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A 



 املؤمتر

 األربعون ةالدور

 2017 متوز/يوليو 8-3، روما

  لجنةة األم  الذااي  العامل نيالدورة الثانية واألربع تقرير

 (2015أكتوبر/تشري  األول  15-12)روما، 

 

  موجز

 

رين األول أكتوبر/تش 15إىل  12عقدت جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة( دورتها الثانية واألربعني خالل الفرتة من 

من ممثلي جمموعات أصحاب املصلحة يف اللجنة )احلكومات، اجملتمع  1000. وقد حضر هذه الدورة أكثر من 2015

املدني، القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية، املنظمات الدولية واإلقليمية، مؤسسات البحوث واملؤسسات املالية 

وألقيت كلمات افتتاحية من جانب كل من املدير العام ملنظمة األغذية نواب للوزراء.  6وزراء و 9واملراقبون(، مبا فيهم 

والزراعة واملمثل اخلاص ألمني عام األمم املتحدة لشؤون األمن الغذائي والتغذية )نيابة عن أمني عام األمم املتحدة( 

رئيس اللجنة التوجيهية لفريق التنفيذية لربنامج األغذية العاملي ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية و واملديرة

 اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية ورئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي. 

 

نيابة عن  2015واطلعت اللجنة على النتائج احملدثة اليت ُعرضت يف تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل 

يف روما. وأصدرت سلسلة توصيات خاصة بالسياسات استنادًا إىل تقرير فريق الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها 

اخلرباء بشأن "املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية". وقد شّكل إقرار "إطار العمل ]الطوعي[ من أجل األمن الغذائي 

ة يف اللجنة يف دور هذه اب املصلحوالتغذية يف حاالت األزمات املمتدة" إجنازًا رئيسيًا هلذه الدورة. وحبث أيضًا أصح

وأّيدت دور اللجنة يف إعطاء دفع للتغذية من أجل تهيئة املناخ  2030خطة التنمية املستدامة لعام لمشاركة يف األخرية ل

ية. لعمل استباقي بشأن هذه املواضيع يف فرتة السنتني املقبلة مبا يتماشى مع التزامات املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذ
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وقد جرى عرض نتائج املنتدى الرفيع املستوى عن ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق إضافة إىل جماالت العمل 

وحبثت اللجنة يف نتائج عملية املسح عن فعالية اللجنة احملددة ذات األولوية واليت ستتوّسع اللجنة يف معاجلتها. 

العاملي لألمن الغذائي والتغذية. وأقّرت اللجنة أيضًا برنامج عملها املتعدد  وأقّرت النسخة الرابعة من اإلطار االسرتاتيجي

 واملذكرة التوجيهية الختيار أنشطة اللجنة يف املستقبل.  2017-2016السنوات للفرتة 

 

 وحبثت اللجنة، من خالل سلسلة مناقشات جملموعات اخلرباء، يف األهداف واإلجراءات والنتائج اليت ميكن حتقيقها

املقاربات وناقشت أهمية تعزيز النظم اإلقليمية لإلمدادات الغذائية و 2030بالنسبة إىل خطة التنمية املستدامة لعام 

والتجارب الوطنية املتعددة أصحاب املصلحة للنهوض بالتغذية. وانتخبت اللجنة رئيسة جديدة هلا وأعضاء يف مكتبها 

 . 2017-2016وأعضاء مناوبني عنهم للفرتة 

 

ُعقدت أحداث خاصة حول تنمية معارف الشباب ومهاراتهم وقدراتهم لتحسني األغذية والتغذية بقدر أكرب وحول بناء و

 القدرة على الصمود من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية املستدامني. 

 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها م  جانب اجملجس 

 

 الغذائي العاملي حيث أّن اللجنة:الثانية واألربعني للجنة األمن إّن اجمللس مدعو إىل اإلقرار بنتائج الدورة 
 
 (؛13-11)الفقرات  2015يف العامل أخذت علمًا بنتائج تقرير حالة انعدام األمن الغذائي  )أ(

 أقّرت سلسلة توصيات صادرة عن املائدة املستديرة عن سياسات "املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية"  )ب(

 (؛15-14ان )الفقرت

أقّرت "إطار العمل ]الطوعي[ لألمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة" وشّجعت مجيع أصحاب املصلحة  )ج(

 (؛18-17على نشر إطار العمل والرتويج له واستخدامه ودعم تنفيذه )الفقرتان 

لتغذية الذي يشمل التوصيات اخلاصة أقّرت النسخة الرابعة من اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي وا )د(

 (؛31-30)الفقرتان  2014السياسات اليت اعتمدتها اللجنة يف دورتها احلادية واألربعني اليت ُعقدت يف سنة ب

 2016أّكدت طلبها إجراء تقييم خارجي ملدى فعالية اللجنة منذ إصالحها، على أن جيري هذا التقييم يف سنة  )هـ(

 (؛34لك )الفقرة شرط توافر املوارد لذ

مبا يكفل  2016ساسية يف سنة أطلبت إىل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد وضع اختصاصات  )و(

خاص خالل الدورة الثالثة املشاركة واإلشراك والتمثيل اإلقليمي يف أنشطة الرصد واتفقت على عقد اجتماع عاملي 

التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة االطالع على استخدام "اخلطوط واألربعني للجنة من أجل تشاطر التجارب و

 (؛35" )الفقرة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين
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مبا يشمل األنشطة اليت ستضطلع بها اللجنة  2017-2016اعتمدت برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  )ز(

 تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى واملذكرة التوجيهية املراجعة الختيار أنشطة اللجنة ومواضيع 

 (؛37-36)الفقرتان 

أكدت الدور اهلام اليت ستؤديه اللجنة للنهوض بالتغذية ضمن حدود واليتها من خالل حتفيز أوجه التآزر  )ح(

 ظم الغذائية املستدامة والزراعة املراعية للتغذية والرتكيز على إضافة القيمة لألعمال اجلارية على غرار الن

 (؛41-38)الفقرات 

 (. 43-42وانتخبت رئيسة جديدة هلا وأعضاء يف مكتبها واألعضاء املناوبني عنهم لفرتة السنتني املقبلة )الفقرتان  )ط(

 

 اإلجراءات اليت ُيقرتح اختاذها م  جانب املؤمتر 

 

 تائج الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي حيث أّن اللجنة:إّن املؤمتر مدعو إىل اإلقرار بن
 
أحاطت علمًا بأهمية أن تضع اللجنة أهداف التنمية املستدامة يف صلب عملها وأقّرت باملساهمة اليت ميكن أن  )أ(

ألخرى ذات الصلة والغايات ا 2يقدمها تنفيذ صكوك السياسات القائمة لدى اللجنة من أجل حتقيق اهلدف 

 (؛10)الفقرة 

أقّرت "إطار العمل ]الطوعي[ لألمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة" وشّجعت مجيع أصحاب املصلحة  )ب(

 (؛18-17على نشر إطار العمل والرتويج له واستخدامه ودعم تنفيذه )الفقرتان 

املائدة املستديرة عن سياسات "املياه من أجل  أوصت بسلسلة إجراءات من قبل أصحاب املصلحة صادرة عن )ج(

 (؛15-14األمن الغذائي والتغذية" )الفقرتان 

أكدت الدور اهلام اليت ستؤديه اللجنة للنهوض بالتغذية ضمن حدود واليتها من خالل حتفيز أوجه التآزر  )د(

 دامة والزراعة املراعية للتغذية والرتكيز على إضافة القيمة لألعمال اجلارية على غرار النظم الغذائية املست

 (.41-38)الفقرات 

 
 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Deborah Fultonالسيدة 

 أمينة جلنة األمن الغذائي العاملي

 53571 570 06 39+اهلاتف: 
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 املسايل التةظيمية -أوال

 

 لاألو نأكتوبر/تشري 15إىل  12خالل الفرتة من  نية واألربعنيجلنة األمن الغذائي العاملي دورتها الثا تعقد -1

أعضاء اللجنة؛  نم 120 نم نيف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( يف روما. وقد حضر الدورة مندوبو 2015

 :نمن الدول غري األعضاء يف اللجنة، وممثلون ع 9و
 

 10 األمم املتحدة وأجهزتها؛  تمن وكاال

 96 ؛ 1اجملتمع املدني تمن منظما

 2 الزراعية الدولية؛  ثالبحو تمن منظما

 2 املالية الدولية واإلقليمية؛  تمن املؤسسا

 68 ؛ 2اخلريية اخلاصة تمن احتادات القطاع اخلاص واملؤسسا

 47 من املراقبني.
 

 اركني واملراقبني ضمن . وترد القائمة الكاملة باألعضاء واملشللوزراء بنوا 6و راءوز 9ومت تسجيل  -2

 CFS 2015/42/Inf.4 (http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs42/)الوثيقة 

 

العضوية يف اللجنة؛ املرفق  -جدول أعمال الدورة؛ املرفق باء  -التالية: املرفق ألف  املرفقاتويتضمن التقرير  -3

 ئمة بالوثائق.قا -جيم 

 

من دستور  2من املادة  9و 8 يف هذه الدورة طبقًا للفقرتني كيشار ياللجنة علما بأّن االحتاد األوروب توُأحيط -4

 املنظمة. 

 

 من هولندا. Gerda Verburgوافتتحت الدورة رئيسة اللجنة، السيدة  -5

 

 واعتمدت اللجنة جدول األعمــال واجلــدول الزمين املؤقتني. -6

 

                                        
من  91عدد قامت اآللية الدولية على نطاق اجملتمع املدني املعنية باألمن الغذائي والتغذية بتيسري مشاركة منظمات اجملتمع املدني. ويشمل هذا ال  1

 منظمات اجملتمع املدني حتت مظلة آلية اجملتمع املدني.  

   من الشركات حتت مظلة آلية القطاع اخلاص. 65ل هذا العدد يشم  2

http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs42/
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 الربازيلو بنغالديشو األرجنتنيو وعّينت جلنة األمن الغذائي العاملي جلنة صياغة تضّم كاًل من أفغانستان -7

  ، باإلضافة إىل تايلند ومجهورية تنزانيا املتحدةو االحتاد الروسيو نيوزيلنداو الكويتو فرنساو كنداو بوركينا فاسوو

 لجنة الصياغة.يس لكرئ، آيسلندا، Jón Erlingur Jónassonالسيد 

 

 جلةة األم  الذااي  العامل  وحتدي أهداف التةمية املستدامة -ثانيًا

 

يسعى هذا البند من جدول األعمال إىل إتاحة الفرصة ألصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي  -8

 . 2030امة لعام )اللجنة( لإلعراب عن تطلعاتهم إزاء دور اللجنة بالنسبة إىل خطة التنمية املستد

 

، رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي؛ Gerda Verburgوختللت الدورة كلمات افتتاحية لكل من السيدة  -9

 ، املمثل اخلاص ألمني عام األمم املتحدة لشؤون األمن الغذائي والتغذية، نيابة عن David Nabarroوالسيد 

مثل عنه؛  والسيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة ، أمني عام األمم املتحدة وكمBan Ki-moonالسيد 

 ، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ Kanayo Nwanzeاألغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(؛ والسيد 

، رئيس Per Pinstrup-Andersen، املديرة التنفيذية لربنامج األغذية العاملي؛ والدكتور Ertharin Cousinوالسيدة 

اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتنمية.  وهذه البيانات متاحة للجنة باعتبارها 

./http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs42 وثائق معلومات على العنوان التالي:

 

 وأشارت اللجنة، بعد تبادل لوجهات النظر، إىل النقاط التالية: -10
 

احلكومي الدولي األمشل الدولي و ناشد أصحاب املصلحة يف اللجنة هذه األخرية، باعتبارها املنتدى )أ(

 ، ، جلعل تنفيذ أهداف التنمية املستدامةتنسيقهاسياسات األمن الغذائي والتغذية ولتشجيع التقارب بني 

 ؛ 2030وضع حّد للجوع وسوء التغذية يف صميم عملها من اآلن وحتى سنة سيما تلك املتعلقة ب ال

