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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 

 لجنة األمن الغذائي العالمي
 واألربعون الثالثةالدورة 

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"
 2016أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، 

 التقرير
 

 المسائل التنظيمية -الً أوّ 
 
أكتوبر/تشــــرين األول  21إىل  17من املمتدة واألربعني خالل الفرتة  الثالثةعقدت جلنة األمن الغذائي العاملي دورهتا  -1

من أعضـــــــــــاء  116) يف روما. وقد حضـــــــــــر الدورة مندوبون من املنظمةيف املقر الرئيســـــــــــي ملنظمة األغذية والزراعة ( 2016
 وممثلون عن:من الدول غري األعضاء يف اللجنة،  8و اللجنة؛

 
 من وكاالت األمم املتحدة وأجهزهتا؛  10 •
 ؛ 1من منظمات اجملتمع املدين 123 •
 من منظمات البحوث الزراعية الدولية؛  2 •
 من املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية؛  2 •
 ؛ 2من احتادات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية اخلاصة 68 •
 من املراقبني. 45و •

 
 نواب للوزراء. وترد القائمة الكاملة باألعضـــــــــــــاء واملشـــــــــــــاركني واملراقبني ضـــــــــــــمن 8وزراء و 9ومت تســـــــــــــجيل  -2

 ).Inf.43/2016CFS  )//ar43http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs/4 الوثيقة
 

                                        
 106 ددعقامت اآللية الدولية على نطاق اجملتمع املدين املعنية باألمن الغذائي والتغذية بتيســـــــــــــــري مشـــــــــــــــاركة منظمات اجملتمع املدين. ويشـــــــــــــــمل هذا ال  1

 منظمات اجملتمع املدين حتت مظلة آلية اجملتمع املدين. من
 الشركات حتت مظلة آلية القطاع اخلاص.من  83يشمل هذا العدد   2

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs43/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs43/ar/
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للجنة؛ املرفق العضـــــــــوية يف ا -جدول أعمال الدورة؛ املرفق باء  -التالية: املرفق ألف ويتضـــــــــمن التقرير املرفقات  -3
ع املســـــتوى موضـــــوع تقرير فريق اخلرباء الرفي –إعالن من الوفد الروســـــي؛ واملرفق هاء  –؛ املرفق دال قائمة بالوثائق -جيم 
 .2018 لعام

 
 2 من املــــادة 9و 8بــــأّن االحتــــاد األورويب يشـــــــــــــــــارك يف هــــذه الــــدورة طبقــــًا للفقرتني  وُأحيطــــت اللجنــــة علمــــاً  -4

 املنظمة.  دستور من
 
 .السودانمن  أمرية داوود حسن قرناصوافتتحت الدورة رئيسة اللجنة، السيدة  -5
 
 واعتمدت اللجنة جدول األعمــال واجلــدول الزمين املؤقتني. -6
 
إندونيســـــيا،  ،أســـــرتاليا، إكوادور ،االحتاد الروســـــي ئي العاملي جلنة صـــــياغة تضـــــّم كالً منوعّينت جلنة األمن الغذا -7

و، هولندا، كينيا، ليســــــــــــوتســــــــــــلطنة ُعمان، الصــــــــــــني، كوت ديفوار،   زمبابوي،مجهورية مصــــــــــــر العربية،  ،الربازيل، الربتغال
 ، كرئيس للجنة الصياغة.نيوزيلندا، Matthew Hooper، باإلضافة إىل السيد املتحدة األمريكية الوالياتو 
 

 افتتاح الدورة -ثانياً 
 
األمن  يف جلنةاآلخرين أصحاب املصلحة األعضاء و يسعى هذا البند من جدول األعمال إىل إتاحة الفرصة أمام  -8

التغذية وتغّري و الغذائي العاملي للتعبري عن وجهات نظرهم بشــــــــــأن موضــــــــــوع الدورة احلالية عن "النظم الغذائية املســــــــــتدامة 
 املناخ".

 
، أمني عام األمم املتحدة؛ والســيدة أمرية داوود Ban Ki-moonوختللت الدورة كلمات افتتاحية لكل من الســيد  -9

حســـــن قرناص، رئيســـــة جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة)؛ والســـــيد جوزيه غرازيانو دا ســـــيلفا، مدير عام منظمة األغذية 
 ، رئيس الصــــــــــــــنـدوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة (اإليفـاد)؛Kanayo Nwanzeحـدة (املنظمـة)؛ والســــــــــــــيـد والزراعـة لألمم املت

 دكتورألمم املتحدة (الربنامج)؛ والل األغذية العاملي ، املديرة التنفيذية املســـاعدة لربنامجElizabeth Rasmussonوالســـيدة 
Patrick Caronبيانات متاحة ع املستوى املعين باألمن الغذائي والتنمية. وهذه ال، رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفي

 .34T /documents/ar/43http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfsللجنة ضمن وثائق املعلومات على العنوان التايل:
 

 الوفود. وجرى خالل هذه الدورة التشــــــــــــــديدولألعضــــــــــــــاء اآلخرين يف من ّمث باب الكالم ملعايل الوزراء و وفُتح  -10
 ة والتصدي لتحديات تغّري املناخ.على أمهية العمل معاً لتشجيع النظم الغذائية املستدامة وحتسني التغذي

  

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs43/documents/ar/
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 التقارب بين السياسات -ثالثاً 
 

 المستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية،التنمية الزراعية    ألف -ثالثاً 
 بما في ذلك أي أدوار للثروة الحيوانية؟

 
أثنت اللجنة مع التقدير على تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى بشــــأن التنمية الزراعية املســــتدامة من أجل حتقيق  -11

، رئيس فريق اخلرباء الرفيع املستوى. Wilfrid Leggاألمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانية؟ الذي قّدمه الدكتور 
ــــيـــــــة  Yaya Olaitan Olaniranوعــــرض بـــــــدوره ســـــــــــــــــعـــــــادة الســـــــــــــــــفــــري  ــــجــــرييـــــــا)، املــــقــــرر يف عــــمــــل ــــي ــــقـــــــاربا(ن ــــت  ل

يف جلنة آلخرين اأصـــحاب املصـــلحة األعضـــاء و بني الســـياســـات، جمموعة التوصـــيات املقرتحة واملنبثقة عن املفاوضـــات بني 
 األمن الغذائي العاملي.

 
لعاملية لوطنية وامجيع أصــــــــحاب املصــــــــلحة على نشــــــــر التوصــــــــيات على املســــــــتويات احمللية وا اللجنةوشــــــــّجعت  -12

 .، حسب االقتضاءواالستعانة هبا ودعمها لدى صياغة االسرتاتيجيات والسياسات والربامج
 

 أيضــــــــاً مجيع أصــــــــحاب املصــــــــلحة على توثيق التجارب والِعرب املســــــــتخلصــــــــة من اســــــــتخداماللجنة وشــــــــّجعت  -13
اع املفتوحة العضـــــوية املعنية بالرصـــــد يف اللجنة إىل عقد اجتماع لتقييم األوضـــــ العملهذه التوصـــــيات وطلبت إىل جمموعة 

وتشـــــــاطر العرب املســـــــتخلصـــــــة خالل دورة الحقة من دورات اللجنة، شـــــــرط توافر املوارد لذلك، ومعرفة ما إذا كانت هذه 
 التوصيات ال تزال جمدية وفعالة ومستخدمة. 

 
تقوم جهات فاعلة خمتلفة يف مناطق خمتلفة بتلبية احلاجة إىل إجراء  الضـــــــــــــوء على إمكانية أن ســـــــــــــّلطت اللجنةو  -14

 دد. من خالل اختاذ إجراءات ملموسة وخاصة بالسياق احمليف التوصيات حتليل معّمق أكثر للمسائل الرئيسية املطروحة 
 

 العامة اجللســــــةاد انعقوأثنت اللجنة على العملية اجلامعة اليت تســــــّىن من خالهلا التوصــــــل إىل اتفاق مســــــبق قبل  -15
 أدناه. على النحو املبّني أقّرت جمموعة من التوصيات املنبثقة عن العملية ذات الصلة للتقارب بني السياسات و 
 

******************************************************************* 
 

اء الرفيع املســـتوى الرئيســـية املنبثقة عن تقرير فريق اخلرب ّمتت صـــياغة التوصـــيات التالية اســـتناداً إىل االســـتنتاجات و  -16
  للجنة األمن الغذائي العاملي (فريق اخلرباء) بشــــــــــــــأن التنمية الزراعية املســــــــــــــتدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية:

 حــــد أمر ال غىن عنــــه لل؟ إن التنميــــة الزراعيــــة املســــــــــــــتــــدامــــة، مبــــا يف ذلــــك الثروة احليوانيــــة، احليوانيــــةأّي أدوار للثروة 
يف التنمية الزراعية  3من الفقر وحتقيق األمن الغذائي والتغذية. وهتدف التوصـــــــــيات إىل تعزيز مســـــــــامهة قطاع الثروة احليوانية

                                        
احليوانية املصدر، ألغذية اإىل كامل قطاع الثروة احليوانية و نظم إنتاج الثروة احليوانية قطاع الثروة احليوانية أو حتيل اإلشارات إىل لغرض هذه التوصيات،   3

 اليت تيسر إنتاج األغذية.اليت تستخدم يف القيام بوظائف معينة وحيوانات اجلر مبا يف ذلك احليوانات 
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املستدامة لضمان األمن الغذائي والتغذية، وتساهم يف اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف، يف السياق العام لتنفيذ خطة 
 ، مع اإلقرار بالدور الرئيسي ألصحاب احليازات الصغرية يف ضمان األمن الغذائي والتغذية.2030ستدامة لعام التنمية امل

 
ريق إىل املســـارات املؤدية إىل حتقيق التنمية املســـتدامة للثروة احليوانية اليت حددها تقرير ف التوصـــياتوتســـتند هذه  -17

اخلرباء واليت تقوم على املبادئ الثالثة املتمثلة يف حتســـني كفاءة اســـتخدام املوارد وتعزيز القدرة على الصـــمود وحتســـني نتائج 
 العدالة/املسؤولية االجتماعية.

 
 يف املقام األول إىل احلكومات لغرض وضــــــع الســــــياســــــات العامة، ولكنها موجهة أيضــــــا جهةمو وإن التوصــــــيات  -18

 إىل مجيع أصـــــــحاب املصـــــــلحة الذين يقومون بدور يف ضـــــــمان األمن الغذائي والتغذية. وتتســـــــم التوصـــــــيات بطابع طوعي
أخرى صادرة  يف منتجاتالتوصيات والتوجيهات ذات الصلة اليت سبق وأن وردت  استكمالوغري ملزم. وهي هتدف إىل 

 وليس إىل تكرارها. 4عن اللجنة
 

 التوصيات
 

تنطبق التوصــــيات املدرجة حتت إطار التنمية الزراعية املســــتدامة على مجيع النظم الزراعية، مبا يف ذلك نظم الثروة  -19
 ذا القطاع.تتعلق هباحليوانية. يف حني تعاجل التوصيات احملددة حتت إطار نظم اإلنتاج احليواين حتديات خاصة 

 
 التنمية الزراعية المستدامة

 
 تعزيز اتساق السياسات ألغراض األمن الغذائي والتغذية -أّوالً 

 
 النهوض بإدراج األمن الغذائي والتغذية يف الســــياســــات ذات الصــــلة لتعظيم الدور اإلجيايب الذي تضــــطلع (أ)

ة والبيئية احليوانية، يف حتسني االستدامة االقتصادية واالجتماعيبه التنمية الزراعية املستدامة، وخاصة الثروة 
 لنظم األغذية، وتعزيز االتساق بني السياسات والربامج القطاعية؛

                                        
بادئ وامل ،اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطينمبا يف ذلك   4

اإلطار االسرتاتيجي و  ،ي والتغذية يف ظل األزمات املمتدةإطار العمل بشأن األمن الغذائ، و املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية الزراعية اخلاصة باالستثمارات
 .العاملي لألمن الغذائي والتغذية
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، 5االســـــــتناد إىل التوجيهات الصـــــــادرة عن املنظمات واالتفاقات احلكومية اإلقليمية والدولية ذات الصـــــــلة (ب)
املكرسة  6عمل املنتديات والشراكات املتعددة أصحاب املصلحة واألخذ بعني االعتبار، حسب االقتضاء،

 للقضايا اخلاصة بالتنمية الزراعية املستدامة والثروة احليوانية؛ 

النهوض بنظام عاملي للتجارة يف املنتجات الزراعية يتســــــــم باإلنصــــــــاف ويرّكز على األســــــــواق وفقا لقواعد  (ج)
 دامةا لدعم التنمية الزراعية املســــــــــــــتالتجارة باعتبارها عنصــــــــــــــرا مهمّ التجارة املتعددة األطراف، إقراراً بدور 

 ألغراض األمن الغذائي والتغذية.
 

 معالجة التغذية وسالمة األغذية وظروف العمل والخدمات -ثانياً 
 

، لتوفري نظم غذائية صـــــــــــحية 7تشـــــــــــجيع املتناول املناســـــــــــب من األغذية احليوانية املصـــــــــــدر، املقبول ثقافياً  (أ)
ولتحســــــني التغذية، مبا يف ذلك من خالل االرتقاء مبســــــتوى الوعي والتثقيف يف ســــــياق النهوض باإلنتاج 

 من أهداف التنمية املستدامة؛ 12املستدام للزراعة والثروة احليوانية وفقا للهدف 

نســبة املصــدر، مبا يف ذلك منتجات األلبان، بالاإلقرار بالدور املهم الذي ميكن أن تؤيده األغذية احليوانية  (ب)
 إىل األطفال والنساء احلوامل واملرضعات واملسّنني؛

تنمية القدرات لالســــــــــــتجابة إىل املواصــــــــــــفات واألطر والربامج الوطنية والدولية املتعلقة بســــــــــــالمة األغذية  (ج)
يما مواصفات س ج والتسويق، الوجودهتا، مبا يضمن مالءمتها ملستويات وسياقات وطرق خمتلفة من اإلنتا 

 الدستور الغذائي؛

احلرص على أن متتثــــل ظروف عمــــل وعيش مجيع العمــــال يف مجيع مراحــــل اإلنتــــاج والتحويــــل والتوزيع  (د)
 التفاقيات منظمة العمل الدولية، وأن حتظى حبماية القوانني احمللية، وأن توفر أجورا معيشية كافية؛

 وتنفيذها لتســـــــهيل وصـــــــول املزارعني إىل األســـــــواق وإىل االئتمان للمســـــــاعدةوضـــــــع ســـــــياســـــــات وأدوات  (ه)
 على حتسني سبل عيشهم؛ 

 مبا يتماشـــى ةاملباشـــر  ةاألجنبي ات، مبا يف ذلك االســـتثمار 8تشـــجيع االســـتثمارات العامة واخلاصـــة املســـؤولة (و)
 يةملســــــــاعدة اإلمنائية الرمسمع اللوائح الوطنية، وتوفري أشــــــــكال أخرى من التمويل املناســــــــب، مبا يشــــــــمل ا

اليت تدعم تنفيذ التنمية الزراعية املســــــــــتدامة، مبا يف ذلك الثروة احليوانية، وخاصــــــــــة ألصــــــــــحاب احليازات  
 الصغرية، مبا فيهم املزارعون األسريّون والرعاة؛

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

 األغذية منظمة عن ةالصادر  احليوانية الوراثية للموارد العاملية العمل وخطة احليوان؛ لصحة العاملية املنظمة عن الصادرة احليوانية األمراض مكافحة بشأن
 .أخرى أمور مجلة ضمن للبحوث، العاملي والتحالف العاملية؛ الصحة ملنظمة واحدة" "صحة ومبادرة إنرتالكن؛ وإعالن والزراعة

 الثروة وأداء ييمتق أجل من والشراكة املستدامة؛ احليوانية الثروة بشأن العاملي األعمال جدول احلصر، ال الذكر سبيل على ذلك، على األمثلة تشمل  6
 أخرى. أمور مجلة ضمن األعالف، سالمة أجل من املصلحة أصحاب املتعددة والشراكة البيئي؛ الصعيد على احليوانية

 .والدوليةوفقا للقوانني وااللتزامات الوطنية   7
 مع املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية. متاشياً   8
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بية رت تيســــــري الوصــــــول الشــــــامل إىل نوعية جيدة من اخلدمات االجتماعية وشــــــبكات األمان واإلرشــــــاد وال (ز)
 واخلدمات البيطرية، خاصة بالنسبة إىل أصحاب احليازات الصغرية، مبا فيهم املزارعون األسريّون والرعاة.

