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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 الدورة الرابعة واألربعون
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 األخرى اللجنة وتوصيات السياسات بشأن للجنة الرئيسية المنتجات تنفيذ رصد
 قرار مشروع - السياسات بشأن

 
 ينبغي لفت عناية اللجنة إليهاالمسائل التي 

 
تنفيذ املنتجات الرئيسددددية للجنة بشددددسا السددددياسددددات  رصددددداملعنونة " CFS 2017/44/11نظرت اللجنة يف الوثيقة  

)أوغندا(، رئيس جمموعة العمل  Robert Sabiitiالسددددددياسددددددات" والد عر دددددد ا السدددددديد بشددددددسا  األخرىوتوصدددددديات اللجنة 
 املفتوحة العضوية املعنية بالرصد.

 
 وإّا اللجنة: 

 
تعرب عن تقديرها لعمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد وتعيد تسكيد أمهية وظيفة الرصد بالنسبة  )أ(

 إىل اللجنة؛
 لجنةلالرئيسددددددددددددددية نتجات امل( الد تعرض الن ج الواجب اتباعه لرصددددددددددددددد تنفيذ CFS 2017/44/11الوثيقة ) تقرّ و  )ب(

 مع القرارات الصددددددددددددددددددادرة عن اللجندددددة يف دور دددددا الثدددددالثدددددة واألربعنبشددددددددددددددددددسا السدددددددددددددديددددداسددددددددددددددددددات،  دددددا دددددددددددددديدددددا 
، وتوصدديات اللجنة األخرى بشددسا السددياسددات، (CFS 2016/43/7و CFS 2016/43 Final Report )الوثيقتاا

 على النحو التايل:
o من خالل عقد حدث موا ددددديعي عاملي يف االسدددددة العامة  بشدددددسا السدددددياسددددداتالرئيسدددددية للجنة  املنتجات 

 تن؛كل سن
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o من خالل عقد أحداث على أسددددددا، بصددددددّ ، بالنظر  وتوصدددددديات اللجنة األخرى بشددددددسا السددددددياسددددددات 
ة يف جدول األعمال العاملي حول األمن الغذائي والتغذي أمهية رصددد هذه التوصدديات ومسددامهته ا تملةإىل 

 هنا، الدورات ر  ويف توافر املوارد. وسددددددددددتنظا هذه األحداث خالل أسددددددددددبوع االسددددددددددة العامة أو ف ة ما بن
ُح مب من مجلة أمور أخرى،   وباإلطار الزمين لإلس ام يف جدول األعمال العاملي. أهدافد من د  ا 

األربعن و توافق على عقد األحداث املوا ددديعية العاملية الثالثة املقبلة خالل الدورات اسامسدددة واألربعن والسدددابعة  )ج(
من أجل تبادل التجارب واسدددددددتعراض اسدددددددتخدام وت بيق اس و  وذلك  ،جنة على التوايلوالتاسدددددددعة واألربعن لل

، 2018التوجي ية ال وعية لدعا اإلعمال امل رد للحق يف غذاء كاف يف سدددددددددددددديا  األمن الغذائي الوطين يف عام 
، واملبددادا اسدداصدددددددددددددددة 2020وإطددار العمددل بشدددددددددددددددسا األمن الغددذائي والتغددذيددة يف ظددل األ مددات املمتدددة يف عددام 

 ؛2022سؤولة يف الزراعة ونظا األغذية يف عام باالستثمارات امل
 عقديح  وت لب إىل املكتب أا يقوم، بالتشدداور مع اوموعة االسددتشددارية وجمموعة العمل املعنية بالرصددد يف اجتماع د()

واألحداث  2018ملرة واحدة، باإل ددراف على التحضددح للحدث املوا دديعي العاملي خالل االسددة العامة يف عام 
توصدديات اللجنة األخرى بشددسا السددياسددات خالل أسددبوع االسددة العامة أو ف ة ما بن الدورات، املنظمة لرصددد 

 رهنا بتوافر املوارد؛
 وتّقر بسمهية متابعة القرارات السددددددددددابقة للجنة  صددددددددددوم الرصددددددددددد يف سدددددددددديا  خ ة عمل اللجنة بشددددددددددسا التقييا،  ه()

 رهنا بتوافر املوارد؛
 إىل جمموعدة العمدل املعنيدة بدالرصدددددددددددددددد ودورهدا يف  ددددددددددددددوء قرارات اللجندة وتّقر بدسنده ميكن إعدادة النظر يف اةداجدة  و()

 ذات الصلة مبتابعة التقييا املستقل للجنة.
 

