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 (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
  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 

 المؤتمر
 األربعون الدورة

 2017 تموز/يوليو 8-3 روما،
 العالمي الغذائي األم  للجنة ربعي واأل الثالثة الدورة تقرير

 (2016 األول تشري /أكتوبر 21-17)روما، 
 

 موجز
 

 إن اللجنة: 
 

 الغذائي مناأل حتقيق أجل من املسييييتدامة الزراعية "التنمية أقرت التوصيييييات ل ااس السييييياسييييات بشيييي ن )أ(
جعت باألسيييييوا " و ييييي الصيييييغ ة احليازات أصييييي ا  وبشييييي ن "رب  احليوانية؟" للثروة أدوار أي: والتغذية

 مجيع أص ا  املصل ة على نشرها واستخدامها ودعم تطبيقها؛

 2030وأقرت املقرتحات املتعلقة بالكيفية اليت ستساهم هبا اللجنة ل النهوض خبطة التنمية املستدامة لعام  ) (
 ؛2017-2016النهوض بالتغذية، مبا ل ذلك من خالس أنشطة حمددة ل فرتات ما بني الدروات و 
  إىل بالنسبةو  املنتدى السياسي الرفيع املستوى، إىل مبا رة ستقدم إسهامات منتظمة اللجنة أن وقررت )ج(

اللجنة  مسيييييا ة بإقرار اللجنة مكتب كّلفت  ،2017 عام ل املسيييييتوى الرفيع السيييييياسيييييي املنتدى اجتماع
 اللجنة؛ من قبل رئيس ست اس اليت

 الغذائي ألمنا جلنة قرارات تطبيق ااس ل اجليدة واملمارسييات التجار  لتشيياطر وأقرت االختصيياصييات )د(
 هذا واإلقليمية والعاملية، ول الوطنية املسييييييييييييييتويات على أحداث تنظيم خالس من وتوصيييييييييييييييا ا العاملي

 احلوكمة  نبشيييييي الطوعية التوجيهية اخلطوط عن اسييييييتخدام العاملي ضيييييييعياملوا باحلدث الصييييييدد، رّحبت
 والغابات ل سيا  األمن الغذائي الوطين؛ األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة

 أصييييي ا  ددةاملتع الشيييييراكات"عن  دراسييييية املسيييييتوى التابع للجنة إجراء الرفيع اخلرباء فريق وطلبت من )ه(
 اجللسييية على ، وعرضيييها"2030 عام خطة إطار ل وحتسيييينهما والتغذية لغذائيا لتمويل األمن املصيييل ة
 ؛2018 عام ل للجنة العامة

واعتمدت معيار اختيار إضييييييييافيا يتعلق ب نشييييييييطة اللجنة ل املسييييييييتقبل من أجل النظر ل مدى جدواها  )و(
نامج عمل اللجنة ، ودعت اموعة العمل املفتوحة العضييييييييييييييوية املعنية برب 2030بالنسييييييييييييييبة إىل خطة عام 
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 اقرتاح دميللتخطي ، وطلبت منها تق مدة أطوس زمين أفق املتعدد السييييينوات إىل النظر ل إمكانية حتديد
 السنتني القادمة؛ فرتة خالس تنفيذها املزمع اللجنة أنشطة بش ن وواقعي عملي

ة وعلى خارج امليزاني من خمصيييييصييييية و يييييجعت أعضييييياء اللجنة على املسيييييا ة ل ميزانية اللجنة مبوارد غ  )ز(
 إمكانية التنبؤ مبيزانية اللجنة؛ استكشاف حلوس طويلة األجل ملعاجلة مس لة

ر ورّحبت باملنتدى بشييي ن )ح(  اآلراء لتبادس الشييي ن أصييي ا  مجيع أمام أوىل الريفي كفرصييية والت وس الت ضيييّ
توحة العضييييوية وعة العمل املفاملتكاملة وطلبت من ام واحلضييييرية الريفية النُيُهج بشيييي ن العملية والتجار 

ر  ل الفعالة ياسيييييييياتيةالسيييييييي والنهج اخلربات لتجميع عملية على الريفي االتفا  والت وس املعنية بالت ضييييييييّ
 املتغ ة؛ والريفية احلضرية الديناميات سيا 

 وصياتالت يشمل الذي والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي اإلطار وأقّرت النسخة اخلامسة من )ط(
 ؛ 2015  عامل ُعقدت اليت الثانية واألربعني دور ا ل اللجنة اعتمد ا اليت بالسياسات اخلاصة

من أهداف التنمية  2ورّحبت باقرتاح الرصييييييييييييييد املتكامل للتقدم ا رز با اه حتقيق مقاصييييييييييييييد ا دف  )ي(
 ة عن حالة األمن الغذائيمن خالس التقارير السييييييينوية املقبل الصيييييييلة ذات األخرى املسيييييييتدامة واملقاصيييييييد

برنامج األغذية   الدويل للتنمية الزراعية و الصيييندو ل العامل اليت تصيييدر باال يييرتاك بني املنظمة و  والتغذية
 الدويل؛ والبنك العاملي وبالتعاون مع منظمة الص ة العاملية ومنظمة األمم املت دة للطفولة

 الدورة اء املناوبني للمدة املتبقية من واليتهم، حىتووافقت على تنقيح تشييييييكيلة مكتب اللجنة واألعضيييييي )ك(
 .2017الرابعة واألربعني اليت ستعقد ل عام 
 اتخاذها م  جانب المجلس والمؤتمر اإلجراءات المقترح

 
 إىل:  واملؤمتر مدعوان اجمللس إنّ  

 
 ذائي العاملي.األمن الغواألربعني للجنة  الثالثةالواردة ل تقرير الدورة  والتوصيات االستنتاجات إقرار 

 المجلس على المعروضة والميزانية بالبرنامج الخاصة المسائل
 

 (19-11 الفقرات) احليوانية؟ للثروة أدوار والتغذية، أي الغذائي األمن لت قيق املستدامة الزراعية التنمية 
  (21-20الفقرتان ) ؛السياسات ااس ل التوصيات :باألسوا  الصغ ة احليازات أص ا  رب 
 (23-22الفقرتان ) ،2030 لعام املستدامة التنمية النهوض خبطة ل العاملي الغذائي األمن جلنة مشاركة  
 (29-28الفقرتان ) ؛بالتغذية النهوض ل العاملي الغذائي األمن جلنة مشاركة 
 (31-30الفقرتان ) ؛السنوات املتعدد العمل برنامج  
 (32 قرةالف) .والتغذية الغذائي األمن على ي واالنعكاساتالريف والت وس الت ضّر بش ن املنتدى 



C 2017/20 3 

 

 المؤتمر على السياسات العالمية المعروضة مسائل
 

 (19-11 الفقرات) احليوانية؟ للثروة أدوار والتغذية، أي الغذائي األمن لت قيق املستدامة الزراعية التنمية 
  (21-20الفقرتان ) ؛السياسات ااس ل التوصيات :باألسوا  الصغ ة احليازات أص ا  رب 
 (23-22الفقرتان ) ؛2030 لعام املستدامة التنمية النهوض خبطة ل العاملي الغذائي األمن جلنة مشاركة  
 (25-24الفقرتان ) ؛اجليدة واملمارسات التجار  لتشاطر االختصاصات 
 يعيمواضيييييييييييييي عيييياملي حييييدث – لل يييييازة املسييييييييييييييؤوليييية احلوكميييية بشييييييييييييييييي ن الطوعييييية التوجيهييييية اخلطوط. 

  (27-26الفقرات )
 

 :إىل الوثيقة هذه مضمون عن استفسارات أي توجيه ميكن
 

Deborah Fulton 
 األمن الغذائي العاملي جلنة أمني

 +39 06570 3571: ا اتف
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 المسائل التنظيمية -لا أو  
 
أكتوبر/تشييييرين األوس  21إىل  17من  املمتدةواألربعني خالس الفرتة  الثالثةعقدت جلنة األمن الغذائي العاملي دور ا  -1

من أعضييييييييييياء  116( ل روما. وقد حضييييييييييير الدورة مندوبون من املنظمةل املقر الرئيسيييييييييييي ملنظمة األغذية والزراعة ) 2016
 من الدوس غ  األعضاء ل اللجنة، وممثلون عن: 8و اللجنة؛

 
 10  من وكاالت األمم املت دة وأجهز ا؛ 
 123 ؛ 1دينمن منظمات اجملتمع امل 
 2  من منظمات الب وث الزراعية الدولية؛ 
 2  من املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية؛ 
 68 ؛ 2من احتادات القطاع اخلاص واملؤسسات اخل ية اخلاصة 
 من املراقبني. 45و 

 
 نوا  للوزراء. وترد القائمة الكاملة باألعضييييييييييييياء واملشييييييييييييياركني واملراقبني ضيييييييييييييمن 8وزراء و 9ومت تسيييييييييييييجيل  -2

 Inf.43/2016CFS  (//ar43http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs.)/4 الوثيقة
 
للجنة؛ املرفق العضيييييييييوية ل ا -جدوس أعماس الدورة؛ املرفق باء  -ويتضيييييييييمن التقرير املرفقات التالية: املرفق ألف  -3

ع املسيييييتوى موضيييييوع تقرير فريق اخلرباء الرفي –إعالن من الوفد الروسيييييي؛ واملرفق هاء  –؛ املرفق داس ائمة بالوثائقق -جيم 
 .2018 لعام
 
 2 من املييييادة 9و 8بيييي ّن االحتيييياد األورويف يشيييييييييييييييييارك ل هييييذه الييييدورة طبقييييا  للفقرتني  وُأحيطييييت اللجنيييية علمييييا   -4
 املنظمة.  دستور من
 
 .السودانمن  أم ة داوود حسن قرناصسة اللجنة، السيدة وافتت ت الدورة رئي -5
 
 واعتمدت اللجنة جدوس األعميياس واجلييدوس الزمين املؤقتني. -6
 
إندونيسييييييا،  ،أسيييييرتاليا، إكوادور ،االحتاد الروسيييييي وعّينت جلنة األمن الغذائي العاملي جلنة صيييييياغة تضيييييّم كال  من -7

و، هولندا، كينيا، ليسييييييييييييوتسييييييييييييلطنة ُعمان، الصييييييييييييني، كوت ديفوار،   زمبابوي،ربية، مجهورية مصيييييييييييير الع ،الربازيل، الربتغاس
 ، كرئيس للجنة الصياغة.نيوزيلندا، Matthew Hooper، باإلضافة إىل السيد املت دة األمريكية الوالياتو 
 

                                        
 106 ل هذا العدددين. ويشيييييييييييييييمقامت اآللية الدولية على نطا  اجملتمع املدين املعنية باألمن الغذائي والتغذية بتيسييييييييييييييي  مشييييييييييييييياركة منظمات اجملتمع امل  1
 منظمات اجملتمع املدين حتت مظلة آلية اجملتمع املدين. من

 من الشركات حتت مظلة آلية القطاع اخلاص. 831يشمل هذا العدد   2

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs43/ar/
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 افتتاح الدورة -ثانياا 
 
األمن  ل جلنةاآلخرين ص ا  املصل ة أاألعضاء و يسعى هذا البند من جدوس األعماس إىل إتاحة الفرصة أمام  -8

الغذائي العاملي للتعب  عن وجهات نظرهم بشيييييييييي ن موضييييييييييوع الدورة احلالية عن "النظم الغذائية املسييييييييييتدامة والتغذية وتغّ  
 املناخ".

 
 ، أمني عام األمم املت دة؛ والسيييدة أم ة داوودBan Ki-moonوختللت الدورة كلمات افتتاحية لكل من السيييد  -9

حسييييين قرناص، رئيسييييية جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة(؛ والسييييييد جوزيه غرازيانو دا سييييييلفا، مدير عام منظمة األغذية 
 ، رئيس الصيييييييييييييينيدو  اليدويل للتنميية الزراعيية )اإليفياد(؛Kanayo Nwanzeوالزراعية لألمم املت يدة )املنظمية(؛ والسييييييييييييييييد 

 دكتورألمم املت دة )الربنامج(؛ والل األغذية العاملي يذية املسييياعدة لربنامج، املديرة التنفElizabeth Rasmussonوالسييييدة 
Patrick Caron رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتنمية. وهذه البيانات متاحة ،

 .documents/ar/43http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs/ للجنة ضمن وثائق املعلومات على العنوان التايل:
 
 الوفود. وجرى خالس هييذه الييدورة التشيييييييييييييييديييدولألعضييييييييييييييياء اآلخرين ل وفُتح من مّث بييا  الكالم ملعييايل الوزراء  -10

 ة والتصدي لت ديات تغّ  املناخ.ذائية املستدامة وحتسني التغذيعلى أ ية العمل معا  لتشجيع النظم الغ
 

 التقارب بي  السياسات -ثالثاا 
 

 التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق األم  الغذائي والتغذية، ألف -ثالثاا 
 أي أدوار للثروة الحيوانية؟ :

 
دامة من أجل حتقيق بشيييي ن التنمية الزراعية املسييييت أثنت اللجنة مع التقدير على تقرير فريق اخلرباء الرفيع املسييييتوى -11

، رئيس فريق اخلرباء الرفيع املستوى. Wilfrid Leggاألمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانية؟ الذي قّدمه الدكتور 
 لييييتييييقيييييييار ا)نيييييييييجيييي ييييييييا(، املييييقييييرر ل عييييمييييليييييييييييية  Yaya Olaitan Olaniranوعييييرض بيييييييدوره سيييييييييييييييييعيييييييادة السيييييييييييييييييفيييي  

ل جلنة آلخرين اأصييي ا  املصيييل ة األعضييياء و ت، اموعة التوصييييات املقرتحة واملنبثقة عن املفاوضيييات بني بني السيييياسيييا
 األمن الغذائي العاملي.

 
مجيع أصيييييييي ا  املصييييييييل ة على نشيييييييير التوصيييييييييات على املسييييييييتويات ا لية والوطنية والعاملية  اللجنةو ييييييييّجعت  -12

 .، حسب االقتضاءات والسياسات والربامجواالستعانة هبا ودعمها لدى صياغة االسرتاتيجي
 
 أيضييييييييا  مجيع أصيييييييي ا  املصييييييييل ة على توثيق التجار  والع رب املسييييييييتخلصيييييييية من اسييييييييتخداماللجنة و ييييييييّجعت  -13

اع املفتوحة العضيييييوية املعنية بالرصيييييد ل اللجنة إىل عقد اجتماع لتقييم األوضييييي العملهذه التوصييييييات وطلبت إىل اموعة 
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صييييييية خالس دورة الحقة من دورات اللجنة،  يييييييرط توافر املوارد لذلك، ومعرفة ما إذا كانت هذه وتشييييييياطر العرب املسيييييييتخل
 التوصيات ال تزاس ادية وفعالة ومستخدمة. 

 
الضيييييييييييييوء على إمكانية أن تقوم جهات فاعلة خمتلفة ل مناطق خمتلفة بتلبية احلاجة إىل إجراء  سيييييييييييييّلطت اللجنةو  -14

 دد. من خالس اختاذ إجراءات ملموسة وخاصة بالسيا  ا ل التوصيات يسية املطروحة حتليل معّمق أكثر للمسائل الرئ
 
 العامة جللسييييييةاوأثنت اللجنة على العملية اجلامعة اليت تسييييييّخ من خال ا التوصييييييل إىل اتفا  مسييييييبق قبل انعقاد  -15
 أدناه. على الن و املبنّي اسات أقّرت اموعة من التوصيات املنبثقة عن العملية ذات الصلة للتقار  بني السيو 
 

******************************************************************* 
 
ى مّتت صيييياغة التوصييييات التالية اسيييتنادا  إىل االسيييتنتاجات الرئيسيييية املنبثقة عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املسيييتو و  -16

  بشيييييييييييييي ن التنمية الزراعية املسييييييييييييييتدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية:للجنة األمن الغذائي العاملي )فريق اخلرباء( 
 ؟ إن التنمييييية الزراعييييية املسييييييييييييييتييييداميييية، مبييييا ل ذلييييك الثروة احليوانييييية، أمر ال غخ عنييييه لل ييييد احليوانيييييةأّي أدوار للثروة 

ل التنمية الزراعية  3الثروة احليوانيةمن الفقر وحتقيق األمن الغذائي والتغذية. و دف التوصييييييييييات إىل تعزيز مسيييييييييا ة قطاع 
املستدامة لضمان األمن الغذائي والتغذية، وتساهم ل اإلعماس املطرد لل ق ل غذاء كاف، ل السيا  العام لتنفيذ خطة 

 .ة، مع اإلقرار بالدور الرئيسي ألص ا  احليازات الصغ ة ل ضمان األمن الغذائي والتغذي2030التنمية املستدامة لعام 
 
ريق إىل املسيييارات املؤدية إىل حتقيق التنمية املسيييتدامة للثروة احليوانية اليت حددها تقرير ف التوصيييياتوتسيييتند هذه  -17

اخلرباء واليت تقوم على املبادئ الثالثة املتمثلة ل حتسيييني كفاءة اسيييتخدام املوارد وتعزيز القدرة على الصيييمود وحتسيييني نتائج 
 ماعية.العدالة/املسؤولية االجت

 
 ل املقام األوس إىل احلكومات لغرض وضييييييع السييييييياسييييييات العامة، ولكنها موجهة أيضييييييا موجهةوإن التوصيييييييات  -18

 إىل مجيع أصييييييي ا  املصيييييييل ة الذين يقومون بدور ل ضيييييييمان األمن الغذائي والتغذية. وتتسيييييييم التوصييييييييات بطابع طوعي
رة ات الصلة اليت سبق وأن وردت ل منتجات أخرى صادالتوصيات والتوجيهات ذ استكماسوغ  ملزم. وهي  دف إىل 