 
 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة -ثالثاً 

 
 ؛ إعماهلاو  ايتهاومح، الزراعة، مبا يف ذلك قطاع الثروة احليوانيةجمال احرتام حقوق املرأة العاملة يف  (أ)

النهوض باملســـــاواة بني اجلنســـــني ومتكني املرأة وضـــــمان املســـــاواة يف الوصـــــول إىل املوارد اإلنتاجية احليوانية  (ب)
 وخدمات بناء القدرات والتعليم للمرأة، وتعزيز مشاركة املرأة على قدم من املساواة يف صنع القرار.

 
 تعزيز تمكين الشباب -رابعاً 

 
 يف ذلك التعليم والتدريب واخلدمات االســـــتشـــــارية الريفية والتمويل الشـــــامل، تعزيز مبادرات الشـــــباب، مبا (أ)

من أجل تنمية قدراهتم، وتيســـــــــري الوصـــــــــول إىل األراضـــــــــي واملوارد، بغية متكينهم من أن يكونوا قوة دافعة 
 إلدخال التحسينات يف التنمية الزراعية املستدامة ومن أن يشركوا يف مجيع مستويات نظم األغذية.

 
 حماية البيئة وتعزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية واستخدامها الفّعال -امساً خ
 

النهوض باســـــــــــــتدامة وبتحســـــــــــــني مجيع نظم اإلنتاج، مبا يف ذلك النُـُهج العضـــــــــــــوية والزراعية اإليكولوجية  (أ)
ور البيئي واحلد هوالتكثيف املســـــــــتدام، من أجل صـــــــــون التنوّع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، وتقليل التد

 حدة من املنتجات؛امن انبعاثات غازات الدفيئة لكل و 

النهوض بنظم زراعية متكاملة تســـــــتخدم املوارد الطبيعية أفضـــــــل اســـــــتخدام، وتضـــــــع حداً إلزالة الغابات،  (ب)
 وتستصلح األراضي املتدهورة، وُحتّسن جودة الّرتبة، وتشجع اإلدارة املستدامة للموارد املائية؛

عزيز تنمية املوارد الوراثية احليوانية وصــــو�ا واســــتخدامها وإدارهتا بشــــكل مســــتدام متاشــــيا مع خطة العمل ت (ج)
العـــامليـــة للموارد الوراثيـــة احليوانيـــة، مع التشــــــــــــــــديـــد على أمهيـــة نظـــام معلومـــات التنوع الوراثي للحيوانـــات 

ــــــــــــــا، متاشياً لألغذية والزراعة وتقاسم منافع املستأنسة، وتعزيز إمكانية الوصول إىل املوارد الوراثية احليوانية  هـ
 مع املعاهدات ذات الصلة املتفق عليها دولياً؛ 

اإلقرار بنظم اإلنتاج التقليدية واحرتامها ومحايتها، مبا يف ذلك النظم الرعوية واســرتاتيجياهتا اخلاصــة بالتنقل  (د)
التغذية كبري يف ضمان األمن الغذائي و اليت تستخدم النظم اإليكولوجية على حنو مستدام وتسهم إىل حد  

 جملتمعاهتا احمللية وأساليب احلياة املرتبطة هبا؛

حتديد اخليارات املتاحة لتحســــني الكفاءة على امتداد النظم الغذائية، مع التقليل يف الوقت ذاته من اآلثار  (ه)
 ة األخرى؛املوارد الطبيعيالبيئية السلبية وتعظيم االستخدام الفعال للطاقة واملياه والنيرتوجني و 



CFS 2016/43 REPORT 7 

 

احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، مبا يف ذلك من خالل دعم حتســــــــني البنية التحتية وتنمية ســــــــلســــــــلة  (و)
التربيد، من خالل تثقيف املســــتهلكني، ونشــــر أفضــــل املمارســــات وتوفري املعلومات وتنمية القدرات ونقل 

 بالنســـــــــبة إىل أصـــــــــحاب احليازات الصـــــــــغرية والرعاة، ما هو متفق عليه، مبا يف ذلك التكنولوجيا حســـــــــب
 مع النظر يف التكنولوجيات احمللية األنسب.

 
 تعزيز القدرة على الصمود في وجه المخاطر والتقلبات -سادساً 

 
تعزيز أمن حقوق احليازة مبا يتماشى مع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي  (أ)

 ألمســاك والغــابــات يف ســــــــــــــيــاق األمن الغــذائي الوطين الصـــــــــــــــادرة عن اللجنــة، مبــا يف ذلــكومصـــــــــــــــايــد ا
 يف مجيع حاالت النزاع؛

تيســــــري التكّيف مع تغّري املناخ والّتخفيف من آثاره يف النظم الزراعية، متاشــــــياً مع اتفاق باريس، مع تقدمي  (ب)
 يف نظم األغذية؛ دعم خاص إىل أصحاب احليازات الصغرية والرعاة ودور املرأة

 وضــــــــع ســــــــياســــــــات وأدوات وحتســــــــني القدرات على تقييم املخاطر والتخفيف من حدهتا وإدارهتا، واحلد (ج)
 من تقلب األسعار املفرط، واآلثار املرتتبة على الفئات األشد ضعفا؛

  رات؛ؤشامللى عالقائم مبا يف ذلك التأمني التأمني على الثورة احليوانية، إىل مجيع النظم  تعزيز وصول (د)

حتســــــــــني الوقاية من األمراض ومكافحتها ومراقبتها، مبا يف ذلك عن طريق التعاون العابر للحدود بشــــــــــأن  (ه)
األمراض العابرة للحدود، من أجل حتفيز اإلنذار املبكر والعمل املبكر بشـــأن مكافحة األمراض وانتشـــارها 

 طاعون اجملرتات الصغرية.  ستئصالالوالقضاء عليها، مع الرتكيز على الربنامج العاملي 
 

تشــــــجيع التعاون والتآزر في مجاالت االبتكار والبحث والتطوير ومعالجة االحتياجات الخاصــــــة  -سابعاً 
 بالبيانات

 
 ي خاصــــــــةما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالث تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الشــــــــمال واجلنوب ويف (أ)

لية القدرات ونقل التكنولوجيا على النحو املتفق عليه، وتبادل املعارف، ولتعبئة موارد مايف ما يتعلق ببناء 
 إضافية؛

النهوض بالتعاون على الصــعيد العاملي لغرض مجع ونشــر البيانات ذات الصــلة واملصــنفة، ال ســيما حبسـب  (ب)
 نوع اجلنس؛

ة املســـــتدامة يف نظم بيل حتقيق التنمية الزراعيتطوير وحتفيز االبتكار الذي يعاجل التحديات اليت تعرتض ســـــ (ج)
 الثروة احليوانية، مبا يف ذلك من خالل البحوث التعاونية والتشاركية ونقل املعارف وبناء القدرات؛  

دعم محاية وتعزيز نظم املعارف التقليدية اليت تنهض باســـــــتدامة املعارف التجريبية وباســـــــتخدامها يف جمايل  (د)
 البحث والتطوير؛
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تعزيز الوصـــــــول إىل التكنولوجيات الرقمية واســـــــتخدامها، مبا يف ذلك بالنســـــــبة إىل الزراعة الدقيقة، وحتفيز  (ه)
 .تطبيقها املناسب لتحقيق التنمية الزراعية املستدامة

 
 نظم اإلنتاج الحيواني

 جميع النظم
 

 تحسين الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان -ثامناً 
 

واألدوية، مبا يف ذلك مضـــــــــــادات  واللقاحاتمتكني الوصـــــــــــول إىل اخلدمات البيطرية وخدمات اإلرشـــــــــــاد  (أ)
 امليكروبات، املكّيفة مع نظم اإلنتاج احليواين احملددة؛ 

 حتســــــــــــني إدارة الصــــــــــــحة احليوانية مبا يف ذلك الســــــــــــالمة البيولوجية واألمن البيولوجي، وال ســــــــــــيما الرتكيز (ب)
يـة، واألمراض احليوانيـة املصـــــــــــــــدر، واحلـد من التعرض للمخـاطر البيئيـة، بـاتبـاع معـايري على األمراض املعـد

  ة"؛املنظمة العاملية لصحة احليوان، و�ج "صحة واحد

عن مقاومة مضـــــــــــــادات  جلمعية العامة األمم املتحدةالصـــــــــــــادر عن اإلعالن الســـــــــــــياســـــــــــــي لوفقا العمل،  (ج)
ت العمل العاملية ملنظمة الصــــحة العاملية بشــــأن مقاومة مضــــادا)، وخطة 2016 أيلولســــبتمرب/(امليكروبات 
الصــادرة عن املنظمة واصــفات املتوجيهية و ال، واخلطوط 4/2015 قرار منظمة األغذية والزراعةو ، امليكروبات

 ،"ةواحد ةما يتعلق بنهج "صـــــــح الدســـــــتور الغذائي ومنظمة الصـــــــحة العاملية، يفو لصـــــــحة احليوان العاملية 
صـــــــــــحة منظمة الو لصـــــــــــحة احليوان واملنظمة العاملية منظمة األغذية والزراعة التعاون بني روح  انطالقا منو 

 واملســــؤول ملضــــادات امليكروبات يف الزراعة، ومنع اســــتخدامهاكيم ســــتخدام احلاالتشــــجيع على العاملية، 
يوان بدون حل، مبا يف ذلك التخلص التدرجيي من اســــــــتخدام املضــــــــادات احليوية لتعزيز منو اغري الضــــــــروري
  ؛حتليل املخاطر

واملعايري واملبادئ ذات الصــــلة الصــــادرة عن املنظمة العاملية  9حتســــني الرفق باحليوان وتنفيذ احلريات اخلمس (د)
لصــــــــــــــحة احليوان، مبا يف ذلك من خالل برامج بناء القدرات، ودعم اإلجراءات الطوعية يف قطاع الثروة 

 احليوانية لتحسني الرفق باحليوان؛

 تعزيز احلصول على أعالف ذات نوعية جيدة، وتيسري التدريب على ممارسات التعليف املستدامة.  (ه)
  

                                        
 واحلرارية؛ اجلسدية املشقة من والتحرر) 3( والضيق؛ اخلوف من والتحرر) 2( التغذية؛ وسوء والعطش اجلوع من التحرر) 1( اخلمس احلريات تشمل  9
 لصحة امليةالع املنظمة عن الصادرة التوجيهية اخلطوط انظر. طبيعية سلوكية أمناط عن التعبري وحرية) 5( املرض؛ أو اإلصابة أو األمل من والتحرر) 4(

 اليابسة. حيوانات صحة مدونة من 7 القسم يف باحليوان الرفق بشأن احليوان
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 النظم المحددة
 

االعتراف بالنظم الرعوية وحمايتها ودعمها ألغراض ضـــــــمان ســـــــبل العيش واإلدارة المســـــــتدامة  -تاسعاً 
 للموارد

 
 على الصمود لضمان األمن الغذائي والتغذية؛تعزيز فعالية النظم الرعوية واستدامتها وقدرهتا  (أ)

متكني تنقل الرعاة، مبا يف ذلك املرور العابر للحدود حسب االقتضاء؛ وتأمني الوصول إىل األراضي واملياه  (ب)
واألسواق واخلدمات، واإلدارة التكيفية لألراضي، وتيسري احلوكمة املسؤولة للموارد املشرتكة، وفقا للقوانني 

 لدولية؛الوطنية وا

 النهوض بدور منظمات الرعاة وتعزيز السياسات واالستثمارات العامة لتوفري خدمات تتالءم  (ج)
مع احتياجات الرعاة ومنط حياهتم وتنقلهم، مبا يف ذلك تعزيز املساواة بني اجلنسني، ومعاجلة االحتياجات 

 واألدوار احملددة للمرأة داخل اجملتمعات الرعوية.
 

 نظم الرعي المستدامة ودعمهاتشجيع  -عاشراً 
 

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

النظم  ستدامة للرعي، مثلاستصالح األراضي املتدهورة واحلد من إزالة الغابات من خالل تعزيز اإلدارة امل (ب)
الزراعية احلرجية الرعوية، هبدف حتسني جودة الرتبة، وختزين الكربون، وإنتاجية املراعي، وصون األعالف 

 وختزينها.
 

 تشجيع النظم المختلطة ودعمها -حادي عشر
 

تعزيز دمج الثروة احليوانية مع احملاصيل، مبا يف ذلك زيادة دمج البقوليات يف تناوب احملاصيل والزراعة  (أ)
عة، وعرب على مستويات خمتلفة، مبا يف ذلك يف املزر  -النظم الزراعية احلرجية الرعوية  –، والغاباتاملقحمة

طاقة تلبية االحتياجات اخلاصة بالمستجمعات املياه والنظم اإليكولوجية، وتوفري املنافع من حيث 
 واملدخالت بطريقة مستدامة، مبا يف ذلك عن طريق استخدام قوة اجلر واستخدام روث احليوانات كسماد؛

من إمكانات الثروة احليوانية كوسيلة لتأمني سبل عيش مستدامة ألصحاب احليازات الصغرية،  االستفادة (ب)
 ة، واالستثمار يف البنية التحتية، وتيسري الوصولمن خالل متكني منظمات وإجراءات مجاعي

 ، وتنفيذ تدابري إلدارة املخاطر ومواجهة التحديات؛10إىل األسواق

                                        
 باألسواق. أصحاب احليازات الصغرية بشأن ربط اللجنة توصيات مع متاشياً   10
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الطبيعي واستخدام املنتجات الثانوية وإعادة استخدام وتدوير املخّلفات، حسب  السمادتعزيز إدارة  (ج)
 لرتبة يف الوقت ذاته.االقتضاء، مع محاية جودة املياه واهلواء وحتسني سالمة ا

 
 تعزيز استدامة النظم المكثّفة -ثاني عشر

 
احلد من الضغط على املوارد عن طريق تعزيز كفاءة إنتاج احملاصيل العلفية واستخدام األعالف واالستخدام  (أ)

 املستدام للمنتجات الثانوية املالئمة لألعالف؛

ات ذلك عن طريق حتسني إدارة املخلفات واستخدام املنتجحتسني كفاءة اإلنتاج ومحاية البيئة، مبا يف  (ب)
 الثانوية، ومن خالل استخدام التكنولوجيات واملمارسات املبتكرة واملالئمة وتبادهلا؛

ضمان استيفاء ظروف العمل والعيش ملعايري العمل املتفق عليها وطنّيًا ودولّيًا واحلد من املخاطر املهنية  (ج)
 رة اليت تطال العمال على امتداد سلسلة القيمة؛ وغريها من اآلثار الضا

النهوض ببيئة مادية وباالنتقاء الوراثي مبا يضمن االمتثال ملعايري الرفق باحليوان الصادرة عن املنظمة العاملية  (د)
 لصحة احليوان، مبا يف ذلك احلريات اخلمس.