املستفادة واملمارسات اجليدة ولرفع تقارير عن  الدروستتيح اللجنة فرصة فريدة من نوعها لتشاطر  )ب(

 التقدم احملرز وملواجهة التحديات املستجدة والثغرات على صعيد السياسات؛

أن تطبيق صكوك السياسات املوجودة لدى اللجنة على غرار اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن من ش )ج(

املبادئ اخلاصة وومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي 

ائي والتغذية يف ظل األزمات وإطار العمل بشأن األمن الغذيف الزراعة ونظم األغذية االستثمارات املسؤولة ب

تقارير القطرية لفريق اخلرباء الرفيع واملستندة إىل الاملتعلقة بالسياسات اللجنة املمتدة، فضاًل عن توصيات 

 2املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، أن تسهم بشكل كبري يف إحراز تقدم باجتاه حتقيق اهلدف 

 والغايات األخرى ذات الصلة؛ 

واملواضيع  2 فإمكان اللجنة أيضًا أن تؤدي دورًا هامًا لدعم أنشطة التعميم واالتصال بشأن اهلدب )د(

 كافة؛  تاملشرتكة ذات الصلة على املستويا

http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs42/
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كبري على القيمة املضافة  لاملقبل املتعدد السنوات، الرتكيز بشك لينبغي، عند البّت يف برنامج العم )هـ(

 .قيق أهداف التنمية املستدامةمن أجل املساهمة يف حتللجنة 

 

 2015حالة انعدام األم  الذااي  يف العامل  -ثالثا

 

، كبري اخلرباء اإلحصائيني يف الفاو ومنسق التقرير Pietro Gennariنظرت اللجنة يف عرض قّدمه السيد  -11

الة انعدام األمن الغذائي يف العامل املشرتك بني الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي عن ح

عن النتائج الرئيسية الواردة  تنيابة عن الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما. وتضّمن العرض آخر املعلوما 2015

يف وحملة عامة عن املتطلبات اجلديدة لرصد األمن الغذائي والتغذية  2015يف تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل 

 .2030سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

 

 مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر: 2015وأخذت اللجنة علمًا بالنتائج احملدثة لتقرير عام  -12
 

  يغري مقبولة: إذ يعانعالية اجلوع يف العامل لكنه ال يزال عند مستويات  اخنفاضيتواصل  )أ(

مليون  214، أي أقّل مبقدار 2015-2014الفرتة  لالتغذية خالمليون شخص من نقص مزمن يف  793حنو 

  ؛1992-1990شخص قياسًا بالفرتة 

يف املائة  10.9إىل  1992-1990يف املائة يف الفرتة  18.6اخنفض معدل انتشار نقص التغذية من  )ب(

  ؛ائة يف البلدان الناميةيف امل 12.9يف املائة إىل  23.3على مستوى العامل ككّل ومن  2016-2014خالل الفرتة 

بلدًا( الغاية املتعلقة باجلوع يف  129من البلدان النامية )من أصل  73، بلغت 1992-1990منذ  )ج(

و/أو  2015قضي خبفض نسبة ناقصي التغذية إىل النصف حبلول سنة ت يتاألهداف اإلمنائية لأللفية وال

البلدان غاية تلك من  29فيما بلغت إىل أقّل من ذلك، يف املائة أو خفضها  5احملافظة على هذه النسبة دون 

 . 2015مؤمتر القمة العاملي لألغذية األكثر صرامة واملتمثلة يف خفض عدد اجلياع إىل النصف حبلول سنة 

 

الغاية اليت وضعها شهدت انتهاء فرتة رصد األهداف اإلمنائية لأللفية و 2015وأشارت اللجنة إىل أّن سنة  -13

من  2قمة العاملي لألغذية وأنه سيعاد تصميم التقرير عن حالة انعدام األمن الغذائي من أجل رصد اهلدف مؤمتر ال

لأللفية املتمثل يف "وضع حد للجوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتشجيع الزراعة  اإلمنائيةاألهداف 

ويف املتفق عليها يف الغايات اخلمس املتعددة األبعاد  املستدامة". وتبحث حاليًا الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

 .  الوكاالتأوسع نطاقًا مع عدد إضايف من  اتوسائل التنفيذ املتاحة. وقد يتطّلب هذا إقامة شراك
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 التقارب بني السياسات   -رابعا
 

 األم  الذااي  والتذاية لتحقيقاملياه مايدة مستديرة حول السياسات:    ألف-رابعا

 

 الغذائي األمن لتحقيق املياه تسياسا عن املستديرة املائدة مقرر ،Nicola Lamaddalena السيد عرض -14

 .تالتوصيا من سلسلة واقرتح املوضوع هلذا والتغذية،

 

 وإّن اللجنة: -15
 

 ؛ يةاألمن الغذائي والتغذ املياه لتحقيقرفيع املستوى بشأن الفريق اخلرباء على تقرير ع التقدير أثنت م 

 

واملياه أساسية  ؛ضببعضها البع ارتباطا وثيقا ةرتبطم لمسائواألمن الغذائي والتغذية ه اياملوذّكرت بأّن  

املأمونة شرب المياه احلصول على احلق يف لإلعمال املطرد لكل من احلق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين و

لتحقيق  انأساسي نني اجلنسني ومتكني املرأة بالنسبة إىل املياه عامالوأّن مراعاة املساواة ب ؛الصرف الصحيخدمات و

األمن الغذائي والتغذية يعتمد عليها حتقيق لنظم اإليكولوجية اليت اشريان حياة  يه األمن الغذائي والتغذية. فاملياه

د األمساك ي)مصاية غذتاج األإلن ال غنى عنهأمر بة سمناوعية ه بكمّيات ونايامل. وتوافر قبلةلألجيال احلالية وامل

 ننسامتصاص جسم اإلعلى اجودة مياه الشرب ها. وتؤثر وإعداد هاليوحتو هاواحملاصيل والثروة احليوانية(، وجتهيز

 تإتاحة اإلمكانياهم يف استالنمو االقتصادي وفرص العمل وتوليد الدخل، وه اياملللمغذيات. وتدعم  لافّع لبشك

 .بالنسبة إىل مليارات األشخاصغذاء الللحصول على  ةاالقتصادي
 

إنتاج ما يكفي شّح املياه؛ و: مبا يلي رتبطمتصلة بسياقات حمددة وتخمتلفة تواجه حتديات أقاليم بأن  تأقرو 

زيادة تدهور وتغري املناخ؛ ووالقطاعات؛  كانبني السه ايلى املنافسة عاملواحتدام لعدد متزايد من السكان؛ غذية من األ

وحقوقهم  صا ح مجيع املستخدمنيقر مبوشفافة تمنصفة ملائية والنظم اإليكولوجية؛ وعدم وجود آليات توزيع املوارد ا

 .وحتميها، ال سيما األشد ضعفًا واملهمشني منهم

 

أهمية على و 2030خطة التنمية املستدامة لعام يف حتقيق ه اياملالذي تؤديه على الدور الرئيسي  توشدد 

 .األمن الغذائي والتغذيةلتحقيق ه ايمللالسليمة اإلدارة 

 

 هاواليتها وكفاءاتإطار ، ضمن جهودها أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني على توحيدالدول و تشجعو 

لنظام لنهج اعتماد من خالل ه يف األمن الغذائي والتغذية ايساهمة املمب، ملواجهة التحديات املتعلقة هاومسؤوليات

 وجه التحديد، التوصيات التالية: وقد عرضت اللجنة، على. على حد سواء إلنساناإليكولوجي ونهج حموره ا
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تها بشكل وموثوقيتها وجوداملياه توافر ة وصونها مبا يضم  جةظم اإليكولوجيلستدامة امل اإلدارةتعزيز  -1

 األم  الذااي  والتذاية لتحقيق مستمر
 

استصالحها، و ،النظم اإليكولوجيةصون اركية للنظام اإليكولوجي وآليات تشانهج تشجيع اعتماد  (أ)

 ؛املستويات املناسبةعند  األطراف الفاعلةإشراك مع مستدامة،  بطريقةتها وإدار

إىل  ةستندوعند املقتضى إجراء عمليات تقييم ميف مجيع القطاعات عن املياه تشجيع مجع املعلومات  (ب)

عرضها والتخطيط واالستثمار بفعالية ملوارد املائية وبشأن الطلب على االي والتوقعات حللوضع الاألدلة 

 ؛حد من املنافع الطويلة األجل للمياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذية أقصىلالستفادة إىل 

عنها ومحايتها لتلوث وإزالة ااملسطحات املائية صالح ، واستوخفضه إىل حد كبري من التلوثالوقاية  (ج)

من خالل  مبا يف ذلك والغذائية،والزراعية جودة املياه لالستخدامات املنزلية  على احلفاظوضمان من التلوث 

 .هادفةو ورادعةاختاذ تدابري حتفيزية 

 

 ذات الصجة باملياه واألم  الذااي  والتذاية واخلطط واالسرتاتينيات بني السياسات االتساقحتسني  -2
 

حبيث تكون شاملة  ، حسب املقتضى،املياهة باملتعلقسرتاتيجيات السياسات واالاستعراض وتنفيذ  أ()

من قبل ساءلة الشفافية واملاألمن الغذائي والتغذية يف خمتلف القطاعات، وتعزز درج الشواغل ذات الصلة بوت

ة، مما يساهم يف اإلعمال املطرد األمن الغذائي والتغذيلتحقيق على املياه أنشطتها  تأثريهات عن مجيع اجل

ه شرب مأمونة وخدمات الصرف الصحي واحلق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي لكل من احلق يف ميا

 ؛الوطين

األمن الغذائي اخلاصة ب وطنيةالسرتاتيجيات الاواستعراض وضع  صريح عنداملياه بشكل مراعاة  ب()

 ؛ةوالتغذي

 ؛ةذياألمن الغذائي والتغلتحقيق املياه تعزيز اتساق السياسات القطاعية املتصلة ب ج()

الزراعة واألراضي مجيع القطاعات الرئيسية املتعلقة باستخدام املياه، مبا يف ذلك تنسيق سياسات  د()

  والتعدين لتعزيز األمن الغذائي والتغذية. والطاقة

 

م  شتى ، ًاشيهمتو ًاضعففئات األشد األولوية لجوإعطاء عجى املياه لجنميع،  إتاحة فرص متكافئة لجحصول -3

 والشبابةساء ومتكني الاألعمار 
 

، نساء نتجي األغذيةمل واألراضياملياه  احلصول علىتكافؤ الفرص واألمن يف تضمن تنفيذ سياسات  أ()

الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة مبا يتماشى مع اخلطوط التوجيهية تشجيع االستثمارات املسؤولة ورجااًل، و

 بادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذيةواملحليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات 
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هم املتعلقة باألمن وتلبية احتياجات معيشتهمسبل لتحسني  ةفعالبطريقة املياه  مبا ميكنهم من استخدام

 ؛الغذائي والتغذية

تشمل تدابري ميكن أن اختاذ من خالل  وتهميشًا األشد ضعفًااألفراد واجملتمعات احرتام حقوق  ب()

  ؛تشريعات وسياسات وبرامجاعتماد 

وضع آليات تكفل مراعاة السياسات أو اإلصالحات أو االستثمارات أو اإلجراءات ذات الصلة من  )ج(

قبل أي من األطراف، األمن الغذائي والتغذية للسكان املعنيني، مع إيالء عناية خاصة للفئات األشد ضعفًا 

 ؛وتهميشًا

  ؛كأداة للضغط السياسي أو االقتصادي عدم استخدام املياه )د(

لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ما يتعلق باملياه  تلبية االحتياجات احملددة للنساء والفتيات يف ()هـ

احلوكمة الوطنية مستويات ومراحل مجيع على ومراعاة املساواة بني اجلنسني من خالل متكني املرأة 

 ؛هم ومسؤولياتهم احملددةاالعتبار أدواربعني دفة، مع األخذ اهاءات اختاذ إجرمن خالل ومياه واحمللية لل

خدمات ولألسر  املأمونة للشربياه املحتسني توافر من أجل: ستثمارات ختصيص وتشجيع اال ()و

