على ضرورة إعـاد    تشدد  - ٢٣  
كـد أمهيـة اختـاذ اإلجـراءات        ؤيف البلدان النامية، بطريقة مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وت        

أفضل بطـرق منـها تعزيـز إمكانيـة حـصول             على حنو  الالزمة لتلبية احتياجات اجملتمعات الريفية    
 ايعيـشون أوضـاع  ومـن  نتجني والنساء والـشعوب األصـلية   املنتجني الزراعيني، وخباصة صغار امل 

األسـواق  وصوهلم إىل   تعزيز فرص   اخلدمات املالية و   وغريها من  يةاالئتماناخلدمات  على  هشة،  
الرعاية الـصحية واخلـدمات االجتماعيـة والتعلـيم والتـدريب            توفريألراضي و ل وضمان حيازهتم 

ألغـراض منـها ضـمان        التكلفـة  ئمـة امليـسورة   املالالتكنولوجيات  حصوهلم على   وهلم  واملعارف  
   املياه وختزينها؛ومجع مياه الصرف الصحي املعاجلة استخداموإعادة الري كفاءة 

 الدول األعضاء واملنظمات الدولية على اتبـاع سياسـات واسـتراتيجيات            حتث  - ٢٤  
 األسـواق علـى   واإلقليمية والدولية وتكفل وصول اجلميع إىل تلك     الوطنيةحتسن أداء األسواق    

قدم املساواة، وال سيما صغار املزارعني واملزارعات من البلـدان الناميـة، وتالحـظ أمهيـة وضـع                  
تــدابري خاصــة غــري مــشوهة للتجــارة تتــسق مــع قواعــد منظمــة التجــارة العامليــة مــن أجــل إجيــاد 

افـسة علـى    حوافز لصغار املـزارعني يف البلـدان الناميـة لتمكينـهم مـن زيـادة إنتاجيتـهم ومـن املن                   
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 قدم املساواة مع غريهم يف األسواق العاملية لألغذية، وحتث الدول األعضاء على االمتنـاع عـن               
اختاذ تدابري ال تتماشى مع قواعـد منظمـة التجـارة العامليـة وتـضر بـاألمن الغـذائي علـى الـصعد                       

  العاملي واإلقليمي والوطين؛
ف يـستند إىل قواعـد منفـتح         أن إقامة نظام جتاري عـاملي متعـدد األطـرا          تؤكد  - ٢٥  

الزراعـة والتنميـة الريفيـة يف البلـدان الناميـة ويـسهم يف       ب من شأنه أن ينهضغري متييزي منصف    
االســتراتيجيات الوطنيــة واإلقليميــة   علــى أن تــشجع  حتقيــق األمــن الغــذائي العــاملي، وحتــث     

، يف األســواق والدوليــة مــشاركة املــزارعني، وال ســيما صــغار املــزارعني، مبــن فــيهم النــساء       
واإلقليمية والدولية، وتشدد على أن االختتام الناجح جلولـة الدوحـة اإلمنائيـة             والوطنية اجملتمعية

  حتقيق األمن الغذائي؛خطوة رئيسية على طريق  سيكون املنوطة هباوفقا للوالية 
إلغـاء  األغذية و من  صادرات  ال إزالة القيود املفروضة على      ضرورة تؤكد أيضا   - ٢٦  

رائب الباهظــة علــى األغذيــة الــيت يــشتريها برنــامج األغذيــة العــاملي ألغــراض إنــسانية غــري  الــض
  عدم فرض هذه القيود والضرائب يف املستقبل؛ وجتارية

ــز التعــاون بــني منظمــة األمــم املتحــدة      كــذلك تؤكــد  - ٢٧   ضــرورة مواصــلة تعزي
غذيــة العــاملي واللجــان   لألغذيــة والزراعــة والــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة وبرنــامج األ      