 
 ربط أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق:   باء–ثالثاً 

 في مجال السياسات التوصيات
 

ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق"  -"مشروع قرار املعنونة  CFS 2016/43/4نظرت اللجنة يف الوثيقتني  -20
 الســـــــــــيدةكما عرضـــــــــــتهما توصـــــــــــيات"   -"ربط أصـــــــــــحاب احليازات الصـــــــــــغرية باألســـــــــــواق املعنونة  CFS 2016/43/5و

Anna Gebremedhin ،(فنلندا)  العمل املفتوحة العضوية املعنية بأصحاب احليازات الصغرية.رئيسة جمموعة 
 

 اللجنة: إنّ و  -21
 

عن تقديرها ملا قامت به جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــــوية املعنية بأصـــــــــحاب احليازات الصـــــــــغرية  أعربت (أ)
 (جمموعة العمل) من أنشطة يف سبيل ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق؛

توصـــــــــيات"  -"ربط أصـــــــــحاب احليازات الصـــــــــغرية باألســـــــــواق  املعنونة CFS 2016/43/5الوثيقة  أقّرتو  (ب)
 إىل أّن هذه التوصيات طوعية وغري ملزِمة؛ اإلشارة مع

مجيع أصحاب املصلحة على نشر التوصيات ضمن دوائرهم التأسيسية على املستويات احمللية  شّجعتو  (ج)
والوطنية واإلقليمية والعاملية وعلى اســــتخدامها ودعم تطبيقها لدى صــــياغة االســــرتاتيجيات والســــياســــات 

 والربامج املتعلقة بربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق؛

 حة على توثيق التجارب والدروس املســـــــــــتخلصـــــــــــة من اســـــــــــتخداممجيع أصـــــــــــحاب املصـــــــــــل شـــــــــــّجعتو  (د)
إىل جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــــــوية املعنية بالرصـــــــــــد واملنبثقة عن جلنة األمن  وطلبتهذه التوصـــــــــــيات 
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الغذائي العاملي ختصــيص اجتماع لتقييم األوضــاع خالل جلســة الحقة من اجللســات العامة للجنة، شــرط 
تشــــــــــاطر الدروس ومعرفة ما إذا كانت تلك التوصــــــــــيات ال تزال جمدية وتقييم  توافر املوارد، وذلك بغرض 

 كفاءهتا واستخدامها؛ 

 مجيع أصــــــحاب املصــــــلحة إىل تيســــــري عملية املتابعة من خالل رســــــم اخلرائط للتجارب املكتســــــبة ودعت (هـ)
منهجيات مجع  تيف بعض اجملاالت الرئيســـية وتقييمها وتشـــجيع تبادل املعلومات عنها، ومن تلك اجملاال

 البيانات وسالمة األغذية وبرامج املشرتيات العامة؛ 

إحالة هذه التوصــــــــــــــيات إىل األجهزة الرئاســــــــــــــية ملنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي  وقررت (و)
من الالئحة  33من املادة  17والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية لكي تنظر فيها، عمًال بأحكام الفقرة 

من املادة العاشــــــــــــــرة من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي وطبقاً  1العامة للمنظمة والفقرة 
 من وثيقة إصالح اللجنة؛ 22للفقرة 

 النظر ،واالجتماعيأن تطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من خالل اجمللس االقتصـــــــــــــادي  وقررت (ز)
قرارها واحلرص على نشـــــرها على نطاق واســـــع على مجيع منظمات ووكاالت األمم يف هذه التوصـــــيات وإ

 4من الالئحة العامة للمنظمة والفقرة  33من املادة  15املتحدة املعنية، مبا يتماشــــــــــــــى مع أحكام الفقرة 
 اللجنة؛من وثيقة إصالح  21من املادة العاشرة من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي والفقرة 

 على تضمني هذه التوصيات يف اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية. ووافقت (ح)

 
 معلومات محدثة عن مسار عمل اللجنة وأنشطتها -رابعاً 

 
 مشاركة لجنة األمن الغذائي العالمي في النهوض ألف–رابعاً 

  2030بخطة التنمية المستدامة لعام 
 

تنمية ال"مشــــــــاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض خبطة املعنونة  CFS 2016/43/6الوثيقة تناولت اللجنة  -22
املفتوحة العضــــوية (االحتاد األورويب)، رئيس جمموعة العمل  Willem Olthofالســــيد كما عرضــــها "  2030املســــتدامة لعام 

 املعنية بأهداف التنمية املستدامة.
 

 اللجنة:  إنّ و  -23
 

 ؛أهداف التنمية املستدامةاملعنية بعن تقديرها لعمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية  أعربت (أ)

"مشــــــــــــــاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض خبطة املعنونة ) CFS 2016/43/6الوثيقة ( 11وأّيدت (ب)
 عنيالثانية واألربهتا دور الصــــــــادرة عن اللجنة يف رات اقر وفقا لل" اليت أعدت 2030التنمية املســــــــتدامة لعام 

                                        
 . التقرير ذااملرفق دال هب يفالوارد  عالنإىل اإل ع اإلشارةم  11
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اللجنة قيام ) اليت تتناول كيفية CFS 2015/42/12والوثيقة  )التقرير النهائي( CFS 2015/42الوثيقة (
بقيــادة قطريــة، وحتقيق أهــداف التنميــة املســــــــــــــتــدامــة  2030دعم تنفيــذ خطــة التنميــة املســــــــــــــتــدامــة لعــام بــ

 ؛لواليتها وفقاً الوطين املستوى  على

 رصــــــــــدية بالتلك املعنتعدد الســــــــــنوات و املجمموعة العمل املفتوحة العضــــــــــوية املعنية بربنامج العمل  ودعت (ج)
 10و 9لفقرات والتعمق يف مناقشــــتها (ا االيت تتصــــل بعملهمو هذا املقرتح الواردة يف فكار النظر يف األإىل 

 ؛العامة الرابعة واألربعنياللجنة يف دورهتا  علىالنتائج  عرض) و على التوايل 14و 11و

مات منتظمة ومتفق عليها يف الوقت املناســـــب اهســـــإأن تقوم اللجنة، حســـــب االقتضـــــاء، بتقدمي وقررت  (د)
  ؛املنتدى السياسي الرفيع املستوى مباشرة إىل

إطار  ضـمن 2017سـتوى لعام مسـامهة اللجنة يف اجتماع املنتدى السـياسـي الرفيع املبالنسـبة إىل  وأوصـت (هـ)
 2و 1ة ، ويف اســتعراض أهداف التنمية املســتدامالفقر وتعزيز االزدهار يف عامل متغري""اســتئصــال  موضــوع

 العامة، ات اجللســـــةمناقشـــــتوجيهات التالية املنبثقة عن البشـــــكل معمق، أن تســـــتند إىل  14و 9و 5و 3و
، 2017لعام  وىاملســــت الرفيع الســــياســــي املنتدى ربنامجل لالســــتجابة املرونةمع احملافظة على ما يكفي من 

 صدوره: عند
 

 ينبغي، توىاملســـــ الرفيع الســـــياســـــي املنتدىحرصـــــاً على املســـــاعدة على زيادة تأثري مســـــامهة اللجنة يف  •
ككّل   عراضبشــأن موضــوع االســت املقتضــبةالرئيســية  الرســائل من صــغري عددتقدمي ل املســامهة أن يتصــّدر

 .املتعمق االستعراض قيد الفرعية لألهداف باجملموعةالصالت و 
 الصلة، ذات املةاملهمة الش اللجنة بشأن القضايا عمل إىل لفت االنتباه الرئيسية الرسائل وينبغي هلذه •

أيضـــــا  منتتضـــــ أن وميكن. الذي تعتمده اللجنة املتعدد أصـــــحاب املصـــــلحة نهجال أمهية على التأكيدو 
 .لوطنيةا وتشريعاهتا وخططها سياساهتا يف الصلة اللجنة ذات مبنتجاتإىل األخذ  للبلدان دعوة

 مبثابة تكون أن) CFS 43 2016/43/Inf.16( التوجيهية املذكرة يف املقرتحة العريضـــــــــة للخطوط وينبغي •
 .2017-2016 الفرتة يف اللجنة مسامهة لبلورة العضوية املفتوحة العمل جملموعة انطالق نقطة

 .املستوى الرفيع السياسي أن تتالءم مع احتياجات املنتدى للمسامهة وينبغي •
 اســــتباق وند بعد، املنجزغري  املضــــطلع به بتكليف من اجللســــة العامة لكن وميكن اإلشــــارة إىل العمل •

 .نتائجه
، حســــــب ركنيويو العمليات ذات الصــــــلة يف  يف مشــــــاركة اللجنة تؤدي إىل تعزيز أن وينبغي للمســــــامهة •

 .االقتضاء
 

ف مكتب ، أن تكلّ 2017اجتماع املنتدى الســــياســــي الرفيع املســــتوى يف عام  بالنســــبة إىلأيضــــاً،  وقّررت (و)
جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــــــــوية املعنية بأهداف التنمية  اليت أعّدهتامســــــــــــــامهة اللجنة،  بإقراراللجنة 

 اللجنة ةئيســــــــر  تتوىلأن  اجللســــــــة العامة، على توجيهاتمبوجب يف ضــــــــوء التوافق يف اآلراء و املســــــــتدامة 
  ؛إبالغها
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عامة اجلمعية ال يف أعمالشــط نخنراط بشــكل أعضــاء اللجنة وأصــحاب املصــلحة على اال مجيع تعشــجّ و  (ز)
اإلبالغ عن قرارات اللجنة ونشرها يف سياق أهداف التنمية املستدامة؛ و وأجهزهتا الفرعية؛ لألمم املتحدة 

 ،واســــــــــــــتعراضــــــــــــــها 2030تابعة خطة عام عنية مبواإلقليمية األخرى املالتعاون مع األجهزة العاملية ز وتعزي
 مثل املنتديات اإلقليمية املعنية بالتنمية املستدامة.

 
 رصد تنفيذ قرارات لجنة األمن الغذائي العالمي وتوصياتها   باء-رابعاً 

 
 الجيدةاالختصاصات لتشاطر التجارب والممارسات  )1(

 
"االختصــاصــات لتشــاطر التجارب املعنونة  CFS 2016/43/7نظرت جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة) يف الوثيقة  -24

واملمارســــــات اجليدة يف جمال تطبيق قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصــــــياهتا من خالل تنظيم أحداث على املســــــتويات 
 فتوحة العضوية املعنية بالرصد.امل(أوغندا)، رئيس جمموعة العمل  Robert Sabiitiالسيد  كما عرضهاالوطنية واإلقليمية"  

 
 اللجنة:  وإنّ  -25
 

 فتوحة العضوية املعنية بالرصد؛املجمموعة العمل  لعملعن تقديرها  أعربت (أ)

األمن الغذائي ) اليت تقدم توجيهات إىل أصـــــــحاب املصـــــــلحة يف جمال CFS 2016/43/7الوثيقة ( وأقّرت (ب)
 وممارســـــــــاهتم اجليدة يف تطبيق قرارات اللجنة وتوصـــــــــياهتا، باعتبار ذلك موالتغذية بشـــــــــأن تشـــــــــاطر جتارهب

صحاب . وتشّكل الوثيقة أيضاً إطار عمل ألمزيد من بلورة عملية وضع آلية مبتكرة للرصد همسامهة باجتا
ر تنظيمها اث املواضيعية العاملية اليت من املقر املصلحة يف جمال األمن الغذائي والتغذية للمسامهة يف األحد

، يف ســــــــــــياق الدورات العامة للجنة، من أجل تقييم اســــــــــــتخدام وتطبيق املوارد اً بتوافربوترية منتظمة، رهن
 تدّ عقرارات اللجنة وتوصــــــــــــــياهتا، بدءًا من منتجات اللجنة الرئيســــــــــــــية واالســــــــــــــرتاتيجية واحملفزة. وقد أُ 

 اللجنــــــة يف دورهتــــــا الثــــــانيــــــة واألربعني الــــــذي أصـــــــــــــــــــدرتــــــه قرارال هــــــذه الوثيقــــــة بــــــالتمــــــاشــــــــــــــي مع
)CFS 2015/42 Final Report؛( 

 مراراللجنة أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة على االســـــــــت شـــــــــّجعت، نياحلادية واألربعاللجنة يف دورهتا ته وفقاً ملا أقرّ و  (ج)
على أســاس طوعي، من خالل تنظيم أحداث على املســتوى العاملي الُفضــلى يف تشــاطر جتارهبم وممارســاهتم 

بتوافر  اً ، وذلك رهنCFS 2016/43/07النهج الذي أوصــــــــــــت به الوثيقة بذلك واإلقليمي والوطين، مطبقني 
 ؛ملواردا

 لالتفاق 2017فتوحة العضـــــــــوية املعنية بالرصـــــــــد عملها يف عام املبأن تواصـــــــــل جمموعة العمل  وأوصـــــــــت (د)
احلدث  الدروس من مع استخالصمواصلة رصد تطبيق منتجات اللجنة على أساس منتظم،  على كيفية

 املواضيعي العاملي يف الدورة الثالثة واألربعني للجنة. 
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 حدث عالمي مواضيعي –الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة للحيازة  )2(
 

 إّن اللجنة: 26
 

اخلطوط  تخداماســــــــــتقييم و  التجارب لتبادل فرصــــــــــة أولباعتباره  العاملي املواضــــــــــيعي احلدث ذاهب تبحّ ر  (أ)
 ط التوجيهيةاخلطو (التوجيهية الطوعية بشــأن احلوكمة املســؤولة حليازة األراضــي ومصــايد األمساك والغابات 

 باجتاه تنفيذها؛ احملرز التقدم رصديف  كمسامهةها،  وتطبيق الطوعية)

 "التجــاُرب واملمــارســـــــــــــــات اجليــدةاملعنونــة  CFS 2016/43/8يقــة وثال العــامــة املقــدمــة يفونّوهــت بــاللمحــة  (ب)
يف اسـتخدام وتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـأن احلوكمة املسـؤولة حليازة األراضـي ومصـايد األمساك 

 "اســـــيةاملوَجز والعناصـــــر األســـــ -(اخلطوط التوجيهية الطوعية)  األمن الغذائي الوطين والغابات يف ســـــياق
 ولةاملســــــؤ  احلوكمة بشــــــأن الطوعية التوجيهية اخلطوطاملعنونة " CFS 2016/43/INF/17 Rev.1وبالوثيقة 

 ".املواضيعي العاملي احلدث - األراضي حليازة
 

 وخُلصت اللجنة إىل ما يلي:  27
 

 ســـتخدمتا قد الطوعية التوجيهية اخلطوطتبّني اإلســـهامات الواردة من أصـــحاب املصـــلحة يف اللجنة أن  (أ)
 .2012 عام يف لجنةال أقرهتا أن منذ يف العديد من البلدان وطُّبقت

 الواردة مـــــــاتاســــــــــــــهـــــــاإل إىل اســــــــــــــتنـــــــاداً  وتطبيقهـــــــا، الطوعيـــــــة التوجيهيـــــــة اخلطوط إن اســــــــــــــتخـــــــدام )ب(
)http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1516/OEWG_Monitoring/3rd_Meeti

ng/Compilation_of_VGGT_Submissions_30_June__2016.pdf(،  رمبا بشـــــــكل مباشـــــــر  رأثّ قد
 متاشـــــياً  اهإصـــــالح مت اليت ،اتالســـــياســـــاخلاصـــــة بو  القانونية ألطروســـــيكون ل.  شـــــخصمليوينعلى قرابة 

 توحيدمن شأن و . طبيقهاتعند  السكان من نسبة كبرية علىملحوظ  رأث الطوعية، توجيهيةال اخلطوطمع 
 .املستقبل يف كميال التحليلأن يؤدي إىل حتسني  النتائج لقياس البلدان عرب املستخدمة الكمية املؤشرات

 ختصــــاصــــاتاال" مع شــــياً امت ظم،وتطبيقها بشــــكل منت الطوعية التوجيهية اخلطوط اســــتخدام رصــــد ينبغي )ج(
 خالل من اهتاوتوصـــــــي العاملي الغذائي األمن جلنة قرارات تطبيق يف اجلّيدة واملمارســـــــات اخلربات لتقاســـــــم

ا الثالثة واألربعني، اليت أقرهتا اللجنة يف دورهت "والعاملية واإلقليمية الوطنية املســــــــــتويات على فعاليات تنظيم
 واليت تقّر بقيمة الرصد الكمي والنوعي.

 لوكاالتا وعلى مشاركة شاملة وفعالة وقائمة على القرائن آلية رصد وجود على أمهية األعضاء بعض أكد )د(
 اليت توجد مقارها يف روما.

