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عقددت نندة األمن الادذائي العداملي جاللجندةهت دورردا الرابعدة واألربعل خال ال ة من  9إىل  13أكتوبر/تشد د د د د د درين
األو  2017يف املقر الرئيس د د د ددي ملنظمة األغذية والزراعة جاملنظمةهت يف روما .وقد ح د د د ددر الدورة مندوبو من 116
من أع اء اللجنة؛ و 7من الدو غري األع اء يف اللجنة ،وممثلو عن:


 12من وكاالت األمم املتحدة وأجهزرا؛



 112من منظمات اجملتمع املدين1؛



 3من منظمات البحوث الزراعية الدولية؛



 3من املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية؛



 62من احتادات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية اخلاصة2؛
 58من املراقبل.



 1قامت اآللية الدولية للمجتمع املدين املعنية باألمن الاذائي والتاذية بتيسري مشاركة منظمات اجملتمع املدين .ويشمل هذا العدد  104منظمة من
منظمات اجملتمع املدين حتت مظلة آلية اجملتمع املدين.
 2يشمل هذا العدد  58شركة حتت مظلة آلية القطاع اخلاص.

ميكن 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.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةwww.fao.org :
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ومت تسد د ددجيل  4وزراء ونائبل اثنل من نواب الوزراء .وميكن االطالع على القائمة الكاملة باألع د د دداء واملشد د دداركل
وامل د د د د د دراق د د د د د دبد د د د د ددل يف الد د د د د ددوث د د د د د دي د د د د د دقد د د د د ددة  CFS 2017/44/Inf.5ع د د د د د دلد د د د د ددى ال د د د د د دع د د د د د دن د د د د د دوا ال د د د د د دتد د د د د ددا
).(http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/

-3

ويت د د د د د ددمن التقرير املراقددات التدداليددة :املراق أل
واملراق جيم  -قائمة بالوثائق.

 -جدددو أعمددا الدددورة؛ واملراق بدداء  -الع د د د د د ددويددة يف اللجنددة؛

-4

وأُحيط ددت اللجن ددة علم داحت ب ددو و االحت دداد األورول يش د د د د د د ددار يف ه ددذه ال دددورة طبق داحت لل قرتل  8و 9من امل ددادة  2من
دستور املنظمة.

-5

وقد ااتتحت الدورة رئيسة اللجنة ،سعادة السيدة أمرية داوود حسن قرناص من السودا .

-6

واعتمدت اللجنة جدو األعمددا واندددو الزمين املؤقتل.

وعيونت اللجنة ننة صياغة ت م كال من :االحتاد الروسي وإثيوبيا واألرجنتل وأااانستا وأناوال والربازيل وانزائر
-7
والسويد والصل وغينيا االستوائية وكندا والنرويج ونيوزيلندا واليابا  ،إضااة إىل السيد خالد الطويل جمجهورية مصر العربيةهت
كرئيس للجنة الصياغة.

ثانياا -لجنة األمن الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة
أُلقيت بيانات ااتتاحية أدىل هبا كل من األمل العام لألمم املتحدة الس د د د دديد  António Guterresعرب رس د د د ددالة
-8
ايديوية؛ وس د د ددعادة الس د د دديدة أمرية داوود حس د د ددن قرناص ،رئيس د د ددة اللجنة؛ والس د د دديد جوزين غرازيانو دا س د د دديل ا ،املدير العام
ملنظمددة األغددذيددة والزراعددة؛ والسد د د د د د ديددد  ،Gilbert Huongboرئيس الصد د د د د د دندددوا الدددو للتنميددة الزراعيددة جالصد د د د د د دندددواهت؛
والس د د د د د دديد  ،David Beasleyاملدير التن يذي لربنامج األغذية العاملي جالربنامجهت؛ والس د د د د د دديد ،Fabrizio Hochschild
األمل العام املس د د د دداعد للتنس د د د دديق االسد د د د د اتيجي؛ والس د د د دديد  ،Patrick Caronرئيس اللجنة التوجيهية ل ريق اخلرباء الرايع
املس د د ددتوى املعين باألمن الاذائي والتاذية جاريق اخلرباءهت .وهذه البيانات متاحة ض د د ددمن وثائق معلومات على العنوا التا :
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/

ونظرت اللجنة يف مش د د د د دداركتها يف النهوة اطة التنمية املس د د د د ددتدامة لعام  2030لدعم البلدا يف حتقيق أهداف
-9
التنمية املس ددتدامة .واس ددتُهلوت انلس ددة بكلمة رئيس ددية ألقاها س ددعادة الس دديد  ،John Agyekum Kufuorأعقبها عرة
ق ودمتن منظمة األغذية والزراعة للتقرير انديد عن حالة األمن الاذائي والتاذية يف العامل لعام  ،2017وعرة ملعا الس دديد
أمحددد بن أمحددد امليس د د د د د ددري ،وزير الزراعددة والري يف اليمن .وتال ذلددن نقدداا تندداو حددالددة األمن الاددذائي والتاددذيددة يف العدامل
واالجتاهات األخرية.
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 -10وانصد د د د د د د تركيز جلس د د د د د ددة ُكورس د د د د د ددت للدروس املس د د د د د ددتخلص د د د د د ددة من تن يذ خطة التنمية املس د د د د د ددتدامة لعام
جخطة عام 2030هت على منظورات البلدا وجتارهبا يف تطبيق سياسات حكومية ،ا الحت عن جهود القطاع اخلاص واجملتمع
املدين لتحقيق أهداف التنمية املس د د د د ددتدامة .كما نظرت اللجنة يف ما تبذلن من جهود لدعم املتابعة واالس د د د د ددتعراة العامليل
من خال مسامهارا يف منتدى األمم املتحدة السياسي الرايع املستوى بشو التنمية املستدامة.
2030

 -11ويف ما يتعلق بالبند ثانيا جبهت من جدو األعما املعنو "حالة األمن الاذائي والتاذية يف العامل لعام ،"2017
اإ اللجنة:
جأهت

رحبددت بددالتعدداو بل منظمددة األغددذيدة والزراعددة والص د د د د د دندددوا الدددو للتنميددة الزراعيددة ومنظمددة األمم املتحدددة
و
للط ولة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الص د د د د د ددحة العاملية حو التقرير انديد ذالة األمن الاذائي والتاذية
يف العامل ،وأخذت علما مبسد د د ددامهتها يف رصد د د ددد املقاصد د د ددد اخلاصد د د ددة باألمن الاذائي والتاذية الواردة يف خطة
عام 2030؛

جبهت وأعربت عن قلقها لكو عدد الذين يعانو من نقص التاذية املزمن يف العامل قد ارت ع ،للمرة األوىل منذ
عام  ،2003من  777مليو ش د ددخص يف عام  2015إىل  815مليو ش د ددخص ،وهو ما يعين ،مع ارت اع
معدالت الوز الزائد والسمنة ،أ العامل ليس على املسار الصحيح لتحقيق اهلدف  2من أهداف التنمية
املستدامة واملقاصد األخرى خلطة عام  2030املتصلة باألمن الاذائي والتاذية.
أقرت بو النزاعات وتاري املناخ واألزمات املمتدة هي بعض األس د ددباب الرئيس د ددية الكامنة وراء الزيادة اليت
ججهت و و
ش د د ددهدرا مؤخرا مس د د ددتويات انعدام األمن الاذائي ،وهي تعترب حمركات األزمات الاذائية الش د د ددديدة؛ وعلى
وجن اخلصد ددوص ،بو مسد ددتوى انوع ونقص التاذية يكو أس د دوأ إىل حد كبري حيثما يطو أمد النزاعات
وتكو القدرات املؤسسية ضعي ة؛
جدهت

ودعت مجيع أصد د د ددحاب املصد د د ددلحة ،مبا ايهم اذكومات ومنظومة األمم املتحدة إىل تس د د د دريع وترية انهود
ملعانة األسددباب انذرية هلذه املوسدداة واملعاناة الرهيبة ،بعدما أعلن عن حالة جماعة يف جنوب السددودا يف
عام  2017وهي ردد مشا شرا نيجرييا والصوما واليمن؛

أقرت بونن ينباي لإلجراءات املتخذة دوليحتا معانة االحتياجات ال ورية واملس ددامهة يف النهوة واالس ددتدامة
جههت و و
والقدرة على الصمود للمجتمعات ،مبا يف ذلن من خال إقامة نظم غذائية مستدامة وتعزيزها؛
دجعت اذكومات ومجيع أص د د ددحاب املص د د ددلحة الوطنيل والدوليل ،يف إطار القوانل الوطنية والدولية،
جوهت وش د د د و
على استخدام منتجات اللجنة اخلاصة بالسياسات وتطبيقها ،ال سيما إطار العمل بشو األمن الاذائي
والتاذية يف ظل األزمات املمتدة الصادر عن اللجنة.
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وأما يف ما خيص البند ثانيحتا ججهت املعنو "الدروس املستخلصة من تن يذ خطة عام  ،"2030اإ اللجنة:
جأهت

رحبددت بددالدددروس اليت قد ودمتهددا البلدددا املتطوعددة بشد د د د د د ددو جتددارهبددا الوطنيددة يف جمددا حتقيق أهددداف التنميددة
و
املسد د ددتدامة املتصد د ددلة باألمن الاذائي والتاذية والزراعة املسد د ددتدامة ،وباألمثلة عن املبادرات القطرية الناجحة
والتحديات اليت واجهتها .وعلى وجن اخلصوص:
ج1هت أشد د د ددادت بالقيادة اليت تربهن عليها البلدا يف تن يذ خطة عام  2030للتنمية املسد د د ددتدامة ،واسد د د ددتعداد
إثيوبيا وأذربيجا وإندونيسد دديا وإيطاليا وبلجيكا والسد ددويد ،من بل البلدا الثالثة واألربعل اليت قبلت
بإجراء استعراة وطين طوعي يف عام  ،2017ملناقشة جتارهبا يف اللجنة؛
ورحبت باخلطوات اليت اختذرا البلدا من أجل إصالح سياسارا ،هبدف حتسل اال ستدامة اإلمجالية
ج2هت و
ل نظمهددا الاددذائيددة وقدددررددا على ضد د د د د د دمددا األمن الاددذائي والتاددذيددة على الص د د د د د ددعيددد الوطين من خال
ُنج شاملة؛
أقرت بتنوع النُهج املتبعة لتش د ددجيع تن يذ أهداف التنمية املس د ددتدامة وامتالكها بش د ددكل ش د ددامل داخل
ج3هت و و
اجملتمعات ،مبا يف ذلن املشدداورات وانهود يف جما االتصدداالت والتوعية ،وإنشدداء مؤس دسددات شدداملة
لإلشراف على تن يذ السياسات واستعراضها من املستوى الوطين إىل املستوى احمللي؛
ج4هت وأشارت إىل أنن ما زالت هنا حتديات هامة ،من قبيل:





معانة مجيع أشكا سوء التاذية يف آ واحد؛
ودعم صاار منتجي األغذية للخروج من دائرة ال قر واعتماد ممارسات أكثر إنتاجية واستدامة؛
وحتسل االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية اإلمجالية للنظم الاذائية؛
ومعانة أوجن عدم املس د د د د د دداواة اإلقليمية و/أو بل املناطق الري ية واذ د د د د د د درية واالاتقار إىل البىن
التحتية الري ية.