ها بالنسبة إىل وعبء مجع املياه والتخلص من مشقةحلد من وإمكانية احلصول عليها؛ واالصرف الصحي 

وحتسني شروط  ؛املياهرتبطة باملخاطر الصحية املحدوث واحلد من  ؛والفتيات نساءاجلميع، ال سيما ال

؛ وتوفري إمكانية احلصول على مياه شرب مأمونة جلميع تعزيز احلالة التغذوية؛ وغذيةالنظافة وسالمة األ

 .العاملني يف مراكز العمل

 

 لتحقيق األم  الذااي  والتذايةحتسني كفاءة وتةوع استخدام املياه وإنتاجية الةظم الزراعية  -4
 

واملياه العادمة بعد معاجلتها على النحو مياه اجلريان السطحي واملياه اجلوفية وإدراج مياه األمطار  أ()

 لتحقيقلزراعة املخصصة لإىل تعزيز كفاءة استخدام املياه  ةدفاورطوبة الرتبة يف االسرتاتيجيات اهلالالزم 

 ؛األمن الغذائي والتغذية

الزراعية البعلية واملروية والتكنولوجيات ذات الصلة وحتسينها وتوسيع نظم الاالستثمار يف حتديث  (ب)

مع إيالء اهتمام خاص لتلك املستخدمة من قبل مبا يتماشى مع الظروف احمللية، ، نطاقها على حنو مستدام

، عند االقتضاء، الشراكات اعاةمع مرالصغرية، لتعزيز إنتاجية املياه  احليازاتغذية من أصحاب ألامنتجي 

 ؛يف ظّل وجود األنظمة املناسبة حلماية املصلحة العامة بني القطاعني العام واخلاص

اآلثار السلبية الستخدام املياه على من تقليل الض واحوزيادة كفاءة استخدام املياه على مستوى األ ج()

 ؛والبيئة كانوالس ملراحل النهائيةا ألنشطة تهاوتوافر املياه ونوعي ،خيارات استخدام األراضي
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تكنولوجيات ممارسات واعتماد على ومنظمات مستخدمي املياه تعزيز قدرة اجملتمعات احمللية  د()

، آمنمنها بشكل والتخلص عادمة ومياه األمطار ياه الاملختزين املياه، وإعادة استخدام غراض ألموفرة للمياه 

 ه. وتيسري االستخدامات املتعددة للميا

 

 قدرة عجى الصمود يف وجه تقجب املياه لتحقيق األم  الذااي  والتذاية إدارة املخاطر وزيادة ال -5
 

ا فيه خري مجيع منتجي ملالزراعة، ال سيما النظم البعلية والرعوية، على الصمود  قدرةتعزيز  أ()

املياه، وذلك من خالل اإلدارة األغذية، ال سيما أصحاب احليازات الصغرية، يف ظّل تغري املناخ وتقلبات 

  ؛املتكاملة للموارد املائية والنظم اإليكولوجية واملمارسات الزراعية املستدامة وأدوات إدارة املخاطر

الوقاية من املخاطر النامجة عن التقلبات امللحوظة يف أسعار األغذية واحلد منها إىل أقصى درجة  ب()

املستوردة الصافية لألغذية اليت تعاني لدان يف البلدان املعنية، ال سيما الببالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية 

تشمل من بني مجلة وأدوات  ،اسرتاتيجيات تشمل مجيع مصادر املياهاعتماد من خالل من اإلجهاد املائي 

ة حلاالت ونظم اإلنذار املبكر واالحتياطيات الغذائي التأمني ضد املخاطر وآليات احلماية االجتماعيةأمور 

 ؛الطوارئ واملساعدة، طبقًا لاللتزامات الدولية

بشأن اإلدارة املستدامة للمياه واحملافظة عليها والتكيف مع الصدمات  احرتام املعارف التقليدية ج()

 وعوامل الضغط لتعزيز قدرة سبل العيش على الصمود. 

 

 اوتبادهللتحقيق األم  الذااي  والتذاية املتعجقة باملياه  والتكةولوجيات واألدواتاملعارف  استحداث -6
 

الربامج والعمليات املستقلة والتشاركية املتعددة أصحاب املصلحة واملشرتكة بني القطاعات  دعم أ()

للبحوث وتبادل املعارف والنقل الطوعي للتكنولوجيا حبسب الشروط املتفق عليها، ومبشاركة اجملتمعات 

 ؛ إدارة املياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةاحمللية ومنظمات املزارعني لتحسني

االستثمار يف االبتكارات التكنولوجية واملؤسسية يف املمارسات واملنتجات الزراعية الستخدام املياه  )ب(

  ؛وإدارتها على حنو مستدام وكفؤ لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

امج اخلاصة باملياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذية تعزيز القدرات الوطنية بالنسبة إىل األنشطة والرب )ج(

مبا يسّهل االبتكار واستخدام التكنولوجيا واعتماد ممارسات مكّيفة حمليًا الستخدام املياه من قبل أصحاب 

 ؛املصلحة، األمر الذي يعزز املعارف على مستوى اجملتمع احمللي

ت الرصد احمللية والوطنية وإضفاء الطابع املؤسسي االستثمار يف نظم املعلومات عن املياه ويف آليا )د(

، مبا يشمل البيانات املصنفة حبسب نياحمللي والوطين املناسب ينيعليها لدعم صنع القرارات على املستو

 ؛اجلنس واملؤشرات اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني
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موجهة إىل مجيع كلفة كفاءة من حيث التالبحث يف إمكانية إطالق محالت توعية ودعوة ذات  )هـ(

أصحاب املصلحة للتوصل إىل توافق يف اآلراء حول حجم التحديات املتصلة باملياه، خاصة بالنسبة إىل األمن 

 الغذائي والتغذية.

 

لتحقيق األم  الوطين واحملج  لجمياه الشامجتني والفعالتني عجى املستويني  ةكمواحلشنيع التعاون وت -7

 الذااي  والتذاية
 

أوجه ملعاجلة املقايضات وشفافة على املستويني الوطين واحمللي وة ملاش ةكموآليات حستحداث ا أ()

ها، مع مراعاة أهمية ذلك بالنسبة إىل االستخدام احمللي والتأثريات على التآزر يف استخدام املياه وختصيص

 ؛وتطبيق مبادئ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية األمن الغذائي والتغذية،

 ةكموسياسات وآليات احلالتشجيع املشاركة الفعالة جلميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف وضع  ب()

اجملتمعات منظمات مستخدمي املياه وومتكني تحقيق األمن الغذائي والتغذية إلدارة املياه لالوطنية واحمللية 

فيها واملتعلقة بالتخطيط يف اليت تؤثر من املشاركة بفعالية يف القرارات  ، ال سيما السكان األصليون،احمللية

 ؛يهاظ علاواحلف هاواستخدامتها، وإداراملياه،  جمال

وطنية معدالت التجديد، وإنشاء نظم مراعاة للمياه اجلوفية، مع  ةاملستدام اإلدارةضمان على العمل  ج()

 ؛ومراقبتها سحب املياهالفردية لعمليات اللرصد  احمللي تمعوقائمة على اجمل

والبحريات وأفضل املمارسات لالستخدام املستدام ألحواض املياه لمياه لدارة التعاونية اإلتشجيع  د()

، مع اإلقرار باالحتياجات االقتصادية واالجتماعية للبلدان، ومع واألنهار واملياه اجلوفية العابرة للحدود

احرتاما كامال وحسب املقتضى،  دة الوطنيةلسياامع احرتام لى األمن الغذائي والتغذية اآلثار املرتتبة عمراعاة 

 االتفاقات الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف املوجودة املرعية.

 

املتعجقة حبقوق اإلنسان م  حيث صجتها الدولية اللتزامات والصكوك اجملدي لتشنيع التةفيا الكامل و -8

 تحقيق األم  الذااي  والتذايةاملياه لب
 

من حيث صلتها باملياه لتحقيق قوق اإلنسان الدولية املتعلقة حب كمل وجه بااللتزاماتالوفاء على أ أ()

اإلعمال لصرف الصحي وخدمات اومأمونة الروابط بني احلق يف مياه شرب قرار بواإلاألمن الغذائي والتغذية 

 ؛الوطينلحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي املطرد ل

املياه واألراضي، مبا يف ذلك ذات الصلة بلسياسات واإلجراءات لوغري املباشرة تقييم اآلثار املباشرة  ب()

خدمات حلق يف مياه شرب مأمونة واملطرد لكل من اعمال اإلاألراضي الواسعة النطاق، على ة عمليات حياز

إيالء اهتمام خاص الحتياجات و. يف سياق األمن الغذائي الوطين لصرف الصحي واحلق يف غذاء كافا

الشعوب األصلية املتعلقة بتلك و، اخلاصة بهمواحليازة  ستخدامحقوق االملستخدمني املهمشني واملستضعفني وا

 ؛، مبا يتماشى مع اخلطوط التوجيهية الطوعيةيف الرتتيبات العرفيةذين ترد حقوقهم الاخلاصة بوتلك 
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 االقتضاء. غذائي العاملي حسبات الصادرة عن جلنة األمن الالسياسصكوك املياه عند تطبيق مراعاة  ج()

 

وأبدت اللجنة اهتمامها يف األخذ يف االعتبار على أكمل وجه املياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف مداوالتها  -16

املقبلة. وجيدر باللجنة التوعية على أهمية املياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ونشر تقرير فريق اخلرباء الرفيع 

عن املياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذية والتوصيات اليت رفعتها اللجنة إىل املنظمات واألجهزة الدولية، مبا يف املستوى 

 .2030ذلك متابعة خطة التنمية املستدامة لعام 

 

 إطار العمل بشأن األم  الذااي  والتذاية يف ظل األزمات املمتدة   اءب-رابعا

 

إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات بعنوان " CFS 2015/42/4درست اللجنة الوثيقة  -17

)الواليات  Elisabeth Kvitashvili)كينيا( والسيدة  Josephine Wangari Gaita" كما عرضتها سعادة السفرية املمتدة

ية بإطار العمل بشأن األمن الغذائي املتحدة األمريكية( وهما الرئيستان املشاركتان جملموعة العمل املفتوحة العضوية املعن

 والتغذية يف ظل األزمات املمتدة. 

 

 وإّن اللجنة: -18
 

أعربت عن تقديرها للرئيستني املشاركتني جملموعة العمل املفتوحة العضوية ولألعضاء واملشاركني،  )أ(

ت واليت انتهت بالفعل يف جّو التشاورية الشاملة والشفافة إلجناح املفاوضا العمليةى لباإلضافة إىل األمانة، ع

 بّناء؛

إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات " بعنوان CFS 2015/42/4أقّرت الوثيقة  )ب(

 "؛املمتدة

 أشارت إىل أّن إطار العمل هذا طوعي وغري ملِزم؛ )ج(

تويات احمللية على نشر إطار العمل على قواعدهم على املس املصلحةشّجعت مجيع أصحاب  )د(

 والوطنية واإلقليمية والعاملية؛

شّجعت مجيع أصحاب املصلحة على الرتويج إلطار العمل واستخدامه ودعمه عند التطّرق إىل مسألة  )هـ(

 األمن الغذائي والتغذية يف ظّل األزمات املمتدة وعند وضع االسرتاتيجيات والسياسات والربامج؛

املستفادة من استخدام إطار العمل وعلى تشاطر دروس لى توثيق الشّجعت مجيع أصحاب املصلحة ع )و(

 ما إذا كان إطار العمل ال يزال جمديًا وفعااًل ومؤثرًا؛ ملعرفةمع اللجنة  الدروسهذه 

األجهزة الرئاسية يف كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي  إىلقررت إحالة إطار العمل  )ز(

من الالئحة العامة  33من املادة  17نامج األغذية العاملي لدراسته عماًل بأحكام الفقرة وبر للتنمية الزراعية

 من املادة العاشرة من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي  1للمنظمة والفقرة 
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 ي من الوثيقة عن إصالح جلنة األمن الغذائي العامل 22( وطبقًا للفقرة CFS:2011/9 Rev.1ة )الوثيق

 (؛CFS:2009/2 Rev2ة )الوثيق

النظر قررت الطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من خالل اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  )ح(

وضمان نشره على نطاق واسع على مجيع منظمات ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، إقراره و إطار العمليف 

من الالئحة  العاشرةمن املادة  4حة العامة للمنظمة، والفقرة من الالئ 33من املادة  15مبوجب الفقرة 

إصالح عن وثيقة المن  21( والفقرة  CFS: 2011/9 Rev.1 )الوثيقة  األمن الغذائي العاملي الداخلية للجنة

 (؛ CFS:2009/2 Rev.2 )الوثيقة األمن الغذائي العاملي جلنة 

ديث اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي عملية حت ضمنوافقت على إدراج إطار العمل  )ط(

 والتغذية ويف العمل اجلاري يف جمال الرصد.

