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 (؛QRالوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه 

 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
 www.fao.orgوميكن 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، 

 التوجيهية والخطوط اإلجراءات بشأن المقرر مذّكرة
 المستدامة الزراعية بالتنمية الخاصة السياسات بين التقارب لتحقيق المندوبين إلى الموّجهة

 الحيوانية الثروة دور ذلك في بما والتغذية، الغذائي األمن لتحقيق
 

 2016 /تشرين األولأكتوبر 13 

 
 ، املوقرون يف اللجنة أصحاب املصلحة 

 
 حتية طيبة وبعد، 

 
، تشرررين األولأكتوبر/ 12يوم و أيلول سرربتم / 9و 8يومي اليت جرت  ،بأن املفاوضررات حيطكم علما  يسرررأ أن أ 
ألمن الغذائي قيق اتحبالتنمية الزراعية املسررررررتدامة ل اخلاصررررررةالسررررررياسررررررات بني تقارب الاالتفاق على توصرررررريات  ثل بشررررررأن 
ة عن هذه وإن النسررررررررررررررخة املنبثق. هاكاملبالوثيقة املوافقة على عن  تأسررررررررررررررفر ، قد ؟ثروة احليوانيةأدوار للأي  - والتغذية

ذه وسررررتعر  ه. (CFS 2016/43/2/Rev.1)الوثيقة دورة الوثيقة من وثائق باعتبارها ميع اللغات متاحة جباملفاوضررررات 
 العامة. ة إقرارها يف اجللسغر  تشرين األول لأكتوبر/  17يف  الوثيقة

 
لجنة أن ال ةى رئيسررررقرتح علفإأ سررررأ ها،كاملباء بشررررأن الوثيقة ا من التوصررررل إىل توافق يف ا ر كن  إىل أننا   ونظرا   

رير فريق اخل اء قجراء مناقشررة تطلعية صصرروى فحوى تإللسررة ثالثا )أ(( اجللسررة العامة بعد رهر يوم االثنني )اجلصرر  خن
الرفيع  اخل اءفريق التابع ل املسرررررررروشل عن املشررررررررروعفريق الرئيس صررررررررغاء إىل تنفيذ التوصرررررررريات املتفق عليها بعد اإلبشررررررررأن و 

البند ذا هلالعامة  ةيف اجللسرررررتكريس الوقت إىل نكون حباجة أننا لن بلجنة ال ةرئيسرررررغ وسرررررأبل  . املسرررررتوى وإقرار التوصررررريات
 األول. أكتوبر/ تشرين 20 اخلميس، يوم رهر األعمال بعد جدول من
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 دىم على تعاون من روح بهشوب وما حتلوا د ما قاموا به من عمل على املصلحة أصحاب مجيع أشكر وأود أن 
. مل جديدةع جتريب طريقة ماسررررتعداده وعلى ا راء، يف توافق إىل من أجل التوصررررل معا   للعمل املاضررررية القليلة األشررررهر
 لشرررررررراملةا التحضرررررررر ية العملية خالل عليها املتفق التوصرررررررريات على اسررررررررتعرا  املصررررررررلحة أصررررررررحاب مجيع أشررررررررجع وإنين
 .اتفاق إىل يدا بيد من أجل التوصل عملوا الذين الزمالء وأهنئ اجللسة العامة مستعدين إلقرارها، إىل الوصول وعلى
 

 .يف الدورة الثالثة واألربعني للجنة رشيتكم إىل قدما   أشكركم جزيل الشكر وأتطلع 
 

 !  يف االحتاد قوة 
 
 

 Yaya Olaniran سعادة السف 
 

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


