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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

 األدنى للشرق

 والثالثون الثالثة الدورة

 2016 أيار/مايو 13-9 ،إيطاليا ،روما

 العاملي الغذائي األمن جلنة عن آخر املعلومات

 

 موجز

 

. اإلقليمية للمؤمترات األخرية الدورات انعقاد منذ عامتني جلستني( اللجنة) العاملي الغذائي األمن جلنة عقدت 

  املسؤولة باالستثمارات اخلاصة املبادئ اللجنة أقّرت العاملية، السياسات تقارب جمال يف تلعبه الذي الدور مع ومتاشيًا

  توصيات تقديم ومت. املمتدة األزمات ظل يف والتغذية الغذائي األمن بشأن العمل وإطار األغذية، ونظم الزراعة يف

 والتغذية الغذائي باألمن املعين املستوى الرفيع اخلرباء فريق أعّدها اليت الثالثة التقارير أساس على السياسات جمال يف

 األحياء وتربية األمساك ومصايد املستدامة، الغذائية النظم سياق يف األغذية من واملهدر الفاقد: وهي( اخلرباء فريق)

 رفيع منتدى اللجنة ونّظمت. والتغذية الغذائي األمن أجل من واملياه والتغذية؛ الغذائي األمن لتحقيق املستدامة املائية

 جانب إىل للجنة العامة اجللسة على نتائجه وُعرضت. باألسواق الصغرية احليازات أصحاب ربط بشأن املستوى

 فيها. النظر اللجنة لتواصل حتديدها مت جماالت

 

 أنشطة الختيار التوجيهية واملذكرة 2017-2016 السنتني لفرتة السنوات املتعدد عملها برنامج اللجنة وأقرت 

 .املستقبل يف اللجنة

 

 اللجنة. عن الصادرة بالسياسات املتعّلقة املنتجات تنفيذ تشجيع إىل أيضًا مدعو اإلقليمي املؤمتر وإن 
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  اللجنة وافقت كما. اللجنة عن الصادرة والتوصيات القرارات لرصد إطار لوضع العمل من املزيد أجري وأخريًا، 

 .إصالحها منذ اللجنة لفعالية خارجي تقييم إجراء الرامي إىل الطلب على

 

 إليها اإلقليمي املؤمتر عناية لفت ينبغي اليت املسائل

 

 وجه على ،اإلقليمي املؤمتر من وُيطلب. عنها الصادرة بالنتائج علمًا اإلحاطة إىل اإلقليمي املؤمتر اللجنة تدعو 

  فعالة بصورة املصلحة أصحاب مجيع مشاركة وتشجيع السنوات املتعدد اللجنة عمل برنامج يف النظر اخلصوص،

 .2017-2016 الفرتة يف اللجنة ستنفذها اليت األنشطة يف

 

 املعلومات آخر على( الفاو) والزراعة األغذية ملنظمة اإلقليمية املؤمترات إطالع يف الوثيقة هذه من الغاية وتكمن -1

  2014 سنة يف اإلقليمية للمؤمترات األخرية الدورات منذ العاملي الغذائي األمن جلنة عن الصادرة النتائج أبرز عن

 .2017-2016 الفرتة يف بتنفيذها اللجنة ستقوم اليت الرئيسية األنشطة وعن

 

 للجنة العامة اجللسات عن الناشئة الرئيسية واملداوالت النتائج ُعرضت ،2009 سنة يف اللجنة إصالح ومنذ -2

 األمن حوكمة تعزيز بهدف ،2014و 2012و 2010 األعوام يف اإلقليمية للمؤمترات األخرية الثالث الدورات على

 .الوطنية/اإلقليمية واجلهود العاملية االلتزامات بني الروابط تعزيز خالل من والتغذية الغذائي

 

 السياسات بني التقارب   -أوال
 

 1األغذية ونظم الزراعة يف املسؤولة باالستثمارات اخلاصة املبادئ   -ألف

 