 معلومات أساسية -لا أو  
 
، بسا تواصددددددددددل جمموعة 2016 أكتوبر/تشددددددددددرين األول أوصددددددددددخ اللجنة، خالل دور ا الثالثة واألربعن املنعقدة يف -1

لى عمنتجات اللجنة  نفيذتلالتفا  على كيفية مواصلة رصد  2017العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد عمل ا يف عام 
 .2 ،1يف الدورة الثالثة واألربعن للجنة الذي عقد أسا، منتظا، مع استخالم الدرو، من اةدث املوا يعي العاملي األول
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ةيا ة  ة ثل هدف اةدث املوا ديعي العاملي األول يف تبادل التجارب واسدتعراض اسدتخدام وت بيق اس و  التوجي ية ال وعية بشدسا اةوكمة املسدؤول  2

  عية(. وأما األهداف ا ددة هلذا اةدث، فقد  ثلخاألرا دددددددددددددي ومصدددددددددددددايد األلاذ والغابات يف سددددددددددددديا  األمن الغذائي الوطين )اس و  التوجي ية ال و 
 يف ما يلي: 

 الدرو، من التجارب يف جمال ت بيق اس و  التوجي ية ال وعية؛ تشجيع اعتماد املمارسات اايدة وتكييف ا و ياد ا واستخالم -
 ليمية والعاملية؛ورصد التقدم ا ر  يف ت بيق اس و  التوجي ية ال وعية على املستويات الوطنية واإلق -
 اس و  التوجي ية ال وعية وف م ا.بورفع مستوى الوعي  -
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 ت، "االختصدداصددات لتشدداطر التجارب واملمارسددا، خالل الدورة الثالثة واألربعنللجنة كما أقرت االسددة العامة -2
على املسددددددددددتويات الوطنية  قرارات انة األمن الغذائي العاملي وتوصدددددددددديا ا من خالل تنظيا أحداث اايدة يف جمال ت بيق

 والد سدددددددددتكوا مبثابة إطار ألصدددددددددحاب املصدددددددددلحة يف اللجنة لتقد  إسددددددددد امات  3واإلقليمية والعاملية" )االختصددددددددداصدددددددددات(
 .سخذ بزمام قياد اوت ث  لك ا البلداايف األحداث املوا يعية العاملية من خالل أحدا

 
وقد أعربخ جمموعة العمل عن ارتياح ا للحدث املوا دددددددددددديعي العاملي املنظا خالل الدروة الثالثة واألربعن للجنة  -3
دعم ا ملواصدددددددلة تنظيا األحداث املوا ددددددديعية العاملية خالل االسدددددددات العامة من أجل تقييا التجارب واملمارسدددددددات عن و 

 . ومشلخ جماالت التحسن ما يلي:نفيذهاتاملتعلقة باستخدام منتجات اللجنة و اايدة 
 

  إتاحة املزيد من الوقخ للتحضدددح لاحداث، مبا يسدددمف بالتفاعل مع أصدددحاب املصدددلحة على املسدددتوين الوطين
. 2016يف االختصددددددددداصدددددددددات الد / إقرارها يف أكتوبر/تشدددددددددرين األول  قليمي  ا ددددددددديا مع الن ج املوصدددددددددى بهواإل
 و ع خت يط متعدد السنوات لاحداث املوا يعية العاملية.هذه املسسلة قتضي توس

  وتركيز الرصدددد ليس فقط على املنتجات الرئيسدددية بشدددسا السدددياسدددات، وإيا أيضدددا على توصددديات اللجنة األخرى
 بشسا السياسات الد هلا صلة جبدول األعمال العاملي.

 ضح لاحداث املوا يعية العاملية. واتباع هنج تشاركي بصورة أكرب للتح 
 

 رصد تنفيذ منتجات اللجنة الرئيسية بشأن السياسات -ألف
 
 . 4سدددددينصدددددب تركيز الرصدددددد على املنتجات الرئيسدددددية بشدددددسا السدددددياسدددددات،  ا ددددديا مع قرار االسدددددة العامة للجنة -4

 ظرا  رصدددد أربعة من ا، ن، كانخ هناذ مخسدددة منتجات رئيسدددية للجنة بشدددسا السدددياسدددات، يحنظر يف2017وحىت مار،/آذار 
 إىل أا جمموعة العمل املفتوحة أقّرت بسنه ال ميكن رصد اإلطار االس اتيجي العاملي كمنتج منفرد:

 
 عمال امل رد للحق يف غذاء كاف يف سددددددددديا  األمن الغذائي الوطين اإل دعا  و  التوجي ية ال وعية من أجلاس

 ؛2004الد / إقرارها يف عام 
  ال وعية بشدددسا اةوكمة املسدددؤولة ةيا ة األرا دددي ومصدددايد األلاذ والغابات يف سددديا  األمن واس و  التوجي ية

 ؛2012الغذائي الوطين الد / إقرارها يف عام 
  ؛2014باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظا األغذية الد / إقرارها يف عام واملبادا اساصة 
  2015وإطار العمل بشسا األمن الغذائي والتغذية يف ظل األ مات املمتدة الذي / إقراره يف عام. 

 

                                                           
 . 7/43/2016CFS الوثيقة  3
 . 40/2013CFSمن الوثيقة  66الفقرة   4
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وتن  االختصاصات على أا تسخذ البلداا بزمام القيادة يف تنظيا أحداث متعددة أصحاب املصلحة مع دعا  -5
ة، . وجيو  للج ات الفاعلة الوطنيالد توجد مقارها يف روما أو أصددددددددحاب مصددددددددلحة آخرين يف اللجنة لوكاالتاممكن من 

 ر  يف حتقيق األهداف م االد تعتزم تنظيا أحداث وطنية أو إقليمية للتحضددح للحدث املوا ددعي العاملي واسددتعراض التقدّ 
، اللجوء إىل الشددركاء التماسددا للدعا الفين واملايل. ويحشددجع أصددحاب 2030الوطنية  ا دديا مع خ ة التنمية املسددتدامة لعام 

 املصلحة يف اللجنة على ال ويج لاحداث واملساعدة يف تنظيم ا.
 

 وتيرة األحداث المواضيعية العالمية
 
 سدددينظا حدث موا ددديعي عاملي كل سدددنتن، وهو ما يتيف ما يكفي من الوقخ لال ددد الع بعملية تقييا  دددامل -6

ث الوطنية يتا االسددد  ددداد بنتائج األحدامبشددداركة البلداا واألقاليا،  ا ددديا مع التوجي ات الواردة يف االختصددداصدددات. وسددد
 واإلقليمية عند التحضح للحدث املوا يعي العاملي. 

 
 التحضير لألحداث المواضيعية العالمية في الجلسة العامة

 
سدددددتصددددددر الدعوة إىل تقد  إسددددد امات إىل البلداا واألقاليا يف مار،/آذار من السدددددنة السدددددابقة النعقاد االسدددددة  -7

ما يكفي من الوقخ إلجراء تقييا  دددددامل مبشددددداركة البلداا واألقاليا. فعلى سدددددبيل املثال، سدددددتصددددددر  العامة من أجل توفح
 الدعوة إىل تقد  إسدددددددددددددد امات يف ما يتعلق باةدث املوا دددددددددددددديعي العاملي للدورة السددددددددددددددابعة واألربعن للجنة الد سددددددددددددددتعقد 

 .2019يف مار،/آذار  2020 يف أكتوبر/تشرين
 

 بشأن السياسات  رصد تنفيذ منتجات اللجنة األخرى -ثانياا 
 
 قرار رصدددد توصددديات شددة بشدددسا السدددياسدددات، بعد التشددداور مع اوموعة االسدددتشدددارية، بالنظر  5سددديتخذ املكتب -8

إىل أمهية رصدددددد هذه التوصددددديات ومسدددددامهته ا تملة يف جدول األعمال العاملي حول األمن الغذائي والتغذية وتوافر املوارد. 
صددددديات اللجنة بشدددددسا السدددددياسدددددات. و دف املسدددددامهات إىل ال ويج للجنة والسدددددتخدام وترد يف امللحق القائمة الكاملة لتو 

 التوصيات الصادرة عن ا وت بيق ا. 
 
