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لجنة األمن الغذائي العالمي
الدورة الثالثة واألربعون
"إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"
روما ،إيطاليا 21-17 ،أكتوبر/تشرين األول

2016

مذ ّكرة المقرر بشأن اإلجراءات والخطوط التوجيهية
الموجهة إلى المندوبين لتحقيق التقارب بين السياسات الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة
ّ
لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ،بما في ذلك دور الثروة الحيوانية
 13أكتوبر/تشرين األول

2016

أصحاب املصلحة املوقرون يف اللجنة،
حتية طيبة وبعد،
يسرررأ أن أحيطكم علما بأن املفاوضررات ،اليت جرت يومي  8و 9سرربتم /أيلول ويوم  12أكتوبر/تشررين األول،
بش ر ررأن االتفاق على توص ر رريات ثل التقارب بني الس ر ررياس ر ررات اخلاص ر ررة بالتنمية الزراعية املس ر ررتدامة لتحقيق األمن الغذائي
والتغذية  -أي أدوار للثروة احليوانية؟ ،قد أس ر ر ر ر ر ررفرت عن املوافقة على الوثيقة ب كامل ها .وإن النس ر ر ر ر ر ررخة املنبثقة عن هذه
املفاوض ررات متاحة جبميع اللغات باعتبارها وثيقة من وثائق الدورة (الوثيقة  .)CFS 2016/43/2/Rev.1وس ررتعر هذه
الوثيقة يف  17أكتوبر /تشرين األول لغر إقرارها يف اجللسة العامة.
ونظرا إىل أننا كنا من التوص ررل إىل توافق يف ا راء بش ررأن الوثيقة بكاملها ،فإأ س ررأقرتح على رئيسر رة اللجنة أن
خنص ر اجللسررة العامة بعد رهر يوم االثنني (اجللسررة ثالثا (أ)) إلجراء مناقشررة تطلعية صصرروى فحوى تقرير فريق اخل اء
وبش ر ر ررأن تنفيذ التوص ر ر رريات املتفق عليها بعد اإلص ر ر ررغاء إىل رئيس الفريق املس ر ر رروشل عن املش ر ر ررروع التابع لفريق اخل اء الرفيع
املس ر ررتوى وإقرار التوص ر رريات .وس ر ررأبلغ رئيسر ر رة اللجنة بأننا لن نكون حباجة إىل تكريس الوقت يف اجللسر ر رة العامة هلذا البند
من جدول األعمال بعد رهر يوم اخلميس 20 ،أكتوبر /تشرين األول.
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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وأود أن أشكر مجيع أصحاب املصلحة على ما قاموا به من عمل دشوب وما حتلوا به من روح تعاون على مدى
األشر ررهر القليلة املاضر ررية للعمل معا من أجل التوصر ررل إىل توافق يف ا راء ،وعلى اسر ررتعدادهم جتريب طريقة عمل جديدة.
وإنين أش ر ر ررجع مجيع أص ر ر ررحاب املص ر ر ررلحة على اس ر ر ررتعرا التوص ر ر رريات املتفق عليها خالل العملية التحض ر ر ر ر ية الش ر ر رراملة
وعلى الوصول إىل اجللسة العامة مستعدين إلقرارها ،وأهنئ الزمالء الذين عملوا يدا بيد من أجل التوصل إىل اتفاق.
أشكركم جزيل الشكر وأتطلع قدما إىل رشيتكم يف الدورة الثالثة واألربعني للجنة.
يف االحتاد قوة!

سعادة السف

Yaya Olaniran

مقرر عملية حتقيق التقارب بني السياسات
التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ،أي أدوار للثروة احليوانية؟