 

 التةسيق والروابط مع جلةة األم  الذااي  العامل    -خامسا

 

الروابط وتشجيع احلوار بني جلنة األمن الغذائي العاملي  هو تعزيزهذا البند من جدول األعمال  إن الغرض من -19

 . ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملي ياتن أصحاب املصلحة املعنيني باألمن الغذائي والتغذية على املستووغريها م

 

ويتماشى ذلك مع األدوار الثالثة اليت تضطلع بها جلنة األمن الغذائي العاملي: أي التنسيق على الصعيد  -20

 (. 2009لدان واألقاليم )وثيقة إصالح اللجنة الب إىلاملشورة  وإسداءالعاملي؛ وتقارب السياسات؛ وتقديم الدعم 

 

 عجى املستوى العامل : األم  الذااي  والتذاية يف جدول أعمال التةمية   ألف  -خامسا

 : األهداف واإلجراءات والةتايج2015بعد عام  ملا

 

 وهو Frank Sesnoالسيد  بإشراف ةتفاعلي مناقشات عمال شكلمن جدول األالعاملي هلذا البند  الشّقاختذ  -21

 ومدير كلية اإلعالم والشؤون العامة التابعة جلامعة جورج واشنطن. دوليصحايف 

 

العاملي جللسة التنسيق والروابط بعنوان "األمن الغذائي والتغذية يف خطة التنمية ملا بعد عام  الشّقوكان موضوع  -22

، Mary Robinsonألقتها السيدة رئيسية لمة وقد تضمنت تلك اجللسة ك ."األهداف واإلجراءات والنتائج: 2015

 التالي: النحورئيسة مؤسسة ماري روبنسون للعدل املناخي، اليت اختصرت أفكارها الرئيسية على 
 

البلدان معًا من مجيع  حتفز على حقبة جديدة من التنمية ستعمل فيها 2015إن خطة التنمية ملا بعد عام 

فرصة للتصدي لألوجه املتمادية النعدام املساواة وحتقيق األهداف اليت وهي . أجل حتقيق التنمية املستدامة

زمن بعيد واليت تتمثل يف وضع حد للفقر واجلوع وسوء التغذية. وسيكون من املهم أن  ذجرى حتديدها من

تسرتشد اإلجراءات حبقوق اإلنسان من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة كي ال تستثين هذه احلقبة 
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النساء والفتيات، عن  ألخصا، على للغاية، عجز األشخاص املستضعفون زمن طويل. ولًادة للتنمية أحداجلدي

لعامل اليوم يعاني والدليل على ذلك أن شخصًا واحدًا من أصل تسعة حول ا -االستفادة من منافع التنمية 

 نقص التغذية.

ن األمن الغذائي والتغذية، إىل جانب إحراز سوف يتطلب حتقيق أهداف التنمية املستدامة تضافر اجلهود بشأ

مبا يف ذلك خفض أوجه انعدام املساواة  -تقدم بشأن العوامل اليت تساهم يف اجلوع وسوء التغذية املتواصلني 

لتحقيق و وحتقيق املساواة بني اجلنسني وإدارة املياه بشكل مستدام واختاذ إجراءات مناسبة بشأن تغري املناخ.

من الضروري تطبيق اسرتاتيجيات شاملة ملختلف القطاعات واعتماد نهج مشرتكة بني  النجاح، سيكون

التخصصات تضع البشر يف صلب اهتماماتها. أما العدل املناخي فيعّد من بني تلك النهج إذ أنه يربط بني 

نساء والفتيات وإّن متكني النح صوتًا لألشخاص األكثر ضعفًا. حقوق اإلنسان والتنمية وبني تغري املناخ ومي

 وضمان مشاركتهن الفاعلة واملثمرة يف كافة جوانب الغذاء والتغذية، لن حيسن فقط من رفاههن ورفاه 

تشكل هذه احلقبة اجلديدة من التنمية و تهن على التكيف مع تأثريات تغّير املناخ.ابل سيبين قدر - أسرهّن

ة املستدامة، من أجل بناء عامل أكثر إنصافًا وأمانًا جراء تنفيذ أهداف التنمي املستفادةفرصة لتطبيق الدروس 

 وازدهارًا. 

 

 مبا يلي: إقرارًاإمجاال تضمنت  ، فقدأما الرسائل الرئيسية اليت انبثقت عن النقاش -23
 

  وأهداف التنمية املستدامة متوياًل مبتكرًا وعماًل متضافرًا  2030لعام لتنمية املستدامة اسيتطلب تنفيذ خطة

اجلوع وسوء استمرار من الغذائي والتغذية مع حتقيق تقدم أيضًا بشأن العوامل اليت تساهم يف بشأن األ

  ؛التغذية

  شاملة ملختلف القطاعات واعتماد نهج تشاركية ولتحقيق النجاح سيكون من الضروري تطبيق اسرتاتيجيات

  ؛البشر يف صلب اهتماماتها مشرتكة بني التخصصات تضع

 املية واملتكاملة ألهداف التنمية املستدامة، سيؤتي االستثمار يف الزراعة املستدامة واألمن وبسبب الطبيعة الع

الغذائي والتغذية منافعه عرب جمموعة من األهداف األخرى، مثل تغري املناخ واملساواة بني اجلنسني وخفض 

 الفقر؛ 

  القضاء على اجلوع وسوء التغذية. إىل يوجد العديد من املبادرات العاملية واإلقليمية والوطنية اليت تهدف

جهودها الدائمة من أجل اجلمع بني تلك العناصر وتعزيز  مواصلةعلى ع جلنة األمن الغذائي العاملي وتشّج

 والعمل معًا وحتسني التنسيق. نالتضام
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 عجى املستوى اإلقجيم : تعزيز نظم توفري األغاية باء   -خامسًا

 املستوى اإلقجيم وعمجيات حتسني التذاية عجى 

 

 .Frank Sesnoاختذ الشّق اإلقليمي هلذا البند من جدول األعمال شكل مناقشات تفاعلية بإشراف السيد  -24

 

وكان موضوع الشق اإلقليمي يف اجللسة اخلاصة بالتنسيق والروابط "تعزيز نظم توفري األغذية وعمليات حتسني  -25

، املدير التنفيذي Marc van Ameringenاجللسة كلمة رئيسية ألقاها السيد  التغذية على املستوى اإلقليمي". وختللت

 ئيسية يف كلمته كاآلتي:للتحالف العاملي لتحسني التغذية الذي أوجز النقاط الر
 

يف حني يواجه كل بلد من بلدان العامل تقريبًا شكاًل من أشكال سوء التغذية وعلى اعتبار أّن إنتاج األغذية هو 

املنفرد األهّم لتغري املناخ واألضرار البيئية، يشكل إطعام العدد املتنامي من السكان بفضل نظام غذائي احملّرك 

 صحي ومستدام حتديًا عامليًا. 

وينطبق الطابع اإلقليمي بشكل خاص على النظم الغذائية. وخالفًا ملا هي احلال عليه يف قطاعي التصنيع 

ذائية على قواعد املوارد الطبيعية وعلى أحوال الطقس يف مناطق معّينة. واخلدمات، تعتمد النظم الزراعية الغ

وتوافر  الطوبوغرافياوعندما نتحدث عن النظام الغذائي يف منطقة معّينة، ال بد لنا من أن نأخذ بعني االعتبار 

 اإلقليمي.  املياه واألراضي وحجم املزارع واحملاصيل اليت ميكن زراعتها والقرب من األسواق على املستوى

فرصة تارخيية  2015ويشكل تنفيذ نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية وخطة عمل التنمية ملا بعد عام 

إلعطاء دفع للسياسات اليت تدرك األسرة املعنية بالتغذية متامًا أنها سياسات جمدية وللتوصل إىل توافق جديد 

ل كيفية جعل النظم الغذائية أكثر استجابة لالحتياجات حو املصلحةيف اآلراء مبشاركة مجيع أصحاب 

البشرية. وإذا ما أردنا أن نكون اجليل الذي سيضع حدًا لسوء التغذية، فإّن أي حّل أقّل من معادلة جديدة 

 للنظام الغذائي لن يكون جمديًا.

لدينا قناعة بأّن أي قطاع إّن التحالف العاملي لتحسني التغذية ينطلق من رؤية عامل خال من سوء التغذية. و

مبفرده سيعجز عن إجياد حّل ملشكلة سوء التغذية املعقدة. وخالل العقد املاضي، استخدمنا أنواعًا خمتلفة من 

 األغذية تبعًا للسياقات احملددة.مناذج الشراكات لتدعيم 

املي لتحسني التغذية، ويف آسيا الوسطى، حيث اجلوع املسترت يطال معظم بلدان اإلقليم، أطلق التحالف الع

بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، املبادرة اإلقليمية لتدعيم األغذية يف آسيا الوسطى من أجل التصدي 

 للنقص يف املغذيات الدقيقة على غرار احلديد والفيتامني ألف.

. وحنن حباجة إىل مزيد من وُتعترب هذه الربامج أساسية يف هذا السياق. فليس من حّل سحري لسوء التغذية

 يف العامل.الطموح واالبتكار والقيادة خللق نظام غذائي يوفر نظمًا غذائية صحية وبكلفة معقولة للجميع 
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 الرسائل الرئيسية املنبثقة عن املناقشات اإلمجالية اإلقرار مبا يلي:  تومشل -26
 

هياكل  تركز فيهالفية إقامة شراكات واسعة من األهداف اإلمنائية لأل 2سوف يتطّلب حتقيق اهلدف  )أ(

 حداث تغيري إجيابي؛ إل مشرتكةأهداف  علىاألمن الغذائي والتغذية 

باستطاعة الشراكات اإلقليمية واإٌلقليمية الفرعية املتعددة أصحاب املصلحة أن تؤدي دورًا داِعمًا على  )ب(

 طى احلدود الوطنية؛  تتخ التحدياتاملستوى الوطين، على اعتبار أّن العديد من 

من شأن مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز االتساق بني السياسات والتنسيق بني خمتلف القطاعات  )ج(

من خالل نظم إعالمية أفضل وإنشاء نظم قائمة على قواعد حمددة وتبادل املعارف أن يساعد يف إرساء روابط 

 فّعالة؛ 

متعدد أصحاب املصلحة يتناول بشكل حمدد  شفافتعاون ُيعترب حتديد نقاط دخول للشراكات و )د(

اجملاالت اليت ميكن فيها كل من أصحاب املصلحة تقديم قيمة مضافة، عوامل حامسة للنجاح يف النهوض 

 بالتغذية.