يات املختارة  -9  جنة للوسدددددددددددددديتا تقاسددددددددددددددا التجارب واملمارسددددددددددددددات اايدة يف جمايل اسددددددددددددددتخدام وت بيق التوصدددددددددددددد

اء امة من خالل مثال مناقشات اسرب بشسا السياسات خالل أحداث ستنظا أثناء أسبوع االسة العامة ) من االسة الع
أحداث جانبية ليوم واحد تكر ، لرصدددد التوصددديات املختارة( أو خالل ف ة تنظيا أو خارج االسدددة العامة مثال من خالل 

 باإلطار الزمين لإلس ام يف جدول األعمال العاملي.ا ُدد من أهداف و ما بن الدورات، رهنا،  من مجلة أمور أخرى، مب
 

                                                           
 عمل ما بن الدورات.كجزء من دور املكتب يف التحضح للجلسات العامة وتيسح    5
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عملية التحضح للحدث اسام برصد التوصيات املختارة بشسا السياسات ستكوا أخف من تلك اساصة وإا  -10
اسات الد سيتا التوصيات املختارة بشسا السي ت بيقحدد التجارب يف جمال باملنتجات الرئيسية بشسا السياسات. وستح 

لشددبكات سدديسددتفيد أعضددااه من اسربة الفنية واتبادهلا خالل اةدث بدعا من البلداا األعضدداء وفريق م ام فين بصدد  
 امل نية للمنظمات الد ينتموا إلي ا، وذلك لضماا املشاركة والشمول والتمثيل اإلقليمي.
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 الملحق: قائمة بتوصيات اللجنة بشأن السياسات:
 

 (2011حيا ة األرا ي واالستثمارات الدولية يف الزراعة )الدورة السابعة والثالثوا للجنة: 
 تقرير فريق اسرباء الرفيع املستوى | توصيات السياسة

 (2011بات األسعار واألمن الغذائي )الدورة السابعة والثالثوا للجنة: تقل
 تقرير فريق اسرباء الرفيع املستوى | توصيات السياسة

 (2011املساواة بن اانسن واألمن الغذائي والتغذية )الدورة السابعة والثالثوا للجنة: 
 السياسةتوصيات 

ميكن  يادة االسددددددتثمارات الزراعية املراعية لامن الغذائي وألصددددددحاب اةيا ات الصددددددغحة )الدورة السددددددابعة والثالثوا  كيف
 (2011للجنة: 

 توصيات السياسة
 (2012االجتماعية ألغراض األمن الغذائي )الدورة التاسعة والثالثوا للجنة:  اةماية

 تقرير فريق اسرباء الرفيع املستوى | توصيات السياسة
 (2012األمن الغذائي وتغح املناخ )الدورة التاسعة والثالثوا للجنة: 

 تقرير فريق اسرباء الرفيع املستوى|  توصيات السياسة
 (2013)الدورة األربعوا:  والتغذيةائي االستثمار يف  راعة أصحاب اةيا ات الصغحة لتحقيق األمن الغذ

 تقرير فريق اسرباء الرفيع املستوى | توصيات السياسة
 (2013 الوقود اةيوي واألمن الغذائي )الدورة األربعوا للجنة:

 تقرير فريق اسرباء رفيع املستوى | توصيات السياسة
 (2014وا للجنة: واألربع ةاديةامصايد األلاذ وتربية األحياء املائية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية )الدورة 

 تقرير فريق اسرباء الرفيع املستوى | توصيات السياسة
 (2014واألربعوا للجنة:  ةاديةااملستدامة )الدورة الفاقد وامل در من األغذية يف سيا  النظا الغذائية 

 تقرير فريق اسرباء الرفيع املستوى | توصيات السياسة
 (2015املاء من أجل األمن الغذائي والتغذية )الدورة الثانية واألربعوا للجنة: 

 تقرير فريق اسرباء الرفيع املستوى | توصيات السياسة 
 (2016ربط أصحاب اةيا ات الصغحة باألسوا  )الدورة الثالثة واألربعوا للجنة: 

  

http://www.fao.org/3/a-av041a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mb766a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mb766a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av038a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mb737a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mb737a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av040a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av036a.pdf
http://www.fao.org/3/a-me422a.pdf
http://www.fao.org/3/a-me422a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av035a.pdf
http://www.fao.org/3/a-me421a.pdf
http://www.fao.org/3/a-me421a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2953a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2953a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av033a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2952a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2952a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av032a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3901a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3901a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av045a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av045a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853a.pdf
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 توصيات السياسة
 (2016وا للجنة: )الدورة الثالثة واألربع التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، أي أدوار للثروة اةيوانية؟

 تقرير فريق اسرباء الرفيع املستوى | ةيتوصيات السياس 
 
 

 

http://www.fao.org/3/a-bq853a.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-10_AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-10_AR.pdf