ســـــــتخدام ال الواردة خبصـــــــوص هذا احلدث التغطية الكاملة تبّني املســـــــامهات الطوعية أن احملتمل ومن غري )هـ(
. املســـــــــتقبل يف للرصـــــــــد حقيقياً  خط أســـــــــاس توفر مث فهي ال، ومن وتطبيقها الطوعية التوجيهية اخلطوط

 جهــــة والنتــــائجمن قبــــل أي و  وأين مــــا ُأجنزاملعلومــــات بشـــــــــــــــــأن  لتقــــدمي بعض ولكنهــــا كــــانــــت مفيــــدة
 التوصل إليها. مت اليت
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 احلصر ما يلي: العلى سبيل الذكر  الرئيسية التحدياتوتضّمنت  )و(
 

 املصلحة؛ املتعدد أصحاب احلوار يف املستفيدة الرئيسيةللجهات  الفّعال التمثيل ضمان صعوبة •
 صلحة؛امل ِقبل أصحاب من الطوعية وفهمها التوجيهية اخلطوط املعارف بالنسبة إىل وحمدودية •
 .ياألراض ملكية تأمني الناشطني يف سبيل اإلنسان حقوق عن املدافعني ضد وممارسة العنف •

 
 :على سبيل الذكر ال احلصر ما يلي ،اإلسهاماتو  اتملناقشعن انبثقة امل اجليدة ملمارساتوتضّمنت ا )ز(

 
األشخاص و  اً شيمهتو اً ضعف الفئاتشد أالنساء والشباب و  سيما ال املصلحة، أصحاب مجيع متكني •

 بفعالية ملشــــــــــــــاركةااملمتدة، مبا يتيح هلم إمكانية  األزمات ذلك يف مبا ،النزاعات أنواع جبميع تأثرينامل
 املرأة؛ ومتكني اجلنسني بني املساواة وضمان ،يازةاحل حقوق تأمني يف

الذين  أولئك خاصـةً و  املعنيني، املصـلحة أصـحاب كل  معجت املصـلحة أصـحاب متعددةابر من إنشـاءو  •
 مهمشــــــاركت وضــــــمان الطبيعية األخرى املوارداحلصــــــول على األراضــــــي و  علىتعتمد ســــــبل عيشــــــهم 

 اضي؛األر  حيازةوكمة حبذات الصلة  اتالقرار  صنع عمليات يف واملفتوحة والشفافة املنتظمة
 الوطنية؛ امللكية ضمانو  واحمللي، الوطينيني املستو  على قوية،الو  ستمرةامل السياسية املشاركة تعزيزو  •
تضاء، فضالً حسب االق ،الوطنية والنظم والقوانني السياسات اخلطوط التوجيهية الطوعية يف تعميمو  •

 ؛الوطنيةواألوليات  اجلهود ععية ومواءمتها معن دمج اخلطوط التوجيهية الطو 
 اخلربات توحيدو  وتعزيز الوعياالرتقاء مبســــتوى  إىل يؤدي امب ،وعربها البلدان داخل بادل التجاربتو  •

 .القدراتنمية وت متبادلبشكل  تنفيذال وآليات
 

 مشاركة لجنة األمن الغذائي العالمي في النهوض بالتغذيةيم   ج-رابعاً 
 

 "مشــــــــــــــاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذية"، املعنونة CFS 2016/43/9حبثت اللجنة الوثيقة  28
 التغذية. ب املعنيةالسّيد خالد الطويل (مصر)، رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضوية  عرضهاكما 

 
 إّن اللجنة:و  29

 
  ؛التغذيةب املعنيةلعضوية عن تقديرها لعمل جمموعة العمل املفتوحة ا تعربأ (أ)

) اليت تقرتح إطاراً للجنة لزيادة مســــــــــــــامهتها يف اجلهود العاملية ملكافحة CFS 2016/43/9الوثيقة ( تيّدوأ (ب)
 ســــــــــــــوء التغذية جبميع أشــــــــــــــكاله. وقد أُعّدت الوثيقة متاشــــــــــــــياً مع قرار اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني

)CFS 2015/42 Final Report لتحديد الفرص الناشــــــــــــــئة عن إعالن روما عن التغذية، وإطار العمل (
الذي اعتمد خالل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، وأهداف التنمية املســــــــتدامة ذات الصــــــــلة، ولتوفري 

 2017رؤية واضــــــــــــــحة لدور اللجنة يف جمال التغذية، مع خطة عمل تفضــــــــــــــي إىل نتائج ملموســــــــــــــة لعام 
  ؛وما بعده



16 CFS 2016/43 REPORT 

 

لدعم  2017-2016التغذية إىل مواصــــلة عملها يف الفرتة املعنية بجمموعة العمل املفتوحة العضــــوية  تدعو  )(ج
 األنشطة املرتقبة خالل فرتة ما بني الدورات إىل حني انعقاد الدورة الرابعة واألربعني، ال سّيما: 

 
غذية بشــــــأن ن الغذائي والتمناقشــــــة مســــــودة مشــــــروع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى املعين باألم •

التغذية والنظم الغذائية؛ وســـريفع املشـــاركون يف جمموعة العمل املفتوحة العضـــوية التعليقات إىل فريق 
 اخلرباء الرفيع املستوى على أساس فردي وطوعي؛ 

)، وحتديد 2025حىت  2016مناقشــــــــــــــة برنامج العمل لعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ( •
املســــــــــــامهات احملتملة للجنة متاشــــــــــــياً مع واليتها ورفعها إىل اجللســــــــــــة العامة للجنة يف دورهتا الرابعة 

 واألربعني. 

لجنة أن تنّظم، رهناً باملوارد املتاحة، عّدة فعاليات لبناء فهم مشــرتك للقضــايا، وإرســاء الأمانة  إىل تطلبو  (د)
 أسس للتقارب بني السياسات اليت تستنري هبا اللجنة وعملها التنسيقي. 

 
 برنامج العمل المتعدد السنواتال   د-رابعاً 

 
 املعنونــة "نتــائج عمــل جمموعــة العمــل املفتوحــة العضــــــــــــــويـّـة املعنيــة CFS 2016/43/10نظرت اللجنــة يف الوثيقــة  -30

 تورالـدك عرضــــــــــــــهـابربنـامج العمـل املتعـّدد الســــــــــــــنوات للجنـة األمن الغـذائي العـاملي (مبـا يف ذلـك مشــــــــــــــروع قرار)"، كمـا 
Md Mafizur Rahman مج العمل ا(بنغالديش)، رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــــــــوّية (جمموعة العمل) املعنية بربن

 جلنة األمن الغذائي العاملي (برنامج عمل اللجنة).املنبثقة عن املتعّدد السنوات 
 

 إّن اللجنة:و  -31
 

 أعربت عن تقديرها للعمل الذي قامت به جمموعة العمل املعنية بربنامج عمل اللجنة؛ (أ)

 فريق اخلرباء الرفيع املســتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء) إجراء الدراســة التالية من تطلبو  (ب)
 : "الشـــراكات املتعددة أصـــحاب املصـــلحة لتمويل2018اليت ســـتعرض على اجللســـة العامة للجنة يف عام 

 ؛هاء املرفقيف الوارد القرتاح طبقاً ل"، 2030خطة عام إطار األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما يف 

يع املســــــــــــــتوى الرفبتكليف فريق اخلرباء  والذي يقضــــــــــــــيقرار الذي اختذه مكتب اللجنة الب علماً  توأخذ )ج(
م حبلول �اية قدَّ تُ على أن بإعداد مذكرة عن القضــــــــايا احلرجة والناشــــــــئة املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية، 

 تقبل؛يف املس من أجل إثراء عمل اللجنة 2017عام 

 1 ة يف امللحقإىل تلك الوارد معايري االختيار التالية بشــــأن أنشــــطة اللجنة يف املســــتقبل إضــــافةً  تعتمداو  )د(
: حتديد األمهية 2030 "املســــــــــــــامهة يف خطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام املعنونة CFS 2015/42/12بالوثيقة 

وأهداف التنمية املســـتدامة اخلاصـــة اليت تندرج ضـــمن والية  2030بالنســـبة إىل اجلوانب احملددة خلطة عام 
 لنهوض هبا"؛لإىل املسامهة اليت ميكن هلذا النشاط تقدميها  اللجنة واإلشارة بوضوح
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ملي عقدمي اقرتاح تعملها من أجل اللجنة بأن تواصــــــــــــــل جمموعة العمل املعنية بربنامج عمل  توصــــــــــــــأو  )ه(
هبدف إقراره خالل اجللسة  2019-2018فرتة السـنتني  خاللنفيذها بشـأن أنشـطة اللجنة املزمع توواقعي 

، مع األخذ بعني االعتبار املوارد املتاحة وضرورة أن يكون من السهل التحّكم 2017العامة للجنة يف عام 
 بعبء العمل؛

 مليزانيةا خارجغري خمصـــــــصـــــــة من  واردمب لجنةال ميزانية يف املســـــــامهةعلى  أعضـــــــاء اللجنة مجيع تعشـــــــجّ و  )و(
 خلدماتا هذه أمهية إىلمع اإلشــــــــــــــارة  ،والفورية التحريرية لرتمجةالالزمة خلدمات ا املواردضــــــــــــــمان توافر و 

 املصلحة؛ أصحاب مشاركةبالنسبة إىل 

 مبيزانية ؤالتنب إمكانيةمسألة  ملعاجلة األجل طويلة حلول استكشافعلى  لجنةال أعضاءوشّجعت كذلك  )ز(
 .اآلراء توافقباالستناد إىل  لجنةال

 
 التحّضر والتحول الريفي"المنتدى بشأن اء   ه–رابعا

 "واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية
 

 اللجنة: إنّ  -32
 

ر والتحول الريفي "عن  CFS 2016/43/11الوثيقــة واردة يف بــاللمحــة العــامــة ال أخــذت علمــاً  (أ) التحضــــــــــــــّ
والتغذية: اجملاالت الرئيســـــــية لتوجيه الســـــــياســـــــات واألدوار اليت ميكن  واالنعكاســـــــات على األمن الغذائي

جدول املعنونة " CFS 2016/43/INF/19 Rev.1 الوثيقةبو  ،"للجنة األمن الغذائي العاملي االضـــطالع هبا
 ؛"والتغذية ن الغذائيتأثرياهتما على األمو  األعمال وصيغة املنتدى اخلاص بالتحّضر والتحّول الريفي

باملنتدى كفرصة أوىل أمام مجيع أصحاب الشأن لتبادل اآلراء والتجارب العملية بشأن التحديات  ترّحبو  )ب(
 تكامًال؛ حضرية أكثرو والفرص والنتائج اإلجيابية اليت توصلوا إليها نتيجة اعتماد نـُُهج ريفية 

انعكاســــــاهتا غرية و فية واحلضــــــرية املتلديناميات الرياحملركة لالرئيســــــية والعوامل بأمهية فهم االجتاهات وأقّرت  (ج)
 من أجل اعتماد سياسات مناسبة؛يف العامل على األمن الغذائي والتغذية 

أمور لة ضـــمن مجمبا يف ذلك، على مســـتوى الســـياســـات االهتمام اجملاالت اليت تقتضـــي بعض  توناقشـــ (د)
الفقر، و ، مناط االســتهالك والتغذيةالغذائية املتنوعة، وأواالفتقار إىل النظم ، غذيةلى األعصــول أخرى: احل

هج نُ والبتكار، االو املرأة، متكني املســـــاواة بني اجلنســـــني و و ، الضـــــعيفةهتميش الفئات و اهلجرة، و الشـــــباب، و 
حتية واملوارد الطبيعية، واالفتقار إىل البنية الت يضــــــــــــــااألر و تغري املناخ، و البيانات، و ، ةشــــــــــــــاملوال ةتكاملامل

 ؛الالزمة واخلدمات

 اســـــــــــتندتو  2017-2016 برنامج عمل اللجنة املتعدد الســـــــــــنوات للفرتةمن  35إىل الفقرة  ارتشـــــــــــأوإذ  (هـ)
ة املعنية عضــــــــــويال ةفتوحاملجمموعة العمل من طلبت فإ�ا ، "املوئل الثالث"ىل مناقشــــــــــات املنتدى ونتائج إ
عملية لتجميع اخلربات والنهج على  التفاقمن أجل ا 2017التحضـــــــر والتحول الريفي أن جتتمع يف عام ب

 ؛املتغرية يةالريفو الفعالة ملعاجلة األمن الغذائي والتغذية يف سياق الديناميات احلضرية السياساتية 
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ه واصــــــل عمليربنامج العمل املتعدد الســــــنوات، فيما املعنية بجمموعة العمل املفتوحة العضــــــوية  تعشــــــجّ و  (و)
 ما إذا كان ينبغي ، على النظر يف2019-2018ة الســــــنتني لجنة يف فرت الألنشــــــطة أولويات وضــــــع بشــــــأن 
نة بشـــــــأن التحضـــــــر والتحول الريفي مع مراعاة عبء عمل اللجفريق اخلرباء الرفيع املســـــــتوى ل تقريرإدراج 

 واملوارد املتاحة. 
 

 والتغذية الغذائي لألمن العالمي االستراتيجي اإلطاراو   و –رابعاً 
 

اإلطار االســـرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي  -مشـــروع قرار املعنونة " CFS 2016/43/12 الوثيقةنظرت اللجنة يف  -33
النســـخة اخلامســـة من اإلطار االســـرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية املعنونة " CFS 2016/43/13والتغذية"، والوثيقة 

الربازيل)، رئيســة جمموعة ( Fernanda Mansur Tansini الســيدةهما قدمتكما   ،)2016(اإلطار االســرتاتيجي العاملي لعام 
 العمل املفتوحة العضوية املعنية باإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية.