املنظمـات احلكوميـة    غريها من   واألخرى  كيانات منظومة األمم املتحدة املعنية      مجيع  واإلقليمية  
الدولية واملؤسسات املالية الدولية واملؤسسات التجارية واالقتصادية الدولية، وفقـا لواليـة كـل              

مات غـري احلكوميـة والقطـاعني       منها، من أجل زيادة فعاليتها، وضرورة تعزيز التعاون مع املنظ         
حتقيـق التنميـة الزراعيـة واألمـن         مـن أجـل   ة  ـــ ز اجلهـود املبذول   ــــ اص على دعم وتعزي   ـــالعام واخل 
  التغذية؛توفري الغذائي و
وغـري ذلـك    احلصاد   بعد األغذية   منفاقد  المن   بقدر كبري احلد  ضرورة   تؤكد  - ٢٨  

 منـها زيـادة     بوسـائل ،  ات الغذائيـة  لة اإلمـداد  سلـس  حلقـات مجيع   در عرب من الفاقد الغذائي واهل   
 الزراعية وتـوفري املرافـق      املنتجات الغذائية التشجيع على اتباع ممارسات احلصاد املناسبة وجتهيز        

  املناسبة لتخزين األغذية وتعبئتها؛
 بالـدور املهـم والطـابع الـشامل للجنـة األمـن الغـذائي العـاملي باعتبارهـا                   تسلم  - ٢٩  

يعىن مبعاجلة مسألة األمن الغذائي العاملي، مبا يف ذلـك يف سـياق الـشراكة العامليـة     جهازا رئيسيا   
  من أجل األمن الغذائي؛

قليمية ووطنيـة لتعزيـز قـدرة البلـدان الناميـة،           إ على بذل جهود دولية و     تشجع  - ٣٠  
دهتـا  وخباصة صغار املنتجني فيهـا، علـى زيـادة اإلنتـاج وإنتاجيـة احملاصـيل الغذائيـة وحتـسني جو          

  التغذوية والترويج للممارسات املستدامة يف األنشطة الزراعية ملا قبل احلصاد وبعده؛
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 البلدان على إيالء االعتبار الواجب لتنفيذ املبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة              تشجع  - ٣١  
لـــإلدارة املـــسؤولة حليـــازة األراضـــي ومـــصائد األمســـاك والغابـــات يف ســـياق األمـــن الغـــذائي   

  ؛٢٠١٢مايو / أيار١١، بالصيغة اليت أقرهتا جلنة األمن الغذائي العاملي يف )١٦(الوطين
 كـل  األمم املتحدة املعنيـة أن تكفـل، وفقـا لواليـة          منظومة   إىل كيانات    تطلب  - ٣٢  
  هلا؛ نشر املبادئ التوجيهية والترويجالتعجيل ب، بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفةمنها و

ببـذل كـل جهـد ممكـن لتحقيـق األهـداف             املقطوعـة االلتــزامات    تعيد تأكيـد    - ٣٣  
 عـن الركـب،   دعما للبلدان النامية، وال سيما أكثرها تـأخرا     ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية حبلول عام     

  األهداف األكثر بعدا عن املسار احملدد وصوال إىل حتسني حياة الناس األشد فقرا؛ لتحقيقو
 الواجـب إىل إيـالء االعتبـار      األخـرى    اجلهـات املعنيـة   وول األعـضاء     الـد  تدعو  - ٣٤  

لتنميــة ملــا بعــد املــسألة التنميــة الزراعيــة واألمــن الغــذائي والتغذيــة يف املناقــشات املتعلقــة خبطــة   
  ؛٢٠١٥ عام

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الثامنـة والـستني                تطلب  - ٣٥  
  ؛ الضوء عليهاهذا القرار سلطجد من تطورات تتصل باملسائل اليت تقريرا عما يست

ــرر  - ٣٦   ــستني     تق ــة وال ــدورهتا الثامن ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــدا  أن ت بن
  .“التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية ”بعنوان

  ٦١اجللسة العامة 
  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


