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 (؛QRاالستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز 
  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

A 

 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة الثالثة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2016أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، 

 الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي
 الحدث العالمي المواضيعي - 

 
 

 الكلمات االفتتاحية
 

، رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضييييييييييوية املعنية بالرلييييييييييد، ا د  العاملي Robert Sabiitiسيييييييييييقد م السيييييييييييد  
اق املسيييي ولة  ياألة األراضييييي ومصييييايد األ ا  وال ابات   سييييياخلطوط التوجيهية الطوعية بشييييحلو ا وكمة عن املواضيييييعي 

 األمن ال ذائي الوطين )اخلطوط التوجيهية(.
 

 التحضيرات -أوالا 
 
ق( أهداا ا د  والنتائا املتوق عة منو وجدوا األعماا و ة عامة  Gregory Myers1 سيييعرا السيييد -1 )املنسيي 

 .املقدمةاإلسهامات عن املعلومات الواردة   
  

                                                
مفاوضات جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية باخلطوط التوجيهية الطوعية اليت أد ت إىل إقرار هذه  Gregory Wilson Myersترأس السيد   1

 .2012اخلطوط التوجيهية الطوعية   عام 



2 CFS 2016/43/Inf.17/Rev.1 

 تبادل الخبرات والممارسات الجيدة -ثانياا 
 

 عروض الخبراء -ألف
 
جتارهبم مع الرتكيز بشييييكل خاى على التتديات اليت وا مواجهتها والنتائا اليت    2وسيييييعرا اخلااش املشيييياركوو -2

ما وخض عنها من و  حتقيقها وعلى املمارسييييات ا يدة اليت سييييا ا   ما  جتارهبم. وسيييييناقشييييوو كي  أو  ييييكل جتارهبم
مصيييييييايد األ ا  حياألة األراضيييييييي و نتائا قد سييييييياهم   حتقيق هدا اخلطوط التوجيهية الطوعية املتمثل   حتسييييييي  حوكمة 

ق   غذاش  عن اإلعماا املطرد للت واملهمشيييي ،  ضييييالا  املسييييتضييييعف وال ابات ملصييييلتة ا ميع مع الرتكيز على األ ييييخاى 
توجيهية اليت اتبعا هنجاا مماثالا عند تنفيذ اخلطوط ال اإلسيييييييييييييهاماتجتارهبم بنتائا  كيفية ارتباطكاٍا. كما سييييييييييييييناقشيييييييييييييوو  

 را آلية اجملتمع املدين حتليالا الستخدام هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها.الطوعية. وستع
 

 النها  اخلبري
األم   Ali Mohamed Camaraالسيييييييييييييييييييييييد 

 يييييييييذ  للمجلس الوطين لامن ال ييييييييذائي،التنف
واملسييييتشييييار اخلاى لرئيس الوألراش حوا مسييييائل 

 السن اا األمن ال ذائي، 

القانونية واملتعل قة بالسيييييياسيييييات وإنشييييياش إليييييال  األطر  ممثل حكومي
 منصات متعددة ألتاب املصلتة

 إعييداد قسيييييييييييييييم مييدير، Ir. Wiratnoالسييييييييييييييييييد 
، وألارة البيئييية االجتمييياعيييية للتراجييية األراضيييييييييييييييي
 إندونيسيا وال ابات،

 التش يل ممثل حكومي

 Juan Pablo Diaz Granadosالسيييييييييييييييييييييييييييييييد 

Pinedo نييييييائييييييي وألير التنمييييييية الريفييييييية، وألارة ،
 الزراعة والتنمية الريفية، كولومبيا

 التوعية وتنمية القدرات ثل حكوميمم

 األم  العام للمنتدى Naseegh Jafferالسيييد 
ق منو األ ا ،  مصيييييييييايد   للعامل  العاملي سييييييييي 

لييية التييابعيية آرليييييييييييييييييد الجمموعيية العمييل املعنييية بيي
 اجملتمع املدين

 كا ة الُنها آلية اجملتمع املدينممثل عن 

، ميييييييدير John Young Simpsonالسيييييييييييييييييييييييد 
 Duxtonاألعماا التجارية الزراعية    يييييييييييييييركة 

 إلدارة األلوا

 التش يل القطاع اخلاىآلية ممثل عن 

 
 مناقشات الجلسة العامة -باء

 
 إو املشارك  مدعووو إىل طر  أسئلتهم على اخلااش وتقدمي تعليقاهتم على العروا املقد مة بناش على خااهتم. -3
 

                                                
األ الرغبة   عرا مستويات خمتلفة من املسا ات )وطنية وإقليمية وعاملية( إىل جاني إبر  وإىل اإلسهاماتأ ية  إىلتستند مالمح اخلااش املقرتحة   2

 تنو ع اخلاات اليت يتمتع هبا أعضاش اللجنة وألتاب املصلتة  يها.
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 الخاتمة -ثالثاا 
 
ق مداوالت ا لسيييييييية مع الرتكيز على التقد م ا رأل   تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية وحتقيق  -4 سيييييييييلخ   املنسيييييييي 

 هد ها األساسي مبا   ذلك أوجو ماحها والقيود والتتديات واملمارسات ا يدة املرتبطة هبا.
 
 نة األمن ال ذائي العاملي، ا د  وسيييتعرا االسيييتنتاجات وسيييوا متتم سيييعادة السييييدة أمرية قرناى، رئيسييية  -5

 اليت سُتضم  إىل التقرير النهائي.