 وليس إىل تكرارها. 4عن اللجنة
  

                                        
احليوانية املصدر، األغذية ة و حليوانيإىل كامل قطاع الثروة انظم إنتاج الثروة احليوانية قطاع الثروة احليوانية أو حتيل اإل ارات إىل لغرض هذه التوصيات،   3

 اليت تستخدم ل القيام بوظائف معينة وحيوانات اجلر اليت تيسر إنتاج األغذية.مبا ل ذلك احليوانات 

بادئ ، واملينطاخلطوط التوجيهية الطوعية بش ن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات ل سيا  األمن الغذائي الو مبا ل ذلك   4
اإلطار االسرتاتيجي و  ،إطار العمل بش ن األمن الغذائي والتغذية ل ظل األزمات املمتدة، و املسؤولة ل الزراعة ونظم األغذية الزراعية اخلاصة باالستثمارات

 .العاملي لألمن الغذائي والتغذية
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 التوصيات
 
تنطبق التوصيييييات املدرجة حتت إطار التنمية الزراعية املسييييتدامة على مجيع النظم الزراعية، مبا ل ذلك نظم الثروة  -19

 اع.نتاج احليواين حتديات خاصة تتعلق هبذا القطاحليوانية. ل حني تعاجل التوصيات ا ددة حتت إطار نظم اإل
 

 التنمية الزراعية المستدامة
 

 تعزيز اتساق السياسات ألغراض األم  الغذائي والتغذية -أو لا 
 

 النهوض بإدراج األمن الغذائي والتغذية ل السييييياسييييات ذات الصييييلة لتعظيم الدور اإللايف الذي تضييييطلع )أ(
يئية امة، وخاصة الثروة احليوانية، ل حتسني االستدامة االقتصادية واالجتماعية والببه التنمية الزراعية املستد

 لنظم األغذية، وتعزيز االتسا  بني السياسات والربامج القطاعية؛
، 5االسييييييييتناد إىل التوجيهات الصييييييييادرة عن املنظمات واالتفاقات احلكومية اإلقليمية والدولية ذات الصييييييييلة ) (

املكرسة  6بار، حسب االقتضاء، عمل املنتديات والشراكات املتعددة أص ا  املصل ةواألخذ بعني االعت
 للقضايا اخلاصة بالتنمية الزراعية املستدامة والثروة احليوانية؛ 

النهوض بنظام عاملي للتجارة ل املنتجات الزراعية يتسييييييييم باإلنصيييييييياف ويرّكز على األسييييييييوا  وفقا لقواعد  )ج(
 دامةا لدعم التنمية الزراعية املسييييييييييييييتراف، إقرارا  بدور التجارة باعتبارها عنصييييييييييييييرا مهمّ التجارة املتعددة األط

 ألغراض األمن الغذائي والتغذية.
 

 معالجة التغذية وسالمة األغذية وظروف العمل والخدمات -ثانياا 
 

غذائية صييييييييييي ية  ، لتوف  نظم7تشيييييييييييجيع املتناوس املناسيييييييييييب من األغذية احليوانية املصيييييييييييدر، املقبوس ثقافيا   )أ(
ولت سييييييني التغذية، مبا ل ذلك من خالس االرتقاء مبسييييييتوى الوعي والتثقيف ل سيييييييا  النهوض باإلنتاج 

 من أهداف التنمية املستدامة؛ 12املستدام للزراعة والثروة احليوانية وفقا للهدف 
بالنسييبة   ذلك منتجات األلبان،اإلقرار بالدور املهم الذي ميكن أن تؤيده األغذية احليوانية املصييدر، مبا ل ) (

 إىل األطفاس والنساء احلوامل واملرضعات واملسّنني؛

                                        
 التوجيهية اخلطوطو  الغذائي؛ والدستور امليكروبات؛ مضادات مقاومة بش ن مليةالعا العمل خطة احلصر، ال الذكر سبيل على ذلك، على األمثلة تشمل  5

 األغذية منظمة عن ةالصادر  احليوانية الوراثية للموارد العاملية العمل وخطة احليوان؛ لص ة العاملية املنظمة عن الصادرة احليوانية األمراض مكاف ة بش ن
 .أخرى أمور مجلة ضمن للب وث، العاملي والت الف العاملية؛ الص ة ملنظمة احدة"و  "ص ة ومبادرة إنرتالكن؛ وإعالن والزراعة

 الثروة وأداء ييمتق أجل من والشراكة املستدامة؛ احليوانية الثروة بش ن العاملي األعماس جدوس احلصر، ال الذكر سبيل على ذلك، على األمثلة تشمل  6
 أخرى. أمور مجلة ضمن األعالف، سالمة أجل من املصل ة أص ا  ددةاملتع والشراكة البيئي؛ الصعيد على احليوانية

 .وفقا للقوانني وااللتزامات الوطنية والدولية  7
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تنمية القدرات لالسييييييييييييتجابة إىل املواصييييييييييييفات واألطر والربامج الوطنية والدولية املتعلقة بسييييييييييييالمة األغذية  )ج(
يما مواصفات س وجود ا، مبا يضمن مالءمتها ملستويات وسياقات وطر  خمتلفة من اإلنتاج والتسويق، ال

 الدستور الغذائي؛
احلرص على أن متتثييييل ظروف عمييييل وعيع مجيع العميييياس ل مجيع مراحييييل اإلنتيييياج والت ويييييل والتوزيع  )د(

 التفاقيات منظمة العمل الدولية، وأن حتظى حبماية القوانني ا لية، وأن توفر أجورا معيشية كافية؛
 س املزارعني إىل األسيييييييوا  وإىل االئتمان للمسييييييياعدةوضيييييييع سيييييييياسيييييييات وأدوات وتنفيذها لتسيييييييهيل وصيييييييو  )ه(

 على حتسني سبل عيشهم؛ 
 مبا يتما يييى ةاملبا ييير  ةاألجنبي ات، مبا ل ذلك االسيييتثمار 8تشيييجيع االسيييتثمارات العامة واخلاصييية املسيييؤولة )و(

 رمسيةلمع اللوائح الوطنية، وتوف  أ ييييييييكاس أخرى من التمويل املناسييييييييب، مبا يشييييييييمل املسيييييييياعدة اإل ائية ا
اليت تدعم تنفيذ التنمية الزراعية املسييييييييييتدامة، مبا ل ذلك الثروة احليوانية، وخاصيييييييييية ألصيييييييييي ا  احليازات  

 الصغ ة، مبا فيهم املزارعون األسريّون والرعاة؛
تيسيييييي  الوصييييييوس الشييييييامل إىل نوعية جيدة من اخلدمات االجتماعية و ييييييبكات األمان واإلر يييييياد والرتبية  )ز(

 طرية، خاصة بالنسبة إىل أص ا  احليازات الصغ ة، مبا فيهم املزارعون األسريّون والرعاة.واخلدمات البي
 

 تعزيز المساواة بي  الجنسي  وتمكي  المرأة -ثالثاا 
 

 ؛ إعما او  ايتهاومح، الزراعة، مبا ل ذلك قطاع الثروة احليوانيةااس احرتام حقو  املرأة العاملة ل  )أ(
اة بني اجلنسيييييني ومتكني املرأة وضيييييمان املسييييياواة ل الوصيييييوس إىل املوارد اإلنتاجية احليوانية النهوض باملسييييياو  ) (

 وخدمات بناء القدرات والتعليم للمرأة، وتعزيز مشاركة املرأة على قدم من املساواة ل صنع القرار.
 

 تعزيز تمكي  الشباب -رابعاا 
 

  امل،تدريب واخلدمات االسيييييتشيييييارية الريفية والتمويل الشيييييتعزيز مبادرات الشيييييبا ، مبا ل ذلك التعليم وال )أ(
من أجل تنمية قدرا م، وتيسييييييييي  الوصيييييييييوس إىل األراضيييييييييي واملوارد، بغية متكينهم من أن يكونوا قوة دافعة 

 إلدخاس الت سينات ل التنمية الزراعية املستدامة ومن أن يشركوا ل مجيع مستويات نظم األغذية.
  

                                        
 مع املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة ل الزراعة ونظم األغذية. متا يا    8
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 ئة وتعزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية واستخدامها الفع الحماية البي -خامساا 
 

النهوض باسيييييييييييييتدامة وبت سيييييييييييييني مجيع نظم اإلنتاج، مبا ل ذلك النُيُهج العضيييييييييييييوية والزراعية اإليكولوجية  )أ(
والتكثيف املسيييييييييتدام، من أجل صيييييييييون التنوّع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، وتقليل التدهور البيئي واحلد 

 حدة من املنتجات؛امن انبعاثات غازات الدفيئة لكل و 
النهوض بنظم زراعية متكاملة تسيييييييتخدم املوارد الطبيعية أفضيييييييل اسيييييييتخدام، وتضيييييييع حدا  إلزالة الغابات،  ) (

 وتستصلح األراضي املتدهورة، وحُتّسن جودة الرّتبة، وتشجع اإلدارة املستدامة للموارد املائية؛
د الوراثية احليوانية وصييييواا واسييييتخدامها وإدار ا بشييييكل مسييييتدام متا يييييا مع خطة العمل تعزيز تنمية املوار  )ج(

العيييامليييية للموارد الوراثيييية احليوانيييية، مع التشييييييييييييييييدييييد على أ يييية نظيييام معلوميييات التنوع الوراثي لل يوانيييات 
 نافعهيييييييييييييييا، متا يا  وتقاسم م املست نسة، وتعزيز إمكانية الوصوس إىل املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 مع املعاهدات ذات الصلة املتفق عليها دوليا ؛ 
اإلقرار بنظم اإلنتاج التقليدية واحرتامها ومحايتها، مبا ل ذلك النظم الرعوية واسييرتاتيجيا ا اخلاصيية بالتنقل  )د(

ذائي والتغذية ن الغاليت تستخدم النظم اإليكولوجية على حنو مستدام وتسهم إىل حد كب  ل ضمان األم
 جملتمعا ا ا لية وأساليب احلياة املرتبطة هبا؛

حتديد اخليارات املتاحة لت سييييني الكفاءة على امتداد النظم الغذائية، مع التقليل ل الوقت ذاته من اآلثار  )ه(
 ألخرى؛االبيئية السلبية وتعظيم االستخدام الفعاس للطاقة واملياه والنيرتوجني واملوارد الطبيعية 

احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، مبا ل ذلك من خالس دعم حتسييييييييني البنية الت تية وتنمية سييييييييلسييييييييلة  )و(
التربيد، من خالس تثقيف املسييييتهلكني، ونشيييير أفضييييل املمارسييييات وتوف  املعلومات وتنمية القدرات ونقل 

  عاة،  احليازات الصيييييييييغ ة والر ما هو متفق عليه، مبا ل ذلك بالنسيييييييييبة إىل أصييييييييي ا التكنولوجيا حسيييييييييب
 مع النظر ل التكنولوجيات ا لية األنسب.

 
 تعزيز القدرة على الصمود في وجه المخاطر والتقلبات -سادساا 

 
تعزيز أمن حقو  احليازة مبا يتما ى مع اخلطوط التوجيهية الطوعية بش ن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي  )أ(

 ل سيييييييييييييييييا  األمن الغييذائي الوطين الصيييييييييييييييادرة عن اللجنيية، مبييا ل ذلييكومصيييييييييييييييايييد األمسيياك والغييابييات 
 ل مجيع حاالت النزاع؛

تيسيييييي  التكّيف مع تغّ  املناخ والّتخفيف من آثاره ل النظم الزراعية، متا يييييييا  مع اتفا  باريس، مع تقدمي  ) (
 دعم خاص إىل أص ا  احليازات الصغ ة والرعاة ودور املرأة ل نظم األغذية؛

 وضييييييييع سييييييييياسييييييييات وأدوات وحتسييييييييني القدرات على تقييم املخاطر والتخفيف من حد ا وإدار ا، واحلد )ج(
 من تقلب األسعار املفرط، واآلثار املرتتبة على الفئات األ د ضعفا؛

  رات؛ؤ امللى عالقائم مبا ل ذلك الت مني الت مني على الثورة احليوانية، إىل مجيع النظم  تعزيز وصوس )د(
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حتسييييييييييني الوقاية من األمراض ومكاف تها ومراقبتها، مبا ل ذلك عن طريق التعاون العابر لل دود بشيييييييييي ن  ه()
األمراض العابرة لل دود، من أجل حتفيز اإلنذار املبكر والعمل املبكر بشييي ن مكاف ة األمراض وانتشيييارها 

 رتات الصغ ة. طاعون اجمل الستئصاسوالقضاء عليها، مع الرتكيز على الربنامج العاملي 
 

 بالبيانات تشجيع التعاون والتآزر في مجالت البتكار والبحث والتطوير ومعالجة الحتياجات الخاصة -سابعاا 
 

 ي خاصيييييييية  ما بني بلدان اجلنو  والتعاون الثالث تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الشييييييييماس واجلنو  ول )أ(
وارد ولوجييييا على الن و املتفق علييييه، وتبيييادس املعيييارف، ولتعبئييية مميييا يتعلق ببنييياء القيييدرات ونقيييل التكن ل

 إضافية؛ مالية
النهوض بالتعاون على الصييعيد العاملي لغرض مجع ونشيير البيانات ذات الصييلة واملصيينفة، ال سيييما حبسيب  ) (

 نوع اجلنس؛
لزراعية املسيييييتدامة ل نظم اتطوير وحتفيز االبتكار الذي يعاجل الت ديات اليت تعرتض سيييييبيل حتقيق التنمية  )ج(

 الثروة احليوانية، مبا ل ذلك من خالس الب وث التعاونية والتشاركية ونقل املعارف وبناء القدرات؛  
دعم محاية وتعزيز نظم املعارف التقليدية اليت تنهض باسيييييييتدامة املعارف التجريبية وباسيييييييتخدامها ل اايل  )د(

 الب ث والتطوير؛
ىل التكنولوجيات الرقمية واسيييييييتخدامها، مبا ل ذلك بالنسيييييييبة إىل الزراعة الدقيقة، وحتفيز تعزيز الوصيييييييوس إ )ه(

 .تطبيقها املناسب لت قيق التنمية الزراعية املستدامة
 

 نظم اإلنتاج الحيواني
 جميع النظم

 
 تحسي  الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان -ثامناا 
 

واألدوية، مبا ل ذلك مضيييييييييييادات  واللقاحاتمات اإلر ييييييييييياد متكني الوصيييييييييييوس إىل اخلدمات البيطرية وخد )أ(
 امليكروبات، املكّيفة مع نظم اإلنتاج احليواين ا ددة؛ 

 حتسييييييييييييني إدارة الصيييييييييييي ة احليوانية مبا ل ذلك السييييييييييييالمة البيولوجية واألمن البيولوجي، وال سيييييييييييييما الرتكيز ) (
 من التعرض للمخياطر البيئيية، بياتبياع معياي على األمراض املعيديية، واألمراض احليوانيية املصيييييييييييييييدر، واحليد 

  ة"؛املنظمة العاملية لص ة احليوان، واج "ص ة واحد
عن مقاومة مضيييييييييييييادات  جلمعية العامة األمم املت دةالصيييييييييييييادر عن اإلعالن السيييييييييييييياسيييييييييييييي لوفقا العمل،  )ج(

ت ن مقاومة مضييييادا(، وخطة العمل العاملية ملنظمة الصيييي ة العاملية بشيييي 2016 أيلوسسييييبتمرب/)امليكروبات 
الصييادرة عن املنظمة واصييفات املتوجيهية و ال، واخلطوط 4/2015 قرار منظمة األغذية والزراعةو ، امليكروبات
 ،"ةواحد ةما يتعلق بنهج "صييييييي  الدسيييييييتور الغذائي ومنظمة الصييييييي ة العاملية، لو لصييييييي ة احليوان العاملية 
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صييييييييييي ة منظمة الو لصييييييييييي ة احليوان واملنظمة العاملية منظمة األغذية والزراعة التعاون بني روح انطالقا من و 
 واملسييييؤوس ملضييييادات امليكروبات ل الزراعة، ومنع اسييييتخدامهاكيم سييييتخدام احلاالتشييييجيع على العاملية، 

، مبا ل ذلك التخلص التدرلي من اسييييييييتخدام املضييييييييادات احليوية لتعزيز  و احليوان بدون غ  الضييييييييروري
  ؛حتليل املخاطر

واملعاي  واملبادئ ذات الصييييلة الصييييادرة عن املنظمة العاملية  9رفق باحليوان وتنفيذ احلريات اخلمسحتسييييني ال )د(
لصيييييييييييييي ة احليوان، مبا ل ذلك من خالس برامج بناء القدرات، ودعم اإلجراءات الطوعية ل قطاع الثروة 

 احليوانية لت سني الرفق باحليوان؛
 ة، وتيس  التدريب على ممارسات التعليف املستدامة. تعزيز احلصوس على أعالف ذات نوعية جيد )ه(

 
 النظم المحددة

 
 اردللمو  العتراف بالنظم الرعوية وحمايتها ودعمها ألغراض ضمان سبل العيش واإلدارة المستدامة -تاسعاا 
 

 تعزيز فعالية النظم الرعوية واستدامتها وقدر ا على الصمود لضمان األمن الغذائي والتغذية؛ )أ(
متكني تنقل الرعاة، مبا ل ذلك املرور العابر لل دود حسب االقتضاء؛ وت مني الوصوس إىل األراضي واملياه   ()

واألسوا  واخلدمات، واإلدارة التكيفية لألراضي، وتيس  احلوكمة املسؤولة للموارد املشرتكة، وفقا للقوانني 
 الوطنية والدولية؛

 يز السياسات واالستثمارات العامة لتوف  خدمات تتالءم النهوض بدور منظمات الرعاة وتعز  )ج(
مع احتياجات الرعاة و   حيا م وتنقلهم، مبا ل ذلك تعزيز املساواة بني اجلنسني، ومعاجلة االحتياجات 

 واألدوار ا ددة للمرأة داخل اجملتمعات الرعوية.
 