ج5هت وأعربددت عن تقددديرهددا للدددروس اليت عرض د د د د د ددتهددا البلدددا اليت قدددمددت تقددارير طوعيددة عن أمهيددة القيددادة
الس ددياسد داتية على املس ددتويات كااة ،ودعم العمليات املتعددة أص ددحاب املص ددلحة والشد دراكات ال عالة،
وأمهية البيانات املصنو ة والرصد ،واذاجة إىل تنمية القدرات.
ج6هت وج وددت دعورا مجيع البلدا إىل تطبيق أطر الس د د د د ددياس د د د د ددات ،مثل منتجات اللجنة ،لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة.
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 -13ويف مددا يتعلق بددالبنددد ثددانيحت دا جدهت املعنو "ننددة األمن الاددذائي العدداملي وخطددة عددام  :"2030انطبدداعددات املنتدددى
السياسي الرايع املستوى يف عام  2017واملسامهة يف املنتدى السياسي الرايع املستوى لعام  ،" 2018اإ اللجنة:
جأهت

أعربت عن تقديرها لعمل جمموعة العمل امل توحة الع د د د ددوية بش د د د ددو أهداف التنمية املس د د د ددتدامة ،الذي
عرضد د د ددن السد د د دديد  Willem Olthofجاالحتاد األورولهت ،رئيس جمموعة العمل امل توحة الع د د د ددوية املعنية
بوهداف التنمية املستدامة؛

علما باإلعال الوزاري الصادر عن منتدى األمم املتحدة السياسي الرايع املستوى بشو التنمية
جبهت وأحاطت حت
املسد د د د د د دتدددامددة لعددام  ،2017الددذي أعدداد التددوكيددد على الدددور احملوري الددذي ميكن أ تؤديددن النظم الاددذائيددة
تروج هلا اللجنة
املسد د ددتدامة يف اسد د ددتئصد د ددا ال قر وانوع ،والذي يت د د د ودمن إشد د ددارات إىل رسد د ددائل رئيسد د ددية و
والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ،يف جماالت عدة من بينها حوكمة حيازة األراض د ددي ،واالس د ددتثمارات
وتاري املناخ وتدابري التكيو معن والتخ ي من آثاره،
املسددؤولة ،واسددتدامة سددبل العير الري ية واذ درية ،و
التنوع البيولوجي ،ومتكل املرأة واملس دداواة بل اننس ددل ،وتلبية اذاجات اخلاص ددة بالبلدا األكثر ض ددع حت ا،
و و
واجملتمعات احمللية اليت حتتاج إىل مسد دداعدة إنسد ددانية طارئة وزيادة إنتاجية صد دداار املنتجل ،خاصد ددة النسد دداء
والشعوب األصلية واملزارعل األسريل والرعاة وصيادي األمسا ؛
جمددا التزامها بتكثي انهود لتعزيز اسد د ددتخدام توصد د دديات اللجنة بشد د ددو السد د ددياسد د ددات يف مجيع
ججهت وأكدت حت
البلدا هبدف تشجيع تكامل السياسات الوطنية إلحداث أثر أكرب؛
جدهت

وص د د د د د ددادقت على الوثيقة  CFS 2017/44/2بعنوا "مس د د د د د ددامهة ننة األمن الاذائي العاملي يف املنتدى
منطلقا ملسددامهة اللجنة يف اسددتعراة املنتدى السددياسددي
السددياسددي الرايع املسددتوى لعام  ،"2018باعتبارها حت
"التحو باجتاه جمتمعات مس د ددتدامة وقادرة على الص د ددمود"؛ وأحاطت
الرايع املس د ددتوى لعام  2018بعنوا
و
علما ب رورة حتديثها على ضوء نتائج مناقشات الدورة الرابعة واألربعل للجنة ،مبا يشمل التسوية العالقة
حت
لل قرة بش ددو الوقود اذيوي وآخر البيانات والتقارير الدولية عن األمن الاذائي والتاذية ،مبا يف ذلن تقرير
حالة األمن الاذائي والتاذية يف العامل لعام  ،2017على أ ي د د ددع املكت اللمسد د ددات األخرية عليها بعد
التشاور مع اجملموعة االستشارية؛

وقررت إرسد ددا مدخالرا إىل اسد ددتعراة املنتدى السد ددياسد ددي الرايع املسد ددتوى لعام  2019ضد ددمن موضد ددوع
جهدهت و
"متكل السددكا وضددما الشددمولية واملسدداواة" ،وطلبت أ تق ودم اللجنة مسددامهة للنظر ايها خال الدورة
اخلامس د د ددة واألربعل للجنة ،متاش د د دديحتا مع القرار الذي اختذتن اللجنة يف دوررا الثالثة واألربعل ،على أ يتم
وضددعها من خال عملية شدداملة مبا يت ق مع األحكام املنصددوص عليها يف برنامج العمل املتعدد السددنوات
لل ة 2019-2018؛
املنسقة على خمتل امل ستويات
جوهت
و
وشجعت مجيع أصحاب املصلحة يف اللجنة على راع مستوى مشاركتهم و
يف عملية متابعة خطة التنمية املستدامة لعام  2030واستعراضها.
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ثالثاا– لجنة األمن الغذائي العالمي والتغذية
 -14نظرت اللجنة يف التقرير بش د د د د د ددو نظم األغذية والتاذية الذي أُعد بتكلي من اريق اخلرباء الرايع املس د د د د د ددتوى.
وأاس د د د ددحت اللجنة اجملا أمام منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص د د د ددحة العاملية إلطالع أع د د د دداء اللجنة على عملية راع
التقددارير املتعلقددة بددااللتزامددات اليت مت التعهددد هبددا خال املؤمتر الدددو الثدداين املعين بددالتاددذيددة وعلى تن يددذ برنددامج عمددل عقددد
مكرس د ددة للممارس د ددات انيدة وتش د دداطر الدروس لتحس د ددل التاذية
األمم املتحدة للعمل من أجل التاذية .كما أ جلس د ددة و
أتاحت ال رصة لتباد اخلربات املتعلقة باالستثمارات يف نظم غذائية صحية ومناقشتها .ومت النظر يف نتائج أنشطة اللجنة
يف جما التاذية خال ا ة ما بل الدورات األخرية واآلثار امل تبة على ا ة السنتل املقبلة.
 -15وبالنس د د د د ددبة إىل البند ثالثحتا جأهت املعنونة "إص د د د د دددار تقرير اريق اخلرباء الرايع املس د د د د ددتوى عن التاذية والنظم الاذائية"،
اإ و اللجنة:
جأهت

أثنت مع التقدير على تقرير اريق اخلرباء الرايع املس ددتوى املعين باألمن الاذائي والتاذية جاريق اخلرباء الرايع
املس د د د د د ددتوىهت عن التاذية والنظم الاذائية جالوثيقة CFS 2017/44/Inf.16هت الذي عرض د د د د د ددتن الس د د د د د دديدة
 ، Jessica Fanzoقائدة ال ريق املسد د د ددؤو عن املشد د د ددروع ،وأخذت علما بنتائجن الرئيسد د د ددية وبالدعوة اليت
ت منها من أجل العمل وأشارت يف النقاا الذي أعق ذلن إىل ما يلي:
لكل من النظم الاذائية ،سد د د د د د دواء أكانت تقليدية أو خمتلطة أو حديثة ،حتديات مرتبطة هبا وقدرة
ج1هت أنون و
كامنة على اتح م سارات حنو االستدامة وأمناط غذائية صحية أكثر من شونا أ تعزز األمن الاذائي
حاضرا ومستقبالحت؛
والتاذية
حت
ج2هت والتوص د د د د ددية 9جأهت الواردة يف تقرير اريق اخلرباء الرايع املس د د د د ددتوى إىل ننة األمن الاذائي العاملي للبح
احملسنة ألمناط غذائية صحيوة؛
يف إمكانية إعداد خطوط توجيهية طوعية عن البيئات الاذائية و

ج3هت وأنون من ال د ددروري اإلقرار بقيمة انهات ال اعلة يف البيئات الاذائية ،ال س د دديما النس د دداء منهم ،وتواري
الدددعم هلددا من أجددل التحو إىل زراعددة ونظم غددذائيددة مراعيددة للتاددذيددة مع حلو شد د د د د د دداملددة مكي ددة مع
السياقات ومع تاري طلبات املستهلكل وأا ليارم وأذواقهم.
جبهت وأوصد ددت بو يسد ددتند العمل الالحق املتعلق بالتقارب بل السد ددياسد ددات املتصد ددلة بالتاذية داخل اللجنة إىل
األدلة العلمية الواردة يف التقرير.
-16

وبالنسبة إىل البند ثالثحتا جبهت املعنو "آخر املعلومات عن املؤمتر الدو الثاين املعين بالتاذية" ،اإ و اللجنة:
جأهت