 

 الُةهج والتنارب املتعددة أصحاب عجى املستوى الوطين:   جيم -خامسا

 املصجحة عجى املستوى الوطين لتحسني التذاية 

 

 كان الشق الوطين اخلاص بهذا البند من جدول األعمال على شكل مناقشات تفاعلية بإشراف  -27

 ، املمثل اخلاص ألمني عام األمم املتحدة لشؤون األمن الغذائي والتغذية. David Nabarroالسيد 

 

وكان موضوع الشّق الوطين للجلسة حول التنسيق والروابط بعنوان "الُنهج والتجارب املتعددة أصحاب املصلحة  -28

، مدير أساسي Mary Mubiالسيدة  على املستوى الوطين لتحسني التغذية". وتضمنت اجللسة كلمًة افتتاحية ألقتها

 الرئيسية كالتالي:خلصت أفكارها  أقدم يف مكتب الرئيس والديوان، زمبابوي اليت
 

النهج املتعددة أصحاب املصلحة  إضفاء الطابع املؤسسي علىأفضى التزام حكومة زمبابوي مبوضوع التغذية إىل 

)اإلطار الوطين  ZIM Assetبغية تيسري االتساق واجلهود املنسقة والرقابة لنتائج أفضل. وتشمل تلك النهج 

التغذوي واالسرتاتيجية الوطنية للتغذية"، اليت تعزز كلها األمن الغذائي و اتلتخطيط التنمية( و"سياس

وتتوالها جلنة الديوان املعنية بالغذاء والتغذية القطاعات من أجل حتسني التغذية. احلاجة إىل جهد متعدد 

 رئيس يف مكتب الرئيس والديوان. الاليت يرأسها نائب 

تمع املدني ووكاالت األمم املتحدة والقطاع أما أصحاب املصلحة فيضمون احلكومة واجلهات املاحنة واجمل

اخلاص واجملتمعات احمللية وجهات أخرى كثرية. ومن خالل إنشاء منتديات متعددة أصحاب املصلحة 

(، أحرز "اللجان املعنية باألمن الغذائي والتغذوي"ترتاوح من املستوى الوطين إىل مستوى اجملتمع احمللي )

 التغذية احملسنة.   حتسن كبري يف التعاون باجتاه
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تعددة القطاعات قد عززت الشعور باملسؤولية والقيادة لدى اهليئات على املستوى املإن املنتديات  الالمركزية 

احمللي من أجل دعم التدخالت الرامية إىل حتسني التغذية.  وهذا كفيل بزيادة قابلية االستدامة وضمان إطار 

 موضعي أقوى للرصد واملساءلة. 

، وهناك خمططات بةال املبادرات القائمة على اجملتمع احمللي من أجل حتسني التغذية قيد التجرال تز

لتوسيع نطاقها بناء على الدروس املستفادة. وقد أدرجت غايات التغذية ومؤشراتها بفعالية يف تقييمات سبل 

ك "نظامًا وطنيًا متكاماًل إلدارة ( والتقييمات األخرى اخلاصة بالقطاعات املعينة. كما أن هناZimVACاملعيشة )

 قيد التطوير حاليًا. املعلومات حول األمن الغذائي والتغذوي"

نوعة من تتقدم املنتديات ألصحاب املصلحة املتعددين فرصًا أكرب لتطوير الرسائل اهلادفة بواسطة جمموعة م

الوطنية على صعيد التغذية قنوات االتصال اليت استقطبت اإلعالم بشكل ملحوظ. وهي قد حسنت القدرات 

تشجع التكامل وتستغل  تمن خالل جتميع املوارد والتخفيف من ازدواج اجلهود. وقد ولدت كذلك تآزرا

 جهود القطاعات املتعددة حنو حتقيق الرؤية املشرتكة املتمثلة يف خفض اجلوع وسوء التغذية. 

 

 مبا يلي: اإلقرارفقد تضمنت  جممل املناقشاتأما الرسائل الرئيسية اليت انبثقت عن  -29
 

رصد متعددة اجملتمع احمللي حتتاج إىل نظم  بتحسني التغذية على مستوى املتعلقةإن اإلجراءات  )أ(

  التعاون؛ ريتيسلمعايري مرجعية مشرتكة وجود مع  ،أهمية على ذلك املستوى ذاتالقطاعات 

توجيه املوارد الرئيسية حبكمة، وحيتاج  التدخل الرئيسية من أجل جماالتمن املهم التوافق على  )ب(

 ذلك حوارًا مدعومًا باألدلة؛ 

معقد ويتخطى جمرد اجلمع بني الوزارات احلكومية  املتعددينإن التعاون بني أصحاب املصلحة  )ج(

 املختلفة؛  

قة أما حتديد املؤشرات ومجع البيانات عرب قطاعات مثل الصحة والتعليم والتنمية الريفية والطا )د(

 .بالنسبة إىل اجلميعمن أجل رصد تقّدم التغذية  فهما أساسيانوالزراعة 

 

 معجومات حمدثة ع  مسار العمل واألنشطة لجنةة   -سادسًا
 

 ألف   اإلطار االسرتاتين  العامل  لألم  الذااي  والتذاية-سادسا

 

 –املي لألمن الغذائي والتغذية بعنوان "اإلطار االسرتاتيجي الع CFS 2015/42/7درست اللجنة الوثيقة  -30

 –بعنوان "اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية  CFS 2015/42/8(" والوثيقة 2015النسخة الرابعة )

)الربازيل(، رئيسة جمموعة العمل  Candice Sakamoto Vianna" على النحو الذي عرضتهما به السيدة القرارات إطار

 املعنية باإلطار االسرتاتيجي العاملي. املفتوحة العضوية 
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 وإّن اللجنة: -31
 

( الذي يتضّمن توصيات بشأن 2015أقّرت النسخة الرابعة من اإلطار االسرتاتيجي العاملي ) )أ(

السياسات اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة لألمن الغذائي والتغذية والفاقد واملهدر 

يف سياق النظم الغذائية املستدامة واليت أقّرتها جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورتها احلادية  من األغذية

، فضاًل عن األرقام اإلحصائية الواردة يف تقرير حالة انعدام األمن 2014واألربعني اليت عقدت يف سنة 

باالستثمارات الزراعية . وتتضمن هذه النسخة أيضًا فقرات جديدة عن املبادئ اخلاصة 2014الغذائي 

 املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية وعن تشجيع االستثمارات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية؛

شّجعت مجيع أصحاب املصلحة على الرتويج للنسخة الرابعة من اإلطار االسرتاتيجي العاملي  )ب(

 ( وعلى استخدامها مع اإلقرار بطابعها الطوعي؛2015)

أشارت إىل عرض حتديث منتظم لإلطار االسرتاتيجي العاملي للموافقة عليه يف إطار برنامج العمل  )ج(

 .2017-2016املتعدد السنوات للفرتة 

 

 نتايج املةتدى الرفيع املستوى بشأن ربط أصحاب احليازات الصذرية باألسواقباء   -سادسا

 

 إّن اللجنة: -32
 

الرئيس عن املنتدى الرفيع املستوى بشأن ربط أصحاب احليازات  درست النتائج املعروضة يف ملخص )أ(

ى مستوى السياسات والذي ضّم جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة ملناقشة التداعيات عل باألسواقالصغرية 

املستفادة من أمثلة ملموسة حول كيفية مشاركة املزارعني يف روابط مفيدة ومستدامة  والتحديات والدروس

بغية التوصل إىل فهم مشرتك جملاالت العمل ذات األولوية من أجل زيادة فرص أصحاب احليازات باألسواق 

 الصغرية يف الوصول إىل األسواق؛

أشارت إىل أّن املنتدى الرفيع املستوى أبرز احلاجة إىل الدعم من املؤسسات العامة واملنظمات املعنية  )ب(

اخلاص والشركاء املاحنني لربط أصحاب احليازات الصغرية  واجملتمع املدني والقطاع األسريةبالزراعة 

 باألسواق؛

يتضمن إجراءات متابعة من جانب جلنة األمن الغذائي العاملي للموافقة عليه يف  اقرتاحرّحبت بتقديم  )ج(

 .2017-2016إطار برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 
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 صيات الصادرة ع  جلةة األم  الذااي :حنو إطار لرصد القرارات والتويم   ج-سادسًا

 تقرير ع  نتايج استقصاء اآلراء بشأن كفاءة جلةة األم  الذااي  العامل 

 

بعنوان "حنو إطار لرصد القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة  CFS 2015/42/10درست اللجنة الوثيقة  -33

 أن كفاءة جلنة األمن الغذائي العاملي" كما عرضها األمن الغذائي العاملي: تقرير عن نتائج استقصاء اآلراء بش

 )أوغندا(، رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد. Robert Sabiitiالسيد 

 

 وإّن اللجنة: -34
 

جملموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد ملا قامت به من عمل يف جمال  امتنانهاأعربت عن  )أ(

 الرصد؛

املتعلقة بنتائج استقصاء اآلراء حول كفاءة اللجنة الـذي جـرى    CFS 2015/42/10ثنت على الوثيقة أ )ب(

طبقًا للمنهجية املبّينة يف الوثيقة بعنوان " حنو إطار لرصـد القـرارات والتوصـيات الصـادرة      2015خالل سنة 

  واألربعــــنيعــــن جلنــــة األمــــن الغــــذائي العــــاملي" والــــيت أقرتهــــا اللجنــــة يف دورتهــــا احلاديــــة 

 (؛CFS 2014/41/11ة )الوثيق

أقّرت بأّن تنفيذ استقصاء اآلراء حول كفاءة اللجنة يعطي حملة أولية، ضمن حدود استقصاء اآلراء،  )ج(

لكفاءة اللجنة مع اقرتاح اجملاالت املمكنة للتحسني واجملاالت اليت يتعني التعمق فيها أكثر.  الراهنةللحالة 

إىل نتائج استقصاء اآلراء حول مشولية اللجنة واملشاركة فيها والتنسيق وااللتزام  وتشري اللجنة بشكل خاص

وتشجيع املواءمة بني السياسات واسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة باللجنة واستفادة قدرة اللجنة على 

 االستيعاب من إجراء حتليل معمق أكثر؛

، على النحو الذي 2009منذ إصالحها يف سنة اخلارجي لكفاءة اللجنة  التقييمطلبت بالنسبة إىل  )د(

، استكمال 2015-2014ضمن إطار برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  األربعنيأقّرته اللجنة يف دورتها 

 شرط توافر املوارد. وهو سريتكز إىل نتائج استقصاء اآلراء حول كفاءة اللجنة. 2016هذا التقييم حبلول سنة 

 

 تقّدم، فإّن اللجنة:وإضافة إىل ما  -35
 

ذّكرت بالقرارات املتعلقة برصد اللجنة الصادرة عن الدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي  )هـ(

العاملي واليت تقضي مبواصلة العمل على وضع آلية مبتكرة ترتكز إىل البنى املوجودة على حنو ما أوصت به 

احلادية واألربعني للجنة وشرط توافر املوارد ودعت البلدان ( من التقرير النهائي للدورة 5ب)43الفقرة 

األعضاء املتطّوعة إىل إجراء عمليات تقييم جتريبية معمقة طوعية على املستوى القطري لكفاءة اللجنة بدعم من 

أمانة اللجنة وإىل مناقشة النتائج مع جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد. وسوف ختترب هذه 

بالتعاون مع البلدان وأصحاب  CFS 2014/41/11لعمليات التجريبية املقاربة املنهجية املبّينة يف الوثيقة ا



C 2017/19 20 

 

قبل تطبيق النموذج على نطاق  الدروساملصلحة الذين يبدون رغبتهم يف التطّوع هلذه التجربة واستخالص 

 أوسع؛

شّجعت أصحاب املصلحة يف اللجنة على على حنو ما أقّرته اللجنة يف دورتها احلادية واألربعني،  )و(

مواصلة تشاطر جتاربهم وأفضل ممارساتهم وطلبت إىل أمانة اللجنة، بالتعاون مع جمموعة العمل املفتوحة 

املعنية بالرصد بالنسبة إىل اجلوانب املتعلقة بالرصد، استكشاف سبل حتقيق ذلك والرتويج هلا، مبا  العضوية

رب تنظيم فعاليات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية، شرط توافر يف ذلك خالل دورات اللجنة وع

 املوارد؛

وافقت على ضرورة أن تأخذ جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد يف احلسبان، من ضمن  )ز(

ن أجل وضع مسارات عمل اللجنة كما هي مبّينة يف برامج العمل املتعددة السنوات للجنة م تنفيذعملها، 

 أفضل املمارسات ألنشطة الرصد يف املستقبل؛ 

جمموعة ما خيص الفعاليات املذكورة يف الفقرة )و(، على قيام  باإلضافة إىل ذلك، وافقت اللجنة، يف )ح(

، على أن يوافق عليها املكتب واجللسة 2016العمل املفتوحة العضوية بوضع اختصاصات أساسية يف عام 

ن الغذائي العاملي، توخيًا لضمان املشاركة والشمول والتمثيل اإلقليمي يف تلك الفعاليات. ومن العامة للجنة األم

هذا املنطلق، وافقت اللجنة أيضًا على عقد فعالية عاملية لتناول املسائل املواضيعية، خالل اجللسة العامة 

وعية بشأن احلوكمة املسؤولة اخلطوط التوجيهية الطالتجارب و تشاطرالثالثة واألربعني للجنة، من أجل 

 .حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

 

 برنامج العمل املتعدد السةوات واألولويات ال  د-سادسا

 

بعنوان "برنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي املتعدد السنوات  CFS 2015/42/12درست اللجنة الوثيقة  -36

)إيطاليا(، رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية  Luca Fratini" كما عرضها السيد 2017-2016ة للفرت

 بربنامج العمل املتعدد السنوات.