 تشجيع نظم الرعي المستدامة ودعمها -عاشراا 
 

نظم الرعي ل توف  خدمات النظم اإليكولوجية، مبا ل ذلك ختزين الكربون، من خالس حتسني تعزيز دور  )أ(
 اإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي والرتبة واملياه؛

اسيييييتصيييييالح األراضيييييي املتدهورة واحلد من إزالة الغابات من خالس تعزيز اإلدارة املسيييييتدامة للرعي، مثل  ) (
لرعوية، هبدف حتسيييييني جودة الرتبة، وختزين الكربون، وإنتاجية املراعي، وصيييييون النظم الزراعية احلرجية ا
 األعالف وختزينها.

 
                                        

 واحلرارية؛ اجلسدية املشقة من والت رر( 3) والضيق؛ اخلوف من روالت ر ( 2) التغذية؛ وسوء والعطع اجلوع من الت رر( 1) اخلمس احلريات تشمل  9
 لص ة امليةالع املنظمة عن الصادرة التوجيهية اخلطوط انظر. طبيعية سلوكية أ اط عن التعب  وحرية( 5) املرض؛ أو اإلصابة أو األمل من والت رر( 4)

 اليابسة. اتحيوان ص ة مدونة من 7 القسم ل باحليوان الرفق بش ن احليوان
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 تشجيع النظم المختلطة ودعمها -حادي عشر
 

تعزيز دمج الثروة احليوانية مع ا اصيل، مبا ل ذلك زيادة دمج البقوليات ل تناو  ا اصيل والزراعة  )أ(
عة، وعرب على مستويات خمتلفة، مبا ل ذلك ل املزر  -الزراعية احلرجية الرعوية النظم  –، والغاباتاملق مة

مستجمعات املياه والنظم اإليكولوجية، وتوف  املنافع من حيث تلبية االحتياجات اخلاصة بالطاقة 
 واملدخالت بطريقة مستدامة، مبا ل ذلك عن طريق استخدام قوة اجلر واستخدام روث احليوانات كسماد؛

من إمكانات الثروة احليوانية كوسيلة لت مني سبل عيع مستدامة ألص ا  احليازات الصغ ة،  االستفادة ) (
 من خالس متكني منظمات وإجراءات مجاعية، واالستثمار ل البنية الت تية، وتيس  الوصوس

 ، وتنفيذ تداب  إلدارة املخاطر ومواجهة الت ديات؛10إىل األسوا 
الطبيعي واستخدام املنتجات الثانوية وإعادة استخدام وتدوير املخّلفات، حسب  السماد تعزيز إدارة )ج(

 االقتضاء، مع محاية جودة املياه وا واء وحتسني سالمة الرتبة ل الوقت ذاته.
 

 تعزيز استدامة النظم المكث فة -ثاني عشر
 

ستخدام صيل العلفية واستخدام األعالف واالاحلد من الضغ  على املوارد عن طريق تعزيز كفاءة إنتاج ا ا )أ(
 املستدام للمنتجات الثانوية املالئمة لألعالف؛

حتسني كفاءة اإلنتاج ومحاية البيئة، مبا ل ذلك عن طريق حتسني إدارة املخلفات واستخدام املنتجات  ) (
 د ا؛الثانوية، ومن خالس استخدام التكنولوجيات واملمارسات املبتكرة واملالئمة وتبا

ضمان استيفاء ظروف العمل والعيع ملعاي  العمل املتفق عليها وطنّيا  ودولّيا  واحلد من املخاطر املهنية  )ج(
 وغ ها من اآلثار الضارة اليت تطاس العماس على امتداد سلسلة القيمة؛ 

ادرة عن املنظمة العاملية وان الصالنهوض ببيئة مادية وباالنتقاء الوراثي مبا يضمن االمتثاس ملعاي  الرفق باحلي )د(
 لص ة احليوان، مبا ل ذلك احلريات اخلمس.

  

                                        
 باألسوا . أص ا  احليازات الصغ ة بش ن رب  اللجنة توصيات مع متا يا    10
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 ربط أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق: باء –ثالثاا 
 التوصيات في مجال السياسات

 
رب  أص ا  احليازات الصغ ة باألسوا "  -"مشروع قرار املعنونة  CFS 2016/43/4نظرت اللجنة ل الوثيقتني  -20
 السييييييييييييدةكما عرضيييييييييييتهما توصييييييييييييات"   -"رب  أصييييييييييي ا  احليازات الصيييييييييييغ ة باألسيييييييييييوا  املعنونة  CFS 2016/43/5و

Anna Gebremedhin ،)رئيسة اموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية ب ص ا  احليازات الصغ ة. )فنلندا 
 
 اللجنة: إنّ و  -21
 

ة العضيييييييييوية املعنية ب صييييييييي ا  احليازات الصيييييييييغ   عن تقديرها ملا قامت به اموعة العمل املفتوحة أعربت )أ(
 )اموعة العمل( من أنشطة ل سبيل رب  أص ا  احليازات الصغ ة باألسوا ؛

توصييييييييييات"  -"رب  أصييييييييي ا  احليازات الصيييييييييغ ة باألسيييييييييوا   املعنونة CFS 2016/43/5الوثيقة  أقّرتو  ) (
 إىل أّن هذه التوصيات طوعية وغ  ملز مة؛ اإل ارة مع

مجيع أص ا  املصل ة على نشر التوصيات ضمن دوائرهم الت سيسية على املستويات ا لية  ّجعت و  )ج(
والوطنية واإلقليمية والعاملية وعلى اسييييتخدامها ودعم تطبيقها لدى صييييياغة االسييييرتاتيجيات والسييييياسييييات 

 والربامج املتعلقة برب  أص ا  احليازات الصغ ة باألسوا ؛
 ملصيييييييييييل ة على توثيق التجار  والدروم املسيييييييييييتخلصييييييييييية من اسيييييييييييتخداممجيع أصييييييييييي ا  ا  يييييييييييّجعتو  )د(

إىل اموعة العمل املفتوحة العضيييييييييييوية املعنية بالرصيييييييييييد واملنبثقة عن جلنة األمن  وطلبتهذه التوصييييييييييييات 
الغذائي العاملي ختصيييص اجتماع لتقييم األوضيياع خالس جلسيية الحقة من اجللسييات العامة للجنة،  ييرط 

غرض تشيييييييييياطر الدروم ومعرفة ما إذا كانت تلك التوصيييييييييييات ال تزاس ادية وتقييم  توافر املوارد، وذلك ب
 كفاء ا واستخدامها؛ 

 مجيع أصيييييي ا  املصييييييل ة إىل تيسيييييي  عملية املتابعة من خالس رسييييييم اخلرائ  للتجار  املكتسييييييبة ودعت )هي(
ت منهجيات مجع االل بعض اجملاالت الرئيسيييية وتقييمها وتشيييجيع تبادس املعلومات عنها، ومن تلك اجمل

 البيانات وسالمة األغذية وبرامج املشرتيات العامة؛ 
إحالة هذه التوصيييييييييييييييات إىل األجهزة الرئاسييييييييييييييية ملنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي  وقررت )و(

ئ ة من الال 33من املادة  17والصييييييييييييييندو  الدويل للتنمية الزراعية لكي تنظر فيها، عمال  ب حكام الفقرة 
من املادة العا ييييييييييييييرة من الالئ ة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي وطبقا   1العامة للمنظمة والفقرة 

 من وثيقة إصالح اللجنة؛ 22للفقرة 
 النظر ،واالجتماعيأن تطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املت دة، من خالس اجمللس االقتصيييييييييييييادي  وقررت )ز(

واحلرص على نشيييييرها على نطا  واسيييييع على مجيع منظمات ووكاالت األمم ل هذه التوصييييييات وإقرارها 
 4من الالئ ة العامة للمنظمة والفقرة  33من املادة  15املت دة املعنية، مبا يتما ييييييييييييييى مع أحكام الفقرة 

 من وثيقة إصالح اللجنة؛ 21من املادة العا رة من الالئ ة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي والفقرة 
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 على تضمني هذه التوصيات ل اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية. ووافقت )ح(
 

 معلومات محدثة ع  مسار عمل اللجنة وأنشطتها -رابعاا 
 

 مشاركة لجنة األم  الغذائي العالمي في النهوض ألف –رابعاا 
  2030بخطة التنمية المستدامة لعام 

 
تنمية ال"مشيييييييياركة جلنة األمن الغذائي العاملي ل النهوض خبطة املعنونة  CFS 2016/43/6ة تناولت اللجنة الوثيق -22

املفتوحة العضييييوية )االحتاد األورويف(، رئيس اموعة العمل  Willem Olthofالسيييييد كما عرضييييها "  2030املسييييتدامة لعام 
 املعنية ب هداف التنمية املستدامة.

 
 اللجنة:  إنّ و  -23
 

  ؛ هداف التنمية املستدامةاملعنية بعن تقديرها لعمل اموعة العمل املفتوحة العضوية  أعربت )أ(
"مشيييييييييييييياركة جلنة األمن الغذائي العاملي ل النهوض خبطة املعنونة ( CFS 2016/43/6الوثيقة ) 11وأّيدت ) (

  عنيالثانية واألرب ا دور لجنة ل الصييييييييادرة عن الرات اقر وفقا لل" اليت أعدت 2030التنمية املسييييييييتدامة لعام 
اللجنة قيام ( اليت تتناوس كيفية CFS 2015/42/12والوثيقة  (التقرير النهائي) CFS 2015/42الوثيقة )
بقيييادة قطرييية، وحتقيق أهييداف التنمييية املسييييييييييييييتييداميية  2030دعم تنفيييذ خطيية التنمييية املسييييييييييييييتييداميية لعييام بيي

  ؛هالواليت وفقا  الوطين املستوى  على
إىل  رصييييدية بالتلك املعنتعدد السيييينوات و املاموعة العمل املفتوحة العضييييوية املعنية بربنامج العمل  ودعت )ج(

 11و 10و 9ات والتعمق ل مناقشتها )الفقر  االيت تتصل بعملهمو هذا املقرتح الواردة ل فكار النظر ل األ
 ؛العامة الرابعة واألربعنيا اللجنة ل دور  علىالنتائج  عرض( و على التوايل 14و

مات منتظمة ومتفق عليها ل الوقت املناسيييييب اهسيييييإأن تقوم اللجنة، حسيييييب االقتضييييياء، بتقدمي وقررت  )د(
  ؛املنتدى السياسي الرفيع املستوى مبا رة إىل

إطار  ضيمن 2017مسيا ة اللجنة ل اجتماع املنتدى السيياسيي الرفيع املسيتوى لعام بالنسيبة إىل  وأوصيت )هي(
 2و 1ة ، ول اسييتعراض أهداف التنمية املسييتدامالفقر وتعزيز االزدهار ل عامل متغ ""اسييتئصيياس  موضييوع

 العامة، ات اجللسيييييةمناقشيييييتوجيهات التالية املنبثقة عن البشيييييكل معمق، أن تسيييييتند إىل  14و 9و 5و 3و
، 2017لعام  وىاملسييييت الرفيع السييييياسييييي املنتدى ربنامجل لالسييييتجابة املرونةا افظة على ما يكفي من  مع
 صدوره: عند

 

                                        
 . التقرير ذااملرفق داس هب لالوارد  عالنع اإل ارة إىل اإلم  11
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  ينبغي، توىاملسييييي الرفيع السيييييياسيييييي املنتدىحرصيييييا  على املسييييياعدة على زيادة ت ث  مسيييييا ة اللجنة ل 
ككّل   عراضبشيي ن موضييوع االسييت املقتضييبةالرئيسييية  الرسييائل من صييغ  عددتقدمي ل املسييا ة أن يتصييّدر

 .املتعمق االستعراض قيد هدافالفرعية لأل باجملموعةالصالت و 
 الصلة، ذات املةاملهمة الش اللجنة بش ن القضايا عمل إىل لفت االنتباه الرئيسية الرسائل وينبغي  ذه 

أيضيييييا  منتتضييييي أن وميكن. الذي تعتمده اللجنة املتعدد أصييييي ا  املصيييييل ة نهجال أ ية على الت كيدو 
 .لوطنيةا وتشريعا ا وخططها سياسا ا ل لةالص اللجنة ذات إىل األخذ مبنتجات للبلدان دعوة

 التوجيهية املذكرة ل املقرتحة العريضييييييييية للخطوط وينبغي (CFS 43 2016/43/Inf.16 )مبثابة تكون أن 
 .2017-2016 الفرتة ل اللجنة مسا ة لبلورة العضوية املفتوحة العمل جملموعة انطال  نقطة

 املستوى الرفيع السياسي املنتدىأن تتالءم مع احتياجات  للمسا ة وينبغي. 
 بعيييد، غ  املنجز املضييييييييييييييطلع بيييه بتكليف من اجللسيييييييييييييييية العيييامييية لكن وميكن اإل ييييييييييييييييارة إىل العميييل 

 .نتائجه استبا  دون
 ركنيويو العمليييات ذات الصييييييييييييييليية ل  ل مشييييييييييييييياركيية اللجنيية تؤدي إىل تعزيز أن وينبغي للمسيييييييييييييييا يية ،

 .االقتضاء حسب
 

ف مكتب ، أن تكلّ 2017اجتماع املنتدى السييييياسييييي الرفيع املسييييتوى ل عام  ىلبالنسييييبة إأيضييييا ،  وقّررت )و(
اموعة العمل املفتوحة العضييييييييييييييوية املعنية ب هداف التنمية  اليت أعّد امسييييييييييييييا ة اللجنة،  بإقراراللجنة 

تدامة   ةئيسيييييييييييييير  تتوىلاجللسيييييييييييييية العامة، على أن  توجيهاتمبوجب ل ضييييييييييييييوء التوافق ل اآلراء و املسيييييييييييييي
  ؛إبالغها اللجنة

عامة اجلمعية ال ل أعماسشيي  نرخنراط بشييكل أعضيياء اللجنة وأصيي ا  املصييل ة على اال مجيع تع ييجّ و  )ز(
اإلبالغ عن قرارات اللجنة ونشرها ل سيا  أهداف التنمية املستدامة؛ و وأجهز ا الفرعية؛ لألمم املت دة 

مثل  ،واسييييييييتعراضييييييييها 2030تابعة خطة عام عنية مباملواإلقليمية األخرى التعاون مع األجهزة العاملية ز وتعزي
 املنتديات اإلقليمية املعنية بالتنمية املستدامة.

 
 رصد تنفيذ قرارات لجنة األم  الغذائي العالمي وتوصياتها باء -رابعاا 

 
 الختصاصات لتشاطر التجارب والممارسات الجيدة (1)

 
"االختصيياصييات لتشيياطر التجار  املعنونة  CFS 2016/43/7 الوثيقة نظرت جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة( ل -24

واملمارسييييييات اجليدة ل ااس تطبيق قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصيييييييا ا من خالس تنظيم أحداث على املسييييييتويات 
 ة العضوية املعنية بالرصد.فتوحامل)أوغندا(، رئيس اموعة العمل  Robert Sabiitiالسيد  كما عرضهاالوطنية واإلقليمية"  

 
 اللجنة:  وإنّ  -25
 

 فتوحة العضوية املعنية بالرصد؛املاموعة العمل  لعملعن تقديرها  أعربت )أ(
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( اليت تقدم توجيهات إىل أصييييييي ا  املصيييييييل ة ل ااس األمن الغذائي CFS 2016/43/7الوثيقة ) وأقّرت ) (
ار ذلك ل تطبيق قرارات اللجنة وتوصييييييييييا ا، باعتب وممارسيييييييييا م اجليدة موالتغذية بشييييييييي ن تشييييييييياطر  ارهب

ص ا  . وتشّكل الوثيقة أيضا  إطار عمل ألمزيد من بلورة عملية وضع آلية مبتكرة للرصد همسا ة با ا
املصل ة ل ااس األمن الغذائي والتغذية للمسا ة ل األحداث املواضيعية العاملية اليت من املقرر تنظيمها 

، ل سيييييييييييييا  الدورات العامة للجنة، من أجل تقييم اسييييييييييييتخدام وتطبيق املوارد ا  بتوافر، رهنبوت ة منتظمة
 تدّ عقرارات اللجنة وتوصيييييييييييييييا ا، بدءا  من منتجات اللجنة الرئيسييييييييييييييية واالسييييييييييييييرتاتيجية وا فزة. وقد أُ 

 اللجنيييييية ل دور ييييييا الثييييييانييييييية واألربعني الييييييذي أصيييييييييييييييييييدرتييييييه قرارالهييييييذه الوثيقيييييية بييييييالتمييييييا ييييييييييييييي مع 
(CFS 2015/42 Final Report؛) 
 مراراللجنة أصييييييييي ا  املصيييييييييل ة على االسيييييييييت  يييييييييّجعت، نياحلادية واألربعاللجنة ل دور ا ته وفقا  ملا أقرّ و  )ج(

على أسييام طوعي، من خالس تنظيم أحداث على املسييتوى العاملي الُفضييلى ل تشيياطر  ارهبم وممارسييا م 
 ا  ، وذليييك رهنييCFS 2016/43/07أوصيييييييييييييييت بيييه الوثيقييية النهج اليييذي بيييذليييك واإلقليمي والوطين، مطبقني 