رحبت ،يف س د د د د ددياا التن يذ اناري خلطة التنمية املس د د د د ددتدامة لعام  ،2030بالوثيقة بعنوا "التقرير املرحلي
و
بش د د د د د ددو متابعة املؤمتر الدو الثاين املعين بالتاذية ،مبا يف ذلن تن يذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل
التاذية" جالوثيقة CFS 2017/44/Inf 17هت ،اليت اشد د د كت يف عرض د ددها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية ،ونظرت يف ما خلصت إلين من نتائج؛
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أقرت بومهية اس ددتخدام توجيهات اللجنة يف جما الس ددياس ددات وال ويج هلا من أجل مؤازرة انهود القطرية
جبهت و و
جمددا ،متاشيحتا مع برنامج عمل عقد العمل من أجل التاذية ،أ و اللجنة
يف سبيل الوااء بالتزامارا وأكدت حت
ستواصل تواري منصة للتعاو العاملي واالتساا والتقارب بل السياسات اخلاصة بالتاذية ومساحة للحوار
وتشاطر التجارب بل اذكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين؛
كل من إكوادور والربازيل عن التزامات حمددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحسنة
ججهت و
ورحبت بإعال و
التوقيت من أجل اختاذ إجراءات ملموس د د ددة ،باإلض د د ددااة إىل إطالا ش د د ددبكات عمل من أجل نظم غذائية
دجعت أصددحاب
مسددتدامة ومتوازنة من شددونا أ تسدداهم يف وضددع حد لسددوء التاذية بكااة أشددكالن؛ وشد و
املصلحة كااة على تكثي انهود بناء على ما نص علين برنامج عمل عقد العمل من أجل التاذية؛
جدهت

كررت طلبها إىل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص د د د د د ددحة العاملية تزويدها بانتظام مبعلومات حمدثة عن
وو
التقدم اإلضايف احملرز على صعيد تن يذ نتائج املؤمتر الدو الثاين املعين بالتاذية؛

جههت وأوص د د ددت باالس د د د ش د د دداد بالنتائج الواردة يف الوثيقة  CFS 2017/44/Inf 17عن اس د د ددتمرار وجود ثارات
يف السياسات والنجاحات يف العمل املقبل من أجل التقارب بل سياسات اللجنة اخلاصة بالتاذية.
-17

وبالنسبة إىل البند ثالثحتا ججهت املعنو "املمارسات انيدة وتشاطر الدروس لتحسل التاذية" ،اإ و اللجنة:
جأهت

-18

صدصددة للممارسددات انيدة وتشدداطر الدروس عن "االسددتثمارات من أجل نظم غذائية
رحبت بانلسددة املخ و
و
ص ددحية" وعرة دراس ددات حالة ،باالس ددتناد إىل وثيقة املعلومات األس دداس ددية جCFS 2017/44/Inf 18هت
اليت تت من معلومات عن املمارسات والتجارب امل يدة لكي تنظر ايها اللجنة.

وأشارت اللجنة كذلن إىل ما يلي:
جأهت

من ال روري وجود نج شامل متعدد القطاعات للتدخالت السياساتية والرباجمية وصوالحت إىل نظم غذائية
مستدامة وصحية؛

جبهت وينباي العمل عرب القطاعات على مواءمة العمليات والس ددياس ددات واالس ددتثمارات اليت ردف إىل التوص ددل
إىل نظم غذائية صددحية ودعمها من خال التزام سددياسددي راسددي وترتيبات مؤس دسددية اعالة وقدر كاف من
التمويل وترتيبات الرصد؛
ججهت وجي أ تك ل ال تيبات املؤس د دسد ددية واذوكمة املشد دداركة اهلاداة وااللتزام من جان اجملتمع املدين والقطاع
اخلاص ومجيع األطراف ال اعلة يف سددلسددلة القيمة باعتبارها جهات مسددتثمرة وأطرااحتا ااعلة هامة يف سددبيل
االنتقا إىل نظم غذائية صحية ومستدامة أكثر وتشجيع الشراكات ال عالة والشاملة؛
جدهت

دورا مركزيحتا يف النظم الاذائية ومن ال د د ددروري تواري الظروف ملشد د دداركتها القوية يف حتديد معامل
وتؤدي املرأة حت
النظم الاذائية مبا يك ل حتسل التاذية.
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 -19ويف ما يتعلق بالبند ثالثا جدهت املعنو "جهود ننة األمن الاذائي العاملي للنهوة بالتاذية مبا يف ذلن عقد العمل
من أجل التاذية" ،اإ و اللجنة:
جأهت

أعربت عن تقديرها لعمل جمموعة العمل امل توحة الع د د د د ددوية املعنية بالتاذية اليت ي أسد د د د ددها السد د د د دديد خالد
الطويل جمجهورية مصر العربيةهت؛

جبهت ونظرت يف الوثيقة  CFS 2017/44/Inf 19 Rev.1املعنونة "أنشد ددطة اللجنة املتعلقة بالتاذية خال ا ة
رحبت على وجن اخلص د د د د ددوص باملناقش د د د د ددة اليت جرت يف جمموعة العمل
ما بل الدورات :ملخص د د د د ددات" ،و و
امل توحة الع ددوية بشددو مسددامهة اللجنة يف عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التاذية ج2025-2016هت،
على حنو ما ق ودمن الرئيس ،معيدة التوكيد على أ القرار املتخذ يف الدورة الثالثة واألربعل للجنة بش د د د د د ددو
"مشد د د دداركة ننة األمن الاذائي العاملي يف النهوة بالتاذية" جالوثيقة CFS 2016/43/9هت يتيح األسد د د دداس
الرئيسي لعمل اللجنة بشو التاذية ومسامهتها يف انهود انماعية املبذولة حتت إطار عقد األمم املتحدة
للعمل من أجل التاذية؛
ججهت وكلَ ت جمموعة العمل امل توحة الع د ددوية املعنية بالتاذية بو ت د ددع ،يف سد ددياا عقد األمم املتحدة للعمل
من أج ددل التا ددذي ددة ج2025-2016هت ،وواق ددا لربن ددامج العم ددل املتع دددد الس د د د د د ددنوات لل ة 2019-2018
وباالس د د د د د ددتعانة باملوارد الطوعية وبإعادة ترتي األولويات القائمة ،اختص د د د د د دداص د د د د د ددات لعملية التقارب بل
السياسات وصوالحت إىل وضع خطوط توجيهية طوعية خاصة بالنظم الاذائية والتاذية ،لعرضها على انلسة
العامة للجنة يف دوررا اخلامسة واألربعل .وسوف يُس شد يف ذلن بتقرير اريق اخلرباء الرايع املستوى عن
التاددذيددة والنظم الاددذائيددة ،ا د د د د د د دالحت عن نتددائج أنشد د د د د د دطددة اللجنددة مددا بل الدددورات يف ال ة 2017-2016
واملناقشات املتصلة بالتاذية يف الدورة الرابعة واألربعل للجنة.

رابعا -التقارب بين السياسات
ا
ابعا (أ)  -الحراجة المستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية
را
 -20أثنت اللجنة مع التقدير على تقرير اريق اخلرباء الرايع املسددتوى بشددو اذراجة املسددتدامة من أجل األمن الاذائي
والتاذية ،والعرة الذي ق ودمن الس د د دديد  ،Terence Sunderlandقائد ال ريق املس د د ددؤو عن املش د د ددروع التابع ل ريق اخلرباء
الرايع املستوى ،عن األدلة الرئيسية ذات الصلة املتعلقة بالسياسات الواردة يف التقرير .وعرة سعادة السيد أكرم شهي ،
رئيس ننة الاابات يف املنظمة ،وجهات نظر حو كي ية اس د د ددتخدام عمل اللجنة والتوص د د دديات يف جما الس د د دياس د د ددات اليت
وضد د د ددعتها اللجنة يف سد د د ددياا ننة الاابات وكي ميكن أ تؤدي إىل حتقيق املزيد من التنسد د د دديق ،مع اإلش د د د دارة إىل أ ننة
الاابات س د د د د ددتنظر يف نتائج اللجنة يف دوررا اليت س د د د د ددتعقد يف عام  .2018يف حل ق ودم س د د د د ددعادة François Pythoud
جس ددويسد دراهت ،مقرر عملية اللجنة اخلاص ددة بالتقارب بل الس ددياس ددات ،التوص دديات املق حة يف جما الس ددياس ددات واملنبثقة عن
املناقشات اليت دارت بل أع اء اللجنة وأصحاب املصلحة اآلخرين.
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وإ اللجنة:
جأهت

شجعت مجيع أصحاب املصلحة على نشر التوصيات على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية،
و
واالس د د د د ددت ادة من تطبيقها عند ص د د د د ددياغة االسد د د د د د اتيجيات والس د د د د ددياس د د د د ددات والربامج ودعم هذا التطبيق،
حس االقت اء؛

جبهت وأشد د ددارت إىل أمهية تن يذ صد د ددكو السد د ددياسد د ددات العاملية القائمة املتعلقة بالاابات ،وال سد د دديما خطة األمم
املتحدة االس د د د د د اتيجية للاابات لل ة  2030–2017واالت اقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصد د د د ددلة،
بالنسبة إىل أصحاب املصلحة يف اللجنة؛
ججهت وأوص د ددت بو يتاح يف املس د ددتقبل املزيد من الوقت لعملية اللجنة اخلاص د ددة بالتقارب بل الس د ددياس د ددات بعد
إصدار تقارير اريق اخلرباء الرايع املستوى؛
جدهت

دجعت مكت اللجنة على النظر يف عقد اجتماع حم ودد ودعوة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
وش د د د د د د و
ملناقشددة الق ددايا اليت مل تناقر مبا اين الك اية خال عملية التقارب بل السددياسددات ،مبا يف ذلن العالقة
بل املزارع التجارية واألمن الاذائي والتاذية ،وطلبت إىل أمانة اللجنة رس د د د د ددم خرائ للتوص د د د د دديات وربطها
باألهداف واملقاص د ددد ذات الص د ددلة من أهداف التنمية املس د ددتدامة ،رهنحتا بتواار املوارد املتاحة وحجم العمل
يف اللجنة؛

دجعت على إحالة هذه التوصدديات اخلاصددة بالسددياسددات إىل األجهزة املعنية بوضددع السددياسددات ،مبا يف
جههت وشد و
ذلن ننة الزراعة وننة الاابات ومنتدى األمم املتحدة الرايع املسد ددتوى السد ددياسد ددي ومنتدى األمم املتحدة
املعين بالاابات وات اقية التنوع البيولوجي.
******************************

3
تنوع نظمها اإليكولوجية وتص ددورات اإلنس ددا واس ددتخداماتن ،بص ددورة
 -22وتس دداهم الاابات واألش ددجار  ،من خال و
مباش ددرة وغري مباش ددرة يف حتقيق األمن الاذائي والتاذية بوش ددكا عديدة وعلى مس ددتويات خمتل ة .وت اوح هذه املس ددامهات
وتنوعن وتش د ددكل
حبسد د د أنواع الاابات وطريقة إداررا .وتس د دداهم األغذية املس د ددتمدة من الاابات يف جودة النظام الاذائي و
شددبكات أما يف ال ات اليت تندر ايها األغذية لل ئات املعتمدة بصددورة مباشددرة على الاابات لتومل سددبل عيشددها .وهي
وتؤمن األغذية الربيوة املس د د د ددتمدة من الاابات أطعمة ماذية
دورا كآليات للتعامل مع الص د د د دددمات واألزمات .و
تؤدي كذلن حت
ددرا رئيسد د د دديحتا للطاقة
منوعة ملاليل النسد د د دداء والرجا واألط ا يف املناطق الري ية .ويُع ود الوقود اخلشد د د ددل مصد د د د حت
وأمناطحتا غذائية و
لكل أس ددرة من أص ددل ثالث أس ددر معيش ددية يف العامل .وتولود الاابات الدخل للس ددكا
املس ددتخدمة يف الطهي ولتعقيم املياه و
احملليل وتوار خدمات النظام اإليكولوجي األس دداس ددية وال ددرورية للزراعة املس ددتدامة من خال تنظيم تداقات املياه وتثبيت
ال بة واحملااظة على خصوبة ال بة وتنظيم املناخ وتواري موئل للملقحات وامل سات الربيوة لآلاات الزراعية.

