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جلنة األمن الغذائي العاملي
الدورة الثالثة واألربعون
"إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"
روما ،إيطاليا 21-17 ،أكتوبر/تشرين األول 2016

جدول األعمال والصيغة :من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام :2030
الدروس املستفادة من عمليات االستعراض الوطنية التطوعية األوىل
تطوع  22بلدا ،يف عام  ،2016للمشاركة يف العملية األوىل لإلبالغ الطوعي الوطين عن التقدم احملرز
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يف أهداف ال تنمية املستدامة اليت جتري يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة التابع لألمم
املتحدة (املنتدى السياسي) .وقد دعت اللجنة تلك البلدان إىل أن تقوم ،خالل الدورة الثالثة واألربعني ،بتقاسم جتاربها
عن اجلهود األوىل اليت تبذهلا بهدف حتقيق غايات خطة التنمية لعام  2030ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية ضمن
السياق اخلاص بها ،ومعاجلة حتديات حمددة من خالل اعتماد سياسات وطنية ،بدعم من املؤسسات الوطنية وبالعمل
معا مع أصحاب املصلحة الوطنيني.
ودُعيت البلدان الثمانية اليت استجابت لدعوة اللجنة (الصني وإكوادور ومصر وفنلندا وفرنسا واملكسيك
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والنرويج وسويسرا) إىل مناقشة جتاربها مع أصحاب املصلحة اآلخرين يف اللجنة .وإن إسهامات البلدان ترد جممعة
يف الوثيقة املعنونة "من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  :2030الدروس املستفادة من عمليات
االستعراض الوطنية التطوعية األوىل  -وثيقة معلومات أساسية" (.)CFS2016/43/Inf/(22

مالحظات استهاللية
"تنفيذ" خطة عام  2030ضمن والية جلنة األمن الغذائي

السيد ( Willem Olthofاالحتاد األوروبي) ،رئيس الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()RQ؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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مقدمة
الدروس املستفادة من عمليات االستعراض الوطنية التطوعية العامة ،ومن املناقشات املواضيعية بشأن مسألة األمن
الغذائي ،يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام 2016

السيد  ،David Nabarroاملستشار اخلاص املعين خبطة التنمية املستدامة لعام  ، 2030املُيسر

فريق اخلرباء  :1االستفادة من اهلياكل املؤسسية واألطر القانونية القائمة لتكييف أهداف التنمية املستدامة
مناقشة تفاعلية:





مصر
املكسيك
النرويج
الضيوف املتحدثون :حكومات حملية أو برملانيون

فريق اخلرباء  :2دمج األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة وأهداف التنمية املستدامة السبعة عشر غري القابلة
لالنقسام مع األولويات القطرية لألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة
مناقشة تفاعلية:





فرنسا
الصني
آلية القطاع اخلاص
الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرا هلا

فريق اخلرباء  :3العمل معا :األخذ بزمام خطة عام  2030ملا في اا ح الناس من خالل مجيع مستويات التعاون
مناقشة تفاعلية:





إكوادور
فنلندا
سويسرا
آلية اجملتمع املدني

خالاة
من التنسيق العاملي إىل العمل احمللي والعكس :أهمية تبادل دروس أصحاب املصلحة املتعددين

السيد  ،David Nabarroاملستشار اخلاص املعين خبطة التنمية املستدامة لعام  ، 2030امليسر