 ؛ملواردا بتوافر
 لالتفا  2017فتوحة العضيييييييييوية املعنية بالرصيييييييييد عملها ل عام املب ن تواصيييييييييل اموعة العمل  وأوصيييييييييت )د(

احلدث  الدروم من مع استخالصعلى كيفية مواصلة رصد تطبيق منتجات اللجنة على أسام منتظم، 
 لدورة الثالثة واألربعني للجنة. املواضيعي العاملي ل ا

 
 حدث عالمي مواضيعي –الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة للحيازة  (2)

 
 إّن اللجنة: 26
 

اخلطوط  تخداماسييييييييييتقييم و  التجار  لتبادس فرصيييييييييية أوسباعتباره  العاملي املواضيييييييييييعي احلدث ذاهب تبحّ ر  )أ(
 ط التوجيهيةاخلطو )سييؤولة حليازة األراضييي ومصييايد األمساك والغابات التوجيهية الطوعية بشيي ن احلوكمة امل

 با اه تنفيذها؛ ا رز التقدم رصدل  كمسا ةها،  وتطبيق الطوعية(
 "التجيياُر  واملمييارسيييييييييييييييات اجليييدةاملعنونيية  CFS 2016/43/8يقيية وثال ونّوهييت بيياللم يية العيياميية املقييدميية ل ) (

ك ية الطوعية بشي ن احلوكمة املسيؤولة حليازة األراضيي ومصيايد األمسال اسيتخدام وتطبيق اخلطوط التوجيه
 "اسييييييةاملوَجز والعناصييييير األسييييي -)اخلطوط التوجيهية الطوعية(  األمن الغذائي الوطين والغابات ل سييييييا 

 ولةاملسييييييؤ  احلوكمة بشيييييي ن الطوعية التوجيهية اخلطوطاملعنونة " CFS 2016/43/INF/17 Rev.1وبالوثيقة 
 ".املواضيعي العاملي احلدث - األراضي حليازة

 
 وخُلصت اللجنة إىل ما يلي:  27
 

 سيييتخدمتا قد الطوعية التوجيهية اخلطوطتبنّي اإلسيييهامات الواردة من أصييي ا  املصيييل ة ل اللجنة أن  )أ(
 .2012 عام ل لجنةال أقر ا أن منذ ل العديد من البلدان وطُّبقت
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 الواردة مييييييياتاسييييييييييييييهييييييياإل إىل اسييييييييييييييتنيييييييادا   وتطبيقهيييييييا، الطوعيييييييية التوجيهيييييييية اخلطوط إن اسييييييييييييييتخيييييييدام ( )
(http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1516/OEWG_Monitoring/3rd_Meeti

ng/Compilation_of_VGGT_Submissions_30_June__2016.pdf)،  رمبا بشيييييييكل مبا ييييييير  رأثّ قد
 متا ييييييا   اهإصيييييالح مت اليت ،اتالسيييييياسييييياصييييية باخلو  القانونية ألطروسييييييكون ل.   يييييخصمليوينعلى قرابة 

 توحيدمن   ن و . طبيقهاتعند  السكان من نسبة كب ة علىمل وظ  رأث الطوعية، التوجيهية اخلطوطمع 
 .املستقبل ل كميال الت ليلأن يؤدي إىل حتسني  النتائج لقيام البلدان عرب املستخدمة الكمية املؤ رات

 ختصيييياصيييياتاال" مع  يييييا  امت ظم،وتطبيقها بشييييكل منت الطوعية التوجيهية اخلطوط اسييييتخدام رصييييد ينبغي (ج)
 خالس من ا اوتوصيييييييي العاملي الغذائي األمن جلنة قرارات تطبيق ل اجلّيدة واملمارسيييييييات اخلربات لتقاسيييييييم
ربعني، ا الثالثة واألاليت أقر ا اللجنة ل دور  "والعاملية واإلقليمية الوطنية املسييييييييييتويات على فعاليات تنظيم

 واليت تقّر بقيمة الرصد الكمي والنوعي.
 لوكاالتا وعلى مشاركة  املة وفعالة وقائمة على القرائن آلية رصد وجود على أ ية األعضاء بعض أكد (د)

 اليت توجد مقارها ل روما.
سيييييييتخدام ال الواردة خبصيييييييوص هذا احلدث التغطية الكاملة تبنّي املسيييييييا ات الطوعية أن ا تمل ومن غ  (هي)

. املسيييييييييتقبل ل للرصيييييييييد حقيقيا   خ  أسيييييييييام توفر ، ومن مث فهي الوتطبيقها الطوعية التوجيهية اخلطوط
 جهيييية والنتييييائجمن قبييييل أي و  وأين مييييا ُأ زاملعلومييييات بشييييييييييييييييي ن  لتقييييدمي بعض ولكنهييييا كييييانييييت مفيييييدة

 التوصل إليها. مت اليت
 ما يلي:احلصر  العلى سبيل الذكر  الرئيسية الت دياتوتضّمنت  (و)

 
 املصل ة؛ املتعدد أص ا  احلوار ل للجهات املستفيدة الرئيسية الفّعاس التمثيل ضمان صعوبة 
 صل ة؛امل ق بل أص ا  من الطوعية وفهمها التوجيهية اخلطوط املعارف بالنسبة إىل وحمدودية 
 يضاألرا ملكية ت مني النا طني ل سبيل اإلنسان حقو  عن املدافعني ضد وممارسة العنف. 

 
 :على سبيل الذكر ال احلصر ما يلي ،اإلسهاماتو  اتملناقشنبثقة عن اامل اجليدة ملمارساتوتضّمنت ا (ز)

 
 األ خاص و  ا  شيم و ا  ضعف الفئات د أالنساء والشبا  و  سيما ال املصل ة، أص ا  مجيع متكني

 بفعالية ملشيييييييييييييياركةام إمكانية املمتدة، مبا يتيح   األزمات ذلك ل مبا ،النزاعات أنواع جبميع ت ثرينامل
 املرأة؛ ومتكني اجلنسني بني املساواة وضمان ،يازةاحل حقو  ت مني ل

  الذين  أولئك خاصية  و  املعنيني، املصيل ة أصي ا  كل  مع  املصيل ة أصي ا  متعددةابر من إنشياءو
 مهمشيييييياركت وضييييييمان الطبيعية األخرى املوارداحلصييييييوس على األراضييييييي و  علىتعتمد سييييييبل عيشييييييهم 

 اضي؛األر  حيازةوكمة حبذات الصلة  اتالقرار  صنع عمليات ل واملفتوحة والشفافة املنتظمة
  الوطنية؛ امللكية ضمانو  وا لي، الوطينيني املستو  على قوية،الو  ستمرةامل السياسية املشاركة تعزيزو 
  قتضاء، فضال  حسب اال ،الوطنية والنظم والقوانني السياسات اخلطوط التوجيهية الطوعية ل تعميمو

 ؛الوطنيةواألوليات  اجلهود ععن دمج اخلطوط التوجيهية الطوعية ومواءمتها م
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  اخلربات توحيدو  وتعزيز الوعياالرتقاء مبسييييتوى  إىل يؤدي امب ،وعربها البلدان داخل بادس التجار تو 
 .القدراتنمية وت متبادسبشكل  تنفيذال وآليات

 
 ائي العالمي في النهوض بالتغذيةمشاركة لجنة األم  الغذ يمج -رابعاا 

 
 "مشيييييييييييييياركة جلنة األمن الغذائي العاملي ل النهوض بالتغذية"، املعنونة CFS 2016/43/9حبثت اللجنة الوثيقة  28

 التغذية. ب املعنيةالسّيد خالد الطويل )مصر(، رئيس اموعة العمل املفتوحة العضوية  عرضهاكما 
 
 إّن اللجنة:و  29

 
  ؛التغذيةب املعنيةقديرها لعمل اموعة العمل املفتوحة العضوية عن ت تعربأ )أ(
( اليت تقرتح إطارا  للجنة لزيادة مسييييييييييييييا تها ل اجلهود العاملية ملكاف ة CFS 2016/43/9الوثيقة ) تيّدوأ ) (

  نيسييييييييييييييوء التغذية جبميع أ ييييييييييييييكاله. وقد أُعّدت الوثيقة متا يييييييييييييييا  مع قرار اللجنة ل دور ا الثانية واألربع
(CFS 2015/42 Final Report لت ديد الفرص النا ييييييييييييييئة عن إعالن روما عن التغذية، وإطار العمل )

الذي اعتمد خالس املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، وأهداف التنمية املسييييييييتدامة ذات الصييييييييلة، ولتوف  
 2017لموسيييييييييييييية لعام رؤية واضيييييييييييييي ة لدور اللجنة ل ااس التغذية، مع خطة عمل تفضييييييييييييييي إىل نتائج م

  ؛وما بعده
لدعم  2017-2016التغذية إىل مواصييييلة عملها ل الفرتة املعنية باموعة العمل املفتوحة العضييييوية  تدعو  )ج(

 األنشطة املرتقبة خالس فرتة ما بني الدورات إىل حني انعقاد الدورة الرابعة واألربعني، ال سّيما: 
 

 ن ء الرفيع املسييييييتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية بشيييييي مناقشيييييية مسييييييودة مشييييييروع تقرير فريق اخلربا
التغذية والنظم الغذائية؛ وسييي فع املشييياركون ل اموعة العمل املفتوحة العضيييوية التعليقات إىل فريق 

 اخلرباء الرفيع املستوى على أسام فردي وطوعي؛ 
 ( وحتديد 2025حىت  2016مناقشيييييييييييييية برنامج العمل لعقد األمم املت دة للعمل من أجل التغذية ،)

املسيييييييييييييييا ييات ا تمليية للجنيية متييا يييييييييييييييييا  مع واليتهييا ورفعهييا إىل اجللسييييييييييييييية العيياميية للجنيية ل دور ييا 
 واألربعني.  الرابعة

لجنة أن تنّظم، رهنا  باملوارد املتاحة، عّدة فعاليات لبناء فهم مشييرتك للقضييايا، وإرسيياء الأمانة  إىل تطلبو  )د(
 اليت تستن  هبا اللجنة وعملها التنسيقي. أسس للتقار  بني السياسات 

 
 برنامج العمل المتعدد السنوات الد -رابعاا 

 
 املعنونيية "نتييائج عمييل اموعيية العمييل املفتوحيية العضييييييييييييييوييّية املعنييية CFS 2016/43/10نظرت اللجنيية ل الوثيقيية  -30

 توراليدك عرضييييييييييييييهيامشييييييييييييييروع قرار("، كميا بربنيامج العميل املتعيّدد السيييييييييييييينوات للجنية األمن الغيذائي العياملي )مبيا ل ذليك 
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Md Mafizur Rahman مج العمل ا)بنغالديع(، رئيس اموعة العمل املفتوحة العضييييييييييييييوّية )اموعة العمل( املعنية بربن
 جلنة األمن الغذائي العاملي )برنامج عمل اللجنة(.املنبثقة عن املتعّدد السنوات 

 
 إّن اللجنة:و  -31
 

 ل الذي قامت به اموعة العمل املعنية بربنامج عمل اللجنة؛أعربت عن تقديرها للعم )أ(
 فريق اخلرباء الرفيع املسييتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء( إجراء الدراسيية التالية من تطلبو  ) (

 : "الشيييراكات املتعددة أصييي ا  املصيييل ة لتمويل2018اليت سيييتعرض على اجللسييية العامة للجنة ل عام 
 ؛هاء املرفقل القرتاح الوارد طبقا  ل"، 2030خطة عام إطار من الغذائي والتغذية وحتسينهما ل األ

يع املسييييييييييييييتوى الرفبتكليف فريق اخلرباء  والذي يقضيييييييييييييييقرار الذي اختذه مكتب اللجنة الب علما   توأخذ (ج)
م حبلوس ااية قد  تُ على أن  بإعداد مذكرة عن القضييييييييايا احلرجة والنا ييييييييئة املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية،

 ل املستقبل؛ من أجل إثراء عمل اللجنة 2017عام 
 1 ة ل املل قإىل تلك الوارد معاي  االختيار التالية بشيييي ن أنشييييطة اللجنة ل املسييييتقبل إضييييافة   تعتمداو  (د)

ديد األ ية : حت2030 "املسييييييييييييييا ة ل خطة التنمية املسييييييييييييييتدامة لعام املعنونة CFS 2015/42/12بالوثيقة 
وأهداف التنمية املسيييتدامة اخلاصييية اليت تندرج ضيييمن والية  2030بالنسيييبة إىل اجلوانب ا ددة خلطة عام 

 لنهوض هبا"؛لإىل املسا ة اليت ميكن  ذا النشاط تقدميها  اللجنة واإل ارة بوضوح
ملي عقدمي اقرتاح تل عملها من أجاللجنة ب ن تواصييييييييييييييل اموعة العمل املعنية بربنامج عمل  توصييييييييييييييأو  (ه)

هبدف إقراره خالس اجللسة  2019-2018فرتة السينتني  خالسبشي ن أنشيطة اللجنة املزمع تنفيذها وواقعي 
، مع األخذ بعني االعتبار املوارد املتاحة وضرورة أن يكون من السهل الت ّكم 2017العامة للجنة ل عام 

 بعبء العمل؛
 مليزانيةا خارجغ  خمصيييييييصييييييية من  واردمب لجنةال ميزانية ل سيييييييا ةاملعلى  أعضييييييياء اللجنة مجيع تع يييييييجّ و  (و)

 خلدماتا هذه أ ية إىلمع اإل ييييييييييييييارة  ،والفورية الت ريرية لرتمجةالالزمة خلدمات ا املواردضييييييييييييييمان توافر و 
 املصل ة؛ أص ا  مشاركةبالنسبة إىل 

 مبيزانية ؤالتنب إمكانيةمس لة  ملعاجلة األجل طويلة حلوس استكشافعلى  لجنةال أعضاءو ّجعت كذلك  (ز)
 .اآلراء توافقباالستناد إىل  لجنةال
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 التحض ر والتحول الريفي"المنتدى بشأن  اءه –رابعاا 
 "والنعكاسات على األم  الغذائي والتغذية

 
 اللجنة: إنّ  -32
 

ر والت و "عن  CFS 2016/43/11الوثيقيية واردة ل بيياللم يية العيياميية ال أخييذت علمييا   )أ( س الريفي الت ضييييييييييييييّ
واالنعكاسيييييييات على األمن الغذائي والتغذية: اجملاالت الرئيسيييييييية لتوجيه السيييييييياسيييييييات واألدوار اليت ميكن 

جدوس املعنونة " CFS 2016/43/INF/19 Rev.1 الوثيقةبو  ،"للجنة األمن الغذائي العاملي االضيييطالع هبا
 ؛"والتغذية ن الغذائيما على األمت ث ا و  األعماس وصيغة املنتدى اخلاص بالت ّضر والت ّوس الريفي

باملنتدى كفرصة أوىل أمام مجيع أص ا  الش ن لتبادس اآلراء والتجار  العملية بش ن الت ديات  ترّحبو  ( )
 تكامال ؛ حضرية أكثرو والفرص والنتائج اإللابية اليت توصلوا إليها نتيجة اعتماد نُيُهج ريفية 

انعكاسييييييا ا و  لديناميات الريفية واحلضييييييرية املتغ ةا ركة لالرئيسييييييية عوامل والب  ية فهم اال اهات وأقّرت  )ج(
 من أجل اعتماد سياسات مناسبة؛ل العامل على األمن الغذائي والتغذية 

أمور لة ضيييمن مجمبا ل ذلك، على مسيييتوى السيييياسيييات االهتمام اجملاالت اليت تقتضيييي بعض  توناقشييي )د(
الفقر، و الغذائية املتنوعة، وأ اط االسييتهالك والتغذية، فتقار إىل النظم واال، غذيةلى األعصييوس أخرى: احل

هج نُ والبتكار، االو املرأة، متكني املسييييياواة بني اجلنسيييييني و و ، الضيييييعيفة ميع الفئات و ا جرة، و الشيييييبا ، و 
بنية الت تية لواملوارد الطبيعية، واالفتقار إىل ا يضييييييييييييييااألر و تغ  املناخ، و البيانات، و ، ةشيييييييييييييياملوال ةتكاملامل

 ؛الالزمة واخلدمات
 اسيييييييييييتندتو  2017-2016 برنامج عمل اللجنة املتعدد السييييييييييينوات للفرتةمن  35إىل الفقرة  ارت يييييييييييأوإذ  )هي(

ة املعنية عضييييييييييويال ةفتوحاملاموعة العمل من طلبت فإاا ، "املوئل الثالث"ىل مناقشييييييييييات املنتدى ونتائج إ
عملية لتجميع اخلربات والنهج على  التفا من أجل ا 2017م الت ضييييييير والت وس الريفي أن  تمع ل عاب

 ؛املتغ ة يةالريفو الفعالة ملعاجلة األمن الغذائي والتغذية ل سيا  الديناميات احلضرية السياساتية 
ه واصييييييل عمليربنامج العمل املتعدد السيييييينوات، فيما املعنية باموعة العمل املفتوحة العضييييييوية  تع ييييييجّ و  )و(

 ما إذا كان ينبغي ، على النظر ل2019-2018لجنة ل فرتة السيييييينتني الألنشييييييطة ولويات أوضييييييع بشيييييي ن 
نة بشييييييي ن الت ضييييييير والت وس الريفي مع مراعاة عبء عمل اللجفريق اخلرباء الرفيع املسيييييييتوى ل تقريرإدراج 

 واملوارد املتاحة. 
 