3

تشمل ائة األ شجار الواقعة خارج الاابات جمموعة منوعة من النظم الزراعية ختتل للااية من حي نطاقارا وتوثريها على األمن الاذائي والتاذية.
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 -23غري أ و تايري وجهة اس د ددتخدام األراض د ددي للزراعة ب عل ارت اع الطل وتدهور األراض د ددي ال يزا يش د ددكل الس د ددب
ككل ،حي أنن مسد ددؤو عن نسد ددبة ت اوح بل  70و 80يف املائة تقريبحتا 4من
الرئيسد ددي إلزالة الاابات على مسد ددتوى العامل و
اخلس د د د د ددارة اإلمجالية من الاابات ولذلن توثريات س د د د د ددلبية على البيئة وعلى ماليل الش د د د د ددعوب األص د د د د ددلية واجملتمعات احمللية
وأصددحاب اذيازات الصددارية .ولن يكو باإلمكا حتقيق الزراعة املسددتدامة واألمن الاذائي والتاذية احمل وس دنة على حسدداب
الاابات ومن دونا .وال ب ود من وجود تنسدديق أا ددل لسددياسددات اسددتخدام األراضددي لل ويج للزراعة املسددتدامة اليت تسددت يد
من وجود نظم إيكولوجية سليمة ومستدامة ومنتجة للاابات واألشجار.
 -24وقد متوت صياغة التوصيات التالية استناداحت إىل االستنتاجات الرئيسية املنبثقة عن تقرير اريق اخلرباء الرايع املستوى
املعين باألمن الاذائي والتاذية والتابع للجنة األمن الاذائي العاملي جاريق اخلرباءهت عن اذراجة املس د د د د د ددتدامة من أجل األمن
الاذائي والتاذية .والارة منها هو تعزيز مسامهات اإلدارة املستدامة للاابات واألشجار يف حتقيق األمن الاذائي والتاذية
واملس د ددامهة يف اإلعما املطرد للحق يف غذاء كاف ،يف س د ددياا األمن الاذائي الوطين وض د ددمن الس د ددياا العام لتحقيق خطة
التنمية املستدامة لعام  ،2030إقر حتارا بالدور األساسي الذي ت طلع بن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشو اذوكمة املسؤولة
ذيازة األراضد د د ددي ومصد د د ددايد األمسا والاابات يف سد د د ددياا األمن الاذائي الوطين ودور إعال األمم املتحدة بشد د د ددو حقوا
وتكمل التوصد د د دديات اخلطة االس د د د د اتيجية للاابات لل ة  2030-2017اليت اعتمدرا حديثحتا األمم
الشد د د ددعوب األصد د د ددلية .و
املتحدة وتستند أي حت ا إىل ات اقية التنوع البيولوجي ،حس االقت اء.
 -25وإضااة إىل ما تقدم ويف السياا ن سن ،يتسم تن يذ التوصيات مبا يستجي للمسائل اننسانية باألمهية وبالتا
حقوقهن والن اذ إىل الاابات وحيازة األراضددي وإىل
اإ و تشددجيع املسدداواة بل اننسددل ومتكل النسدداء وال تيات مع اح ام
و
خدمات الدعم الزراعية واذرجية وبناء القدرات وتشددجيع املشدداركة العادلة للمرأة يف صددنع القرارات ،كلها عناصددر أسدداسددية
لتحقيق األمن الاذائي والتاذية وينباي مراعارا يف مجيع التوصيات املتعلقة بالسياسات.
 -26وتتسددم هذه التوصدديات بومهية خاصددة من أجل تلبية احتياجات الشددعوب األصددلية واجملتمعات احمللية وأصددحاب
اذيازات الصارية خاصة الشعوب املعتمدة على الاابات اليت تربطها عالقة روحانية وثقااية واجتماعية وسياسية واقتصادية
بالاابات .وتش د د ددمل تلن الش د د ددعوب الص د د دديادين يف الاابات والقيمل على القطاف والعاملل ايها .وهم يندرجو ض د د ددمن
جمموعة أصحاب اذيازات الصارية الذين يسامهو إىل حد كبري يف اإلنتاج العاملي لألغذية.

التوصيات
تتوجن هذه التوصد د دديات يف املقام األو إىل اذكومات لارة وضد د ددع السد د ددياسد د ددات العامة ،ولكنها موجهة أي د د ددا إىل مجيع
أصددحاب املصددلحة الذين يقومو بدور يف حتقيق األمن الاذائي والتاذية .وهذه التوصدديات طوعية وغري ملزمة وردف إىل
دابقا من خال منتجات وتوص د دديات أخرى
اس د ددتكما  ،وليس إىل إعادة ص د ددياغة ،التوجيهات ذات الص د ددلة اليت أتيحت س د د حت
للجنة األمن الاذائي العاملي متعلقة بالسياسات.
4

حالة الاابات يف العامل ،منظمة األغذية والزراعة .2016 ،تقرير اريق اخلرباء الرايع املستوى عن اذراجة املستدامة من أجل األمن الاذائي والتاذية.2017 ،
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أول -اإلقرار ب أأيهمي أأة الغ أأاب أأات واأل أ أ أ أ أج أأار ب أأالنس أ أ أ أ أا أأة إل األبع أأا األربع أأة لألمن الغ أأذائي والتغ أأذي أأة
ا
والتوعية بها والتشجيع عل تعزيز ورها5
جأهت

اإلقرار باذاجة إىل تعزيز مسامهة الاابات واألشجار ،ضمن اسي ساء املناظر الطبيعية ،يف تواري خدمات
النظام اإليكولوجي األساسية من أجل دعم اإلنتاج الزراعي واستعادة إنتاجية األراضي؛

جبهت واإلقرار باملمارس ددات التقليدية املناس ددبة وباملس ددامهة األس دداس ددية اليت تقدمها الش ددعوب األص ددلية واجملتمعات
احمللية وأصددحاب اذيازات الصددارية عند إدارة األراضددي والاابات واألشددجار على حنو مسددتدام ومتكامل،
مبوازاة حتقيق األمن الاذائي والتاذية ،واإلقرار بتلن املمارسات واملسامهة؛
ججهت واإلقرار بالدور اذيوي للحراجة بالنسبة إىل سبل العير والتنمية املستدامة يف أرجاء العامل كااة.
ثانياا -بلورة واسأأتاداا المعارف المتةأألة بالسأأياسأأات بشأأين المسأأاهمات الماا أأرة ولير الماا أأرة للغابات
واأل جار في األمن الغذائي والتغذية
جأهت

اختاذ تدابري إلبالغ واضددعي السددياسددات اخلاصددة باألمن الاذائي والتاذية ومطبقيها وتدريبهم بشددو أمهية
اإلدارة املسد د ددتدامة للاابات واألشد د ددجار بالنسد د ددبة إىل األمن الاذائي والتاذية وذلن باسد د ددتخدام منهجيات
تشاركية لتوليد املعراة بشو مسامهات الاابات واألشجار يف األمن الاذائي والتاذية على نطاقات ا ائية
وزمانية خمتل ة ،مع اإلقرار بو و الشد د د ددعوب األصد د د ددلية واجملتمعات احمللية وأصد د د ددحاب اذيازات الصد د د ددارية هم
أصحاب املعارف التقليدية؛

جبهت وبناء القدرات الالزمة وتواري التدري املهين والتايريات التنظيمية الالزمة للمشد د دداركة يف البحوث وحتسد د ددل
مجع البيانات وتواري خدمات اإلرشاد؛
ججهت وتصميم املعايري القياسية ومجع البيانات امل صلة حبس اننس والعمر ومعايري اجتماعية أخرى؛
جدهت

وحتس د د د د ددل عملية مجع البيانات بص د د د د ددورة منهجية وعرب القطاعات يف نظم رص د د د د ددد األمن الاذائي والتاذية
واذراجة ،يف ما يتعلق باس د د ددتخدام األغذية الربيوة جاذيوانات والنباتات وال طرياتهت واملنتجات اذرجية ،مبا
وتنوعن ،والتخ ي من وطوة ال قر ولألغراة
يف ذلن بالنس ددبة إىل احملتوى الاذائي وجودة النم الاذائي و
الصحية والطبيوة ،ا الحت عن التوثريات على اذصاد؛

جهدهت وإجراء مزيد من البحوث عن مسامهة األنواع املهملة والقليلة االستعما يف حتقيق األمن الاذائي والتاذية
وعن العالقات بل األش د ددجار وعمليات اإلنتاج الزراعي يف نظم الزراعة اذرجية ،ا د د دالحت عن املعارف عن
التنوع غري املعروف للااية للموارد الوراثية اذرجية اليت قد ت يد يف تلبية االحتياجات البشد د د د د د درية من أجل
األمن الاذائي والتاذية.
5

األبعاد األربعة لألمن الاذائي هي :النفاذ والتوافر والستاداا والستقرار.
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ثالثاا -وضأ أ أأع وتطاي ورصأ أ أأد سأ أ أأياسأ أ أأات لم ارة المتةاملة للزراعة والغابات من أجل تحسأ أ أأين واسأ أ أأتدامة
األمن الغذائي والتغذية
إىل الدو  ،للقيام مبا يلي:
جأهت