 

 وإّن اللجنة: -37
 

 لعمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بربنامج العمل املتعدد السنوات؛ تقديرهاأعربت عن  )أ(

 ؛2017-2016األمن الغذائي العاملي املتعدد السنوات للفرتة  جلنة عملمج اعتمدت برنا )ب(

 (؛CFS 2015/42/12ة بالوثيق 1املراجعة الختيار أنشطة اللجنة )امللحق  التوجيهيةاعتمدت املذكرة  )ج(

ارات عمل أشارت إىل أّن تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات سيكون مرهونًا بتوافر املوارد الكافية ملس )د(

الرفيع املستوى وآلية اجملتمع املدني. وحّثت اللجنة مجيع أصحاب  اخلرباءاللجنة، مبا يف ذلك فريق 

 املصلحة على املساهمة يف سّد الثغرة املالية الراهنة؛
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العضوية املعنية بربنامج العمل املتعدد السنوات عملها  املفتوحةالعمل  جمموعةأوصت بأن تواصل  )هـ(

وفق املذكرة  2019-2018إلعداد برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  2017-2016رتة خالل الف

 التوجيهية املراجعة.

 

 جلةة األم  الذااي  العامل  ودورها يف تعزيز التذاية   -سابعا

 

ملي إن الغرض من هذا البند من جدول األعمال هو منح فرصة ألصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العا -38

 للتعبري عن توقعاتهم بشأن دور اللجنة يف تعزيز التغذية.

 

أكدت مجيع الدوائر املساندة للجنة األمن الغذائي العاملي دعمها للجنة لكي تقوم بدور هام يف تعزيز التغذية يف  -39

يعزز أوجه التآزر. ، مبا يعطي قيمة إضافية للعمل اجلاري و2030إطار واليتها، وفقا خلطة التنمية املستدامة لعام 

ويوفر اعتماد أهداف التنمية املستدامة والتزامات املؤمتر الدولي الثاني املعنى بالتغذية للجنة فرصة لالرتقاء مبستوى 

 عملها يف جمال التغذية.

 

 وأشارت اللجنة إىل االقرتاحات التالية: -40
 

لجنة، مبا يف ذلك تقارير اخلرباء بشكل استباقي يف مجيع أعمال ال التغذيةينبغي تعميم موضوع  )أ(

 الرفيعي املستوى؛

العمل املفتوحة العضوية بشأن التغذية يف حتديد األولويات مع إيالء االعتبار  جمموعةسيتمثل عمل  )ب(

الالزم لعمل املؤسسات واهليئات األخرى، وذلك بهدف تعزيز أوجه التآزر وتفادي االزدواجية والرتكيز على 

الرتكيز على نظم األغذية املستدامة  ، بني مجلة أمور،ة؛ وميكن هلذه األولويات أن تشملإعطاء قيمة مضاف

 ؛، بني مجلة أمور أخرىوالزراعة املراعية للتغذية

وميكن أن تشمل األولويات املبكرة إمكانية إشراك منظمات أكثر تتعلق والياتها بالتغذية يف اجملموعة  )ج(

يف عمل إعالن روما بشأن التغذية وإطار العمل ذي الصلة ي العاملي، وإدراج االستشارية للجنة األمن الغذائ

 اللجنة يف املستقبل؛

ميكن للجنة أن تستغل قدرتها على عقد االجتماعات خالل انعقاد اجللسات العامة وفرتات ما بني  )د(

د القطري أو اإلقليمي بشأن الدورات، لتقاسم الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة والتقدم احملرز على الصعي

 قضايا حمددة تتعلق بالتغذية؛

دد أي تطور لعمليات اللجنة وإجراءاتها حتميكن كذلك جملموعة العمل املفتوحة العضوية أن  )هـ(

 واملشاركة فيها و/أو هيكل اجللسة العامة املطلوب لتعزيز تركيز اللجنة على التغذية من حيث النطاق والعمل.
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لجنة من جمموعة العمل املفتوحة العضوية بشأن التغذية، والذي سيتم إنشاؤها عقب الدورة الثانية وطلبت ال -41

 نظر يف االقرتاحات اليت طرحت بشأن عمل اللجنة خالل هذه الدورة.تواألربعني للجنة، أن 

 

 أية مسايل أخرى   -ثامةًا
 

 رييس واملكتب واألعضاء املةاوبنيانتخاب ال   -ألف

 

بت اللجنة بالتزكية سعادة السيدة أمرية داوود قرناص، سفرية مجهورية السودان لدى وكاالت األمم انتخ -42

 املتحدة اليت توجد مقارها يف روما، رئيسة للجنة األمن الغذائي العاملي.

 

 وانتخبت اللجنة بالتزكية ما يلي من أعضاء يف مكتب اللجنة واألعضاء املناوبني عنهم: -43
 

 غانستان، األرجنتني، بنغالديش، الصني، كوت ديفوار، إكوادور، مجهورية مصر العربية، األعضاء: أف

 آيسلندا، إيطاليا، املغرب، نيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية.

  ،األعضاء املناوبني: أسرتاليا، الربازيل، كندا، كوستاريكا، إثيوبيا، أملانيا، اهلند، إندونيسيا، العراق

 أفريقيا وسويسرا.ليبيا، جنوب 

 

 الرتتيبات اخلاصة بدورة جلةة األم  الذااي  العامل  -باء

 2016يف أكتوبر/تشري  األول 

 

يف  2016أكتوبر/تشرين األول  22إىل  17أوصت اللجنة بأن ُتعقد دورتها الثالثة واألربعني خالل الفرتة من  -44

الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية يف املنظمة. وسيقرر املقر الرئيسي للفاو يف روما، كما هو مبّين يف اجلدول 

 املدير العام املوعد احملدد بالتشاور مع رئيس اللجنة. 

 

 اعتماد التقرير  -جيم

 

 . 2015أكتوبر/تشرين األول  12اعُتمد التقرير كاماًل يوم اخلميس  -45
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 املرفق ألف
 

 جدول أعمال الدورة 

 

}الختاذ قرار{ ظيميةاملسايل التة -أواًل

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين )أ(

عضوية اللجنة  )ب(

تشكيل جلنة الصياغة  )ج(

 

 وثائق املعلومات األساسية:

 CFS 2015/42/1 جدول األعمال التفصيلي املؤقت

 CFS 2015/42/Inf. 1 اجلدول الزمين املؤقت

 

 ف التةمية املستدامةجلةة األم  الذااي  العامل  وحتدي أهدا -ثانيا

}لإلحاطة{

الكلمة االفتتاحية لرئيس جلنة األمن الغذائي العاملي )أ(

بيان أمني عام األمم املتحدة )يؤكد الحقًا( )ب(

بيانات رؤساء كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية  )ج(

فريق اخلرباء رفيع املستوىل العاملي ورئيس اللجنة التوجيهية

 

 سيحظى املندوبون رفيعو املستوى املشاركون يف هذه الدورة بفرصة القيام مبداخالت ملدة دقيقتني ذات صلة مبوضوع

 جلنة األمن الغذائي العاملي وأهداف التنمية املستدامة.

 

 2015 األم  الذااي  يف العامل يف عام انعدامحالة  -ثالثًا

}ةاقشةلإلحاطة وامل{

 

يف إصدار عام وجلنة األمن الغذائي العاملي حبالة انعدام األمن الغذائي يف العامل.  طالعسيقدم عرض تفسريي موجز إل

لتقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل الذي ينشر يف السنة األخرية من فرتة األهداف اإلمنائية لأللفية،  2015

على األداء باجتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. وسيحال موجز مقتضب يتلوه  سيكون الرتكيز على الرصد وخصوصا

 الرئيس، إىل جلنة الصياغة إلدراجه يف التقرير النهائي.
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 وثيقة املعلومات األساسية:

  2015حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل 

 

السياسات بني بالتقار -رابعا

 

 بشأنيع التقارب بني السياسات، سيسعى هذا البند إىل تقديم إرشادات للسياسات مع دور اللجنة يف تشج امتاشي

 القضايا الرئيسية لألمن الغذائي والتغذية.

 

 املايدة املستديرة ع  السياسات: املياه م  أجل األم  الذااي  والتذاية  )أ(

 

اعتماد توصيات سياسات موجهة إىل أصحاب شات شاملة وقائمة على األدلة بهدف قنام الغاية من هذا البند هو عقد إن

والتغذية. أما النتيجة املتوقعة فهي جمموعة من  الغذائي تتعلق باملياه من أجل األمن املصلحة كافة، بشأن مسائل

 ف يكون هناك قسمان:وتوصيات بسياسات ملموسة  تعتمدها اللجنة. وس

 

 }لإلحاطة واملةاقشة{  املةاقشات – 1 القسم

 

 }الختاذ قرار{ تجخيص توصيات السياسات - 2القسم 

 

 وثائق املعلومات األساسية: 

 اخلطوط التوجيهية للمندوبني  –السياسات عن هلذه الوثيقة: املائدة املستديرة 1 امللحق

 CFS 2015/42/2  موجز عن تقرير فريق اخلرباء رفيع املستوى وتوصياته بشأن املياه من أجل األمن

الغذائي والتغذية

 CFS 2015/42/3   تقرير فريق اخلرباء رفيع املستوى بشأن املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية- 

مشروع إطار القرارات املقرتح

 

 إطار العمل لتحقيق األم  الذااي  والتذاية يف األزمات املمتدة  )ب(

 }الختاذ قرار{

 

 املمتدة، األزمات يف والتغذية الغذائي األمن تحقيقل العمل إلطار عليها التفاوض جرى اليت النهائية النسخة ترفع سوف

 .إلقرارها اللجنة إىل
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 وثيقتا املعلومات األساسيتان:

 CFS 2015/42/4 إطار العمل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة

 CFS 2015/42/5  إطار القرارات مشروع -املمتدةإطار العمل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األزمات  

 

 التةسيق والروابط مع جلةة األم  الذااي  العامل  -خامسا

 }لإلحاطة واملةاقشة{

 

يسعى هذا البند من جدول األعمال إىل توطيد الروابط وتشجيع احلوار بني جلنة األمن الغذائي العاملي وغريها من 

سيكون هناك متكلم و. ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملي ياتأصحاب املصلحة املعنيني باألمن الغذائي والتغذية على املستو

لجمهور ليلقي خطابا موجزا بشأن املوضوع ومن ثم سيفتح باب املداخالت س ياتستومن هذه املكل من رئيسي 

احلاضرين. من أجل إفساح أكرب قدر ممكن من الوقت للمناقشات املفيدة، يرجى من املندوبني القيام مبداخالت دقيقة 

ة باملوضوع. البيانات الرمسية غري متوقعة خالل معاجلة هذا البند من جدول األعمال. وذات صل

 سيتم االستناد إىل املواضيع الواردة أدناه لتوجيه املناقشات:

 

 عجى املستوى العامل  )أ(
 

والنتائجاألهداف واإلجراءات : 2015 األمن الغذائي والتغذية يف جدول أعمال التنمية ملا بعد عام املوضوع:

 العدالة يف جمال املناخ –رئيسة مؤسسة ماري روبنسون ، Mary Robinson السيدة املتكلمة الرئيسية:

 

 عجى املستوى اإلقجيم  )ب(
 

تعزيز نظم توفري األغذية وعمليات حتسني التغذية على املستوى اإلقليمي املوضوع:

 نفيذي للتحالف العاملي من أجل حتسني التغذيةاملدير الت ،Marc Van Ameringenالسيد : املتكلم الرئيسي

 

 عجى املستوى الوطين ج()

 
 والتجارب املتعددة أصحاب املصلحة على املستوى الوطين لتحسني التغذية الُنهج املوضوع:

، مدير أساسي أقدم يف مكتب الرئيس والديوان، زمبابويMary Mubiالسيدة : املتكلم الرئيسي

 

اسية: وثيقة املعلومات األس

 CFS 2015/42/Inf.12 معلومات أساسية –ي التنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي العامل
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 ع  مسار العمل واألنشطة لجنةة حمدثةمعجومات  -سادسا

 

يسعى هذا البند من جدول األعمال إىل إطالع اللجنة على آخر املعلومات عن مسارات العمل احلالية واألنشطة األخرى 

 للجنة:

 

اإلطار االسرتاتين  العامل  لألم  الذااي  والتذاية  )أ(

}الختاذ قرار{

 

(" الذي ينطوي 2015)سيطلب من اللجنة أن تقر النسخة الرابعة "اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية 

غذائية املستدامة، ومصايد األمساك يف سياق النظم الواملياه الفاقد وامُلهدر من األغذية  على توصيات السياسات بشأن

املبادئ اخلاصة باالستثمارات الزراعية املسؤولة يف نظم واألحياء املائية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية،  وتربية

 .2014حبسب ما اعتمدت لدى الدورة احلادية واألربعني للجنة عام الزراعة واألغذية، 

 

 ن:وثيقتا املعلومات األساسيتا

 CFS 2015/42/7  لإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية الرابعةالنسخة (2015 GFS)

 CFS 2015/42/8  مشروع  –لألمن الغذائي والتغذية  مشروع إطار القرارات -العاملي  االسرتاتيجياإلطار

 إطار قرار

 

 ة باألسواق  نتايج املةتدى الرفيع املستوى لربط أصحاب احليازات الصذري )ب(

 }لإلحاطة واختاذ قرار{

 

سوف تنظر اللجنة يف نتائج املنتدى الرفيع املستوى لربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق الذي عقد يف 

 . وتشمل تلك النتائج:2015 يونيو/حزيران
 

 فهم مشرتك للفرص والتحديات اليت تعرقل وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل األسواق (1)

 قات متنوعة؛يف سيا

 السبل اليت ميكن من خالهلا للجنة املساهمة يف معاجلة تلك التحديات؛ (2)

توصيات واسعة النطاق حول جماالت العمل ذات األولوية من أجل تعزيز وصول أصحاب احليازات  (3)

 الصغرية إىل األسواق.

 

 وثيقتا املعلومات األساسيتان:

 CFS 2015/42/9  ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق نتائج املنتدى الرفيع املستوى ل 
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 CFS 2015/42/Inf.14  وثيقة  -أصحاب احليازات الصغرية باألسواقاملنتدى الرفيع املستوى لربط

 األساسيةاملعلومات 

 

إطار لرصد القرارات والتوصيات الصادرة ع  جلةة األم  الذااي : تقرير ع  نتايج  حنو )ج(

 العامل  الذااي األم   كفاءة جلةة بشأناستقصاء اآلراء 

 }ختاذ قراراللجمةاقشة و{

 

حبسب ما  2015 كفاءة جلنة األمن الغذائي العاملي" الذي أجري عام بشأنستقدم إىل اللجنة نتائج "استقصاء اآلراء 

 حنو" املعنونة CFS 2014/41/11لمقرتح املنهجي املفّصل يف الوثيقة وفقا لأوصت به الدورة احلادية واألربعون للجنة، 

والغاية هي إطالع اللجنة على وجهات نظر أصحاب إطار لرصد القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي". 

وإرشاد العمل املستقبلي بشأن تقييم فعالية  اإلصالحية املصلحة يف اللجنة فيما يتعلق بفعالية انتشارها وحتقيقها ألهدافها

 اللجنة. 

 

 اسية:وثائق املعلومات األس

  CFS 2015/42/10 تقرير عن  إطار لرصد القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي: حنو

 الغذائي العاملي  األمنكفاءة جلنة  بشأن نتائج استقصاء اآلراء

 CFS 2015/42/11 تقرير عن  والتوصيات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي: القراراتإطار لرصد  حنو

  مربع قرار – اآلراء بشأن كفاءة جلنة األمن الغذائي العاملي نتائج استقصاء

 CFS 2015/42/Inf.13 جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصيات تتبع قرارات 

 

 }ختاذ قراراللإلحاطة و{ واألولويات املتعدد السةواتبرنامج العمل  )د(

 

للجنة األمن الغذائي العاملي وأولوياتها للفرتة  سوف ُيطلب إىل اللجنة املوافقة على برنامج العمل املتعدد السنوات

 اختيار أنشطة اللجنة وترتيبها حبسب األولوية. املذكرة التوجيهية املراجعة بشأن يف ذلكمبا  2016-2017

 

 وثيقة املعلومات األساسية:

  CFS 2015/42/12 2017-2016العمل املتعدد السنوات للفرتة  برنامج 

 

  



C 2017/19 28 

 

 ذااي  العامل  ودورها يف الةهوض بالتذاية جلةة األم  ال -سابعا

 }لجمةاقشة{ 

 

 الدولي املؤمتر أعقاب يف التغذية، جمال يف بها القيام للجنة ميكن اليت املساهمات بشأن التوقعات مناقشة فرصة ستتاح

 .النهائي يرالتقر يف تدرجه لكي الصياغة جلنة إىل الرئيس، يتلوه ،مقتضب موجز وسيحال. بالتغذية املعين الثاني

 

 وثيقة املعلومات األساسية:

 CFS 2015/42/Inf. 18   معلومات أساسية –العاملي ودورها يف النهوض بالتغذية  الغذائيجلنة األمن 

 

 مسايل أخرى -ثامةا

 

 الرئيس انتخاب وسيجري. اإلدارية املسائل عن املعلومات آخر على األعمال جدول من البند هذا يف اللجنة ُتطلع سوف

 هلذه النهائي التقرير واعتماد 2016 عام يف للجنة املقبلة بالدورة اخلاصة الرتتيبات يف والبّت واملناوبني، واملكتب القادم

 . الدورة
 

 }الختاذ قرار{ انتخاب رييس جلةة األم  الذااي  العامل  واملكتب واملةاوبني )أ(

 }الختاذ قرار{ 2016 أكتوبر/تشري  األوليف  الرتتيبات اخلاصة بدورة جلةة األم  الذااي  العامل  )ب(

 }الختاذ قرار{ اعتماد التقرير )ج(

 

 واألنشطة األخرى خالل األسبوع: األحداث
 

 اخلاصة األحداث
 

 األم  الذااي  والتذاية يف جمالملزيد لتحقيق ا املعرفة واملهارات واملواهب لدى الشبابتةمية 

 

 النظم يف الشباب قدرات بناء جمال يف املستفادة والدروس التحديات بشأن التوعية إىل اخلاص االجتماع هذا يهدف

 من شبكات لبناء استخدامها ميكن اليت االتصال جهات من قائمة االجتماع حمصلة وستكون .والغذائية الزراعية

 عن حاالت ةدراس تتضمن متاحة أساسية معلومات وثيقة وهناك .الشباب قدرات تنمية بقضايا املعنية املنظمات

 الشباب لدى واملواهب واملهارات املعارف لبناء مبادرات

 

 األساسية: املعلومات وثيقة

 CFS 2015/42/Inf 15 األمن من جمال يف املزيد لتحقيق الشباب لدى واملواهب املهاراتو املعرفة تنمية 

 والتغذية الغذائي
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 مستدام حنو عجى والتذاية الذااي  األم  لتحقيق الصمود عجى القدرة بةاء

 

 ذلك يرتبط وكيف املرونة بناء بشأن اآلراء من منوعة جمموعة إىل لالستماع فرصة مبثابة اخلاص االجتماع هذا سيكون

 يف املصلحة أصحاب اخلاص االجتماع هذ يضم وسوف والتغذية. الغذائي األمن صعيد على استدامة أكثر مبحصالت

 املدني واجملتمع ةاملاحن اجلهاتو املعرفة ومؤسسات هلا مقرا روما من تتخذ اليت والوكاالت األعضاء البلدان من اللجنة

 الصمود، على القدرة بناء يساهم األخرية. السنوات يف السياقات من عدد من املستفادة اخلربات تبادلل اخلاص، والقطاع

 السكانية اجملموعات وبني كنااألم يف سيما وال األبعد، املدى على األغذية ونظم املعيشة سبل تكيفل األرواح إنقاذ يف

 واإلمنائية اإلنسانية النهج بني للوصل إطارا كذلك الصمود على القدرة وتوفر املتكررة. والضغوط للصدمات املعرضة

 يةالثان الدورة خالل املمتدة األزمات ظل يف والتغذية الغذائي األمن بشأن العمل إلطار املتوقع اإلقرار إىل ونظرا املختلفة.

 إىل السياسات من واالنتقال اإلطار هذ تشغيل كيفية ملناقشة جمااًل اخلاص االجتماع سيوفر للجنة، واألربعني

 اإلجراءات.

 

 األساسية: املعلومات وثيقة

 CFS 2015/42/Inf 16 مفاهيم إطار  والتغذية: الغذائي األمن أجل من الصمود على القدرة تعزيز 

 والشراكة التعاون أجل من هلا رامق روما من املتخذة للوكاالت

 

 والتذاية: الذااي  األم  أجل م  الشباب لجنةة: حدث
 

 لألفكار حاضةة

 

 من وذلك والغذائية، الزراعية النظم يف الشباب تشرك أن شأنها من اليت فكرتهم/مبادرتهم طرح إىل مدعوون الشباب

 وسوف التغذية. وسوء للجوع حد وضع على تساعد أن مملبادرته ميكن كيف يبّين واحدة دقيقة مدته مصور شريط خالل

 الشباب إشراك جماالت يف خرباء من مكونة جلنة إىل فكرتهم شخصيا يقدموا لكي والشابات بانشال من 10 انتقاء يتم

 بالشبا يتلقى وسوف وغريهم. واألكادمييني االجتماعيني والقادة املشاريع أصحاب يشمل مبا والتغذية الغذائي واألمن

 والتغذية. الغذائي األمن جمال يف الضالعة الفاعلة اجلهات من شبكة مع اتصاالت ويقيمون أفكارهم بشأن راجعة تغذية

 

 املوقع على املوضوع هذا عن فيديو أشرطة مشاهدة ميكن www.fao.org/cfs/videos 

 

 جانبية أحداث

 

 على اإلعالني والبيان اجلانبية لألحداث الزمين اجلدول مراجعة يرجىو األسبوع. أيام طوال جانبية أحداث ستنظم

 //:www.fao.org/cfs/cfs42http التفاصيل: من مزيد على االطالع أجل من للجنة اإللكرتوني املوقع

http://www.fao.org/cfs/videos
http://www.fao.org/cfs/cfs42/
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 املعجومات قسو

 

 األرضي الطابق يف املعلومات سوق يقعو اللجنة. بوالية صلةال ذات وادامل عرض إىل اللجنة يف املصلحة بأصحا سيدعى

  املكتبة. خارج الفاو ملبنى

 

 العامل  األغاية يوم

 

 ميالنو. إكسبو معرض يف به وسيحتفل األول أكتوبر/تشرين 16 اجلمعة يوم 2015 العاملي األغذية يومب االحتفال سيتم

 

 لجمةدوبني التوجيهية اخلطوط – العامل  الذااي  األم  جلةة يف السياسات ع  املستديرة ةاملايد  - 1 حقاملج
 

 األساسية املعجومات وثايق -1

 

 النقاش إلحاطة السياسات عن مستديرة مائدة لكل تقريرا والتغذية الغذائي باألمن املعين املستوى رفيع اخلرباء فريق أعّد

  باملعلومات.