 والتغذية الغذائي لألم  العالمي الستراتيجي اإلطار اوو  –رابعاا 
 
اإلطار االسيييرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي  -مشيييروع قرار املعنونة " CFS 2016/43/12 الوثيقةنظرت اللجنة ل  -33

النسيييخة اخلامسييية من اإلطار االسيييرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية املعنونة " CFS 2016/43/13والتغذية"، والوثيقة 
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الربازيل(، رئيسيية اموعة ) Fernanda Mansur Tansini السيييدةهما قدمتكما   ،(2016)اإلطار االسييرتاتيجي العاملي لعام 
 العمل املفتوحة العضوية املعنية باإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية.

 
 اللجنة: إنّ و  -34
 

 ن اليت تتضييييييييمن توصيييييييييات بشيييييييي 2016لعام النسييييييييخة اخلامسيييييييية من اإلطار االسييييييييرتاتيجي العاملي  أقّرت أ()
الثانية ا  ل دور كانت اللجنة قد أقر ا   ،السيييييييييييياسيييييييييييات اخلاصييييييييييية باملياه من أجل األمن الغذائي والتغذية

تقرير حالة انعدام األمن الغذائي من  مسييتكملة مقتبسييةإحصييائية  ا، وكذلك أرقام2015 عام واألربعني ل
 األمن الغذائي والتغذية النسيييييييييييخة فقرة عن إطار العمل بشييييييييييي ن شيييييييييييمل هذهتكما   .2015 لعامالعامل  ل

 خالس الدورة الثانية واألربعني للجنة؛أيضا الذي مت إقراره  ل ظل األزمات املمتدة
أصييييييي ا  املصيييييييل ة كافة على الرتويج للنسيييييييخة اخلامسييييييية من اإلطار االسيييييييرتاتيجي العاملي  تو يييييييّجع  ()

 الطوعي؛ امع اإلقرار بطابعه اوعلى استخدامه 2016 لعام
وس من عمل إلجراء الت ديث الدوري األحاليا تضييييييطلع به اموعة العمل املفتوحة العضييييييوية  مبا تورّحب ج()

ألربعني ل دور يا الرابعية واللموافقية علييه  لى اللجنيةعرض عيُ اليذي سييييييييييييييلإلطيار االسييييييييييييييرتاتيجي العياملي، 
 .2017 عام ل

 
 2030 عامحالة انعدام األم  الغذائي في العالم وخطة  - خامساا 

 
 اللجنة:إّن  -35
 

: 2030 عامل املسييييييييتدامة التنمية خلطة دعما   والتغذية الغذائي األمن رصييييييييد" عن اإلعالمية باملذكرة رّحبت )أ(
 والزراعييية )املنظمييية( األغيييذيييية منظمييية من كيييلّ   أعيييّد يييا اليت" املسييييييييييييييتقبيييل وآفيييا  الراهن الوضييييييييييييييع تقييم

 قيّدميه ذيالي والعرض العياملي )الربنيامج( األغيذيية وبرنيامج )اإليفياد( الزراعيية للتنميية اليدويل والصيييييييييييييينيدو 
 ملت دةاألمم ا وكاالت عن نيابة املنظمة ل واملنسيييييق اإلحصيييييائيني اخلرباء كب   ،Pietro Gennari السييييييد
 ؛روما ل مقارها توجد اليت الثالث

 التنميةف من أهدا 2ا دف  حتقيق با اه ا رز التقدم وتقييم لرصييد أكثر  ييامل اج إىل باحلاجة وأقّرت ) (
 الزراعة يعوتشييييييييييييج التغذية وحتسييييييييييييني الغذائي األمن وحتقيق اجلوع على القضيييييييييييياء ل املتمثل املسييييييييييييتدامة
 ؛املستدامة

 التنمية أهداف من 2 ا دف مقاصيييييييد حتقيق با اه ا رز للتقدم املتكامل الرصيييييييد باقرتاح كذلك  ورّحبت )ج(
 يالغذائ األمن حالة عن املقبلة السييييييييينوية ريرالتقا خالس مناملقاصيييييييييد األخرى ذات الصيييييييييلة و  املسيييييييييتدامة
 الصيييييييييي ة منظمة عم وبالتعاون والربنامج واإليفاد املنظمة بني باال ييييييييييرتاك صييييييييييدرت يتال العامل ل والتغذية
  ؛والبنك الدويل (اليونيسف) للطفولة املت دة األمم ومنظمة العاملية
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 النعدام نا  وحمسييييييييّ  جديدا   مقياسييييييييا   باعتباره الغذائي ناألم انعدام من املعاناة مبقيام أيضييييييييا   اللجنة ورّحبت )د(
 ملقبلةا التقارير إطار ل وذلك منهجّية بصييييورة التغذية سييييوء أ ييييكاس  ييييىت رصييييد أجل من الغذائي األمن
 ؛العامل ل والتغذية الغذائي األمن حالة عن

 حتقيق ا اهب ا رز التقدم رصييدل الرئيسييية املؤ ييرات بشيي ن اتفا  إىل التوصييل متّ  حني ل أنه إىل وأ ييارت )هي(
 ياتوحتدّ  البيانات مسييييييييييييييتوى على هائلة ثغرات هناك تزاس ال املسييييييييييييييتدامة، التنمية أهداف من 2 ا دف
 حنو على زراعةال واسيييييييييتدامة ةوالتغذيّ  الغذائي األمن قيام إىل للتوصيييييييييل  ا التصيييييييييدي يتعنّي  ةمجّ  منهجّية
  ؛عرب خمتلف البلدان نفسه وبالشكل املناسب التوقيت لوفّعاس و  مالئم

 الرئيسيييييي رالدو  عن فضيييييال   الثغرات، تلك لسيييييدّ  الدويل والتعاون الشيييييراكات تشيييييجيع إىل باحلاجة وأقّرت )و(
 . هبذا الصدد كلما طلبت منها ذلك البلدان لدعم املت دة األمم منظمات به تضطلع الذي

 
 تقييم لجنة األم  الغذائي العالمي –سادساا 

 
، مديرة تقييم عملية التقييم املستقّل لكفاءة إصالح Angela Besterللجنة بالعرض الذي قّدمته السيدة رّحبت ا -36

. املتبعة لذلك هجيةنوالنهج واملجلنة األمن الغذائي العاملي والذي تناولت فيه التقدم ا رز على صعيد التقييم 
 . 2017ر مارم/آذار ومن املتوقع أن يصدر التقرير النهائي للتقييم ل ااية  ه

 
 المسائل األخرى – سابعاا 

 الجدد في المكتب البدلءواألعضاء األعضاء  – ألف
 
كّل من اجملموعة   عناتفقت اللجنة على إجراء التغي ات التالية ل عضوية مكتب اللجنة واألعضاء البديلني  -37

 ية ألوروبا: اإلقليمية ألمريكا الالتينية والب ر الكارييب واجملموعة اإلقليم
 

 الربازيل واملكسيك كعضوين جديدين ل مكتب اللجنة واألرجنتني وإكوادور كعضوين بديلني عنهما؛   (أ)
 بديل عنها. عضوكأملانيا كعضو جديد ل مكتب اللجنة وإيطاليا   ( )
 

  2017الترتيبات الخاصة بانعقاد دورة اللجنة في أكتوبر/تشري  األول  – باء
 
 2017أكتوبر/تشرين األوس  13إىل  9عقد دور ا الرابعة واألربعني خالس الفرتة املمتدة من أوصت اللجنة ب ن تُ  -38

ية كما هو مبنّي ل اجلدوس الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاس،  ل املقّر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة ل روما
 التشاور مع رئيس اللجنة. للمنظمة. وسوف حيدد املدير العام املوعد النهائي للدورة ب

 
 اعتماد التقرير – جيم

 
  . 2016أكتوبر/تشرين األوس  21اعُتمد التقرير يوم اجلمعة  -39
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 المرفق ألف
 جدول أعمال الدورة

 
 موعد انعقاد جلسات الدورة الثالثة واألربعي  للجنة األم  الغذائي العالمي

 
 13:00صباحا  إىل الساعة  10:00لعاملي )اللجنة( من الساعة ستُعقد اجللسات الصباحية للجنة األمن الغذائي ا 

 .18:00إىل الساعة  15:00بعد الظهر واجللسات املسائية من الساعة 
 

 تخضير لجنة األم  الغذائي العالمي
 

ر  و يُرجى من السييادة املندوبني الكرام اإلحاطة علما  ب ن الدورة الثالثة واألربعني للجنة سييتقتصييد ل اسييتخدام ال 
متا يا  مع مبادرة "ختض  األمم املت دة" الرامية إىل جعل اجتماعات األمم املت دة أكثر مراعاة للبيئة. وستُتاح كافة وثائق 
املعلومات األسيييييييياسييييييييية للجنة على موقعها اإللكرتوين كما ل السيييييييينوات املاضييييييييية. وسيييييييييُطبع عدد حمدود من الوثائق عند 

، Aملبخ الب طباعة الوثائق من مكتب الوثائق الكائن ل مركز كوريا خلدمات املؤمتر )وسيييكون باإلمكان عند الط الطلب.
 18:00صيييييييباحا  إىل السييييييياعة  8:30أكتوبر/تشيييييييرين األوس من السييييييياعة  21إىل  17الطابق األوس( طواس الفرتة املمتدة من 

 مساء . وميكن للراغبني ل احلصوس على نسخ مطبوعة إما:
 

  مكتب الوثائق وطلب النسخ اليت حيتاجون إليهاالتوجه  خصيا  إىل 

  أو الكتابة مسيييييييييييبقا  إىل عنوان الربيد اإللكرتوينPrint@fao.org-43CFS  مع إيضييييييييييياح الوثائق واللغات املطلوبة
 بالتفصيل والتوجه من مثّ إىل املركز الستالم النسخ

 
 الييثيييييييالييثييييييية واألربييعييني لييلييجيينييييييية عييلييى الييعيينييوان: يييرجييى زييييييييارة املييوقييع اإللييكييرتوين لييليييييييدورةوملييزييييييييد ميين الييتييفييييييياصيييييييييييييييييييييييل، 

[43www.fao.org/cfs/cfs.]  

 

 }لتخاذ قرار{ المسائل التنظيمية -أولا 
 

 اعتماد جدوس األعماس واجلدوس الزمين )أ(
 عضوية جلنة األمن الغذائي العاملي  ) (
 تشكيل جلنة الصياغة  )ج(

 
 ات األساسية:وثائق املعلوم 

 
 CFS 2016/43/1 Rev.2 جدوس األعماس التفصيلي املؤقت  
 CFS 2016/43/Inf. 1 اجلدوس الزمين املؤقت 

mailto:CFS43-Print@fao.org
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 }لتخاذ قرارلإلحاطة و { افتتاح الدورة -ثانياا 
 

سيييييييييُتعقد اجللسييييييييية ل جزأين حبيث يكّرم اجلزء األّوس للمالحظات االفتتاحية من على املنرب والثاين إللقاء كلمة  
يسيييييية عن "نظم األغذية املسيييييتدامة والتغذية وتغّ  املناخ". وسيييييتتاح الفرصييييية خالس اجللسييييية للمندوبني املشييييياركني إللقاء رئ

 مداخالت مد ا ثالث دقائق عن هذا املوضوع. وسُتعطى األولوية للمندوبني الرفيعي املستوى.
 

 اجلزء األوس: املالحظات االفتتاحية
 

 رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملياملالحظات االفتتاحية ل )أ(
 رسالة فيديوية من أمني عام األمم املت دة  ) (
بيانات رؤساء كل من منظمة األغذية والزراعة )الفاو( والصندو  الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي  )ج(

 لغذائي والتغذيةورئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن ا
 
 

 التقارب بي  السياسات -ثالثاا 
 

 متا يييييييا  مع دور جلنة األمن الغذائي العاملي الرامي إىل تشييييييجيع التقار  بني السييييييياسييييييات، سيييييييسييييييعى هذا البند 
 إىل توف  التوجيه ل ااس السياسات ل ما خيص القضايا الرئيسية املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية.

 
 الزراعية المستدامة لتحقيق األم  الغذائي والتغذية، بما في ذلك دور الثروة الحيوانية التنمية  )أ(
 

يكمن الغرض من هذا البند ل عقد مناقشييييييات  يييييياملة ومسييييييتندة إىل األدلّة، هبدف اعتماد توصيييييييات ل ااس  
ذلك دور الثروة  ائي والتغذية، مبا لالسييييييياسييييييات بشيييييي ن املسييييييائل املتعّلقة "بالتنمية الزراعية املسييييييتدامة لت قيق األمن الغذ

 احليوانية". 
 

إىل فريق اخلرباء الرفيع املسيييييييييييتوى  2014وطلبت اللجنة خالس دور ا احلادية واألربعني ل أكتوبر/تشيييييييييييرين األوس  
در ل يوليو/متّوز صييي املعين باألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء( أن يعّد تقريرا  هبذا الشييي ن. ويتيح تقرير فريق اخلرباء الذي

مدخالت علمية ومسييييتندة إىل األدلّة  ذا البند. وينظر التقرير ل قضييييايا التنمية الزراعية املسييييتدامة لتقييم اسييييتدامة  2016
 األمن الغيييييذائي والتغيييييذيييييية من النواحي االقتصيييييييييييييييييياديييييية والبيئيييييية واالجتمييييياعيييييية ول مجيع أبعييييياد يييييا )التوافر والوصييييييييييييييوس

 ر(. واالستخدام واالستقرا
 

ويرّكز التقرير بشيييييكل أسييييياسيييييي على مكّون الثروة احليوانية ل النظم الزراعية باعتبارها حمرّكا  لتنمية قطاعي الزراعة  
واألغذية وعامال  كامنا  وراء تغ ات اقتصييييييييييييييادية واجتماعية وبيئية كربى ل نظم األغذية حوس العامل. وإنه يسييييييييييييييتعرض 
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 ملرتبطة بالطلب على األغذية ل املسيييييييييييتقبل مبا ل ذلك األغذية احليوانية املصيييييييييييدر.اال اهات وا رّكات واإلسيييييييييييقاطات ا
تدامة الت ديات والتهديدات والفرص املتاحة أمام التنمية الزراعية لت قيق األمن الغذائي والتغذية.  كما أنه يقّيم اسيييييييييييييي

ت املتاحة روة احليوانية فضيييال  عن اخلياراويدرم التقرير أيضيييا  مسيييارات اسيييت داث نظم مسيييتدامة قائمة على ا اصييييل والث
 لالنتقاس إىل نظم مستدامة وإدار ا.

 
مقررا  للجلسييييية، للمسييييياعدة على بناء التوافق حوس  Yaya Olaniranوقام مكتب اللجنة بتعيني سيييييعادة السييييييد  

ة خالس ل اللجن وقد عمل على حنو وثيق مع األعضييييييياء واملشييييييياركني .اموعة من التوصييييييييات السيييييييياسييييييياتية هبذا الشييييييي ن
ل الفاو، روما، إيطاليا قبل انعقاد  2016أكتوبر/تشيييرين األوس  12ول  2016سيييبتمرب/أيلوس  9و 8مفاوضيييات ُعقدت ل 

 الدورة الثالثة واألربعني للجنة، وذلك بدعم فين من الفاو والصندو  الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. 
 

 قرر ل مشيييييروع التوصييييييات بشييييي ن التنمية الزراعية املسيييييتدامة لت قيق األمن الغذائي والتغذية:وترد نتائج عمل امل 
 (CFS 2016/43/2/Rev.1)الوثيقيية  2016أكتوبر/تشييييييييييييييرين األوس  13أي أدوار للثروة احليوانييية؟ النسييييييييييييييخيية املنق يية ل 
 اليت تشّكل وثيقة معلومات أساسية  ذا البند. 

 
 ن:وسيتوزع العمل على جزأي 

 
 }لإلحاطة والمناقشة{ النقاش - 1الجزء 

 
سيييشييّكل تقرير فريق اخلرباء واملوجز عنه والتوصيييات املصيياحبة له، فضييال  عن مشييروع التوصيييات املقرتح الصييادر  

 عن املقرر، أساسا  للمناقشة التفاعلية اليت سُتعقد ل اجللسة العامة.
 

 }تخاذ قرارل{ اعتماد التوصيات في مجال السياسات - 2الجزء 
 

ل إىل توافق ضييمن اجلزء األّوس، سييُينشييجم املقرر اموعة أصييدقاء املقرر ملواصييلة جهود بناء   ول حاس مل يتم التوصييّ
التوافق بعد اجللسات الرمسية خالس األسبوع نفسه )أي ل الفرتات املسائية(. وُيشّجع األعضاء على االتصاس مبجموعا م 

ليها ضمن تصاس هبيئا م ملتابعة التقّدم ا رز. وسرتد التوصيات املتعّلقة بالسياسات واملتفق عاإلقليمية واملشاركني على اال
 مشروع القرار الذي سيقّدمه املقرر إىل اجللسة العامة إلقراره. 