التش د د د د د ددجيع على اتباع نج متكامل مبا يش د د د د د ددمل احملور القائم بل الاابات والزراعة واملياه واألمن الاذائي
والتاذية لتعزيز التقارب بل الس د د د ددياس د د د ددات عرب خمتل القطاعات وعلى نطاقات خمتل ة من خال توطيد
التنسيق بل القطاعات بواسطة عملية تشاركية وشاملة؛

جبهت وتواري االش اطات املؤسسية واملالية والدعم للسياسات إلدراج األبعاد اليت تعزز قدرة الاابات واألشجار
على الصمود ضمن السياسات والربامج الزراعية واملتصلة باألمن الاذائي والتاذية؛
ججهت واح ام حقوا املرأة ومحايتها وإعماهلا يف قطاعي الاابات والزراعة ومعانة االختالاات اننس د د د د د ددانية اليت
تؤثر سلبحتا على األمن الاذائي والتاذية؛

جدهت

ووض د د د ددع س د د د ددياس د د د ددات وتدابري تش د د د داركية للتخطي اذرجي واإلدارة اذرجية وال ويج هلا مبا يعزز الن اذ إىل
املنتجات الاذائية اهلامة املس ددتمدة من الاابات للش ددعوب األص ددلية واجملتمعات احمللية وأص ددحاب اذيازات
الصارية؛

جهدهت وتشددجيع صددو الاابات وجتديد الاابات األصددلية واسددتعادة الاابات املتدهورة ،حس د االقت دداء ،ا دالحت
عن تطوير نظم الزراعة اذرجية؛
جوهت وإعطدداء حوااز لتواري خدددمددات النظددام اإليكولوجي القددائمددة على الاددابددات واليت تعود بددالن ع على الزراعددة
املستدامة واألمن الاذائي والتاذية.
إىل أصحاب املصلحة كااة ،للقيام مبا يلي:
جزهت

وزيادة االسددتثمارات يف البحوث إلرسدداء املمارسددات انيدة وتشددجيعها وتعميمها يف نظم الزراعة واذراجة
والزراعة اذرجية ضمن اسي ساء املناظر الطبيعية املتكاملة؛

جحهت وتش د د د د د ددجيع التخطي املتكامل واإلدارة التكيو ية احمللية للمناظر الطبيعية ،مبا يف ذلن النظم اجملتمعية ،مع
اإلقرار بالوظائ واالس د ددتخدامات املتعددة للاابات واألش د ددجار مبا يس د دداهم يف تعزيز قدرة املناظر الطبيعية
واجملتمعات احمللية وسبل العير على الصمود؛
جطهت والتش د د د د د ددجيع على اتبدداع نج مراع للتاددذيددة جيمع بل األهددداف املتعددددة لألمن الاددذائي والتاددذيددة واإلدارة
املستدامة للاابات واستخدام األراضي وصو التنوع البيولوجي؛
جيهت والتش ددجيع على تواري الدعم ال ين املناسد د وخدمات اإلرش دداد والتدري ألص ددحاب املص ددلحة ،ال س دديما
اجملموعات ال عي ة؛
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ج هت وزيادة االتساا بل اإلنتاجية الزراعية وصو الاابات لتخ ي ال ا على الاابات؛
ج هت تعميم املساواة بل اننسل ومتكل املرأة عرب املؤسسات والسياسات والربامج اذرجية لتشجيع قيادة املرأة
ون اذها إىل املوارد اذرجية والتحكم هبا ،ا الحت عن ارص الدخل لتحقيق األمن الاذائي والتاذية؛
جمهت

ال ويج لنظم الطداقدة املتجدددة املنخ د د د د د د ددة الكربو لتحقيق األمن الادذائي والتادذيدة وإدراجهدا يف خط
اإلدارة اذرجية املسددتدامة ،مبا يف ذلن على نطاا صدداري مدعومة من الشددعوب األصددلية واجملتمعات احمللية
وأص ددحاب املص ددلحة لتحقيق منااع متعددة على غرار الن اذ العاد إىل الوقود إلعداد الطعام واالس ددتثمار
يف االبتكارات االجتماعية وال نية ،خاصددة من أجل اذد قدر املسددتطاع من املخاطر على الصددحة املتصددلة
باستخدام حط الوقود؛

ج هت وزيادة االسددتثمارات العامة واخلاصددة املسددؤولة لدعم املشدداريع القائمة على الاابات بقيادة اجملتمعات احمللية
من أجل سبل عير مستدامة.
ابعا -تش أ أأجيع تنفيذ الاطوط التوجيهية الطوعية من أجل اإلعمال المطر للح في لذاء كاف في س أ أأياق
را
األمن الغذائي الوطني والاطوط التوجيهية الطوعية بشأ أ أ أ أأين الحوكمة المس أ أ أ أ أ ولة لحيا ة األراضأ أ أ أ أأي
ومةايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني
جأهت

ال ويج للسد ددياسد ددات والتش د دريعات والربامج املتصد ددلة بالاابات واألشد ددجار واألراضد ددي الزراعية ،اسد ددتناداحت إىل
مبادئ اخلطوط التوجيهية الطوعية ،اليت حت م وتك ل حقوا اذيازة املش د د د د د ددروعة للش د د د د د ددعوب األص د د د د د ددلية
واجملتمعات احمللية وأصحاب اذيازات الصارية واملوااقة اذرة واملسبقة وعن علم للشعوب األصلية؛

جبهت والتعاو مع الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وأصحاب اذيازات الصارية إلعداد مبادرات قائمة على
اخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل تعزيز إنتاجية النظم املس د د د ددتندة إىل الاابات واألش د د د ددجار وقدررا على
الصمود وإدراج هذه املبادرات يف السياسات والربامج واملمارسات؛
ججهت وتيس د ددري الن اذ إىل املوارد من الاابات واألش د ددجار واس د ددتخدامها على حنو مس د ددتدام ،ا د د دالحت عن الن اذ إىل
األسواا 6بالنسبة إىل الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وأصحاب اذيازات الصارية من أجل اإلعما
املطرد ذقها يف الاذاء الكايف يف س د ددياا األمن الاذائي الوطين والقوانل الوطنية وحقوا اذيازة املش د ددروعة
واستخدام املوارد؛
جدهت

وتطبيق مبادئ االس د د ددتثمارات املس د د ددؤولة يف الزراعة ونظم األغذية على مجيع أنواع وأحجام االس د د ددتثمارات
الزراعية ،مبا يف ذلن مصايد األمسا والاابات والثروة اذيوانية لتعزيز األمن الاذائي والتاذية.
******************************

6

متاشيحتا مع توصيات اللجنة بشو رب أصحاب اذيازات الصارية باألسواا.
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ابعا (ب)  -نتائج منتدى تمةين المرأة في سياق األمن الغذائي والتغذية
الاند ر ا
-27

إ اللجنة:
جأهت

أعربت عن تقديرها للس د د د د د دديدة  Helen Hakenaعلى الكلمة الرئيس د د د د د ددية اليت ألقتها عن التحديات اليت
تع ة س ددبيل حتقيق املس دداواة بل اننس ددل يف بابوا غينيا انديدة وعن دور املرأة يف تعزيز الس ددالم ومحاية
البيئة وضما األمن الاذائي والتاذية؛

ورحبت مبنتدى متكل املرأة يف س د د ددياا األمن الاذائي والتاذية الذي ش د د ددهد مش د د دداركة جمموعة واس د د ددعة من
جبهت و
أص ددحاب املص ددلحة ملناقش ددة التحديات اليت ال تزا تع ة س ددبيل متكل املرأة وللتوص ددل إىل اهم مشد د
للحاجة إىل حتقيق املساواة بل اننسل واإلعما الكامل ذقوا املرأة يف سياا األمن الاذائي والتاذية؛
املبل يف الوثيق ددة  CFS 2017/44/7جمنت دددى نن ددة األمن
ججهت وأخ ددذت عل حتم دا بنت ددائج املنت دددى ،على النحو و
الاذائي العاملي بشو متكل املرأة يف سياا األمن الاذائي والتاذية  -ملخص الرئيس مع م سودة نتائجهت،
ول تت على وجن اخلص ددوص االنتباه إىل ض ددرورة أ ت ي اذكومات بالتزامارا ب ددما املس داواة بل الرجل
واملرأة ،وال تيا وال تيات يف سياا األمن الاذائي والتاذية من خال ترمجة تلن االلتزامات إىل سياسات
وبرامج واستثمارات وطنية وموارد بشرية ومالية كااية؛
جدهت

وس د د دلوطت ال د ددوء على ض د ددرورة العمل من أجل تن يذ ات اقية األمم املتحدة للق د دداء على مجيع أش د ددكا
التمييز ضد املرأة ،وال سيما توصيتها العامة رقم  34ج2016هت بشو حقوا املرأة الري ية؛

جههت وشد د وددت على أمهية تعميم املس دداواة بل اننس ددل وحقوا ال تيات والنس دداء ومتكل املرأة يف س ددياا األمن
الاذائي والتاذية يف مجيع مسارات عمل اللجنة ومنتجارا ووثائقها.