 

 وهما: العامة للجلسة األساسية املعلومات على الرمسية الدورة وثائق من وثيقتان تويوحت
 

 العاملي الغذائي األمن جلنة على املعروض القرارات )إطار املقرتحة يةالسياس توصياتال من جمموعة مسودة ( أ)

 عمل إىل الوثيقة ذهه تستند أخرى. تقدميية أو مرافقة نصوص احلاجة، وعند العامة(، جلستها يف فيه لتنظر

 عينتهم الذين شاركنيامل ومن املهتمني اللجنة أعضاء من ألفويت املقرر يرأسه القرارات بأطر معين فريق

  املستوى. رفيع اخلرباء فريق تقرير نشر عقب االستشارية/ اجملموعة

  حرفيًا(. )املستنسخان املستوى رفيع اخلرباء فريق تقرير يف الواردان التوصيات وقائمة املوجز ( ب)

 

 وأهدافها املستديرة املايدة ججسة شكل -2

 

 اجللسة خالل ذلك وسيتم العتماده قراراتال اطار مشروع إعداد أجل من املطروحة القضايا مناقشة إىل اجللسة تهدف

   .احلسبان يف قشاتانامل خالل طرحت اليت اآلراء أخذ مع التلخيصية، العامة

 

 قبل من )املعني املستوى رفيع الفريق ومقدم السياسات، عن املستديرة املائدة رئيس ستديرةامل املائدة جلسة منصة سيعتلي

 املائدة يفتتح وسوف واملقرر. التقرير( نتائج تقديم أجل من املستوى رفيع اخلرباء لفريق التوجيهية اللجنة رئيس
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 ثم ومن بالتقديم. ليقوم املستوى رفيع خلرباءا فريق ممثل سيدعو الذي السياسات عن املستديرة املائدة رئيس املستديرة

  واملشاركني. اللجنة أعضاء وحماورة ملناقشة احلاضرون سيدعى

 

 القرارات إطار بشأن التوافق -3

 

 بشأن التلخيصية واجللسة السياسات عن املستديرة املائدة بني الفاصلة الفرتة يف للمقرر، ميكن احلاجة، دعت إذا

 جملموعة اجتماعا املقرر يعقدس االقتضاء وعند القرارات. إطار مشروع شأنب اآلراء توافق بناء ىعل يعمل أن السياسات،

 الواجب االعتبار إيالء مع وموعدها، االجتماعات وعدد املقرر أصدقاء جمموعة عمل طرق املقرر وسيحدد املقرر. أصدقاء

 اجتماعات يف املشاركة إمكانية يف النظر إىل مدعوة لوفودا العاملي. الغذائي األمن للجنة العامة اجللسة أعمال جدول إىل

 التقييم ومبمارسة املناقشات خالل بتأن األطراف كافة مواقف مبتابعة واستقاللية حبياد املقرر وسيقوم املقرر. ًأصدقاء

 وخالل توافق. إىل التوصل تيسر صياغة اقرتاح املقرر بوسع النقاش، وخالل املناقشات. سري طريقة إىل بالنسبة املناسب

 من 2015 األول أكتوبر/تشرين 14 قبل أعماهلا ختتتم أن املقرر أصدقاء جملموعة ينبغي للجنة واألربعني الثانية الدورة

 أكتوبر/تشرين 14 يف السياسات عن التلخيصية اجللسة انعقاد قبل القرارات إطار لرتمجة الكايف الوقت إتاحة أجل

  .2015 الثاني

 

 املشاركني إىل االجتماع نتائج بإبالغ اللجنة أمانة من مبساعدة املقرر، يقوم املقرر، أصدقاء اجتماعات من لك نهاية يف

 رؤساء خالل ومن االستشارية واجملموعة اللجنة مكتب خالل من واملشاركني، اللجنة أعضاء وإىل االجتماع يف

 اجملموعة. مستوى على احملرز التقدم بشأن اللجنة رئيسة ىلإ التقارير أيضًا املقرر ويرفع للفاو. اإلقليمية اجملموعات

 

 السياسات ع  املستديرة لجمايدة التجخيصية اجلجسة -4

 

 الرمسية باللغات خطية بصيغة أيضا يعمم الذي القرارات إطار مشروع ويقدم عملهم عن العامة اجللسة بإبالغ املقرر يقوم

 املناقشات، خالل الدعم يقدم أن املقرر إىل تطلب أن وميكنها التلخيصية النقاشات برتأس اللجنة رئيسة وتقوم الست.

   االقتضاء. حبسب
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 باء املرفق
 

الجنةة أعضاء
 

 أفغانستان
 اجلزائر
 أنغوال

 األرجنتني
 أرمينيا

 أسرتاليا
 النمسا

 أذربيجان
 البهاما جزر

 بنغالديش
 بيالروس
 بلجيكا

 بنن
 ت(القوميا املتعددة - )دولة بوليفيا

 البوسنة واهلرسك
 الربازيل
 بلغاريا
 فاسو بوركينا

 بوروندي
 فردي كابو

 الكامريون
 كندا

 أفريقيا الوسطىمجهورية 
 تشاد
 شيلي
 الصني

 كولومبيا
 الكونغو

 كوك جزر
 كوستاريكا

 ديفوار كوت
 كرواتيا

  كوبا
 قربص

 التشيكية اجلمهورية
 الدميقراطية عبيةالش كوريا مجهورية
 الدامنرك
 دومينيكا

 الدومينيكية اجلمهورية
 إكوادور

 العربية مصر مجهورية
 السلفادور

 االستوائية غينيا
 اإريرتي

 إستونيا
 إثيوبيا
 عضو(منظمة ) األوروبيد االحتا

 فيجي
 فنلندا
 فرنسا
 غابون
 غامبيا
 أملانيا
 غانا

 اليونان
 غواتيماال

 غينيا
 هاييت

 هندوراس
 هنغاريا
 آيسلندا
 اهلند

 إندونيسيا
 اإلسالمية( - )مجهورية إيران
 العراق
 آيرلندا

 إسرائيل
 إيطاليا
 اليابان
 األردن

 كازاخستان
 كينيا

 الكويت
 قريغيزستان

 التفيا
 لبنان

 ليبرييا
 ليبيا

 ليتوانيا
 لكسمربغ
 مدغشقر
 ماليزيا
 مالي

 موريتانيا
 املكسيك
 موناكو
 املغرب
 بيقموزام
 هولندا

 نيوزيلندا
 نيكاراغوا

 النيجر
 نيجرييا
 النرويج

 عمان سلطنة
 باكستان

 بنما
 باراغواي

 بريو
 الفلبني
 بولندا

 الربتغال
 قطر

 كوريا مجهورية
 مولدوفا مجهورية

 رومانيا
 الروسي االحتاد
 رواندا
 مارينو سان

 السعودية العربية اململكة
 السنغال

 سرياليون
 سنغافورة
 سلوفاكيا

 لوفينياس
 أفريقيا جنوب
 السودان جنوب
 إسبانيا
 النكا سري

 السودان
 السويد
 سويسرا
 تايلند

 السابقة اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية
 تيمور 
 توغو

 وتوباغو ترينيداد
  تركيا

 أوغندا
 أوكرانيا
 املتحدة العربية اإلمارات

 املتحدة اململكة
 املتحدة تنزانيا مجهورية
 ريكيةاألم املتحدة الواليات
 أوروغواي

 البوليفارية( – )مجهورية فنزويال
 اليمن
  زامبيا

زمبابوي
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 جيم املرفق
 

  بالوثايق قايمة

 

CFS 2015/42/1/Rev.3 املؤقت التفصيلي األعمال جدول 

CFS 2015/42/2 األمن أجل من املاء بشأن املستوى الرفيع اخلرباء فريق تقرير وتوصيات ملّخص 

 والتغذية الغذائي

CFS 2015/42/3 والتغذية الغذائي األمن أجل من املاء بشأن ستوىامل الرفيع اخلرباء فريق تقرير - 

 القرارات إطار

CFS 2015/42/4 املمتدة األزمات ظل يف والتغذية الغذائي األمن بشأن العمل إطار 

CFS 2015/42/5 القرارات إطار - املمتدة األزمات ظل يف والتغذية الغذائي األمن بشأن العمل إطار 

CFS 2015/42/7 والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي اإلطار من الرابعة النسخة  

 (2015 العاملي االسرتاتيجي )اإلطار

CFS 2015/42/8 العاملي( االسرتاتيجي )اإلطار والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي اإلطار - 

 القرارات إطار

CFS 2015/42/9 باألسواق الصغرية احليازات حابأص "ربط عن املستوى الرفيع املنتدى -  

 القرارات إطار

CFS 2015/42/9 Add.1 ملخص - باألسواق الصغرية احليازات أصحاب "ربط عن املستوى الرفيع املنتدى 

  الرئيس

CFS 2015/42/10 وتوصياتها: العاملي الغذائي األمن جلنة قرارات لرصد إطار حنو  

 العاملي الغذائي األمن جلنة فعالية شأنب اآلراء استقصاء نتائج عن تقرير 

CFS 2015/42/11 نتائج عن تقرير وتوصياتها: العاملي الغذائي األمن جلنة قرارات لرصد إطار حنو 

 القرارات إطار - العاملي الغذائي األمن جلنة فعالية بشأن اآلراء استقصاء

CFS 2015/42/12 2017-2016 للفرتة السنوات املتعدد العمل برنامج 

CFS 2015/42/Inf.1 Rev.2 املؤقت الزمين اجلدول 

CFS 2015/42/Inf.2 بالوثائق قائمة 

CFS 2015/42/Inf.3 العاملي الغذائي األمن جلنة عضوية 
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CFS 2015/42/Inf.4 األمن للجنة واألربعني الثانية الدورة يف واملراقبني واملشاركني باملندوبني قائمة 

 العاملي الغذائي

CFS 2015/42/Inf.5 األوروبي االحتاد من املقدم االختصاصات بيان 

CFS 2015/42/Inf.6 العاملي الغذائي األمن جلنة لرئيس االفتتاحية املالحظات 

CFS 2015/42/Inf.7 ميّثله من أو املتحدة األمم عام أمني بيان 

CFS 2015/42/Inf.8 ميّثله من أو اعةوالزر األغذية ملنظمة العام املدير بيان 

CFS 2015/42/Inf.9 ميثله من أو الزراعية للتنمية الدولي الصندوق رئيس بيان 

CFS 2015/42/Inf.10 ميثلها من أو العاملي األغذية لربنامج التنفيذية املديرة بيان 

CFS 2015/42/Inf.11 الغذائي باألمن املعين املستوى الرفيع اخلرباء لفريق التوجيهية اللجنة رئيس بيان 

  والتغذية

CFS 2015/42/Inf.12 أساسية معلومات - العاملي الغذائي األمن جلنة مع والروابط التنسيق 

CFS 2015/42/Inf.13 Rev.2 العاملي الغذائي األمن جلنة وتوصيات قرارات تتبع 

CFS 2015/42/Inf.14 وثيقة - باألسواق ريةالصغ احليازات أصحاب ربط بشأن املستوى الرفيع املنتدى 

 أساسية معلومات

CFS 2015/42/Inf.15 الغذائي باألمن للنهوض الشباب وكفاءات ومهارات معارف تطوير خاص: اجتماع 

 والتغذية

CFS 2015/42/Inf.16 إطار والتغذية: الغذائي األمن أجل من الصمود على القدرة تعزيز خاص: اجتماع 

 روما يف مقارها توجد اليت الوكاالت بني شراكاتال وإقامة للتعاون مفاهيمي

CFS 2015/42/Inf.17 العاملي الغذائي األمن جلنة يف واملراقبني املشاركني بني التمييز بشأن املعلومات آخر 

CFS 2015/42/Inf.18 أساسية معلومات وثيقة - التغذية تعزيز يف ودورها العاملي الغذائي األمن جلنة 

CFS 2015/42/Inf.19 العاملي الغذائي األمن جلنة رئيس نائب انتخاب 

 