 
 وثائق املعلومات األساسية:  

 
 CFS 2016/43/Inf. 13  جّهييية إىل املنيييدوبني لت قيقميييذّكرة املقربر بشيييييييييييييييي ن اإلجراءات واخلطوط التوجيهيييية املو 

التقار  بني السييييييياسييييييات اخلاصيييييية بالتنمية الزراعية املسييييييتدامة لت قيق األمن الغذائي والتغذية، مبا ل ذلك دور 
 الثروة احليوانية
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 CFS 2016/43/2/Rev.1  مشييييييروع التوصيييييييات املقرتحة بشيييييي ن التنمية الزراعية املسييييييتدامة لت قيق األمن الغذائي
  2016أكتوبر/تشرين األوس  13دوار للثروة احليوانية؟ النسخة املنق ة ل والتغذية: أي أ

 CFS 2016/43/3  املوجز عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املسيييييييييتوى والتوصييييييييييات الواردة فيه بشييييييييي ن التنمية الزراعية
 أي أدوار للثروة احليوانية؟ ،املستدامة لت قيق األمن الغذائي والتغذية

 CFS 2016/43/Inf. 14  تقرير فريق اخلرباء رفيع املسيييتوى بشييي ن التنمية الزراعية املسيييتدامة لت قيق األمن الغذائي
 أي أدوار للثروة احليوانية؟، والتغذية

 
 ربط أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق: التوصيات في مجال السياسات )ب(

 }لتخاذ قرار{ 
 

مليون مزرعة من املزارع الصيييييييييييييغ ة وتقوم األسييييييييييييير بإدارة معظمها.  570تعّد غالبية املزارع ل العامل البالغ عددها  
مليونا  من املزارعني وصييييّيادي األمساك  470ل املائة من إمجايل األغذية اليت ينتجها  70ويوفّر أصيييي ا  احليازات الصييييغ ة 

ملائة من األ ييييييخاص الذين ل ا 70احلرفيني والرعاة وغ  املالّكني لألراضييييييي والشييييييعو  األصييييييلية. وعالوة على ذلك، إن 
ل املائة من هؤالء  75مليار  يييييييييييخص والذين يعيشيييييييييييون ل املناطق الريفية، و 1.4يعانون من الفقر املدقع والبالغ عددهم 

 الفقراء املوجودين ل املناطق الريفية، هم من أص ا  احليازات الصغ ة. 
 

 ة إىل األسييييوا  أن يسيييياهم بشييييكل إلايفول هذا السيييييا ، من  يييي ن تعزيز وصييييوس أصيييي ا  احليازات الصييييغ   
 ل حتقيق األمن الغذائي واحلد من الفقر بالنسبة إىل املزارعني أنفسهم وسائر السّكان ل املناطق الريفية واحلضرية. 

 
 ول أعقا  املنتدى الرفيع املسيييييييتوى بشييييييي ن رب  أصييييييي ا  احليازات الصيييييييغ ة باألسيييييييوا ، الذي عقدته اللجنة 

 ، اخُتذ قرار مبتابعة عملية وضييييع اموعة من التوصيييييات ل ااس السييييياسييييات. وتسيييياهم التوصيييييات2015ن ل يونيو/حزيرا
 من خالس مواجهة العوائق الرئيسيييييييييييية وتسيييييييييييلي  الضيييييييييييوء 2030أهداف خطة التنمية املسيييييييييييتدامة لعام  ل حتقيق عدد من

 .من الغذائي والتغذية على حنو إمجايلعلى فرص إ يييييييراك أصييييييي ا  احليازات الصيييييييغ ة وداهم، مما يؤدي إىل حتسيييييييني األ
لوا إىل اتفا  حو ا حبيث سيييُتعرض على اجللسييية  ولقد تفاوض أصييي ا  املصيييل ة ل اللجنة بشييي ن هذه التوصييييات وتوصيييّ

 العامة إلقرارها. 
 

 وثائق املعلومات األساسية: 
 

 CFS 2016/43/4  رب  أص ا  احليازات الصغ ة باألسوا  -مشروع قرار 
 CFS 2016/43/5   التوصيات -رب  أص ا  احليازات الصغ ة باألسوا 
 CFS 2016/43/Inf.15  املنتدى الرفيع املسييييييييييتوى للجنة األمن الغذائي العاملي بشيييييييييي ن رب  أصيييييييييي ا  احليازات

  2015الصغ ة باألسوا ، وثيقة املعلومات األساسية الصادرة ل يونيو/حزيران 
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 للجنة وأنشطتهامعلومات محدثة ع  مسار عمل ا -رابعاا 
 

يكمن الغرض من هذا البند من جدوس األعماس ل إطالع اجللسييييييية العامة على مسيييييييارات العمل اجلارية وغ ها  
 من األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة:

 
 2030مشاركة لجنة األم  الغذائي العالمي في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام  )أ(

 }لتخاذ قرار{ 

 
هدفا  إىل تغي  املقاربة  17وأهداف التنمية املسييييييييييييتدامة البالغ عددها  2030تنمية املسييييييييييييتدامة لعام تدعو خطة ال 

املّتبعة ل ااس التنمية بشييييكل جذري. ويتسييييم هذا ب  ية خاصيييية بالنسييييبة إىل العمل ل ااس السييييياسييييات املتعلق باألمن 
لعام  د من األهداف والغايات الواردة ل اخلطة املتكاملةالغذائي والتغذية والذي يؤثر بصييييييييييييورة مبا ييييييييييييرة على حتقيق العدي

 . ويكون التنفيذ بقيادة قطرية غ  أن مجيع أصيييييي ا  املصييييييل ة مسييييييؤولون على مجيع املسييييييتويات وبشييييييكل مجاعي2030
 عن حتقيق األهداف وضمان إ راك اجلميع. 

 
  ني للجنة،دامة، منذ الدورة الثانية واألربعونظرت اموعة العمل املفتوحة العضييييييييوية املعنية ب هداف التنمية املسييييييييت 

 ول الدور املفيد الذي قد تؤديه.  2030ل الطر  اليت ميكن للجنة اتباعها لدعم النهوض خبطة التنمية املستدامة لعام 
 

  ر ويسيّل  االقرتاح النا يجم عن ذلك والذي سيُيعرض على الدورة الثالثة واألربعني للجنة إلقراره، الضيوء على الط 
ضيييييييمن واليتها ورؤيتها  2030اليت تسيييييييمح للجنة باملشييييييياركة ب فضيييييييل وجه ممكن ل النهوض خبطة التنمية املسيييييييتدامة لعام 

 وأدوارها.
 

 2017وبعد إقرار االقرتاح، الذي يتضييمن قرارا  يقضييي ب ن تسيياهم اللجنة ل االجتماع الذي سييُيعقد خالس سيينة  
ى أعضاء ان "القضاء على الفقر وتشجيع الرفاهية ل عامل متغّ "، سوف يُدعللمنتدى السياسي الرفيع املستوى حتت عنو 

اللجنة وأصيييي ا  املصييييل ة إىل مناقشيييية نطا  مسييييا ة اللجنة وإىل إعطاء توجيهات عامة هبذا الصييييدد. وقد يفضييييي هذا 
 2017-2016ة الفرت النقاش إىل تفويض اجللسييييية العامة للجنة مكتب اللجنة وضيييييع اللمسيييييات األخ ة على مسيييييا تها ل 

 الفاصلة بني الدورتني استنادا  إىل األعماس الت ض ية جملموعة العمل املفتوحة العضوية.
 

 وثائق املعلومات األساسية: 
 

 CFS 2016/43/6  2030مشيييييييييييييييييياركييييية جلنييييية األمن الغيييييذائي ل النهوض خبطييييية التنميييييية املسييييييييييييييتيييييدامييييية لعيييييام 
 )مبا ل ذلك مشروع قرار(

 CFS 2016/43/Inf.16  مذكرة توجيهية بشيييييييييييييي ن مسييييييييييييييا ة جلنة األمن الغذائي العاملي ل منتدى األمم املت دة
 السياسي الرفيع املستوى
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 رصد تنفيذ قرارات لجنة األم  الغذائي العالمي وتوصياتها )ب(
 }لتخاذ قرار{ الختصاصات لتشاطر التجارب والممارسات الجيدة (1)

 
ة، حّيزا  لتشيياطر التجار  بني خمتلف أصيي ا  املصييل ة بشيي ن اسييتخدام تشييّكل اللجنة، باعتبارها منصيية  ييامل 

منتجات اللجنة، فضال  عن تسلي  الضوء على املمارسات اجليدة وتشاطرها بوصفها مسا ة ل رصد فعاليتها. ول مثل 
الغرض، وضيعت  ية. و ذاهذه البيئة املتعددة أصي ا  املصيل ة، من املهم اإلصيغاء إىل التجار  الوطنية واإلقليمية والعامل

اموعة العمل املفتوحة العضييييييوية املعنية برصييييييد االختصيييييياصييييييات املوضييييييوعة للجنة بشيييييي ن إقامة أحداث مواضيييييييعية لتقييم 
 منتجات اللجنة، وسوف تُعرض هذه االختصاصات إلقرارها. 

 
 وثائق املعلومات األساسية: 

 
 CFS 2016/43/7 اجليدة ل ااس تطبيق قرارات جلنة األمن  االختصيييييييياصييييييييات لتشيييييييياطر التجار  واملمارسييييييييات

 الغيييييذائي العييييياملي وتوصييييييييييييييييييييا يييييا من خالس تنظيم أحيييييداث على املسييييييييييييييتوييييييات الوطنيييييية واإلقليميييييية والعييييياملييييية
 )مبا ل ذلك مشروع قرار(

 
 – األراضي ومصايد األسماك والغابات ة بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازةالخطوط التوجيهية الطوعي (2)

 }لإلحاطة والمناقشة{ حدث عالمي مواضيعي
 

يسييييييييعى احلدث العاملي املواضيييييييييعي إىل تشيييييييياطر التجار  واالطالع على اسييييييييتخدام وتطبيق اخلطوط التوجيهية  
ك والغابات ل سيييييييا  األمن الغذائي الوطين )اخلطوط الطوعية بشيييييي ن احلوكمة املسييييييؤولة حليازة األراضييييييي ومصييييييايد األمسا

التوجيهية الطوعية( مع االسيييرت ييياد باالختصييياصيييات اخلاصييية بتشييياطر التجار  واملمارسيييات اجليدة اليت وضيييعتها اموعة 
 العمل املفتوحة العضييييييييوية. وسييييييييوف يسيييييييياهم ل رصييييييييد التقدم ا رز با اه تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية. وسيييييييييمّكن

إقامة حوار تفاعلي بني أصيييي ا  املصييييل ة املتعددين اسييييتنادا  إىل التجار  واملمارسييييات اجليدة املوثّقة ل املسييييا ات  من
الواردة من أص ا  املصل ة ل اللجنة واملتاحة على الصف ة اإللكرتونية للدورة الثالثة واألربعني للجنة. وستتاح الدروم 

 ص ا  املصل ة ل اللجنة.املستفادة من هذا احلدث املواضيعي أل
 

 وثائق املعلومات األساسية: 
 

 CFS 2016/43/8  التجار  واملمارسيييييييات اجليدة ل ااس اسيييييييتخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية بشييييييي ن احلوكمة
 املوجز والعناصر األساسية  –املسؤولة لل يازة وتطبيقها 

 CFS 2016/43/Inf.17/Rev.1 ملواضيييييييييييييعي عن اخلطوط التوجيهية الطوعيةاخلطوط العريضيييييييييييية لل دث العاملي ا 
 األراضي ومصايد األمساك والغابات حليازةبش ن احلوكمة املسؤولة 

 
 }لتخاذ قرار{ مشاركة لجنة األم  الغذائي العالمي في النهوض بالتغذية )ج(
 

 ة ل موقع ميّكنها من املسييييا ة بشييييكل مل وظ ل اجلهود اجلارية ملكاف ة سييييوء التغذية جبميع أ ييييكالهإن اللجن 
مع األخذ ل االعتبار واليتها وميزا ا النسييييييبية. وتتضييييييمن هذه اجلهود تنفيذ توصيييييييات املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
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أجل التغذية وهي عناصييير أقّر ا مجيعا  اجلمعية العامة لألمم املت دة  ، وعقد العمل من2030وخطة التنمية املسيييتدامة لعام 
. وسييييييييييييييُيقّدم اقرتاح من إعداد اموعة العمل املفتوحة 2016مارم/آذار  28الصييييييييييييييادر بتاريخ  A/70/L.42مبوجب قرارها 

 ره. العضوية املعنية بالتغذية بش ن مشاركة اللجنة ل النهوض بالتغذية إىل اجللسة العامة إلقرا
 

 وثائق املعلومات األساسية: 
 

 CFS 2016/9 )مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي ل النهوض بالتغذية )مبا ل ذلك مشروع قرار 
 
 }لتخاذ قرار{ برنامج العمل المتعدد السنوات )د(
 

ة اللجنة سيييياعدمت إنشيييياء اموعة عمل مفتوحة العضييييوية معنية بربنامج عمل اللجنة املتعدد السيييينوات من أجل م 
على وضييييع جدوس أعما ا املسييييتقبلي وحتديد أولوياته، ومعاجلة املسييييائل النا ييييئة واحلرجة املتصييييلة بواليتها على حنو فّعاس. 
وتشّجع اموعة العمل هذه التوصل إىل فهم مشرتك للمسائل املطروحة بني طائفة واسعة من أص ا  املصل ة امللتزمني 

 2019-2018العمل جهودها اخلاصيية بوضييع برنامج العمل املتعدد السيينوات لفرتة السيينتني ل اللجنة. وسييتواصييل اموعة 
 إلقراره. 2017الذي سيقّدم إىل الدورة الرابعة واألربعني للجنة ل عام 

 
ويُطلب من اللجنة أن تتخذ قرارا  ل دور ا الثالثة واألربعني بشييي ن املوضيييوع والتقرير اللذين سييييصيييدران عن فريق  

. وتوفّر التقارير الصادرة عن فريق اخلرباء حتليالت علمية وقائمة على املعارف وتسدي 2018رباء الرفيع املستوى ل عام اخل
 املشورة حوس املسائل املرتبطة بالسياسات من منظور األمن الغذائي والتغذية لكي تستن  هبا اللجنة ل عملها. 

 
 وثائق املعلومات األساسية: 

 
 CFS 2016/43/10  نتائج عمل اموعة العمل املفتوحة العضييييييييوية املعنية بربنامج العمل املتعّدد السيييييييينوات للجنة

 األمن الغذائي العاملي )مبا ل ذلك مشروع قرار(
 CFS 2016/43/Inf.18  2016-2015التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 

 
 الريفي والنعكاسات على األم  الغذائي والتغذية المنتدى بشأن التحض ر والتحول )هـ(

 }للمناقشة ولتخاذ قرار{ 
 

تطرح وت ة الت ضييييييييييير السيييييييييييريعة والت وس ل املناطق الريفية حتديات وفرصيييييييييييا  لضيييييييييييمان األمن الغذائي والتغذية.  
ة لتوجيه لرئيسييييييييييوسييييييييييكمن ا دف من املنتدى هذا ل التوصيييييييييل إىل فهم أفضيييييييييل للمسيييييييييائل املطروحة وحتديد اجملاالت ا

السييياسييات واألدوار اليت ميكن للجنة االضييطالع هبا. وسيييقوم املشيياركون ل دورة اللجنة باسييتعراض نتائج املنتدى وحتليلها 
 2017ضييييييييمن اموعة عمل مفتوحة العضييييييييوية ملرة واحدة وسييييييييُتعرض النتائج على الدورة الرابعة واألربعني للجنة ل سيييييييينة 

 إلقرارها.
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 مات األساسية:وثائق املعلو  
 

 CFS 2016/43/11  ر والت وس الريفي واالنعكاسييييييييات على األمن الغذائي والتغذية: اجملاالت الرئيسييييييييية الت ضييييييييّ
 لتوجيه السياسات واألدوار اليت ميكن للجنة األمن الغذائي العاملي االضطالع هبا )مبا ل ذلك مشروع قرار( 

 CFS 2016/43/Inf.19/Rev.1  بش ن الت ّضر والت وس الريفي واالنعكاسات على األمن جدوس أعماس املنتدى
 والتغذية وصيغته  الغذائي

 
 }لتخاذ قرار{ اإلطار الستراتيجي العالمي لألم  الغذائي والتغذية )و(
 

يوفّر اإلطار االسييرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية إطارا   ييامال  ومرجعا  إىل جانب توجيهات عملية بشيي ن  
رتاتيجيات والسييييياسييييات واإلجراءات املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية. وإنه موّجه إىل صييييانعي القرارات والسييييياسييييات االسيييي

حبيث أنه يوّحد التوصيييييييييات ذات الصييييييييلة اليت اعتمد ا اجللسييييييييات العامة للجنة مع األخذ ل احلسييييييييبان غ ها من األطر 
 واخلطوط التوجيهية والعمليات القائمة.