التوسع الحضري والتحول الريفي والنعةاسات عل األمن الغذائي والتغذية
ابعا (ج) ّ -
را
 -28إ و اللجنة:
جأهت

أعربت عن تقديرها لعمل جمموعة العمل امل توحة الع د د د د ددوية املعنية بالتو وس د د د د دع اذ د د د د ددري والتحو الري ي
واالنعكاسات على األمن الاذائي والتاذية ،اليت يرأسها سعادة  Hans Hoogeveenجهولنداهت؛

جبهت وإذ ذ وكرت بال قرة  32جهد د ددهت من التقرير النهائي للدورة الثالثة واألربعل للجنة ،أثنت على جتميع التجارب
والنهج الس د ددياس د دداتية ال عالة الواردة يف الوثيقة  CFS 2017/44/6املعنونة "معانة األمن الاذائي والتاذية
تاري الديناميكيات الري ية واذ د درية :التجارب والنهج ال عالة يف جما السد ددياسد ددات" باعتبار ذلن
ظل و
يف و
عملية م يدة لإلحاطة واملسدداعدة على بلورة اهم مشد للمسددائل بل أصددحاب املصددلحة يف اللجنة ورمبا
إلرساء األساس الذي تستند إلين اللجنة يف عملها الساعي إىل حتقيق التقارب بل السياسات وتنسيقها؛
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علما باجملاالت املواضد د دديعية احمل وددة يف الوثيقة على أنا املدخل إىل معانة األمن الاذائي والتاذية
ججهت وأخذت حت
ظل الرواب القائمة بل املناطق الري ية واذ درية وبال جوات اليت تشدوب املعارف وباالنعكاسدات على
يف و
السياسات املنبثقة عن االستعراة؛
جدهت

علما بنتائج مناقش ددات جمموعة العمل امل توحة الع ددوية ،خاص ددة اجملاالت اليت ح وددها األع دداء
وأخذت حت
واملشددارنو علی أنا تتطل املزيد من االهتمام ،وهي :ج1هت انعكاسددات التوسددع اذ ددري والتحو الري ي
علی األمن الاذائي والتاذية لل ئات األشد د ددد ضد د ددع ا وعلی اجملموعات ذات الدخل املنخ ض جأصد د ددحاب
اذيازات الص د د ددارية ،واألش د د ددخاص الذين ال ميلكو أرض د د ددا ،واملشد د د د و الص د د ددااو لألغذية ،وجتار القطاع
غري الرمسي ،واملس د د د د د ددتهلكو ذوي الدخل املنخ ض يف املناطق اذ د د د د د د دريةهت؛ ج2هت ومعانة اجملاالت املعنية
ج1هت من خال تعزيز مشدداركة الشددباب والنسدداء وعملهم يف النظم الاذائية على امتداد السددلسددلة املتواصددلة
بل املناطق الري ية واذ د د د د ددرية ،مبا يف ذلن رب املنتجل باألس د د د د دواا؛ ج3هت ووضد د د د ددع رلية للنظم الاذائية؛
ج4هت واذوكمة احمللية واإلقليمية لألمن الاذائي والتاذية ودور املد الصارية/املتوسطة؛

جههت ووااقت على ضرورة أ تواصل اللجنة عملها يف عام  2018من أجل االضطالع بعمل استكشايف آخر
من خال تنظيم حدثل اثنل خال ا ة ما بل الدورات هبدف التوصل خال الدورة اخلامسة واألربعل
للجنة إىل حتديد جدوى العمل اهلادف إىل حتقيق التقارب بل الس ددياس ددات دعما للحكومات وغريها من
تاري
ظل و
أصد د د د د د د حاب املص د د د د د ددلحة على الص د د د د د ددعيدين الوطين واحمللي يف معانة األمن الاذائي والتاذية يف و
مبل يف ال قرات  27-19من برنددامج عمددل اللجنددة املتعدددد
الددديندداميكيددات الري يددة واذ د د د د د د دريددة ،كمددا هو و
السنوات لل ة .2019-2018

خامسا -آخر المعلومات عن مسارات عمل اللجنة وأنشطتها
ا

خامسا (أ)  -برنامج العمل المتعد السنوات للجنة األمن الغذائي العالمي
للفترة 2019-2018
 -29نظرت اللجنددة يف الوثيقددة  CFS 2017/44/8.Rev.1بعنوا "برنددامج العمددل املتعدددد الس د د د د د ددنوات للجنددة األمن
الاذائي العاملي لل ة  ،"2019-2018على حنو ما ق ودمن الس دديد  Md Mafizur Rahmanجبناالديرهت ،رئيس جمموعة
العمل امل توحة الع وية املعنيوة بربنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات جبرنامج العملهت.
-30

وإ اللجنة:
جأهت

املعنية بربنامج العمل املتعدد الس د د د د د ددنوات
أعربت عن تقديرها لعمل جمموعة العمل امل توحة الع د د د د د ددوية و
ججمموعة العملهت؛

جبهت واعتمدت برنامج عمل اللجنة املتعدد الس د د د د د ددنوات لل ة  2019-2018الذي يق ودم حملة عامة عن رلية
اللجنة ،وأهداف مس د د د د ددارات عمل اللجنة املس د د د د ددتقبلية ونتائجها املتوقعة وعمليارا ،واالنعكاس د د د د ددات على
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امليزانية ،مبا يف ذلن التقارير اليت س د د د د د دديع ودها اريق اخلرباء الرايع املس د د د د د ددتوى املعين باألمن الاذائي والتاذية
جاريق اخلرباءهت؛
ججهت وأشددارت إىل أ تن يذ برنامج العمل سدديكو مرهونحتا بتواار املوارد الكااية ودعت مجيع أصددحاب املصددلحة
إىل املسد د ددامهة يف سد د ددد ال جوة املالية القائمة ،مع اإلقرار بو التمويل اخلاص ب ريق اخلرباء الرايع املسد د ددتوى
وآليددة اجملتمع املدددين يتم تاطيتددن بددالكددامددل من املوارد الطوعيددة وبددونددن يعدداين من اجوة مزمنددة؛ وطلبددت إىل
مكت اللجنة إبقاء الوضع قيد االستعراة؛
جدهت

علما باملذكرة الثانية اليت أعدها اريق اخلرباء بش د د د د ددو الق د د د د ددايا اذرجة والناش د د د د ددئة لألمن الاذائي
وأخذت حت
مهما من أجل املناقشات املقبلة املتعلوقة بإعداد برامج العمل يف املستقبل؛
عنصرا حت
والتاذية بوص ها حت

جههت وشددددت على أمهية وجود برنامج عمل جمد متعدد السددنوات من حي الوقت واملوارد البش درية واملالية وضددرورة
اذ ود من عدد مس د د د ددارات العمل املوازية ،إقر حتارا منها بو و العناص د د د ددر واملبادئ التوجيهية للعمل املس د د د ددتقبلي املتعلوق
بإعداد برنامج عمل اللجنة ،مبا يف ذلن م ودتن وم ددمونن االسد اتيجي وارتباطن بامليزانية ،سدتعتمد على حصدديلة
املناقشات املتعلوقة مبتابعة تقييم اللجنة الذي سيعرة خال دوررا اخلامسة واألربعل يف عام 2018؛
جمددا على أمهية متابعة تقييم اللجنة واذاجة إىل ت ادي إطالا مس د د د د د ددارات عمل جديدة قبل
جوهت وأكدت حت
االنتهاء من املسارات اذالية ،وأوصت بو تقتصر تقارير اريق اخلرباء على تقرير واحد يف السنة.

خامسا (ب)  -اإلطار الستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية  -تحديث وري
ا
 -31نظرت اللجندة يف الوثيقدة  CFS 2017/44/10 Rev.1املعنوندة "اإلطدار االسد د د د د د د اتيجي العداملي لألمن الادذائي
والتاذية  -نسد ددخة عام  ،"2017على حنو ما ق ودمتن السد دديدة  Fernanda Mansur Tansiniجالربازيلهت ،رئيسد ددة جمموعة
العمل امل توحة الع وية املعنية باإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية.
-32

وإ و اللجنة:
جأهت

أعربت عن تقديرها لعمل جمموعة العمل امل توحة الع د د د د د ددوية املعنية باإلطار االس د د د د د د اتيجي العاملي لألمن
ت بانتهاء واليتها بش د د ددكل إجيال من خال وض د د ددع
الاذائي والتاذية جاإلطار االسد د د د اتيجي العامليهت ،وأقر و
الصياة النهائية للتحدي الدوري لإلطار االس اتيجي العاملي؛

جبهت وأقورت النس د د د دخة املن وقحة من اإلطار االس د د د د اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية ،اليت تعترب أو حتدي
واقا للقرار الذي اختذتن انلس د د د ددة العامة يف
دوري تقوم بن اللجنة ،وأشد د د د دارت إىل أ هذا التحدي قد مت حت
عد ددام  72013ويف ض د د د د د ددوء التوجيهد ددات املد دددرجد ددة يف برند ددامج عمد ددل اللجند ددة املتعد دددد الس د د د د د ددنوات لل ة
8
2017-2016؛

7
8

ال قرة 58جأهت يف الوثيقة  ،CFS 2013/40 Final Reportوال قرات  3و4جبهت و 5يف الوثيقة .CFS 2013/40/5 Rev.1
ال قرات من  36إىل  39يف الوثيقة .CFS 2015/42/12
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ورحبت بوض ددع النس ددخة اإللك ونية لإلطار االسد د اتيجي العاملي باعتبارها أداة عملية وس ددهلة االس ددتخدام
ججهت و
والنشر http://www.fao.org/cfs/home/products/onlinegsf/ar/؛
جدهت

ووااقت على أ جتري أمانة اللجنة التحديثات السنوية املقبلة لإلطار االس اتيجي العاملي بعد كل جلسة
عامة ودعت جمموعة العمل املعنية بربنامج العمل املتعدد السددنوات إىل النظر يف ما إذا كانت هنا حاجة
إىل إجراء حتدي دوري جديد بعد أربع سنوات؛

دجعت مجيع أص د ددحاب املص د ددلحة يف اللجنة على اختاذ إجراءات ،على املس د ددتويات الوطنية واإلقليمية
جههت وش د د و
والعاملية ،من أجل تيسري نشر اإلطار االس اتيجي العاملي والتشجيع على استخدامن.

خامسا (ج)  -رصد كفاءة لجنة األمن الغذائي العالمي
 -33نظرت اللجنة يف الوثيقة  CFS 2017/44/11املعنونة "رصددد تن يذ املنتجات الرئيسددية للجنة بشددو السددياسددات
وتوصيات اللجنة األخرى بشو السياسات" ،واليت عرضتها رئيسة اللجنة بالنيابة عن السيد  Robert Sabiitiجأوغنداهت،
رئيس جمموعة العمل امل توحة الع وية املعنية بالرصد.
-34

وإ و اللجنة:
جأهت

جمددا على أمهية وظي ة
أعربت عن تقديرها لعمل جمموعة العمل امل توحة الع وية املعنية بالرصد وأكدت حت
الرصد بالنسبة إىل اللجنة؛

ت الوثيقة جCFS 2017/44/11هت اليت تعرة النهج الواج اتباعن لرص د د ددد تن يذ املنتجات الرئيس د د ددية
جبهت وأقر و
للجنة بش د د د د د ددو الس د د د د د ددياس د د د د د ددات ،متاش د د د د د دديا مع القرارات الص د د د د د ددادرة عن اللجنة يف دوررا الثالثة واألربعل
جالوثيقتا  CFS 2016/43 Final ReportوCFS 2016/43/7هت ،وتوص د دديات اللجنة األخرى بش د ددو
السياسات ،على النحو التا :



املنتجات الرئيس ددية للجنة اخلاص ددة بالس ددياس ددات من خال عقد حدث مواض دديعي عاملي يف انلس ددة
العامة كل سنتل؛
خمصص ،بالنظر
وتوصيات اللجنة األخرى اخلاصة بالسياسات من خال عقد أحداث على أساس و
إىل أمهية رص د ددد هذه التوص د دديات ومس د ددامهتن احملتملة يف جدو األعما العاملي حو األمن الاذائي
والتاذية ويف تواار املوارد .وستنظم هذه األحداث خال أسبوع انعقاد انلسة العامة أو ا ة ما بل
الدورات رهنا ،ض د د ددمن مجلة أمور أخرى ،مبا ُُددد من أهداف وباإلطار الزمين لإلس د د ددهام يف جدو
األعما العاملي.