 
 اللجنة: إنّ و  -34
 

اليت تتضــــــــمن توصــــــــيات بشــــــــأن  2016لعام النســــــــخة اخلامســــــــة من اإلطار االســــــــرتاتيجي العاملي  أقّرت أ)(
الثانية ا هتيف دور كانت اللجنة قد أقرهتا   ،الســـــــــــياســـــــــــات اخلاصـــــــــــة باملياه من أجل األمن الغذائي والتغذية

تقرير حالة انعدام األمن الغذائي من  مســتكملة مقتبســةإحصــائية  ا، وكذلك أرقام2015 عام واألربعني يف
 النســـــــــــخة فقرة عن إطار العمل بشـــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية شـــــــــــمل هذهتكما   .2015 لعامالعامل  يف

 خالل الدورة الثانية واألربعني للجنة؛أيضا الذي مت إقراره  يف ظل األزمات املمتدة

أصـــــــحاب املصـــــــلحة كافة على الرتويج للنســـــــخة اخلامســـــــة من اإلطار االســـــــرتاتيجي العاملي  توشـــــــّجع ب)(
 الطوعي؛ ابطابعه مع اإلقرار اوعلى استخدامه 2016 لعام

ول من عمل إلجراء التحديث الدوري األحاليا مبا تضــــــطلع به جمموعة العمل املفتوحة العضــــــوية  تورّحب ج)(
ألربعني يف دورهتـا الرابعـة واللموافقـة عليـه  لى اللجنـةعرض عيُ الـذي ســــــــــــــلإلطـار االســــــــــــــرتاتيجي العـاملي، 

 .2017 عام يف
 

 2030 عامحالة انعدام األمن الغذائي في العالم وخطة    -خامساً 
 

 إّن اللجنة: -35
 

: 2030 عامل املســــــــتدامة التنمية خلطة دعماً  والتغذية الغذائي األمن رصــــــــد" عن اإلعالمية باملذكرة رّحبت (أ)
 والزراعـــة (املنظمـــة) األغـــذيـــة منظمـــة من كـــلّ   أعـــّدهتـــا اليت" املســــــــــــــتقبـــل وآفـــاق الراهن الوضــــــــــــــع تقييم

 قـّدمـه ذيالـ والعرض العـاملي (الربنـامج) األغـذيـة وبرنـامج (اإليفـاد) الزراعيـة للتنميـة الـدويل والصــــــــــــــنـدوق
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 ملتحدةاألمم ا وكاالت عن نيابة املنظمة يف واملنســـــق اإلحصـــــائيني اخلرباء كبري  ،Pietro Gennari الســـــيد
 ؛روما يف مقارها توجد اليت الثالث

 التنميةمن أهداف  2اهلدف  حتقيق باجتاه احملرز التقدم وتقييم لرصــد أكثر شــامل �ج إىل باحلاجة وأقّرت (ب)
 الزراعة يعوتشــــــــــــج التغذية وحتســــــــــــني الغذائي األمن وحتقيق اجلوع على القضــــــــــــاء يف املتمثل املســــــــــــتدامة

 ؛املستدامة

 التنمية أهداف من 2 اهلدف مقاصـــــــد حتقيق باجتاه احملرز للتقدم املتكامل الرصـــــــد باقرتاح كذلك  ورّحبت (ج)
 يالغذائ األمن حالة عن املقبلة الســـــــــنوية التقارير خالل مناملقاصـــــــــد األخرى ذات الصـــــــــلة و  املســـــــــتدامة

 الصــــــــــحة منظمة عم وبالتعاون والربنامج واإليفاد املنظمة بني باالشــــــــــرتاك صــــــــــدرت يتال العامل يف والتغذية
  ؛الدويلوالبنك  )اليونيسف( للطفولة املتحدة األمم ومنظمة العاملية

 النعدام ناً وحمســــــــّ  جديداً  مقياســــــــاً  باعتباره الغذائي األمن انعدام من املعاناة مبقياس أيضــــــــاً  اللجنة ورّحبت (د)
 ملقبلةا التقارير إطار يف وذلك منهجّية بصــــورة التغذية ســــوء أشــــكال شــــىت رصــــد أجل من الغذائي األمن

 ؛العامل يف والتغذية الغذائي األمن حالة عن

 حتقيق اجتاهب احملرز التقدم لرصــد الرئيســية املؤشــرات بشــأن اتفاق إىل التوصــل متّ  حني يف أنه إىل وأشــارت (هـ)
 ياتوحتدّ  البيانات مســــــــــــــتوى على هائلة ثغرات هناك تزال ال املســــــــــــــتدامة، التنمية أهداف من 2 اهلدف
 حنو على لزراعةا واســــــــتدامة ةوالتغذيّ  الغذائي األمن قياس إىل للتوصــــــــل هلا التصــــــــدي يتعّني  ّمجى منهجّية
  ؛عرب خمتلف البلدان نفسه وبالشكل املناسب التوقيت يفوفّعال و  مالئم

 الرئيســـــي رالدو  عن فضـــــالً  الثغرات، تلك لســـــدّ  الدويل والتعاون الشـــــراكات تشـــــجيع إىل باحلاجة وأقّرت (و)
 . هبذا الصدد كلما طلبت منها ذلك البلدان لدعم املتحدة األمم منظمات به تضطلع الذي

 
 تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي   –سادساً 

 
، مديرة تقييم عملية التقييم املستقّل لكفاءة إصالح Angela Besterرّحبت اللجنة بالعرض الذي قّدمته السيدة  -36

. املتبعة لذلك هجيةنوالنهج واملجلنة األمن الغذائي العاملي والذي تناولت فيه التقدم احملرز على صعيد التقييم 
 . 2017ومن املتوقع أن يصدر التقرير النهائي للتقييم يف �اية شهر مارس/آذار 

 
 المسائل األخرى   –سابعاً 

 الجدد في المكتب واألعضاء البديلون األعضاء  –ألف
 

كّل من اجملموعة   عناتفقت اللجنة على إجراء التغيريات التالية يف عضوية مكتب اللجنة واألعضاء البديلني  -37
 اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب واجملموعة اإلقليمية ألوروبا: 

 



20 CFS 2016/43 REPORT 

 

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

 
  2017الترتيبات الخاصة بانعقاد دورة اللجنة في أكتوبر/تشرين األول  –باء

 
 2017أكتوبر/تشرين األول  13إىل  9أوصت اللجنة بأن تُعقد دورهتا الرابعة واألربعني خالل الفرتة املمتدة من  -38

ية كما هو مبّني يف اجلدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاس،  يف املقّر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما
 النهائي للدورة بالتشاور مع رئيس اللجنة.  للمنظمة. وسوف حيدد املدير العام املوعد

 
 اعتماد التقرير  –جيم

 
 . 2016أكتوبر/تشرين األول  21اعُتمد التقرير يوم اجلمعة  -39
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 المرفق ألف

 جدول أعمال الدورة
 

 موعد انعقاد جلسات الدورة الثالثة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي
 
 13:00صباحاً إىل الساعة  10:00سُتعقد اجللسات الصباحية للجنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة) من الساعة  

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

 تخضير لجنة األمن الغذائي العالمي
 
لورق الثالثة واألربعني للجنة ســتقتصــد يف اســتخدام ا يُرجى من الســادة املندوبني الكرام اإلحاطة علماً بأن الدورة 

متاشياً مع مبادرة "ختضري األمم املتحدة" الرامية إىل جعل اجتماعات األمم املتحدة أكثر مراعاة للبيئة. وسُتتاح كافة وثائق 
ائق عند من الوثاملعلومات األســــــــاســــــــية للجنة على موقعها اإللكرتوين كما يف الســــــــنوات املاضــــــــية. وســــــــُيطبع عدد حمدود 

، Aملبىن اوســيكون باإلمكان عند الطلب طباعة الوثائق من مكتب الوثائق الكائن يف مركز كوريا خلدمات املؤمتر ( الطلب.
 18:00صـــــــباحاً إىل الســـــــاعة  8:30أكتوبر/تشـــــــرين األول من الســـــــاعة  21إىل  17الطابق األول) طوال الفرتة املمتدة من 

 حلصول على نسخ مطبوعة إما:مساًء. وميكن للراغبني يف ا
 

 التوجه شخصياً إىل مكتب الوثائق وطلب النسخ اليت حيتاجون إليها •
مع إيضـــــــــــاح الوثائق واللغات املطلوبة  Print@fao.org-43CFSأو الكتابة مســـــــــــبقاً إىل عنوان الربيد اإللكرتوين  •

 بالتفصيل والتوجه من مثّ إىل املركز الستالم النسخ
 

 الــثـــــــالــثـــــــة واألربــعــني لــلــجــنـــــــة عــلــى الــعــنــوان: وملــزيـــــــد مــن الــتــفـــــــاصـــــــــــــــيـــــــل، يــرجــى زيـــــــارة املــوقــع اإللــكــرتوين لــلـــــــدورة

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

 }التخاذ قرار{ المسائل التنظيمية -أوالً 
 

 جدول األعمال واجلدول الزميناعتماد  (أ)
 عضوية جلنة األمن الغذائي العاملي  (ب)
 تشكيل جلنة الصياغة  (ج)

 
 وثائق املعلومات األساسية: 
 

• CFS 2016/43/1 Rev.2 جدول األعمال التفصيلي املؤقت  
• CFS 2016/43/Inf. 1 اجلدول الزمين املؤقت 

mailto:CFS43-Print@fao.org
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 }التخاذ قرارلإلحاطة و { افتتاح الدورة -ثانياً 

 
ســـــــــُتعقد اجللســـــــــة يف جزأين حبيث يكّرس اجلزء األّول للمالحظات االفتتاحية من على املنرب والثاين إللقاء كلمة  

رئيســـــية عن "نظم األغذية املســـــتدامة والتغذية وتغّري املناخ". وســـــتتاح الفرصـــــة خالل اجللســـــة للمندوبني املشـــــاركني إللقاء 
 سُتعطى األولوية للمندوبني الرفيعي املستوى.مداخالت مدهتا ثالث دقائق عن هذا املوضوع. و 

 
 اجلزء األول: املالحظات االفتتاحية

 
 املالحظات االفتتاحية لرئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي (أ)

 رسالة فيديوية من أمني عام األمم املتحدة  (ب)
عاملي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية البيانات رؤساء كل من منظمة األغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدويل  (ج)

 ورئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
 
 

 التقارب بين السياسات -ثالثاً 
 
 متاشــــــياً مع دور جلنة األمن الغذائي العاملي الرامي إىل تشــــــجيع التقارب بني الســــــياســــــات، ســــــيســــــعى هذا البند 

  توفري التوجيه يف جمال السياسات يف ما خيص القضايا الرئيسية املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية.إىل
 

 التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك دور الثروة الحيوانية  (أ)
 
ة، هبدف اعتماد توصــــــيات يف جمال يكمن الغرض من هذا البند يف عقد مناقشــــــات شــــــاملة ومســــــتندة إىل األدلّ  

الســــــياســــــات بشــــــأن املســــــائل املتعّلقة "بالتنمية الزراعية املســــــتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك دور الثروة 
 احليوانية". 

 
إىل فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــتوى  2014وطلبت اللجنة خالل دورهتا احلادية واألربعني يف أكتوبر/تشـــــــــــرين األول  

وز املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء) أن يعّد تقريراً هبذا الشـــأن. ويتيح تقرير فريق اخلرباء الذي صـــدر يف يوليو/متّ 
تقييم اســــتدامة لمدخالت علمية ومســــتندة إىل األدلّة هلذا البند. وينظر التقرير يف قضــــايا التنمية الزراعية املســــتدامة  2016

 األمن الغـــــذائي والتغـــــذيـــــة من النواحي االقتصــــــــــــــــــاديـــــة والبيئيـــــة واالجتمـــــاعيـــــة ويف مجيع أبعـــــادمهـــــا (التوافر والوصــــــــــــــول
 واالستخدام واالستقرار). 

 
ويرّكز التقرير بشـــــكل أســـــاســـــي على مكّون الثروة احليوانية يف النظم الزراعية باعتبارها حمرّكاً لتنمية قطاعي الزراعة  

غذية وعامًال كامناً وراء تغريات اقتصــــــــــــــادية واجتماعية وبيئية كربى يف نظم األغذية حول العامل. وإنه يســــــــــــــتعرض واأل
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 االجتاهات واحملرّكات واإلســـــــــــقاطات املرتبطة بالطلب على األغذية يف املســـــــــــتقبل مبا يف ذلك األغذية احليوانية املصـــــــــــدر.
تدامة التحديات والتهديدات وا لفرص املتاحة أمام التنمية الزراعية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. كما أنه يقّيم اســــــــــــــ

ويدرس التقرير أيضـــاً مســـارات اســـتحداث نظم مســـتدامة قائمة على احملاصـــيل والثروة احليوانية فضـــالً عن اخليارات املتاحة 
 لالنتقال إىل نظم مستدامة وإدارهتا.

 
مقرراً للجلســـــة، للمســـــاعدة على بناء التوافق حول  Yaya Olaniranوقام مكتب اللجنة بتعيني ســـــعادة الســـــيد  

وقد عمل على حنو وثيق مع األعضـــــــاء واملشـــــــاركني يف اللجنة خالل  .جمموعة من التوصـــــــيات الســـــــياســـــــاتية هبذا الشـــــــأن
د يف الفاو، روما، إيطاليا قبل انعقا 2016أكتوبر/تشـــرين األول  12ويف  2016ســـبتمرب/أيلول  9و 8مفاوضـــات ُعقدت يف 

 الدورة الثالثة واألربعني للجنة، وذلك بدعم فين من الفاو والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. 
 
 وترد نتائج عمل املقرر يف مشـــــروع التوصـــــيات بشـــــأن التنمية الزراعية املســـــتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: 

 )CFS 2016/43/2/Rev.1(الوثيقــة  2016أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول  13أي أدوار للثروة احليوانيــة؟ النســــــــــــــخــة املنقحــة يف 
 اليت تشّكل وثيقة معلومات أساسية هلذا البند. 

 
 وسيتوزع العمل على جزأين: 
 

 }لإلحاطة والمناقشة{ النقاش - 1الجزء 
 
لصــادر والتوصــيات املصــاحبة له، فضــالً عن مشــروع التوصــيات املقرتح اســيشــّكل تقرير فريق اخلرباء واملوجز عنه  

 عن املقرر، أساساً للمناقشة التفاعلية اليت سُتعقد يف اجللسة العامة.
 

 }التخاذ قرار{ اعتماد التوصيات في مجال السياسات - 2الجزء 
 
ل إىل توافق ضــمن اجلزء األّول، ســُينشــئ املقرر جمموعة أصــدقاء املقرر ملواصــلة جهود بناء   ويف حال مل يتم التوصــّ

التوافق بعد اجللسات الرمسية خالل األسبوع نفسه (أي يف الفرتات املسائية). وُيشّجع األعضاء على االتصال مبجموعاهتم 
تفق عليها ضمن ملتابعة التقّدم احملرز. وسرتد التوصيات املتعّلقة بالسياسات وامل اإلقليمية واملشاركني على االتصال هبيئاهتم

 مشروع القرار الذي سيقّدمه املقرر إىل اجللسة العامة إلقراره. 
 
 وثائق املعلومات األساسية:  
 

• CFS 2016/43/Inf. 13 قيق وبني لتحمـــذّكرة املقرِّر بشــــــــــــــــأن اإلجراءات واخلطوط التوجيهيـــة املوّجهـــة إىل املنـــد
التقارب بني الســــــياســــــات اخلاصــــــة بالتنمية الزراعية املســــــتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك دور 

 الثروة احليوانية
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• CFS 2016/43/2/Rev.1  مشــــــروع التوصــــــيات املقرتحة بشــــــأن التنمية الزراعية املســــــتدامة لتحقيق األمن الغذائي
  2016أكتوبر/تشرين األول  13يوانية؟ النسخة املنقحة يف والتغذية: أي أدوار للثروة احل

• CFS 2016/43/3  املوجز عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــتوى والتوصـــــــــيات الواردة فيه بشـــــــــأن التنمية الزراعية
 أي أدوار للثروة احليوانية؟ ،املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

• CFS 2016/43/Inf. 14  اخلرباء رفيع املســـتوى بشـــأن التنمية الزراعية املســـتدامة لتحقيق األمن الغذائيتقرير فريق 
 أي أدوار للثروة احليوانية؟، والتغذية

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

 }التخاذ قرار{ 
 
مليون مزرعة من املزارع الصـــــــــــــغرية وتقوم األســـــــــــــر بإدارة معظمها.  570تعّد غالبية املزارع يف العامل البالغ عددها  

مليوناً من املزارعني وصــــّيادي األمساك  470يف املائة من إمجايل األغذية اليت ينتجها  70ويوفّر أصــــحاب احليازات الصــــغرية 
ملائة من األشــــــخاص الذين يف ا 70احلرفيني والرعاة وغري املالّكني لألراضــــــي والشــــــعوب األصــــــلية. وعالوة على ذلك، إن 

يف املائة من هؤالء  75مليار شـــــــــــخص والذين يعيشـــــــــــون يف املناطق الريفية، و 1.4يعانون من الفقر املدقع والبالغ عددهم 
 الفقراء املوجودين يف املناطق الريفية، هم من أصحاب احليازات الصغرية. 

 
 ة إىل األســــواق أن يســــاهم بشــــكل إجيايبويف هذا الســــياق، من شــــأن تعزيز وصــــول أصــــحاب احليازات الصــــغري  

 يف حتقيق األمن الغذائي واحلد من الفقر بالنسبة إىل املزارعني أنفسهم وسائر السّكان يف املناطق الريفية واحلضرية. 
 