 2014 األول تشرين/أكتوبر يف األغذية ونظم الزراعة يف املسؤولة باالستثمارات اخلاصة املبادئ اللجنة أقّرت -3

 - االستثمارات أنواع مجيع املبادئ هذه وتعاجل. املتعددين املصلحة أصحاب بني سنتني ملدة تشاورية عملية إجراء بعد

 املصلحة أصحاب جلميع ميكن إطارًا توفر وهي. الغذائي النظام طول على - والصغرية والكبرية واخلاصة العامة

 وفرادى للشركات، االجتماعية املسؤولية وبرامج الوطنية، التنظيمية واألطر والربامج السياسات وضع عند به االستعانة

 املدني اجملتمع ومنظمات اخلاص والقطاع احلكومات فيها تتفق اليت األوىل املرة املبادئ هذه ومتثل. والعقود االتفاقات

 تنطوي على ما األكادميية واألوساطوغريها من املؤسسات  البحوث ومؤسسات التنمية ومصارف املتحدة األمم ووكاالت

 .والتغذية الغذائي األمن حتقيق يف تساهم اليت األغذية ونظم الزراعة يف املسؤولة االستثمارات عليه

 

  

                                                           
1  http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf 



3 NERC/16/8 Rev.1 

 

 2املمتدة األزمات ظل يف والتغذية الغذائي األمن بشأن العمل إطار   -باء

 

 بعد 2015 األول تشرين/أكتوبر يف املمتدة األزمات ظل يف والتغذية الغذائي األمن بشأن العمل إطار إقرار مت -4

 عرب السياسات جمال يف توجيهات العمل إطار ويوفر. املتعددين املصلحة أصحاب بني سنتني ملدة تشاورية عملية إجراء

 سياسيًا توافقًا اإلطار ويشّكل. اختاذها ميكن اليت بها املرتبطة اإلجراءات وتوصيف التجارب على قائمة مبادئ حتديد

 ونقص الغذائي األمن النعدام احلرجة التجليات معاجلة كيفية حول املصلحة أصحاب من واسعة جمموعة بني عامليًا

 انعدام وراء الكامنة األسباب حل يف واملساهمة املمتدة، األزمات ظل يف تتعاظم حمددة حتديات مع والتكيف التغذية،

 .السياقات هذه يف التغذية ونقص الغذائي األمن

 

 األمن لتحسني بدور يضطلعون الذين املصلحة أصحاب مجيع هم املبادئ هذه من املستهدفون واملستخدمون -5

 وكذلك واألطول، القصري املديني على املساعدة يقدمون الذين أولئك أي املمتدة، اتاألزم حاالت يف والتغذية الغذائي

 .وتغذيتهم الغذائي أمنهم حتقيق يف يلعبون دورا الذين أولئك

 

 املستوى الرفيع اخلرباء فريق تقارير إىل املستندة السياسات جمال يف التوصيات   -جيم

 والتغذية الغذائي باألمن املعين

 

 سياق يف األغذية من واملهدر الفاقد: وهما اللجنة طلبتهما ذينلال التقريرين ،2014 عام يف اخلرباء، فريق قّدم -6

  وباإلضافة. والتغذية الغذائي األمن لتحقيق املستدامة املائية األحياء وتربية األمساك ومصايد املستدامة، الغذائية النظم

  املناقشات لتزويد استخدامها مت والتغذية الغذائي لألمن والناشئة احلرجة القضايا بشأن مذكرة الفريق أعّد ذلك، إىل

 .باملعلومات 2017-2016 املالية للفرتة السنوات املتعدد العمل لربنامج التحضريات عن

 

 .والتغذية الغذائي األمن أجل من املياه حول تقريرًا اخلرباء فريق أعّد ،2015 عام ويف -7

 

 املوائد مناقشات عن املنبثقة السياسات جمال يف التوصيات إىل باإلضافة اخلرباء، فريق تقارير مجيع وإن -8