 
م م اإلطار االسيييييييرتاتيجي العاملي ليكون وثيقة ديناميكية قابلة للت ديث سييييييينويا  من جانب اجللسييييييية العامة للجنة وقد صيييييييُ

 استنادا  إىل العمليات املعتادة ل اللجنة ونقا ا ا حوس السياسات
 

ت ل ااس ( اليت تضييّم توصيييا2016ويُطلب من اللجنة إقرار النسييخة اخلامسيية من اإلطار االسييرتاتيجي العاملي ) 
السييياسييات بشيي ن املياه من أجل األمن الغذائي، وإ ييارات إىل إطار العمل بشيي ن األمن الغذائي والتغذية ل ظل األزمات 

. ولقد أُدرجت فيه اإلحصاءات الواردة ل تقرير حالة 2015املمتدة كما اعتمدته اللجنة ل دور ا الثانية واألربعني ل عام 
 .2015 العامل لسنة انعدام األمن الغذائي ل

 
وخيضيييييييع اإلطار االسيييييييرتاتيجي العاملي لعملية حتديث دورية من أجل إدراج التطورات اجلديدة احلاصيييييييلة ل اايل  

 األمن الغذائي والتغذية، واحلد من طوله وتبسييييييي  حمتواه ووضييييييع خيارات لنشييييييره بصييييييورة أفضييييييل. ومن املتوقع تقدمي نتائج
 . 2017س الدورة الرابعة واألربعني للجنة ل عام هذه العملية للموافقة عليها خال

 
 وثائق املعلومات األساسية: 

 
 CFS 2016/43/12  اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية -مشروع قرار 
 CFS 2016/43/13 النسييييييييييييييخييييية اخليييييامسيييييييييييييييييية من اإلطيييييار االسييييييييييييييرتاتيجي العييييياملي لألمن الغيييييذائي والتغيييييذيييييية 

 (2016ي العاملي لعام )اإلطار االسرتاتيج
 

 }لإلحاطة والمناقشة{ 2030حالة انعدام األم  الغذائي في العالم وخطة التنمية المستدامة لعام  -خامساا 
 

 ، نشييييييييييير تقرير ذي مفهوم جديد يرّكز2017سيييييييييييتسيييييييييييت نف الوكاالت اليت توجد مقارها ل روما، اعتبارا  من عام  
التقرير السيييييابق عن حالة انعدام األمن الغذائي ل العامل. وسيييييُيعّد تقرير  على رصيييييد أهداف التنمية املسيييييتدامة عوضيييييا  عن

من أهداف التنمية املسييتدامة )القضيياء  2لعرض املسييائل والت ديات النامجة عن رصييد مؤ ييرات ا دف  2016 منفرد لعام
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 اهات العاملية املتعّلقة (  ة عن اال1التام على اجلوع(. وسيييييييييييييييتم ور التقرير حوس ثالثة فصييييييييييييييوس ترّكز على ما يلي: )
  ( حتلييل الثغرات ل املعلوميات وقييام الت يدييات املرتبطية بياملؤ ييييييييييييييرات املقرتحية؛2مبؤ ييييييييييييييرات األمن الغيذائي والتغيذيية؛ )

 ( والرواب  بني األهداف والغايات.3)
 

 وثائق املعلومات األساسية:  
 

 CFS 2016/43/Inf. 20  تقييم الوضيييييع 2030ة التنمية املسيييييتدامة لعام طدعما  خلرصيييييد األمن الغذائي والتغذية :
 الراهن وآفا  املستقبل

 
 }لإلحاطة{ تقييم لجنة األم  الغذائي العالمي -سادساا 

 
 سيقّدم مدير التقييم املستقل لفعالية اإلصالح ل اللجنة عرضا  وجيزا  عن التقّدم ا رز ل التقييم وسيفسح اجملاس 

 أمام األسئلة والنقاش.
 

 مسائل أخرى -اا سابع
 

سييييييييييييوف يتم إطالع اللجنة ل إطار هذا البند من جدوس األعماس على آخر املعلومات عن املسييييييييييييائل اإلدارية.  
 واعتماد التقرير النهائي  ذه الدورة.  2017وسيجري البّت ل الرتتيبات اخلاصة بالدورة املقبلة للجنة ل عام 

 
 كتب اللجنةاجلدد ل م البدالءاألعضاء واألعضاء  )أ(
 }لتخاذ قرار{ 2017الرتتيبات اخلاصة بدورة جلنة األمن الغذائي العاملي ل عام  ) (
 }لتخاذ قرار{ اعتماد التقرير (ج)
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 األنشطة األخرى الجارية خالل األسبوع:
 األحداث الخاصة

 
 19:30 - 18:00أكتوبر/تشري  األول الساعة  17الثني  

 
 يق الزراعة المستدامة والنهوض بنتائج األم  الغذائي والتغذيةسالسل القيمة الشاملة لتحق

 
سيييييتيح هذا احلدث فرصيييية إقامة حوار واسييييع النطا  حوس النهج املراعية للتغذية ل سييييالسييييل القيمة وتوف  رؤية  

 العييديييد كعن التقييدم الييذي حترزه اموعيية العمييل املشييييييييييييييرتكيية بني الوكيياالت اليت توجييد مقييارهييا ل رومييا. ول حني أن هنييا
من النهج الرائدة الناج ة، تدعو احلاجة إىل اج يتسيييييم مبزيد من املنهجية واالسيييييتباقية لتكرار آثارها ل السييييييا  األوسيييييع 
 اخلاص بالنظم الزراعية والغذائية الشيييييييييييييياملة واملسييييييييييييييتدامة وتكييف هذه اآلثار وتوسيييييييييييييييع نطاقها. ولقد حددت الوكاالت

قة لتنمية اليت توجد مقارها ل روما و ييييييركاؤه ا عددا  من نقاط العمل األسيييييياسييييييية اليت تتضييييييمن أنشييييييطة مشييييييرتكة أو منسييييييّ
القدرات وتوليد املنتجات املعرفية واألدوات اإلر ييييييييادية، إىل جانب تنظيم أحداث مشييييييييرتكة للتعّلم ترتب  بالربامج القطرية 

قة ل املن  ياسيييييييياتتديات الدولية املتعّلقة بالسييييييييذات الصييييييييلة وغ ها من العمليات بقيادة قطرية إىل جانب مشيييييييياركة منسييييييييّ
 ذات الصلة.

 
وسييييييييييتضيييييييييمن هذا احلدث مشييييييييياركة الوكاالت اليت توجد مقارها ل روما والبلدان والوكاالت الفنية واملالية املعنية  

بالتعاون واجملتمع املدين واجلمعيات ومؤسيييسيييات الب وث والقطاع اخلاص. وسيييُتعرض دراسيييات احلالة ومسيييارات الت سيييني 
 روم املسيييتفادة واملمارسيييات اجليدة كما سييييفسيييح اجملاس أمام تبادس اآلراء بشييي ن الت ديات املتعّلقة بضيييمان االتسيييا والد

 ل ااس السياسات وتنمية القدرات املؤسسية والتآزر ل ااس التشغيل. 
 

ة املبادئ اخلاصييييييييكما سيييييييييغطي احلدث فرص إقامة الشييييييييراكات مبوازاة االسييييييييتناد إىل منتجات اللجنة على غرار  
 وإطار العمل بشيييييييييي ن األمن الغذائي والتغذية ل ظل األزمات املمتدة باالسييييييييييتثمارات املسييييييييييؤولة ل الزراعة ونظم األغذية

 االسرتاتيجي العاملي.  واإلطار
 

 وثائق املعلومات األساسية:  
 

 CFS 2016/43/Inf.21  سيييييييييالسيييييييييل القيمة الشييييييييياملة لت قيق الزراعة املسيييييييييتدامة والنهوض بنتائج األمن الغذائي
 وثيقة معلومات أساسية -والتغذية 

  

http://www.fao.org/3/a-au866A.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866A.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
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 13:00 - 10:00أكتوبر/تشري  األول الساعة  21الجمعة 
 

: الدروس المســــــتفادة م  عمليات الســــــتعراض 2030م  التفاق إلى العمل لتنفيذ خطة التنمية المســــــتدامة لعام 
 الوطنية التطوعية األولى 

 
يف االسييييييييييييييرتاتيجيات على قدرة البلدان على تكي 2030ويتوّقف التنفيذ الناجح خلطة التنمية املسييييييييييييييتدامة لعام  

الوطنية وتنفيذها لت قيق أهداف التنمية املسييييييتدامة. وسيييييي تكز هيكل املتابعة واالسييييييتعراض ل املنتدى السييييييياسييييييي الرفيع 
املسيييييييييييتوى على عمليات االسيييييييييييتعراض الوطنية التطوعية بشييييييييييي ن التقّدم ا رز لت قيق كافة األهداف والغايات إىل جانب 

 العاملية.  عمليات االستعراض املواضيعية
 

وستسنح للمتطّوعني من البلدان وأص ا  املصل ة، خالس هذا احلوار املتعدد أص ا  املصل ة الذي ستعقده  
اللجنة، فرصة وصف طريقتهم ل دمج االسرتاتيجيات اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية ضمن خطة التنمية املستدامة لعام 

 وار: وسُتطرح األسئلة التالية لتوجيه احل. 2030
 

 كيف تتم معاجلة االعتبارات املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة؟ (1)
 هل تستن  اجلهود القطرية مبنتجات اللجنة وتوصيا ا ل ااس السياسات؟ (2)
 ما هي املسا ات اليت تقّدمها املنصات املتعددة أص ا  املصل ة ل ااس تصميم االسرتاتيجيات؟ (3)
 كيف تضمن االسرتاتيجيات "إ راك اجلميع"؟ (4)
 هل هناك منصات مواضيعية إقليمية أو عاملية تدعم هذا العمل؟ (5)
 

وسييييييييييييييتتمثيل نتيائج احليدث اخلياص ل املعيارف اليت مت تقيامسهيا حوس اجلهود املبّكرة املبيذولية لتنفييذ خطية التنميية  
 املستدامة على املستوى القطري.

 
 األساسية: وثائق املعلومات  

 
 CFS 2016/43/Inf.22  الدروم املسييييييييييتفادة 2030من االتفا  إىل العمل لتنفيذ خطة التنمية املسييييييييييتدامة لعام :

 عمليات االستعراض الوطنية التطوعية األوىل  من

 CFS 2016/43/Inf.23  من االتفا  إىل العمل لتنفيذ خطة التنمية املسييييييييييييييتدامة  -جدوس األعماس والصيييييييييييييييغة
 الدروم املستفادة من عمليات االستعراض الوطنية التطوعية األوىل :2030 لعام

 
 األحداث الجانبية

 
سييييييييُتعقد أحداث جانبية طواس أيام األسييييييييبوع. ويرجى مراجعة اجلدوس الزمين لألحداث اجلانبية ودليل األحداث  

 (.43http://www.fao.org/cfs/cfs/اجلانبية على املوقع اإللكرتوين للدورة الثالثة واألربعني للجنة: )
 

http://www.fao.org/cfs/cfs43/
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 معرض لالحتفال بمرور أربعي  عاماا على تأسيس لجنة األم  الغذائي العالمي
 

قرارا  عن طريق اجلمعية العامة لألمم املت دة يوصييييييي منظمة األغذية  1974أصييييييدر مؤمتر األغذية العاملي ل عام  
 قام الس املنظمة 1975جلنة معنية باألمن الغذائي العاملي. وُعقدت مشييييييييياورة خمصيييييييييصييييييييية ل مايو/أيّار والزراعة بإنشييييييييياء 

 . 1976من بعدها بت سيس جلنة األمن الغذائي العاملي اليت عقدت اجتماعها األّوس ل عام 
 

كل مستمر، وتقييم رتقبة بشومتثّلت الوظائف األصلية للجنة ل استعراض خمزونات األغذية وإمدادا ا احلالية وامل 
مسييييييييييييتويات خمزونات األغذية على حنو دوري، واسييييييييييييتعراض اخلطوات اليت تتخذها احلكومات لتنفيذ نتائج التعهد الدويل 

 ، وتقدمي توصييييييييات بشييييييي ن اإلجراءات1974بشييييييي ن األمن الغذائي العاملي الذي أقرّه أيضيييييييا  مؤمتر األغذية العاملي ل عام 
القصي  ل ااس السيياسيات لضيمان إمدادات كافية من احلبو  لت قيق حد أدىن من األمن الغذائي على املديني الطويل و 

 العاملي.
 

سييييت تفل اللجنة مبرور أربعني عاما  على ت سيييييسييييها. وسييييُيقام معرض ل البهو الرئيسييييي للمنظمة  2016ول عام  
 مراحل تطّور دورها على مّر السنني.لتسلي  الضوء على بعض املعامل البارزة للجنة منذ إنشائها وإبراز 

 
 سوق المعلومات

 
سييييي ظى أصيييي ا  املصييييل ة ل اللجنة، ل البهو الرئيسييييي للمنظمة، بفرصيييية عرض مواد تتعّلق باألمن الغذائي  

 والتغذية وبوالية اللجنة والتفاعل مع املندوبني ل اللجنة.
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 المرفق باء
 أعضاء اللجنة

 
 ضو(االحتاد األورويف )منظمة ع

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 إريرتيا

 سبانياإ
 أسرتاليا
 إستونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 أملانيا

 اإلمارات العربية املت دة
 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوغندا

 اإلسالمية إيرانمجهورية 
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا
 باراغواي
 باكستان
 الربازيل
 قطر تغاسالرب 

 بلجيكا
 بلغاريا

 بنغالديع

 بنما
 بنن

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة وا رسك
 بولندا
 املتعددة القوميات بوليفيادولة 
 ب و

 بيالروم
 تايلند
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 تيمور 
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر كوك

 اجلمهورية التشيكية
 اجلمهورية الدومينيكية

 زانيا املت دةمجهورية تن
 مجهورية كوريا

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 مجهورية مصر العربية

مجهورييية مقييدونيييا اليوغوسييييييييييييييالفييية 
 السابقة

 مجهورية مولدوفا
 جنو  أفريقيا
 جنو  السودان

 الدا رك

 دومينيكا
 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان مارينو
 سري النكا
 سلطنة عمان
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغاس
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 س اليون
  يلي
 الصني
 العرا 
 غابون
 غانا

 غواتيماال
 غينيا

 غينيا االستوائية
 فرنسا
 الفلبني
 البوليفارية فنزويالمجهورية 
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 فنلندا
 فيجي
 قربص

 ق غيزستان
 كابو فردي
 كازاخستان
 الكام ون
 كرواتيا
 ودياكمب
 كندا

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 كوبا 

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت

 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليبيا
 ليب يا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مايل
 ماليزيا

 مدغشقر
 املغر 

 املكسيك
 اململكة العربية السعودية

 اململكة املت دة
 موريتانيا

 موريشيوم

 موزامبيق
 موناكو
 ويجالنر 

 النمسا
 النيجر
 نيج يا
 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 هاييت
 ا ند

 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املت دة األمريكية
 اليابان
 اليمن
 اليونان
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 المرفق جيم

 قائمة بالوثائق

 

 البند م  جدول  عنوان الوثيقة مزالر  

CFS 2016/43/1/Rev.2 أوال   جدوس األعماس التفصيلي املؤقت 

CFS 2016/43/2/Rev.1 مشيييييروع التوصييييييات بشييييي ن التنمية الزراعية املسيييييتدامة لت قيق 

 أي أدوار للثروة احليوانية؟ :األمن الغذائي والتغذية

 (2016أكتوبر/تشرين األوس  13 )النسخة املعدلة بتاريخ

 ثالثا  )أ(

CFS 2016/43/3 ة املوجز عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املسييتوى والتوصيييات الوارد
بشييييييييييي ن التنمية الزراعية املسيييييييييييتدامة لت قيق األمن الغذائي  فيه

 أي أدوار للثروة احليوانية؟ والتغذية:

 ثالثا  )أ(

CFS 2016/43/4  ثالثا  ) ( رب  أص ا  احليازات الصغ ة باألسوا  -مشروع قرار 

CFS 2016/43/5   ثالثا  ) ( التوصيات –رب  أص ا  احليازات الصغ ة باألسوا 

CFS 2016/43/6 مشيييييييييييياركة جلنة األمن الغذائي العاملي ل النهوض خبطة التنمية 

 )مبا ل ذلك مشروع قرار( 2030املستدامة لعام 
 رابعا  )أ(

CFS 2016/43/7  االختصييياصيييات لتشييياطر التجار  واملمارسيييات اجليدة ل ااس
قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصييييييا ا من خالس  تطبيق

على املسيييييييتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية )مبا  ثتنظيم أحدا
 ل ذلك مشروع قرار(

 (1رابعا  ) ( )

CFS 2016/43/8  التجار  واملمارسييييييييييييييات اجليدة ل اايل اسييييييييييييييتخدام اخلطوط
بشييييييييي ن احلوكمة املسيييييييييؤولة حليازة األراضيييييييييي  التوجيهية الطوعية

، األمن الغذائي الوطين ومصييييييييايد األمساك والغابات ل سيييييييييا 
 املوجز والعناصر األساسية -وتطبيقها 

 (2رابعا  ) ( )

CFS 2016/43/9 مبا ل  مشيياركة جلنة األمن الغذائي العاملي ل النهوض بالتغذية(
 ذلك مشروع قرار(

 رابعا  )ج(

CFS 2016/43/10 نتائج عمل اموعة العمل املفتوحة العضييييييييييييييوية املعنية بربنامج 

)مبا ل  األمن الغذائي العاملي العمل املتعّدد السيييييييييييييينوات للجنة
 ذلك مشروع قرار(

 رابعا  )د(

CFS 2016/43/11  ر والت وس الريفي واالنعكاسيييييييييات على األمن الغذائي الت ضيييييييييّ
اجملاالت الرئيسيييييييية لتوجيه السيييييييياسيييييييات واألدوار اليت  والتغذية:

 ابعا  )هي(ر 
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)مبا ل ذلك  للجنة األمن الغذائي العاملي االضييييطالع هبا ميكن
 مشروع قرار(

CFS 2016/43/12  اإلطار االسييييييييييييرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي  -مشييييييييييييروع قرار
 والتغذية

 رابعا  )و(

CFS 2016/43/13 النسيييييييييييخة اخلامسييييييييييية من اإلطار االسيييييييييييرتاتيجي العاملي لألمن 

 (2016والتغذية )اإلطار االسرتاتيجي العاملي لعام  الغذائي
 رابعا  )و(

CFS 2016/43/Inf.1/Rev.1 أوال   اجلدوس الزمين املؤقت 

CFS 2016/43/Inf.2/Rev.2 أوال   قائمة بالوثائق 

CFS 2016/43/Inf.3/Rev.1 أوال   عضوية جلنة األمن الغذائي العاملي 
CFS 2016/43/Inf.4 نيقائمة باملندوبني واملشاركني واملراقبني ل الدورة الثالثة واألربع 

 للجنة األمن الغذائي العاملي
 وال  أ

CFS 2016/43/Inf.5 أوال   بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويف 