 ويف أعقاب املنتدى الرفيع املســـــــتوى بشـــــــأن ربط أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية باألســـــــواق، الذي عقدته اللجنة 

 ، اُختذ قرار مبتابعة عملية وضــــع جمموعة من التوصــــيات يف جمال الســــياســــات. وتســــاهم التوصــــيات2015ن يف يونيو/حزيرا
 من خالل مواجهة العوائق الرئيســـــــــــية وتســـــــــــليط الضـــــــــــوء 2030أهداف خطة التنمية املســـــــــــتدامة لعام  يف حتقيق عدد من

 .األمن الغذائي والتغذية على حنو إمجايلعلى فرص إشـــــــراك أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية ودجمهم، مما يؤدي إىل حتســـــــني 
لوا إىل اتفاق حوهلا حبيث ســـُتعرض على اجللســـة  ولقد تفاوض أصـــحاب املصـــلحة يف اللجنة بشـــأن هذه التوصـــيات وتوصـــّ

 العامة إلقرارها. 
 
 وثائق املعلومات األساسية: 
 

• CFS 2016/43/4  ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق -مشروع قرار 
• CFS 2016/43/5  التوصيات -ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق 
• CFS 2016/43/Inf.15  املنتدى الرفيع املســــــــــتوى للجنة األمن الغذائي العاملي بشــــــــــأن ربط أصــــــــــحاب احليازات

  2015الصغرية باألسواق، وثيقة املعلومات األساسية الصادرة يف يونيو/حزيران 
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 عمل اللجنة وأنشطتهامعلومات محدثة عن مسار  -رابعاً 
 
يكمن الغرض من هذا البند من جدول األعمال يف إطالع اجللســـــــة العامة على مســـــــارات العمل اجلارية وغريها  

 من األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة:
 

 2030مشاركة لجنة األمن الغذائي العالمي في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام  (أ)
 }التخاذ قرار{ 
 
هدفاً إىل تغيري املقاربة  17وأهداف التنمية املســــــــــــتدامة البالغ عددها  2030تدعو خطة التنمية املســــــــــــتدامة لعام  

املّتبعة يف جمال التنمية بشــــكل جذري. ويتســــم هذا بأمهية خاصــــة بالنســــبة إىل العمل يف جمال الســــياســــات املتعلق باألمن 
 حتقيق العديد من األهداف والغايات الواردة يف اخلطة املتكاملة لعامالغذائي والتغذية والذي يؤثر بصــــــــــــورة مباشــــــــــــرة على 

 . ويكون التنفيذ بقيادة قطرية غري أن مجيع أصــــــحاب املصــــــلحة مســــــؤولون على مجيع املســــــتويات وبشــــــكل مجاعي2030
 عن حتقيق األهداف وضمان إشراك اجلميع. 

 
 لجنة،تنمية املســــــــتدامة، منذ الدورة الثانية واألربعني لونظرت جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــوية املعنية بأهداف ال 

 ويف الدور املفيد الذي قد تؤديه.  2030يف الطرق اليت ميكن للجنة اتباعها لدعم النهوض خبطة التنمية املستدامة لعام 
 
ويسـّلط االقرتاح الناشـئ عن ذلك والذي سـُيعرض على الدورة الثالثة واألربعني للجنة إلقراره، الضـوء على الطرق  

ضـــــــمن واليتها ورؤيتها  2030اليت تســـــــمح للجنة باملشـــــــاركة بأفضـــــــل وجه ممكن يف النهوض خبطة التنمية املســـــــتدامة لعام 
 وأدوارها.

 
 2017يقضــي بأن تســاهم اللجنة يف االجتماع الذي ســُيعقد خالل ســنة  وبعد إقرار االقرتاح، الذي يتضــمن قراراً  

للمنتدى السياسي الرفيع املستوى حتت عنوان "القضاء على الفقر وتشجيع الرفاهية يف عامل متغّري"، سوف يُدعى أعضاء 
هذا  . وقد يفضــــياللجنة وأصــــحاب املصــــلحة إىل مناقشــــة نطاق مســــامهة اللجنة وإىل إعطاء توجيهات عامة هبذا الصــــدد

 2017-2016النقاش إىل تفويض اجللســـــة العامة للجنة مكتب اللجنة وضـــــع اللمســـــات األخرية على مســـــامهتها يف الفرتة 
 الفاصلة بني الدورتني استناداً إىل األعمال التحضريية جملموعة العمل املفتوحة العضوية.

 
 وثائق املعلومات األساسية: 
 

• CFS 2016/43/6  2030مشــــــــــــــــــاركـــــة جلنـــــة األمن الغـــــذائي يف النهوض خبطـــــة التنميـــــة املســــــــــــــتـــــدامـــــة لعـــــام 
 (مبا يف ذلك مشروع قرار)

• CFS 2016/43/Inf.16  مذكرة توجيهية بشــــــــــــــأن مســــــــــــــامهة جلنة األمن الغذائي العاملي يف منتدى األمم املتحدة
 السياسي الرفيع املستوى
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 العالمي وتوصياتهارصد تنفيذ قرارات لجنة األمن الغذائي  (ب)

 }التخاذ قرار{ االختصاصات لتشاطر التجارب والممارسات الجيدة )1(
 
تشــّكل اللجنة، باعتبارها منصــة شــاملة، حّيزاً لتشــاطر التجارب بني خمتلف أصــحاب املصــلحة بشــأن اســتخدام  

ليتها. ويف مثل يف رصد فعا منتجات اللجنة، فضالً عن تسليط الضوء على املمارسات اجليدة وتشاطرها بوصفها مسامهة
هذه البيئة املتعددة أصـحاب املصـلحة، من املهم اإلصـغاء إىل التجارب الوطنية واإلقليمية والعاملية. وهلذا الغرض، وضـعت 
جمموعة العمل املفتوحة العضــــــوية املعنية برصــــــد االختصــــــاصــــــات املوضــــــوعة للجنة بشــــــأن إقامة أحداث مواضــــــيعية لتقييم 

 سوف تُعرض هذه االختصاصات إلقرارها. منتجات اللجنة، و 
 
 وثائق املعلومات األساسية: 
 

• CFS 2016/43/7  االختصــــــــاصــــــــات لتشــــــــاطر التجارب واملمارســــــــات اجليدة يف جمال تطبيق قرارات جلنة األمن
 الغـــــذائي العـــــاملي وتوصــــــــــــــيـــــاهتـــــا من خالل تنظيم أحـــــداث على املســــــــــــــتويـــــات الوطنيـــــة واإلقليميـــــة والعـــــامليــــة

 مشروع قرار)(مبا يف ذلك 
 

 – األراضي ومصايد األسماك والغابات الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة )2(
 }لإلحاطة والمناقشة{ حدث عالمي مواضيعي

 
تشــــــــاطر التجارب واالطالع على اســــــــتخدام وتطبيق اخلطوط التوجيهية يســــــــعى احلدث العاملي املواضــــــــيعي إىل  

الطوعية بشــــــأن احلوكمة املســــــؤولة حليازة األراضــــــي ومصــــــايد األمساك والغابات يف ســــــياق األمن الغذائي الوطين (اخلطوط 
تها جمموعة عالتوجيهية الطوعية) مع االســـرتشـــاد باالختصـــاصـــات اخلاصـــة بتشـــاطر التجارب واملمارســـات اجليدة اليت وضـــ

 العمل املفتوحة العضــــــــوية. وســــــــوف يســــــــاهم يف رصــــــــد التقدم احملرز باجتاه تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية. وســــــــيمّكن
من إقامة حوار تفاعلي بني أصــــحاب املصــــلحة املتعددين اســــتناداً إىل التجارب واملمارســــات اجليدة املوثّقة يف املســــامهات 

 جنة واملتاحة على الصفحة اإللكرتونية للدورة الثالثة واألربعني للجنة. وستتاح الدروسالواردة من أصحاب املصلحة يف الل
 املستفادة من هذا احلدث املواضيعي ألصحاب املصلحة يف اللجنة.

 
 وثائق املعلومات األساسية: 
 

• CFS 2016/43/8  التجارب واملمارســـــــات اجليدة يف جمال اســـــــتخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــأن احلوكمة
 املوجز والعناصر األساسية  –املسؤولة للحيازة وتطبيقها 

• CFS 2016/43/Inf.17/Rev.1 اخلطوط العريضــــــــــــة للحدث العاملي املواضــــــــــــيعي عن اخلطوط التوجيهية الطوعية 
 األراضي ومصايد األمساك والغابات حليازةبشأن احلوكمة املسؤولة 

 
 }التخاذ قرار{ مشاركة لجنة األمن الغذائي العالمي في النهوض بالتغذية (ج)

 
 يع أشــــكالهســــوء التغذية جبمإن اللجنة يف موقع ميّكنها من املســــامهة بشــــكل ملحوظ يف اجلهود اجلارية ملكافحة  

مع األخذ يف االعتبار واليتها وميزاهتا النســــــبية. وتتضــــــمن هذه اجلهود تنفيذ توصــــــيات 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
http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
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، وعقد العمل من أجل التغذية وهي عناصـــر أقّرهتا مجيعاً اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2030وخطة التنمية املســـتدامة لعام 
. وســــــــــــــُيقّدم اقرتاح من إعداد جمموعة العمل املفتوحة 2016مارس/آذار  28الصــــــــــــــادر بتاريخ  A/70/L.42مبوجب قرارها 

 العضوية املعنية بالتغذية بشأن مشاركة اللجنة يف النهوض بالتغذية إىل اجللسة العامة إلقراره. 
 
 وثائق املعلومات األساسية: 
 

• CFS 2016/9  الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذية (مبا يف ذلك مشروع قرار)مشاركة جلنة األمن 
 

 }التخاذ قرار{ برنامج العمل المتعدد السنوات (د)
 
مت إنشــــاء جمموعة عمل مفتوحة العضــــوية معنية بربنامج عمل اللجنة املتعدد الســــنوات من أجل مســــاعدة اللجنة  

و فّعال. عاجلة املســــائل الناشــــئة واحلرجة املتصــــلة بواليتها على حنعلى وضــــع جدول أعماهلا املســــتقبلي وحتديد أولوياته، وم
وتشّجع جمموعة العمل هذه التوصل إىل فهم مشرتك للمسائل املطروحة بني طائفة واسعة من أصحاب املصلحة امللتزمني 

 2019-2018ني نتيف اللجنة. وســتواصــل جمموعة العمل جهودها اخلاصــة بوضــع برنامج العمل املتعدد الســنوات لفرتة الســ
 إلقراره. 2017الذي سيقّدم إىل الدورة الرابعة واألربعني للجنة يف عام 

 
ويُطلب من اللجنة أن تتخذ قراراً يف دورهتا الثالثة واألربعني بشـــأن املوضـــوع والتقرير اللذين ســـيصـــدران عن فريق  

. وتوفّر التقارير الصادرة عن فريق اخلرباء حتليالت علمية وقائمة على املعارف وتسدي 2018اخلرباء الرفيع املستوى يف عام 
 املشورة حول املسائل املرتبطة بالسياسات من منظور األمن الغذائي والتغذية لكي تستنري هبا اللجنة يف عملها. 

 
 وثائق املعلومات األساسية: 
 

• CFS 2016/43/10 توحة العضــــــــوية املعنية بربنامج العمل املتعّدد الســــــــنوات للجنة نتائج عمل جمموعة العمل املف
 األمن الغذائي العاملي (مبا يف ذلك مشروع قرار)

• CFS 2016/43/Inf.18  2016-2015التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 
 

 الغذائي والتغذيةالمنتدى بشأن التحّضر والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن  (هـ)
 }للمناقشة والتخاذ قرار{ 

 
تطرح وترية التحضـــــــــــر الســـــــــــريعة والتحول يف املناطق الريفية حتديات وفرصـــــــــــاً لضـــــــــــمان األمن الغذائي والتغذية.  

وســـــــــيكمن اهلدف من املنتدى هذا يف التوصـــــــــل إىل فهم أفضـــــــــل للمســـــــــائل املطروحة وحتديد اجملاالت الرئيســـــــــية لتوجيه 
ار اليت ميكن للجنة االضــطالع هبا. وســيقوم املشــاركون يف دورة اللجنة باســتعراض نتائج املنتدى وحتليلها الســياســات واألدو 

 2017ضــــــــمن جمموعة عمل مفتوحة العضــــــــوية ملرة واحدة وســــــــُتعرض النتائج على الدورة الرابعة واألربعني للجنة يف ســــــــنة 
 إلقرارها.

 
 وثائق املعلومات األساسية: 
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• CFS 2016/43/11  ر والتحول الريفي واالنعكاســــــــات على األمن الغذائي والتغذية: اجملاالت الرئيســــــــية التحضــــــــّ
 لتوجيه السياسات واألدوار اليت ميكن للجنة األمن الغذائي العاملي االضطالع هبا (مبا يف ذلك مشروع قرار) 

• CFS 2016/43/Inf.19/Rev.1 النعكاسات على األمن جدول أعمال املنتدى بشأن التحّضر والتحول الريفي وا
 والتغذية وصيغته  الغذائي

 
 }التخاذ قرار{ اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية (و)

 
يوفّر اإلطار االســرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية إطاراً شــامالً ومرجعاً إىل جانب توجيهات عملية بشــأن  

املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية. وإنه موّجه إىل صــــانعي القرارات والســــياســــات  االســــرتاتيجيات والســــياســــات واإلجراءات
حبيث أنه يوّحد التوصــــــــيات ذات الصــــــــلة اليت اعتمدهتا اجللســــــــات العامة للجنة مع األخذ يف احلســــــــبان غريها من األطر 

 واخلطوط التوجيهية والعمليات القائمة.
 

مم اإلطار االســـــــرتاتيجي العاملي  ليكون وثيقة ديناميكية قابلة للتحديث ســـــــنوياً من جانب اجللســـــــة العامة للجنة وقد صـــــــُ
 استناداً إىل العمليات املعتادة يف اللجنة ونقاشاهتا حول السياسات

 
) اليت تضــّم توصــيات يف جمال 2016ويُطلب من اللجنة إقرار النســخة اخلامســة من اإلطار االســرتاتيجي العاملي ( 

ه من أجل األمن الغذائي، وإشــارات إىل إطار العمل بشــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات الســياســات بشــأن امليا
. ولقد أُدرجت فيه اإلحصاءات الواردة يف تقرير حالة 2015املمتدة كما اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني يف عام 

 .2015انعدام األمن الغذائي يف العامل لسنة 
 
إلطار االســـــــرتاتيجي العاملي لعملية حتديث دورية من أجل إدراج التطورات اجلديدة احلاصـــــــلة يف جمايل وخيضـــــــع ا 

 األمن الغذائي والتغذية، واحلد من طوله وتبســــــيط حمتواه ووضــــــع خيارات لنشــــــره بصــــــورة أفضــــــل. ومن املتوقع تقدمي نتائج
 . 2017هذه العملية للموافقة عليها خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنة يف عام 

 
 وثائق املعلومات األساسية: 
 

• CFS 2016/43/12  اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية -مشروع قرار 
• CFS 2016/43/13 ي والتغـــــذيـــــةالنســــــــــــــخـــــة اخلـــــامســــــــــــــــــة من اإلطـــــار االســــــــــــــرتاتيجي العـــــاملي لألمن الغـــــذائ 

 )2016(اإلطار االسرتاتيجي العاملي لعام 
 

 }لإلحاطة والمناقشة{ 2030حالة انعدام األمن الغذائي في العالم وخطة التنمية المستدامة لعام  -خامساً 
 
 ، نشـــــــــــر تقرير ذي مفهوم جديد يرّكز2017ســـــــــــتســـــــــــتأنف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، اعتباراً من عام  

أهداف التنمية املســـــتدامة عوضـــــاً عن التقرير الســـــابق عن حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل. وســـــُيعّد تقرير على رصـــــد 
من أهداف التنمية املســتدامة (القضــاء  2لعرض املســائل والتحديات النامجة عن رصــد مؤشــرات اهلدف  2016 منفرد لعام

) حملة عن االجتاهات العاملية املتعّلقة 1ترّكز على ما يلي: (التام على اجلوع). وســــــــــــــيتمحور التقرير حول ثالثة فصــــــــــــــول 
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  ) حتليـل الثغرات يف املعلومـات وقيـاس التحـديـات املرتبطـة بـاملؤشــــــــــــــرات املقرتحـة؛2مبؤشــــــــــــــرات األمن الغـذائي والتغـذيـة؛ (
 ) والروابط بني األهداف والغايات.3(
 
 وثائق املعلومات األساسية:  
 

• CFS 2016/43/Inf. 20  تقييم الوضـــــع 2030طة التنمية املســـــتدامة لعام دعماً خلرصـــــد األمن الغذائي والتغذية :
 الراهن وآفاق املستقبل

 
 }لإلحاطة{ تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي -سادساً 

 
سيفسح اجملال و سيقّدم مدير التقييم املستقل لفعالية اإلصالح يف اللجنة عرضاً وجيزاً عن التقّدم احملرز يف التقييم  

 أمام األسئلة والنقاش.
 