ججهت ووااقت على عقد األحداث املواض دديعية العاملية الثالثة املقبلة خال الدورات اخلامس ددة واألربعل والس ددابعة
واألربعل والتاس د د ددعة واألربعل للجنة على التوا  ،وذلن من أجل تباد التجارب واس د د ددتعراة اس د د ددتخدام
وتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعما املطرد للحق يف غذاء كاف يف س د د د د د ددياا األمن الاذائي
الوطين يف عددام  ،2018وإطددار العمددل بشد د د د د د ددو األمن الاددذائي والتاددذيددة يف ظددل األزمددات املمتدددة يف عددام
 ،2020واملبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية يف عام 2022؛
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جدهت

وطلبت إىل املكت أ يقوم ،بالتشاور مع اجملموعة االستشارية وجمموعة العمل املعنية بالرصد يف اجتماع
يُعقد ملرة واحدة ،باإلشراف على التح ري للحدث املواضيعي العاملي خال انلسة العامة يف عام 2018
واألحداث املنظمة لرصددد توصدديات اللجنة األخرى بشددو السددياسددات خال أسددبوع انلسددة العامة أو ا ة
ما بل الدورات ،رهنا بتواار املوارد؛

جههت وأقورت بومهية متابعة القرارات السددابقة للجنة اصددوص الرصددد يف سددياا خطة عمل اللجنة بشددو التقييم،
رهنا بتواار املوارد؛
جوهت وأقورت بإمكانية إعادة النظر يف اذاجة إىل جمموعة العمل املعنية بالرصد د ددد ودورها يف ضد د ددوء قرارات اللجنة
املتصلة مبتابعة التقييم املستقل للجنة.

سا س ا -الستجابة للتقييم المستقل للجنة األمن الغذائي العالمي
الرد على تقييم اللجنة"،
 -35نظرت اللجنة يف الوثيقة  CFS 2017/44/12 Rev.1املعنونة "تقرير املش د د دداورة إلعداد و
على حنو ما ق ودمن الس د دديد خالد الطويل جمجهورية مص د ددر العربيةهت والس د دديد  Jón Erlingur Jónassonجآيس د ددلنداهت اللذا
اش كا يف تيسري على العملية.
-36

وإ اللجنة:
جأهت

أعربت عن تقديرها ل ريق التقييم برئاسد د ددة السد د دديدة  Angela Besterعلى جودة التقييم املسد د ددتقل للجنة
الرد على التقييم إىل
وللس دديد خالد الطويل والس دديد  ،Jón Erlingur Jónassonلتيس ددريمها عملية إعداد و
حل انعقاد الدورة الرابعة واألربعل للجنة األمن الاذائي العاملي؛

الرد على تقييم اللجنة" جالوثيقة CFS 2017/44/12 Rev.1هت؛
جبهت وصادقت على "تقرير املشاورة إلعداد و
ججهت وطلبت إىل املكت  ،بعد التشداور مع اجملموعة االسدتشدارية ،التماس إسدهامات إضدااية حسد االقت داء،
هبدف:






وض ددع الص ددياة النهائية خلطة العمل للنظر ايها واملص ددادقة عليها يف الدورة اخلامس ددة واألربعل للجنة،
الرد على مجيع
كما هو ُمش د ددار إلين يف امللحق  1بالوثيقة  ،CFS 2017/44/12 Rev.1عرب إعداد و
عرة على اللجنة يف دوررا الرابعة واألربعل؛
التوصيات اليت مل تُ َ
الرد على التوص د د دديات اليت ال تتطل إقرار انلس د د ددة العامة ،كما هو ُمش د د ددار إلين يف امللحق 2
وتن يذ و
بالوثيقة  ، CFS 2017/44/12 Rev.1وراع تقرير هبذا الش د د د د د ددو إىل اللجنة يف دوررا اخلامس د د د د د ددة
واألربعل؛
الرد على التوص د د د د د ديد د ددات 1و  2و 3و 5و 6و ،9بد د دداالس د د د د د ددتند د دداد إىل مد د ددا ورد يف الوثيقد د ددة
وتن يد د ددذ و
 ،CFS 2017/44/12 Rev.1وراع تقرير هبذا الشو إىل اللجنة يف دوررا اخلامسة واألربعل.
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وطلبت إىل املكت تطبيق الرد على التوص د د ددية  ،8والتماس إس د د ددهامات إض د د ددااية حسد د د د االقت د د دداء ،ومراعاة
املؤشرات الواردة يف الوثيقة  ،CFS 2017/44/12 Rev.1وراع تقرير إىل اللجنة يف دوررا اخلامسة واألربعل؛

جههت و وقررت ،بصورة استثنائية ودو أ يشكل ذلن سابقة ،أنن جيوز للمكت تعيل جمموعتن االستشارية حىت
مارس/آذار  2018وبالتا النظر يف ما إذا كانت هنا حاجة إىل إجراء تايريات يف تش د د د د د ددكيل اجملموعة
االسددتشددارية للمدة املتبقية من والية املكت  ،مع األخذ بعل االعتبار تطبيق الرد على التوصددية  4واذاجة
إىل أي قرارات تتخذها انلسة العامة؛
جوهت وق ودمت التوجيهات التالية لينظر ايها املكت يف عملن خال ا ة ما بل الدورات يف عام  ،2018متاشدديا
مع املناقشات اليت دارت أثناء انلسة العامة:










ينباي رب اللجنة جبدو األعما الس د د د د د ددياس د د د د د ددي األوس د د د د د ددع نطاقا ،مع إيالء اعتبار خاص خل طة
عام  ،2030وض د د د د د ددما أوجن التآزر مع املبادرات اليت هلا أهداف مماثلة أو مكملة يف جما التقارب
بل السياسات؛
وحتتاج اللجنة إىل نج أطو أجال وذي طابع اس د د د د د د اتيجي أكرب ي د د د د د ددي قيمة إىل األمن الاذائي
والتاذية ،ويؤدي إىل تعظيم منااع استثمارارا يف مسارات العمل باالستناد إىل النتائج املنشودة؛
وينباي أ تكو هنا مرحلة ختطي شامل الختيار أنشطة اللجنة مع تطبيق واضح للمعايري ورب
بدداملوارد؛ وينباي لعمليددة اختيددار املواض د د د د د دديع أ تددوخددذ بعل االعتبددار أمهيتهددا بددالنسد د د د د د دبددة إىل والي دة
اللجنة ورليتها؛
ومن املهم إيالء االهتمددام إىل نتددائج التقييم اليت م ددادهددا أ منتجددات اللجنددة قددد تكو غري معروادة
على الصددعيد القطري؛ وهذا يقت ددي حتديد السددبل الك يلة ب ددما مشدداركة مجيع أصددحاب املصدلحة،
مبددا يف ذلددن الوكدداالت اليت توجددد مقددارهددا يف رومددا ،والتزامهم ب دال ويج ملنتجددات اللجنددة ،وتعزيز دور
اللجنددة بوص د د د د د د ه دا منتدددى مركزي دا لألمن الاددذائي والتاددذيددة وحت يز جلس د د د د د د ددات عددامددة موض د د د د د ددوعيددة
وم عمة بالنشاط؛
وينباي لعملية اختيار أع اء اريق اخلرباء الرايع املستوى أ تتحلى بالش ااية؛
ومن املهم إعادة النظر يف تش د ددكيل اجملموعة االس د ددتش د ددارية من أجل النهوة بالدور انوهري امللقى
على عاتقها ،واذرص على بقائها م توحة أمام مجيع انهات ال اعلة املعنية ض د د د د د ددمن معايري القائمة
الواردة يف وثيقة إصالح اللجنة جCFS: 2009/2 Rev.2هت.

 -37وإ اللجنة تدعم قيادة املكت لعملية تن يذ الرد على توص د د دديات تقرير التقييم املس د د ددتقل ،وتش د د دري إىل أ العملية
ينباي أ تكو م توحة وتشاركية وشاملة قدر اإلمكا .
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سابعا -المسائل الحاسمة والنا ئة بالنساة إل األمن الغذائي والتغذية
ا
 -38قد د د ودم رئيس اللجن د ددة التوجيهي د ددة الت د ددابع د ددة ل ريق اخلرباء الرايع املس د د د د د ددتوى املعين ب د دداألمن الا د ددذائي والتا د ددذي د ددة،
الس د د د د دديد  ،Patrick Caronإىل اللجنة املذكرة اليت أعدت يف أبريل/نيس د د د د ددا  2017بش د د د د ددو الق د د د د ددايا اذامسة والناش د د د د ددئة
جالوثيقة CFS 2017 44/Inf.24هت .وعرة الس د دديد  Marco Sanchez-Cantilloعناص د ددر للتحليل االس د ددتش د د درايف للمنظمة
جالوثيقة CFS 2017/44/Inf.25هت.

(أ)

ثامناا -المسائل األخرى
الترتياات الااصة بالدورة الاامسة واألربعين

 -39أوص د د ددت اللجنة بو تُعقد دوررا اخلامس د د ددة واألربعو خال ال ة املمتدة من  15إىل  20أكتوبر/تش د د درين األو
مبل يف اندو الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة
 2018يف املقر الرئيس د د د د د ددي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما ،كما هو و
الرئاسية للمنظمة .وسيحدد املدير العام املوعد النهائي للدورة بالتشاور مع رئيس اللجنة.