CFS 2016/43/Inf.6 ثانيا   املالحظات االفتتاحية لرئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي 

CFS 2016/43/Inf.7 ثانيا   بيان أمني عام األمم املت دة أو من ميثّله 

CFS 2016/43/Inf.8 ثانيا   م ملنظمة األغذية والزراعةبيان املدير العا 

CFS 2016/43/Inf.9 ثانيا   بيان رئيس الصندو  الدويل للتنمية الزراعية أو من ميثّله 

CFS 2016/43/Inf.10 ثانيا   بيان املديرة التنفيذية لربنامج األغذية العاملي أو من ميثّلها 

CFS 2016/43/Inf.11 املستوى املعين خلرباء الرفيعبيان رئيس اللجنة التوجيهية لفريق ا 

 باألمن الغذائي والتغذية
 ثانيا  

CFS 2016/43/Inf.13 إىل  مذّكرة املقرر بشييييي ن اإلجراءات واخلطوط التوجيهية املوّجهة
 املندوبني لت قيق التقار  بني السيييييييياسيييييييات اخلاصييييييية بالتنمية

 الزراعية املستدامة لت قيق األمن الغذائي والتغذية، مبا ل ذلك

 الثروة احليوانيةور د

 ثالثا  )أ(

CFS 2016/43/Inf.14 امةتقرير فريق اخلرباء رفيع املسييتوى بشيي ن التنمية الزراعية املسييتد 

 لت قيق األمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانية؟
 ثالثا  )أ(

CFS 2016/43/Inf.15 األمن ةاملنتيييدى الرفيع املسيييييييييييييتوى لليييدورة الثيييانيييية واألربعني للجنييي 

 الغذائي العاملي بش ن رب  أص ا  احليازات الصغ ة باألسوا ،

 2015وثيقة املعلومات األساسية الصادرة ل يونيو/حزيران 

 ثالثا  ) (
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CFS 2016/43/Inf.16 ل  مذكرة توجيهية بشيييييييي ن مسييييييييا ة جلنة األمن الغذائي العاملي
 2017منتدى األمم املت دة السياسي الرفيع املستوى لعام 

 رابعا  )أ(

CFS 2016/43/Inf.17 
Rev.1 

اخلطوط العريضيييييييييييييية لل دث العاملي املواضيييييييييييييييعي عن اخلطوط 
بشييييييييي ن احلوكمة املسيييييييييؤولة حليازة األراضيييييييييي  التوجيهية الطوعية

 ل سيا  األمن الغذائي الوطين ومصايد األمساك والغابات

 (2رابعا ) ( )

CFS 2016/43/Inf.18 لجنييييييية األمن الغيييييييذائي العيييييييامليالتقرير املرحلي السيييييييييييييينوي ل 

 2016-2015 للفرتة
 رابعا  )د(

CFS 2016/43/Inf.19 
Rev.1 

ر والت وس الريفي  جييدوس أعميياس املنتييدى بشييييييييييييييي ن الت ضييييييييييييييّ

 واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية وصيغته
 رابعا  )هي(

CFS 2016/43/Inf.20  امة لعام دطة التنمية املستخل دعمارصد األمن الغذائي والتغذية
 تقييم الوضع الراهن وآفا  املستقبل  :2030

 رابعا  

CFS 2016/43/Inf.21 سييييالسييييل القيمة الشيييياملة لت قيق الزراعة املسييييتدامة والنهوض 

 وثيقة معلومات أساسية -بنتائج األمن الغذائي والتغذية 
 

CFS 2016/43/Inf.22  عييام لمن االتفييا  إىل العمييل لتنفيييذ خطيية التنمييية املسييييييييييييييتييداميية
الدروم املسيييييييييتفادة من عمليات االسيييييييييتعراض الوطنية  :2030

 وثيقة معلومات أساسية -التطوعية األوىل 

 

CFS 2016/43/Inf.23  من االتفييا  إىل العمييل لتنفيييذ  -جييدوس األعميياس والصيييييييييييييييغيية
: الدروم املسيييييييييييتفادة من 2030لعام  خطة التنمية املسيييييييييييتدامة

 وىلعمليات االستعراض الوطنية التطوعية األ
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 دال المرفق
 الروسي التحاد وفد ع  صادر بيان

 
 كاف    غذاء ل لل ق املطرد اإلعماس ذلك ل مبا بالغة، أ ية من ومحايتها اإلنسييان حقو  الحرتام مبا روسيييا تقرّ  

 األجهزة قبل من امع بشييكل اإلنسييان حقو  مسيي لة مع التعاطي يتعنّي  أنّه نعترب أننا غ . الوطين الغذائي األمن سيييا  ل
 نصيييييييوصيييييييها حبسيييييييب واليتها، فتشيييييييمل العاملي، الغذائي األمن جلنة إىل بالنسيييييييبة أما. املت دة األمم منظومة ل املختصييييييية

 الوثيقة من 5 الفقرة عن ب نفسيييييييييييينا نن ى فإننا املنطلق، هذا ومن. الغذاء ل احلق إعماس على املسيييييييييييياعدة األسيييييييييييياسييييييييييييية،
CFS 2016/43/6 األمن جلنة أنشطة سيا  ل" اإلنسان حلقو  املركزية املكانة" بش ن عليها متفق غ  صيغة تتضمن اليت 

 املذكورة الوثيقة ل الصيغة هذه إدراج أنّ  نعترب وإننا. واليتها نطا  ضمن الواقعة املستدامة التنمية وأهداف العاملي الغذائي
 سيييييابقة شيييييكلي ولن ال أنه كما  اللجنة والية على كاساأل ييييي من  يييييكل ب ي وال يؤثر لن التوافق، ملبدأ انتهاكا   يشيييييّكل مبا
 املت دة ألمما لوكاالت املفوضة االختصاصات  اوز وإن. املت دة األمم ملنظومة التابعة األخرى واألجهزة اللجنة عمل ل

 .الوكاالت تلك عمل كفاءة  يقّوض أن   نه من  ائكة قضايا على املتناسب غ  والرتكيز
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 المرفق هاء
 2018الرفيع المستوى المعني باألم  الغذائي والتغذية لعام تقرير فريق الخبراء  موضوع

 
 الشراكات املتعددة أص ا  املصل ة لتمويل

 2030خطة عام إطار األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما ل 
 

 السياق واألساس المنطقي -ألف
 

، بل تتضييييمن أيضييييا الوسييييائل ف سييييب ملسييييتدامةهداف التنمية اأ 2030تشييييمل خطة التنمية املسييييتدامة لعام ال  
الالزمة لت قيقها، مع خطة عمل أديس أبابا اليت اعتمدت خالس املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية. وتقر خطة عمل 

اس الزراعة والتنمية الريفية جنبا إىل جنب مع القضيييييياء على اجلوع كمجبباحلصييييييوس على أغذية كافية ومغذية، و  اأديس أباب
سيييييييع حيث هناك حاجة إىل اسيييييييتثمارات أكثر وأفضيييييييل، يدعمها ما يكفي من التمويل، وميكن أن تتمخض عن منافع وا

التنمية املسيييييتدامة. وباإلضيييييافة إىل ذلك، تقر بشيييييكل صيييييريح بدور مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي بالنسيييييبة إىل  ييييياملة 
 املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة(.اخلاصة باالستثمارات املسؤولة ل الزراعة ونظم األغذية )

 
، من املتوقع أن تضيييييطلع الشيييييراكات املتعددة أصييييي ا  2030ولت قيق األهداف الطموحة ا ددة ل خطة عام  
من أهداف التنمية املسيييييييتدامة "تعزيز  17بدور متزايد األ ية ل تنفيذها، على حنو ما هو مسيييييييلم به ل ا دف  املصيييييييل ة

س اخلربات مهمة حلشييييد وتباد وسييييائلوتنشييييي  الشييييراكة العاملية من أجل التنمية املسييييتدامة". فالشييييراكات وسييييائل التنفيذ 
والتكنولوجيا واملعرفة واملوارد لتنفيذ أهداف التنمية املسييييتدامة بنجاح، خاصيييية ل ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية والزراعة 

لى إيالء االهتمام الواجب لوسيييييييييييائل التنفيذ، مبا ل ذلك كيفية وحها عموط 2030املسيييييييييييتدامة. وينطوي نطا  خطة عام 
حشييييييد املوارد الالزمة. وعالوة على ذلك، ينبغي للشييييييراكات املتعددة أصيييييي ا  املصييييييل ة اعتماد اج مبتكرة ومسييييييتدامة 

 بطريقة متكاملة. 2030وقابلة للتطوير للنهوض خبطة عام 

 
 فهي  مع ل إطار أي اموعة جهات فاعلة تن دروتتسييييييييم الشييييييييراكات بطابع متعدد أصيييييييي ا  املصييييييييل ة،  

من احلكومات الوطنية واملنظمات اإلنسيييييييييييانية واإل ائية ووكاالت األمم املت دة وأجهز ا واجلهات املاحنة واملؤسيييييييييييسيييييييييييات 
املتعددة  راكات. ومن هذا املنطلق، تتيح الشييعلى حدٍّ سييواء واجملتمع املدين والقطاع اخلاص على املسييتويني الوطين والدويل

، مع االعرتاف بالدور 2030 أصييي ا  املصيييل ة وسيييائل واعدة ومبتكرة لزيادة فعالية التمويل اإل ائي ل سييييا  خطة عام
 الرئيسي الذي يقوم به التمويل املتعدد السنوات ل إقامة  راكات فعالة.

 
أي  اءجر م إيتمل فإنه ل جيد، الشراكات وأنه مت وصف أ كاس  ىت منها بشكعديدة من ول حني أن هناك أنواع  

 سيييييييييييييتخالص اليييدروم من اموعييية متنوعييية من الشيييييييييييييراكيييات املتعيييددة القطييياعيييات اليت تنفيييذالنييية ار  قيييَ عمليييية منهجيييية ومُ 
م تنفيذ خطة توضييييييييييييح األنواع اليت تتيح أكرب اإلمكانات لدع يل ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية. وينبغ ()أو كانت تنفذ

 ا باخل  من حيث التمويل املبتكر والوصوس إىل املوارد ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.  ثر تبشوتلك األك 2030عام 
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وميكن لفريق اخلرباء سيييييييد هذه الثغرة واسيييييييتعراض األدلة اجلديدة، وحتليل اال اهات، وحتديد الفرص والت ديات  
ت وتتعلق سيياتية قائمة على األدلة ختص الشييراكاتوجيهات سييياوضييع ميكن أن تؤدي إىل اليت توصيييات الاجلديدة، وتقدمي 

املتاحة  المكاناتات قيق األمن الغذائي والتغذية. وميكن لفريق اخلرباء أيضييييييا أن ينظر ل الكفيلة بحبشييييييد وسييييييائل التنفيذ 
 اات حتقيقءرتقاء مبسييييتوى االبتكار واملوارد واإلجراالكطريقة لوفعاليتها  لتعزيز دور الشييييراكات املتعددة أصيييي ا  املصييييل ة 

 هداف التنمية املستدامة، مع إيالء اهتمام خاص لألهداف ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية.أل

 
ومن  يي ن هذا املوضييوع أيضييا أن يسييتفيد من عمل خطة عمل أديس أبابا وأن يتضييمن اهتماما خاصييا بوسييائل  

 د يشيييييمل يييييىت الرتتيبات اخلاصييييية بالشيييييراكات. وقالتنفيذ لت قيق األمن الغذائي والتغذية من مصيييييادر خمتلفة ومن خالس 
 ملت تيةاذلك املوارد ا لية العامة واخلاصيييييييية؛ واملوارد اخلاصيييييييية اخلارجية )سييييييييواء الرحبية وغ  الرحبية(؛ واملوارد العامة اخلارجية 

 ابا.أديس أب من املساعدة اإل ائية الرمسية، وغ ها من املوارد اليت تتجاوز التمويل كما هو موضح ل خطة عمل

 
 الجدوى واألثر -باء

 
ميكن  ذا التقرير الصييييادر عن فريق اخلرباء أن يسييييهم ل تصييييميم السييييياسييييات واملبادرات واالسييييتثمارات الالزمة  

بنجاح مع إيالء اهتمام خاص لألمن الغذائي والتغذية وباالسييييييتعانة بشييييييراكات متعددة  هاوتنفيذ 2030لتمويل خطة عام 
تعلق مبختلف إىل بلورة توصييييات ت أن يؤدي له املسيييتويات العاملية واإلقليمية والوطنية. كما ميكن أصييي ا  املصيييل ة على

 أ كاس الشراكات املتعددة القطاعات.شىت الفرص والت ديات املرتبطة ب

 
 امةدوسيييييييتسيييييييهم اللجنة، بتفويضيييييييها إعداد هذا التقرير، ل اجلهود العاملية الرامية إىل تنفيذ أهداف التنمية املسيييييييت 

، ومن خالس 17وغ ه( با دف  2من خالس رب  أهداف التنمية املسييتدامة ذات الصييلة باألمن الغذائي والتغذية )ا دف 
لفت االنتباه على حنو خاص إىل أنواع الشيييييييييييراكات اليت ميكن أن تعزز حجم التمويل املخصيييييييييييص لت قيق األمن الغذائي 

 يات اخلاصيييييييييييييية باألمن الغذائي والتغذية قد تكون مفيدة لتنفيذ خطةوالتغذية وفعاليته. إال أن تلك الدروم والتوصيييييييييييييي
 ككل.  2030 عام

 
اللجنة ل وضييع فريد يسييمح  ا مبعاجلة هذه املسيي لة، حبكم واليتها وقدر ا على تقريب النقا ييات املسييتندة إن و  

 ة الذين معا أصيي ا  املصييل هي  معفارسييات. مإىل األدلة مبناقشيية متعددة أصيي ا  املصييل ة مسييتن ة بالسييياسييات وامل
ل العمل ل  يييراكة. وعالوة على ذلك، فإن املبادئ اخلاصييية باالسيييتثمارات املسيييؤولة، اليت هي ذات أ ية   كب ة م  ربة  

ل إطار  يييراكة  اهكب ة بالنسيييبة للقضيييية املطروحة، تربهن على قدر ا على تقييم أدوار خمتلف أصييي ا  املصيييل ة وحتديد
ب وث ل ااس الشييراكات اتباع اج متعدد التخصييصييات، يعترب فريق اخلرباء مناسييبا له بشييكل خاص نظرا ضييي التما. وتق

جتماع والتنمية املالية واحلوكمة وعلم االشييييييؤون ح بني االقتصيييييياد الزراعي والو ترتا اتإىل قدرته على تغطية اموعة من اخلرب 
 و مطلو  إلعداد هذه الدراسة.من مجيع أقاليم العامل، على حنو ما هوتن در الريفية، 

 
ز عييدد كب  من املبييادرات القطرييية واإلقليمييية والعيياملييية على الشييييييييييييييراكييات وآليييات وقييد أجريييت حبوث كث ة، وركّ  

 . وهناك قاعدة أدلة كب ة ميكن االستفادة منها.2030التمويل، خاصة من أجل إثراء النقا ات املؤدية إىل خطة عام 
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 المطلوبةمجالت التركيز  -جيم
 

ينبغي للتقرير النظر ل فعالية هذه الشيييراكات وأثرها وأدائها ل حتقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية، ل سييييا   
ينبغي للتقرير مواصييييييلة دراسيييييية كيف ميكن للشييييييركاء تعزيز تعاوام من خالس إقامة  ييييييراكات تعمل كما .2030خطة عام 

 املصل ة معا حتقيقا ألهداف مشرتكة، مثل: بشكل كامل ويعمل ل ظلها العديد من أص ا 

 
  الشييراكات/املنابر الشييبيهة باللجنة على املسييتوى القطري ملعاجلة قضييايا األمن الغذائي والتغذية ومسيياعدة البلدان

 على تنفيذ منتجات اللجنة؛

 و راكات منتجي القطاعني العام واخلاص من أجل زراعة مستدامة؛ 

 ملت دة، مثل الشيييراكات اليت تقودها األمم املت دة والشيييراكات متعددة أصييي ا  والشيييراكات اليت تشيييرك األمم ا
 املصل ة، مبا ل ذلك وكاالت األمم املت دة ألغراض األمن الغذائي والتغذية؛

  والشييييراكات مع مؤسييييسييييات التمويل اإل ائي املتعددة األطراف، مبا فيها تلك اليت تشييييارك ل عمليات اسييييتثمار
 خلصييييوص بشيييي ن كيفية حتسييييني وصييييوس األعماس التجارية الزراعية املتوسييييطة والصييييغ ة احلجمالقطاع اخلاص، وبا

 إىل التمويل؛

  شراكات اليت تشرك منظمات املزارعني ومجعيات وتعاونيات املزارعني؛الو 

 والشراكات اليت تشرك املؤسسات )اخل ية( ألغراض األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة؛ 

  لغرض االستهالك املستدام والر يد لت قيق األمن الغذائي وحتسني التغذية؛ والشراكات 

 واملنابر الوطنية واإلقليمية ا ادفة إىل تعزيز األمن الغذائي والتغذية؛ 

 والتعاون الثالثي وبني بلدان اجلنو ؛ 

 ي أحدوالشييييييييييراكات اخلاصيييييييييية باألمن الغذائي والتغذية اليت  دف بشييييييييييكل خاص إىل ضييييييييييمان "عدم ختلف أ 
عن الركب"، مع إيالء اهتمام خاص للمجاالت ذات الصلة، مثل احلماية االجتماعية و بكات أمان، والت هب 

 واالستجابة حلاالت الطوارئ، وتعزيز القدرات.

 
 