 مسائل أخرى -سابعاً 
 
ســــــــــــوف يتم إطالع اللجنة يف إطار هذا البند من جدول األعمال على آخر املعلومات عن املســــــــــــائل اإلدارية.  

 واعتماد التقرير النهائي هلذه الدورة.  2017وسيجري البّت يف الرتتيبات اخلاصة بالدورة املقبلة للجنة يف عام 
 

 ن اجلدد يف مكتب اللجنةو األعضاء واألعضاء البديل (أ)
 }التخاذ قرار{ 2017الرتتيبات اخلاصة بدورة جلنة األمن الغذائي العاملي يف عام  (ب)

 }التخاذ قرار{ اعتماد التقرير )ج(
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 األنشطة األخرى الجارية خالل األسبوع:

 األحداث الخاصة
 

 19:30 - 18:00أكتوبر/تشرين األول الساعة  17االثنين 
 

 سالسل القيمة الشاملة لتحقيق الزراعة المستدامة والنهوض بنتائج األمن الغذائي والتغذية
 
ســــيتيح هذا احلدث فرصــــة إقامة حوار واســــع النطاق حول النهج املراعية للتغذية يف ســــالســــل القيمة وتوفري رؤية  

 لعمــل املشــــــــــــــرتكــة بني الوكــاالت اليت توجــد مقــارهــا يف رومــا. ويف حني أن هنــاك العــديــدعن التقــدم الــذي حترزه جمموعــة ا
من النهج الرائدة الناجحة، تدعو احلاجة إىل �ج يتســـــم مبزيد من املنهجية واالســـــتباقية لتكرار آثارها يف الســـــياق األوســـــع 

 وتوســــــــــــــيع نطاقها. ولقد حددت الوكاالت اخلاص بالنظم الزراعية والغذائية الشــــــــــــــاملة واملســــــــــــــتدامة وتكييف هذه اآلثار
قة لتنمية  اليت توجد مقارها يف روما وشــــــركاؤها عدداً من نقاط العمل األســــــاســــــية اليت تتضــــــمن أنشــــــطة مشــــــرتكة أو منســــــّ
القدرات وتوليد املنتجات املعرفية واألدوات اإلرشــــــــادية، إىل جانب تنظيم أحداث مشــــــــرتكة للتعّلم ترتبط بالربامج القطرية 

قة يف املنتديات الدولية املتعّلقة بالســــــــياســــــــاتذات ا  لصــــــــلة وغريها من العمليات بقيادة قطرية إىل جانب مشــــــــاركة منســــــــّ
 ذات الصلة.

 
وســـــــــيتضـــــــــمن هذا احلدث مشـــــــــاركة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما والبلدان والوكاالت الفنية واملالية املعنية  

ومؤســـســـات البحوث والقطاع اخلاص. وســـُتعرض دراســـات احلالة ومســـارات التحســـني بالتعاون واجملتمع املدين واجلمعيات 
 والدروس املســـتفادة واملمارســـات اجليدة كما ســـيفســـح اجملال أمام تبادل اآلراء بشـــأن التحديات املتعّلقة بضـــمان االتســـاق

 يف جمال السياسات وتنمية القدرات املؤسسية والتآزر يف جمال التشغيل. 
 
ة املبادئ اخلاصــــــــاحلدث فرص إقامة الشــــــــراكات مبوازاة االســــــــتناد إىل منتجات اللجنة على غرار كما ســــــــيغطي  

 وإطار العمل بشــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة باالســــــــــتثمارات املســــــــــؤولة يف الزراعة ونظم األغذية
 االسرتاتيجي العاملي.  واإلطار

 
 وثائق املعلومات األساسية:  
 

• CFS 2016/43/Inf.21  املســـــــــتدامة والنهوض بنتائج األمن الغذائي ســـــــــالســـــــــل القيمة الشـــــــــاملة لتحقيق الزراعة
 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/تشرين األول الساعة  21الجمعة 
 

: الدروس المســــــتفادة من عمليات االســــــتعراض 2030من االتفاق إلى العمل لتنفيذ خطة التنمية المســــــتدامة لعام 
 الوطنية التطوعية األولى 

 
على قدرة البلدان على تكييف االســــــــــــــرتاتيجيات  2030ويتوّقف التنفيذ الناجح خلطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام  

الوطنية وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية املســــــتدامة. وســــــريتكز هيكل املتابعة واالســــــتعراض يف املنتدى الســــــياســــــي الرفيع 
ب التقّدم احملرز لتحقيق كافة األهداف والغايات إىل جاناملســـــــــــتوى على عمليات االســـــــــــتعراض الوطنية التطوعية بشـــــــــــأن 

 عمليات االستعراض املواضيعية العاملية. 
 
وستسنح للمتطّوعني من البلدان وأصحاب املصلحة، خالل هذا احلوار املتعدد أصحاب املصلحة الذي ستعقده  

ملستدامة لعام والتغذية ضمن خطة التنمية ا اللجنة، فرصة وصف طريقتهم يف دمج االسرتاتيجيات اخلاصة باألمن الغذائي
 وسُتطرح األسئلة التالية لتوجيه احلوار: . 2030

 
 كيف تتم معاجلة االعتبارات املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة؟ )1(
 هل تستنري اجلهود القطرية مبنتجات اللجنة وتوصياهتا يف جمال السياسات؟ )2(
 املسامهات اليت تقّدمها املنصات املتعددة أصحاب املصلحة يف جمال تصميم االسرتاتيجيات؟ما هي  )3(
 كيف تضمن االسرتاتيجيات "إشراك اجلميع"؟ )4(
 هل هناك منصات مواضيعية إقليمية أو عاملية تدعم هذا العمل؟ )5(

 
يـذ خطـة التنميـة بّكرة املبـذولـة لتنفوســــــــــــــتتمثـل نتـائج احلـدث اخلـاص يف املعـارف اليت مت تقـامسهـا حول اجلهود امل 

 املستدامة على املستوى القطري.
 
 وثائق املعلومات األساسية:  
 

• CFS 2016/43/Inf.22  الدروس املســــــــــتفادة 2030من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة التنمية املســــــــــتدامة لعام :
 عمليات االستعراض الوطنية التطوعية األوىل  من

• CFS 2016/43/Inf.23  من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة التنمية املســــــــــــــتدامة  -جدول األعمال والصــــــــــــــيغة
 : الدروس املستفادة من عمليات االستعراض الوطنية التطوعية األوىل2030 لعام

 
 األحداث الجانبية

 
ألحداث اســــــــُتعقد أحداث جانبية طوال أيام األســــــــبوع. ويرجى مراجعة اجلدول الزمين لألحداث اجلانبية ودليل  

 ).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 أربعين عاماً على تأسيس لجنة األمن الغذائي العالمي
 
قراراً عن طريق اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوصــــــي منظمة األغذية  1974أصــــــدر مؤمتر األغذية العاملي يف عام  

 قام جملس املنظمة 1975والزراعة بإنشـــــــــاء جلنة معنية باألمن الغذائي العاملي. وُعقدت مشـــــــــاورة خمصـــــــــصـــــــــة يف مايو/أيّار 
 . 1976عقدت اجتماعها األّول يف عام  من بعدها بتأسيس جلنة األمن الغذائي العاملي اليت

 
ومتثّلت الوظائف األصلية للجنة يف استعراض خمزونات األغذية وإمداداهتا احلالية واملرتقبة بشكل مستمر، وتقييم  

مســــــــــــتويات خمزونات األغذية على حنو دوري، واســــــــــــتعراض اخلطوات اليت تتخذها احلكومات لتنفيذ نتائج التعهد الدويل 
 ، وتقدمي توصـــــــيات بشـــــــأن اإلجراءات1974الغذائي العاملي الذي أقرّه أيضـــــــاً مؤمتر األغذية العاملي يف عام  بشـــــــأن األمن

على املديني الطويل والقصـري يف جمال السـياسـات لضـمان إمدادات كافية من احلبوب لتحقيق حد أدىن من األمن الغذائي 
 العاملي.

 
اماً على تأســــيســــها. وســــُيقام معرض يف البهو الرئيســــي للمنظمة ســــتحتفل اللجنة مبرور أربعني ع 2016ويف عام  

 لتسليط الضوء على بعض املعامل البارزة للجنة منذ إنشائها وإبراز مراحل تطّور دورها على مّر السنني.
 

 سوق المعلومات
 
غذائي لســــيحظى أصــــحاب املصــــلحة يف اللجنة، يف البهو الرئيســــي للمنظمة، بفرصــــة عرض مواد تتعّلق باألمن ا 

 والتغذية وبوالية اللجنة والتفاعل مع املندوبني يف اللجنة.
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 المرفق باء

 أعضاء اللجنة
 

 االحتاد األورويب (منظمة عضو)
 االحتاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
 إريرتيا

 سبانياإ
 أسرتاليا
 إستونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور

 أملانيا
 اإلمارات العربية املتحدة

 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوغندا

 اإلسالمية) -إيران (مجهورية 
 آيرلندا

 آيسلندا
 إيطاليا

 باراغواي
 باكستان
 الربازيل
 قطر الربتغال
 بلجيكا
 بلغاريا

 بنغالديش

 بنما
 بنن

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا

ـــــــة  املــــتــــعـــــــددة  -بــــولــــيــــفــــيـــــــا (دول
 القوميات)

 بريو
 بيالروس

 تايلند
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو

 تيمور 
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر كوك

 اجلمهورية التشيكية
 اجلمهورية الدومينيكية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوريا
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 مجهورية مصر العربية
اليوغوســــــــــــــالفيــة مجهوريــة مقــدونيــا 

 السابقة
 مجهورية مولدوفا

 جنوب أفريقيا
 جنوب السودان

 الدامنرك
 دومينيكا

 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان مارينو
 سري النكا

 سلطنة عمان
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا

 سرياليون
 شيلي
 الصني

 العراق
 غابون

 غانا
 غواتيماال

 غينيا
 غينيا االستوائية

 فرنسا
 الفلبني
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 رية)البوليفا –فنزويال (مجهورية 
 فنلندا
 فيجي
 قربص

 قريغيزستان
 كابو فردي
 كازاخستان
 الكامريون

 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 كوبا 
 كوت ديفوار

 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو

 الكويت
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليبيا

 ليبرييا
 ليتوانيا
 ليسوتو

 مايل
 ماليزيا

 مدغشقر
 املغرب

 املكسيك
 اململكة العربية السعودية

 اململكة املتحدة
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
 موناكو
 النرويج
 النمسا
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 هاييت
 اهلند

 هنغاريا
 هولندا

 األمريكيةالواليات املتحدة 
 اليابان
 اليمن

 اليونان
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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

 المرفق جيم

 قائمة بالوثائق
 

 البند من جدول  عنوان الوثيقة مزالرّ 

CFS 2016/43/1/Rev.2  أوالً  التفصيلي املؤقتجدول األعمال 

CFS 2016/43/2/Rev.1 مشـــــروع التوصـــــيات بشـــــأن التنمية الزراعية املســـــتدامة لتحقيق 

 أي أدوار للثروة احليوانية؟ :األمن الغذائي والتغذية
 )2016أكتوبر/تشرين األول  13 (النسخة املعدلة بتاريخ

 ثالثاً (أ)

CFS 2016/43/3  يات الواردة الرفيع املســتوى والتوصــاملوجز عن تقرير فريق اخلرباء
بشـــــــــــأن التنمية الزراعية املســـــــــــتدامة لتحقيق األمن الغذائي  فيه

 أي أدوار للثروة احليوانية؟ والتغذية:

 ثالثاً (أ)

CFS 2016/43/4  ثالثاً (ب) ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق -مشروع قرار 

CFS 2016/43/5  ثالثاً (ب) التوصيات –باألسواق ربط أصحاب احليازات الصغرية 

CFS 2016/43/6 مشــــــــــــاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض خبطة التنمية 

 (مبا يف ذلك مشروع قرار) 2030املستدامة لعام 
 رابعاً (أ)

CFS 2016/43/7  االختصـــاصـــات لتشـــاطر التجارب واملمارســـات اجليدة يف جمال
العاملي وتوصـــــياهتا من خالل  قرارات جلنة األمن الغذائي تطبيق

على املســـــــتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية (مبا  تنظيم أحداث
 يف ذلك مشروع قرار)

 )1رابعاً (ب) (

CFS 2016/43/8  التجارب واملمارســــــــــــــات اجليدة يف جمايل اســــــــــــــتخدام اخلطوط
بشـــــــــأن احلوكمة املســـــــــؤولة حليازة األراضـــــــــي  التوجيهية الطوعية

األمن الغذائي الوطين،  والغابات يف ســــــــياقومصــــــــايد األمساك 
 املوجز والعناصر األساسية -وتطبيقها 

 )2رابعاً (ب) (

CFS 2016/43/9 مبا يف  مشــاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذية)
 ذلك مشروع قرار)

 رابعاً (ج)

CFS 2016/43/10 ربنامجب نتائج عمل جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــــــــوية املعنية 

(مبا يف  العمل املتعّدد الســــــــــــــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي
 ذلك مشروع قرار)

 رابعاً (د)

CFS 2016/43/11  ر والتحول الريفي واالنعكاســـــــــات على األمن الغذائي التحضـــــــــّ
اجملاالت الرئيســـــــية لتوجيه الســـــــياســـــــات واألدوار اليت  والتغذية:

 رابعاً (هـ)

http://www.fao.org/
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(مبا يف ذلك  االضــــطالع هباللجنة األمن الغذائي العاملي  ميكن
 مشروع قرار)

CFS 2016/43/12  اإلطار االســــــــــــرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي  -مشــــــــــــروع قرار
 والتغذية

 رابعاً (و)

CFS 2016/43/13 النســـــــــــخة اخلامســـــــــــة من اإلطار االســـــــــــرتاتيجي العاملي لألمن 

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

CFS 2016/43/Inf.1/Rev.1 أوالً  اجلدول الزمين املؤقت 

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

CFS 2016/43/Inf.3/Rev.1 أوالً  عضوية جلنة األمن الغذائي العاملي 

CFS 2016/43/Inf.4  األربعنيو قائمة باملندوبني واملشاركني واملراقبني يف الدورة الثالثة 

 للجنة األمن الغذائي العاملي
 أوالً 

CFS 2016/43/Inf.5 أوالً  بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب 

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

CFS 2016/43/Inf.7 ثانياً  بيان أمني عام األمم املتحدة أو من ميثّله 

CFS 2016/43/Inf.8 ثانياً  بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 

CFS 2016/43/Inf.9 ثانياً  بيان رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أو من ميثّله 

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

CFS 2016/43/Inf.11 عينبيان رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى امل 

 باألمن الغذائي والتغذية
 ثانياً 

CFS 2016/43/Inf.13 إىل  مذّكرة املقرر بشـــــأن اإلجراءات واخلطوط التوجيهية املوّجهة
 املندوبني لتحقيق التقارب بني الســـــــياســـــــات اخلاصـــــــة بالتنمية

 تدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلكالزراعية املس

 الثروة احليوانيةدور 

 ثالثاً (أ)

CFS 2016/43/Inf.14  تقرير فريق اخلرباء رفيع املســــــــــــــتوى بشـــــــــــــــــأن التنميــــة الزراعيــــة
تدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة  املســــــــــــــ