 اإللكرتوني املوقع على التالية املخصصة الصفحة على متاحة اللجنة، أقّرتها واليت عامة جلسة كل يف املنعقدة املستديرة

 مستوى على هامة توجيهات التوصيات هذه تشكل. وhome/products/ar/-http://www.fao.org/cfs/cfs :للجنة

 .املصلحة أصحاب من واسعة جمموعة املستقبل يف ستتخذها اليت اإلجراءات إىل بالنسبة السياسات

 

  

                                                           
2  http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/FFA/CFS_FFA_Final_Draft_Ver2_EN.pdf 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/ar/
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 :التالية التقارير املقبلة السنتني فرتة يف املستوى الرفيع اخلرباء فريق وسيعد 
 

 (2016) احليوانية الثروة دور ذلك يف مبا والتغذية، الغذائي األمن لتحقيق املستدامة الزراعية التنمية 

 (2017) والتغذية الغذائي األمن لتحقيق املستدامة احلراجة 

 (2017) األغذية ونظم التغذية 

 

 باألسواق الصغرية احليازات أصحاب ربط بشأن املستوى الرفيع املنتدى   -دال

 

. 2015 حزيران/يونيو 25 يف باألسواق الصغرية احليازات أصحاب ربط بشأن املستوى الرفيع املنتدى ُعقد -9

  العاملي األغذية وبرنامج الزراعية للتنمية الدولي والصندوق الفاو من فين بدعم احلدث هذا تنظيم اللجنة وتوّلت

 على لعرضها  3األساسية املعلومات وثيقة إلعداد اخلاص القطاع وآلية املدني اجملتمع آلية من مساهمات ومع

 أصحاب يواجهها اليت الوقائع إىل استنادًا السياسات على التداعيات ملناقشة فرصة املنتدى وشّكل. املناقشات

  املستخلصة الدروس عن فضاًل ،يتسم بالعوملة غذائي نظام ضمن األسواق يف فاعلة أطرافًا بصفتهم الصغرية احليازات

 .4باألسواق أنفسهم لربط فرصًا املزارعني وجمموعات املزارعون فيها وجد ملموسة مناذج من

 

 وأنشطتها العاملي الغذائي األمن جلنة عمل مسارات   -ثانيا
 

 20175-2016 للفرتة السنوات املتعدد العمل برنامج   -ألف

 

 السنتني لفرتة السنوات املتعدد العمل برنامج 2015 األول تشرين/أكتوبر يف اللجنة اعتمدت -10

 :التالية األنشطة على اللجنة وافقت لذلك، ونتيجة .2016-2017
 

  (2017-2016) التغذية يف وإسهامها العاملي الغذائي األمن جلنة دور 

  (2017-2016) املستدامة التنمية أهداف يف العاملي الغذائي األمن جلنة اخنراط 

  (2016) باألسواق الصغرية احليازات أصحاب ربط حول املستوى الرفيع املنتدى متابعة 

  (2017) والتغذية الغذائي األمن سياق يف املرأة متكني بشأن العاملي الغذائي األمن جلنة منتدى 

  الغذائي األمن على والتبعات الريفية املناطق يف والتحّول التحّضر حول العاملي الغذائي األمن جلنة منتدى 

 (2017-2016) والتغذية

 (2017-2016) والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي اإلطار عن حمّدثة معلومات 

 

                                                           
3  http://www.fao.org/3/a-av042a.pdf 
4  http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/Events/HLF_Small/CFS_HLF_Smallholders_Chairs_Summary.pdf 
5  http://www.fao.org/3/a-mo317a.pdf 
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 2019-2018 للفرتة العاملي الغذائي األمن جلنة أنشطة الختيار منّقحة توجيهية مذكرة اللجنة أقرت كما -11

 .(CFS 2015/42/12ة الوثيق من 1 امللحق)