 احليوانية؟

 ثالثاً (أ)

CFS 2016/43/Inf.15 املنتدى الرفيع املســــــــــــــتوى للدورة الثانية واألربعني للجنة األمن 

الغذائي العاملي بشــــــــــــــأن ربط أصــــــــــــــحاب احليازات الصــــــــــــــغرية 
 ثالثاً (ب)
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وثيقة املعلومات األساسية الصادرة يف يونيو/حزيران  باألسواق،
2015 

CFS 2016/43/Inf.16 يف  مذكرة توجيهية بشــــــــأن مســــــــامهة جلنة األمن الغذائي العاملي
 2017منتدى األمم املتحدة السياسي الرفيع املستوى لعام 

 رابعاً (أ)

CFS 2016/43/Inf.17 
Rev.1 

اخلطوط العريضــــــــــــــة للحدث العاملي املواضــــــــــــــيعي عن اخلطوط 
بشـــــــــأن احلوكمة املســـــــــؤولة حليازة األراضـــــــــي  التوجيهية الطوعية

 يف سياق األمن الغذائي الوطين ومصايد األمساك والغابات

 )2(ب) (رابعا 

CFS 2016/43/Inf.18 للفرتة  التقرير املرحلي الســــــــــــــنوي للجنــة األمن الغــذائي العــاملي
2015-2016 

 رابعاً (د)

CFS 2016/43/Inf.19 
Rev.1 

ر والتحول الريفي  جــدول أعمــال املنتــدى بشـــــــــــــــأن التحضــــــــــــــّ

 واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية وصيغته
 رابعاً (هـ)

CFS 2016/43/Inf.20  عام طة التنمية املستدامة لخل دعمارصد األمن الغذائي والتغذية
 تقييم الوضع الراهن وآفاق املستقبل  :2030

 رابعاً 

CFS 2016/43/Inf.21 ســــالســــل القيمة الشــــاملة لتحقيق الزراعة املســــتدامة والنهوض 

 وثيقة معلومات أساسية -بنتائج األمن الغذائي والتغذية 
 

CFS 2016/43/Inf.22  من االتفــاق إىل العمــل لتنفيــذ خطــة التنميــة املســــــــــــــتــدامــة لعــام
الدروس املســـــــــتفادة من عمليات االســـــــــتعراض الوطنية  :2030

 وثيقة معلومات أساسية -التطوعية األوىل 

 

CFS 2016/43/Inf.23  من االتفــاق إىل العمــل لتنفيــذ  -جــدول األعمــال والصــــــــــــــيغــة
: الدروس املســـــــــــتفادة من 2030لعام  خطة التنمية املســـــــــــتدامة

 عمليات االستعراض الوطنية التطوعية األوىل
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 دال المرفق
 الروسي االتحاد وفد عن صادر بيان

 
 كافٍ   غذاء يف للحق املطرد اإلعمال ذلك يف مبا بالغة، أمهية من ومحايتها اإلنســان حقوق الحرتام مبا روســيا تقرّ  

 األجهزة قبل من امع بشــكل اإلنســان حقوق مســألة مع التعاطي يتعّني  أنّه نعترب أننا غري. الوطين الغذائي األمن ســياق يف
 نصـــــــوصـــــــها حبســـــــب واليتها، فتشـــــــمل العاملي، الغذائي األمن جلنة إىل بالنســـــــبة أما. املتحدة األمم منظومة يف املختصـــــــة

 الوثيقة من 5 الفقرة عن بأنفســــــــــــنا ننأى فإننا املنطلق، هذا ومن. الغذاء يف احلق إعمال على املســــــــــــاعدة األســــــــــــاســــــــــــية،
CFS 2016/43/6 األمن جلنة أنشطة سياق يف" اإلنسان حلقوق املركزية املكانة" بشأن عليها متفق غري صيغة تتضمن اليت 

 املذكورة الوثيقة يف الصيغة هذه إدراج أنّ  نعترب وإننا. واليتها نطاق ضمن الواقعة املستدامة التنمية وأهداف العاملي الغذائي
 ســـــابقة شـــــكلي ولن ال أنه كما  اللجنة والية على األشـــــكال من شـــــكل بأي وال يؤثر لن التوافق، ملبدأ انتهاكاً  يشـــــّكل مبا
 املتحدة ألمما لوكاالت املفوضة االختصاصات جتاوز وإن. املتحدة األمم ملنظومة التابعة األخرى واألجهزة اللجنة عمل يف

 .الوكاالت تلك عمل كفاءة  يقّوض أن شأنه من شائكة قضايا على املتناسب غري والرتكيز
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 المرفق هاء

 2018الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية لعام تقرير فريق الخبراء موضوع 
 

 الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة لتمويل
 2030خطة عام إطار األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما يف 

 
 واألساس المنطقيالسياق  -ألف

 
، بل تتضــــمن أيضــــا الوســــائل فحســــب هداف التنمية املســــتدامةأ 2030تشــــمل خطة التنمية املســــتدامة لعام ال  

الالزمة لتحقيقها، مع خطة عمل أديس أبابا اليت اعتمدت خالل املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية. وتقر خطة عمل 
ال الزراعة والتنمية الريفية جنبا إىل جنب مع القضــــــاء على اجلوع كمجبذية، و باحلصــــــول على أغذية كافية ومغ اأديس أباب

واســـــــع حيث هناك حاجة إىل اســـــــتثمارات أكثر وأفضـــــــل، يدعمها ما يكفي من التمويل، وميكن أن تتمخض عن منافع 
غذائي العاملي من الالتنمية املســـــتدامة. وباإلضـــــافة إىل ذلك، تقر بشـــــكل صـــــريح بدور مبادئ جلنة األبالنســـــبة إىل شـــــاملة 

 اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية (املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة).
 
، من املتوقع أن تضـــــطلع الشـــــراكات املتعددة أصـــــحاب 2030ولتحقيق األهداف الطموحة احملددة يف خطة عام  

من أهداف التنمية املســـــــتدامة "تعزيز  17ا هو مســـــــلم به يف اهلدف بدور متزايد األمهية يف تنفيذها، على حنو م املصـــــــلحة
ل اخلربات مهمة حلشــــد وتباد وســــائلوســــائل التنفيذ وتنشــــيط الشــــراكة العاملية من أجل التنمية املســــتدامة". فالشــــراكات 

لغذائي والتغذية والزراعة ن اوالتكنولوجيا واملعرفة واملوارد لتنفيذ أهداف التنمية املســــتدامة بنجاح، خاصــــة يف ما يتعلق باألم
وحها على إيالء االهتمام الواجب لوســـــــــــائل التنفيذ، مبا يف ذلك كيفية موط 2030املســـــــــــتدامة. وينطوي نطاق خطة عام 

حشــــــد املوارد الالزمة. وعالوة على ذلك، ينبغي للشــــــراكات املتعددة أصــــــحاب املصــــــلحة اعتماد �ج مبتكرة ومســــــتدامة 
 بطريقة متكاملة. 2030طة عام وقابلة للتطوير للنهوض خب

 
 وتتســــــــم الشــــــــراكات بطابع متعدد أصــــــــحاب املصــــــــلحة، فهي جتمع يف إطار أي جمموعة جهات فاعلة تنحدر 

من احلكومات الوطنية واملنظمات اإلنســـــــــــانية واإلمنائية ووكاالت األمم املتحدة وأجهزهتا واجلهات املاحنة واملؤســـــــــــســـــــــــات 
راكات املتعددة . ومن هذا املنطلق، تتيح الشــعلى حدٍّ ســواء لى املســتويني الوطين والدويلواجملتمع املدين والقطاع اخلاص ع

، مع االعرتاف بالدور 2030 أصـــحاب املصـــلحة وســـائل واعدة ومبتكرة لزيادة فعالية التمويل اإلمنائي يف ســـياق خطة عام
 الرئيسي الذي يقوم به التمويل املتعدد السنوات يف إقامة شراكات فعالة.

 
 اءجر تم إيمل فإنه الشــراكات وأنه مت وصــف أشــكال شــىت منها بشــكل جيد، عديدة من ويف حني أن هناك أنواع  

 ســــــــــــــتخالص الــدروس من جمموعــة متنوعــة من الشــــــــــــــراكــات املتعــددة القطــاعــات اليت تنفــذالنــة ارِ قَــ أي عمليــة منهجيــة ومُ 
دعم تنفيذ توضــــــــــــــيح األنواع اليت تتيح أكرب اإلمكانات ل ييف ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية. وينبغ )(أو كانت تنفذ

ا بـاخلري من حيـث التمويـل املبتكر والوصــــــــــــــول إىل املوارد ونقـل التكنولوجيـا وبنـاء ري وتلـك األكثر تبشــــــــــــــ 2030خطـة عـام 
 القدرات.
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التحديات و  وميكن لفريق اخلرباء ســـــــد هذه الثغرة واســـــــتعراض األدلة اجلديدة، وحتليل االجتاهات، وحتديد الفرص 
تعلق توجيهات ســياســاتية قائمة على األدلة ختص الشــراكات وتوضــع ميكن أن تؤدي إىل اليت توصــيات الاجلديدة، وتقدمي 

املتاحة  المكاناتاتحقيق األمن الغذائي والتغذية. وميكن لفريق اخلرباء أيضــــــا أن ينظر يف الكفيلة بحبشــــــد وســــــائل التنفيذ 
 اات حتقيقرتقاء مبســــتوى االبتكار واملوارد واإلجراءالكطريقة لوفعاليتها  أصــــحاب املصــــلحة  لتعزيز دور الشــــراكات املتعددة

 هداف التنمية املستدامة، مع إيالء اهتمام خاص لألهداف ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية.أل
 
ل صــا بوســائومن شــأن هذا املوضــوع أيضــا أن يســتفيد من عمل خطة عمل أديس أبابا وأن يتضــمن اهتماما خا 

 التنفيذ لتحقيق األمن الغذائي والتغذية من مصـــــادر خمتلفة ومن خالل شـــــىت الرتتيبات اخلاصـــــة بالشـــــراكات. وقد يشـــــمل
 ملتأتيةاذلك املوارد احمللية العامة واخلاصــــــــة؛ واملوارد اخلاصــــــــة اخلارجية (ســــــــواء الرحبية وغري الرحبية)؛ واملوارد العامة اخلارجية 

 ئية الرمسية، وغريها من املوارد اليت تتجاوز التمويل كما هو موضح يف خطة عمل أديس أبابا.من املساعدة اإلمنا
 

 الجدوى واألثر -باء
 
ميكن هلذا التقرير الصــــادر عن فريق اخلرباء أن يســــهم يف تصــــميم الســــياســــات واملبادرات واالســــتثمارات الالزمة  

م خاص لألمن الغذائي والتغذية وباالســــــتعانة بشــــــراكات متعددة بنجاح مع إيالء اهتما هاوتنفيذ 2030لتمويل خطة عام 
تعلق مبختلف إىل بلورة توصـــيات ت أن يؤدي له أصـــحاب املصـــلحة على املســـتويات العاملية واإلقليمية والوطنية. كما ميكن

 أشكال الشراكات املتعددة القطاعات.شىت الفرص والتحديات املرتبطة ب
 
 إعداد هذا التقرير، يف اجلهود العاملية الرامية إىل تنفيذ أهداف التنمية املســـــــتدامةوســـــــتســـــــهم اللجنة، بتفويضـــــــها  

، ومن خالل 17وغريه) باهلدف  2من خالل ربط أهداف التنمية املســتدامة ذات الصــلة باألمن الغذائي والتغذية (اهلدف 
غذائي ويل املخصـــــــــــص لتحقيق األمن اللفت االنتباه على حنو خاص إىل أنواع الشـــــــــــراكات اليت ميكن أن تعزز حجم التم

 والتغذية وفعاليته. إال أن تلك الدروس والتوصــــــــــــــيات اخلاصــــــــــــــة باألمن الغذائي والتغذية قد تكون مفيدة لتنفيذ خطة
 ككل.  2030 عام

 
اللجنة يف وضــع فريد يســمح هلا مبعاجلة هذه املســألة، حبكم واليتها وقدرهتا على تقريب النقاشــات املســتندة إن و  

لذين هي جتمع معا أصــحاب املصــلحة افارســات. ماألدلة مبناقشــة متعددة أصــحاب املصــلحة مســتنرية بالســياســات وامل إىل
يف العمل يف شـــراكة. وعالوة على ذلك، فإن املبادئ اخلاصـــة باالســـتثمارات املســـؤولة، اليت هي ذات أمهية   كبريةهلم جتربة  

يف إطار شـــراكة  اها على تقييم أدوار خمتلف أصـــحاب املصـــلحة وحتديدكبرية بالنســـبة للقضـــية املطروحة، تربهن على قدرهت
ضــي البحوث يف جمال الشــراكات اتباع �ج متعدد التخصــصــات، يعترب فريق اخلرباء مناســبا له بشــكل خاص نظرا تما. وتق

لم االجتماع والتنمية وع املالية واحلوكمةشــــــؤون ح بني االقتصــــــاد الزراعي والو ترتا اتإىل قدرته على تغطية جمموعة من اخلرب 
 من مجيع أقاليم العامل، على حنو ما هو مطلوب إلعداد هذه الدراسة.وتنحدر الريفية، 

 
ز عــدد كبري من املبــادرات القطريــة واإلقليميــة والعــامليــة على الشــــــــــــــراكــات وآليــات وقــد أجريــت حبوث كثرية، وركّ  

 . وهناك قاعدة أدلة كبرية ميكن االستفادة منها.2030عام التمويل، خاصة من أجل إثراء النقاشات املؤدية إىل خطة 
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 مجاالت التركيز المطلوبة -جيم
 
ينبغي للتقرير النظر يف فعالية هذه الشـــراكات وأثرها وأدائها يف حتقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية، يف ســـياق  

تعزيز تعاو�م من خالل إقامة شــــــراكات تعمل ينبغي للتقرير مواصــــــلة دراســــــة كيف ميكن للشــــــركاء كما .2030خطة عام 
 بشكل كامل ويعمل يف ظلها العديد من أصحاب املصلحة معا حتقيقا ألهداف مشرتكة، مثل:

 
الشــراكات/املنابر الشــبيهة باللجنة على املســتوى القطري ملعاجلة قضــايا األمن الغذائي والتغذية ومســاعدة البلدان  •

 على تنفيذ منتجات اللجنة؛

 ت منتجي القطاعني العام واخلاص من أجل زراعة مستدامة؛وشراكا •

والشـــراكات اليت تشـــرك األمم املتحدة، مثل الشـــراكات اليت تقودها األمم املتحدة والشـــراكات متعددة أصـــحاب  •
 املصلحة، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة ألغراض األمن الغذائي والتغذية؛

ي املتعددة األطراف، مبا فيها تلك اليت تشــــارك يف عمليات اســــتثمار والشــــراكات مع مؤســــســــات التمويل اإلمنائ •
 القطاع اخلاص، وباخلصــــوص بشــــأن كيفية حتســــني وصــــول األعمال التجارية الزراعية املتوســــطة والصــــغرية احلجم

 إىل التمويل؛

 شراكات اليت تشرك منظمات املزارعني ومجعيات وتعاونيات املزارعني؛الو  •

 املؤسسات (اخلريية) ألغراض األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة؛والشراكات اليت تشرك  •

 والشراكات لغرض االستهالك املستدام والرشيد لتحقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية؛  •

 واملنابر الوطنية واإلقليمية اهلادفة إىل تعزيز األمن الغذائي والتغذية؛ •

 والتعاون الثالثي وبني بلدان اجلنوب؛ •

 الشــــــــــراكات اخلاصــــــــــة باألمن الغذائي والتغذية اليت هتدف بشــــــــــكل خاص إىل ضــــــــــمان "عدم ختلف أي أحدو  •
عن الركب"، مع إيالء اهتمام خاص للمجاالت ذات الصلة، مثل احلماية االجتماعية وشبكات أمان، والتأهب 

 واالستجابة حلاالت الطوارئ، وتعزيز القدرات.
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