 

 العاملي الغذائي األمن جلنة عن الصادرة والتوصيات القرارات لرصد إطار حنو   -باء

 

 قرارات لرصد منهجيًا اقرتاحًا ،2014 األول تشرين/أكتوبر يف واألربعني احلادية دورتها خالل اللجنة، أقّرت -12

 .اللجنة يف املصلحة أصحاب آلراء مسح بتنفيذ بدءا اللجنة لفعالية أساسي تقييم إجراء أمانتها من وطلبت اللجنة

 

 جلنة لفعالية املسح بنتائج ،2015 األول تشرين/أكتوبر يف واألربعني الثانية دورتها خالل اللجنة، متوسّل -13

 فيها؛ واملشاركة اللجنة مشولية منها جماالت مجلة يف ،6اللجنة فعالية عن أولية صورة يعطي الذي الغذائي األمن

 املفتوحة العمل جمموعة من وُطلب. السياسات تقارب وتعزيز األدلة؛ على القائمة القرارات واختاذ واالخنراط؛ والتنسيق

 اإلقليمي والتمثيل والشمول املشاركة حسن لضمان األساسية االختصاصات 2016 عام يف إعداد بالرصد املعنية العضوية

 للجنة واألربعني الثالثة الدورة خالل عاملي مواضيعي حدث تنظيم على اجملموعة ووافقت بالرصد، املتصلة األحداث يف

 األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط" استخدام طريقة على واالطالع اخلربات لتبادل

 التطّوع إىل األعضاء البلدان اللجنة دعت كما. وتطبيقها" الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك ومصايد

 ومناقشة اللجنة، أمانة من بدعم القطري، املستوى على اللجنة لفعالية وطوعية معمقة تقييمات تنفيذ عمليات الختبار

 .بالرصد املعنية العضوية املفتوحة العمل جمموعة مع النتائج

 

 2016 - العاملي الغذائي األمن جلنة فعالية تقييم   -جيم

 

 تقييم إجراء طلبها على ،2015 األول تشرين/أكتوبر يف واألربعني الثانية دورتها خالل اللجنة، أّكدت -14

 اللجنة التقييم هذا وسيساعد. املوارد بتوافر رهنًا 2016 عام يف ينفذ أن على إصالحها، منذ اللجنة لفعالية خارجي

. النسبية وميزاتها قوتها مكامن على االرتكاز من وسيمّكنها متغّيرة، عاملية بيئة يف املستقبلية للتحديات التصدي على

  املستدامة التنمية خطة سياق يف ستلعبه الذي الدور يف األخرية تنظر فيما اللجنة تطوير عملية باملعلومات سيزود كما

 خمتلفة فاعلة وجهات هيئات تقوم حيث املتحدة، األمم ملنظومة ًامعارف التقييم هذا يوّلد أن املتوّقع ومن. 2030 لعام

 .له منوذجًا العاملي الغذائي األمن جلنة من يّتخذ قد املصلحة أصحاب متعدد نهج بوضع الكفيلة الطرق بدراسة

 

  

                                                           
6  http://www.fao.org/3/a-mo151a.pdf 
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 إليها اإلقليمي املؤمتر عناية لفت اليت ينبغي املسائل   -ثالثا

 

 وجه على اإلقليمي، املؤمتر من وُيطلب. عنها الصادرة بالنتائج علمًا اإلحاطة إىل اإلقليمي املؤمتر اللجنة تدعو -15

  فعالة بصورة املصلحة أصحاب مجيع مشاركة وتشجيع السنوات املتعدد اللجنة عمل برنامج يف النظر اخلصوص،

 املنتجات تنفيذ تشجيع اإلقليمي املؤمتر من يرجى كما. 2017-2016 الفرتة يف اللجنة ستنفذها اليت األنشطة يف

 .اللجنة عن الصادرة بالسياسات املتعّلقة

 