(ب) انتااب الرئيس وأعضاء المةتب واألعضاء المناوبين
 -40انتخبت اللجنة بالتزكية سعادة السيد  ،Mario Arvelo Caamañoس ري انمهورية الدومينيكية لدى منظمة
األغذية والزراعة والصندوا الدو للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي ،رئيسا للجنة.
-41

كما انتخبت اللجنة بالتزكية األع اء التالية أمسالهم يف مكت اللجنة
•

األع اء :إثيوبيا وإندونيسيا وإيطاليا والربازيل ومجهورية مصر العربية وجنوب أاريقيا والسودا وسويسرا والصل
وكوستاريكا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية.

•

املناوبو  :األرجنتل وأس اليا وأملانيا وبناالدير وبريو وعما وغينيا االستوائية وكندا وما وماليزيا وموناكو
واليمن.

(ج) اعتما التقرير النهائي
-42

ومناوبيهم:

اعتُمد التقرير يوم انمعة 13 ،أكتوبر/تشرين األو .2017

21

C CFS 2017/44/Report

المرف ألف
جدول أعمال الدورة

ّأوال -المسائل التنظيمية
جأهت

اعتماد جدو األعما واندو الزمين جالختاذ قرارهت

جبهت ع وية اللجنة جلإلحاطةهت
ججهت تشكيل ننة الصياغة جالختاذ قرارهت

ثانياا -لجنة األمن الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة
جأهت

البيانات االاتتاحية جلإلحاطةهت

جبهت حالة األمن الاذائي والتاذية يف العامل :مناقش د ددة يديرها مي وسد د در وتتخللها كلمة رئيس د ددية .وس د دديتناو البح
مجيعا اطر اجملاعة.
أي حت دا الوضددع الراهن يف جنوب السددودا والصددوما ومشا شددرا نيجرييا واليمن املهددة حت
جلإلحاطة وللمناقشةهت
ججهت الدروس املستخلصة من تن يذ خطة عام  2030جلإلحاطة وللمناقشةهت
جدهت

ننة األمن الاذائي العاملي وخطة عام  :2030انطباعات املنتدى السد ددياسد ددي الرايع املسد ددتوى يف عام
واملسامهة يف املنتدى السياسي الرايع املستوى لعام  2018جالختاذ قرارهت

2017

ثالثاا -لجنة األمن الغذائي العالمي والتغذية
جأهت

إصدار تقرير اريق اخلرباء الرايع املستوى عن التاذية والنظم الاذائية جلإلحاطة وللمناقشةهت

جبهت آخر املعلومات عن املؤمتر الدو الثاين املعىن بالتاذية جلإلحاطة وللمناقشةهت
ججهت املمارسات انيدة وتشاطر الدروس لتحسل التاذية جلإلحاطة وللمناقشةهت
جدهت

جهود ننة األمن الاذائي العاملي للنهوة بالتاذية مبا يف ذلن عقد العمل من أجل التاذية جالختاذ قرارهت
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رابعا -التقارب بين السياسات
ا
جأهت

اذراجة املستدامة من أجل األمن الاذائي والتاذية جللمناقشة والختاذ قرارهت

جبهت نتائج منتدى متكل املرأة يف سياا األمن الاذائي والتاذية جالختاذ قرارهت
التوسع اذ ري والتحو الري ي واالنعكاسات على األمن الاذائي والتاذية جالختاذ قرارهت
ججهت
و

خامسا -آخر المعلومات عن مسارات عمل اللجنة وأنشطتها
ا
جأهت

برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الاذائي العاملي لل ة  2019-2018جالختاذ قرارهت

جبهت اإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية  -حتدي دوري جالختاذ قرارهت

ججهت رصد ك اءة ننة األمن الاذائي العاملي جالختاذ قرارهت

سا اسا -الستجابة للتقييم المستقل للجنة األمن الغذائي العالمي
جالختاذ قرارهت

سابعا -المسائل الحاسمة والنا ئة بالنساة إل األمن الغذائي والتغذية
ا
جلإلحاطة وللمناقشةهت

ثامناا -المسائل األخرى
جأهت

ال تيبات اخلاصة بالدورة اخلامسة واألربعل جالختاذ قرارهت

جبهت انتخاب الرئيس وأع اء املكت واألع اء املناوبل جالختاذ قرارهت
ججهت اعتماد التقرير النهائي جالختاذ قرارهت
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المرف باء
العضوية في لجنة األمن الغذائي العالمي
االحتاد األورول جمنظمة ع وهت
االحتاد الروسي
إثيوبيا
أذربيجا
األرجنتل
األرد
إري يا
إسبانيا
أس اليا
إستونيا
إسرائيل
أااانستا
إكوادور
العراا
أملانيا
اإلمارات العربية املتحدة
إندونيسيا
أناوال
أوروغواي
أوغندا
إيرا جمجهورية  -اإلسالميةهت
آيرلندا
آيسلندا
إيطاليا
باراغواي
باكستا
الربازيل
الربتاا
بلجيكا
بلااريا

بناالدير
بنما
بنن
بوركينا ااسو
بوروندي
البوسنة واهلرسن
بولندا
بد دولد ديد د د دي د د ددا جدول د د ددة  -املد دتد دع د د ددددة
القومياتهت
بريو
بيالروس
تايلند
تركيا
تشاد
تشيكيا
توغو
تيمور ليشيت
انزائر
جزر البهاما
مجهورية أاريقيا الوسطى
انمهورية الدومينيكية
مجهورية تنزانيا املتحدة
مجهورية كوريا
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
مجهورية مصر العربية
مجهوريددة مقدددونيددا اليوغوس د د د د د ددالايددة
السابقة
مجهورية مولدواا
جنوب أاريقيا
جنوب السودا

الدامنر
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
ساموا
سا مارينو
سري النكا
سلطنة عما
السل ادور
سلوااكيا
سلواينيا
سناااورة
السناا
السودا
سورينام
السويد
سويسرا
سرياليو
شيلي
الصل
غابو
غانا
غواتيماال
غيانا
غينيا
غينيا االستوائية
ارنسا
ال لبل
انزويال جمجهورية – البولي اريةهت
انلندا
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قربص
قطر
قريغيزستا
كابو اردي
كازاخستا
الكامريو
كرواتيا
كمبوديا
كندا
كوبا
كوت دي وار
كوستاريكا
كولومبيا
الكوناو
الكويت
كينيا
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الت يا
لبنا
لكسمربغ
ليبيا
ليبرييا
ليتوانيا
ليسوتو
ما
ماليزيا
مدغشقر
املارب
املكسين
اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة
موريتانيا
موريشيوس

موزامبيق
موناكو
ناميبيا
النرويج
النمسا
النيجر
نيجرييا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
هاييت
اهلند
هنااريا
هولندا
الواليات املتحدة األمريكية
اليابا
اليمن
اليونا
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المرف جيم
قائمة بالوثائ
الرمز

العنوان

CFS 2017/44/1/Rev.1

جدو األعما املؤقت

CFS 2017/44/2

مسامهة ننة األمن الاذائي العاملي يف املنتدى السياسي الرايع املستوى لعام  - 2018مع مشروع قرار

CFS 2017/44/3

جهود ننة األمن الاذائي العاملي للنهوة بالتاذية مبا يف ذلن عقد العمل من أجل التاذية  -مشروع قرار

CFS 2017/44/4/Rev.1

م شروع توصيات مق حة بشو اذراجة املستدامة لتحقيق األمن الاذائي والتاذية

CFS 2017/44/5

موجز وتوصد دديات تقرير اريق اخلرباء الرايع املسد ددتوى املعين باألمن الاذائي والتاذية بش ددو اذراجة املس ددتدامة من
أجل األمن الاذائي والتاذية

CFS 2017/44/6

معانة األمن الاذائي والتاذية يف س د د ددياا تاري الديناميكيات الري ية اذ د د درية :التجارب والنهج ال عالة يف جما
السياسات  -مع مشروع قرار

CFS 2017/44/7

منتدى ننة األمن الاذائي العاملي بشو متكل املرأة يف سياا األمن الاذائي والتاذية  -ملخص الرئيس
مع مسودة نتائج

CFS 2017/44/8/Rev.1

وعا مبشروع قرار
برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الاذائي العاملي لل ة  2019-2018مش حت

CFS 2017/44/9

حتدي دوري لإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية -مشروع قرار

CFS 2017/44/10/Rev.1

اإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية – نسخة عام

CFS 2017/44/11

رص د ددد تن يذ املنتجات الرئيس د ددية للجنة بش د ددو الس د ددياس د ددات وتوص د دديات اللجنة األخرى بش د ددو الس د ددياس د ددات -
مشروع قرار

CFS 2017/44/12/Rev.1

الرد على تقييم ننة األمن الاذائي العاملي مراقاحت مبشروع القرار
تقرير املشاورة إلعداد و

2017

CFS 2017/44/Inf.1/Rev.1

اندو الزمين املؤقت

CFS 2017/44/Inf.2/Rev.5

جدو األعما الت صيلي املؤقت

CFS 2017/44/Inf.3/Rev.4

قائمة بالوثائق

CFS 2017/44/Inf.4

ع وية ننة األمن الاذائي العاملي

CFS 2017/44/Inf.5

قائمة باملندوبل واملشاركل واملراقبل يف الدورة الرابعة واألربعل للجنة األمن الاذائي العاملي

CFS 2017/44/Inf.6

بيا االختصاصات املقدم من االحتاد األورول

CFS 2017/44/Inf.7

املالحظات االاتتاحية لرئيسة ننة األمن الاذائي العاملي

CFS 2017/44/Inf.8

بيا األمل العام لألمم املتحدة أو من ميثولن
بيا املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

CFS 2017/44/Inf.10

بيا رئيس الصندوا الدو للتنمية الزراعية أو من ميثولن
بيا املدير التن يذي لربنامج األغذية العاملي أو من ميثولن

CFS 2017/44/Inf.9

CFS 2017/44/Inf.11
CFS 2017/44/Inf.12

بيا رئيس اللجنة التوجيهية ل ريق اخلرباء الرايع املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذية

CFS 2017/44/Inf.13

بيا املتحدث الرئيسي سعادة السيد

CFS 2017/44/Inf.14

حالة األمن الاذائي والتاذية يف العامل

John Kufuor
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CFS 2017/44/Inf.15

الدروس املستخلصة من تن يذ خطة عام  2030للتنمية املستدامة

CFS 2017/44/Inf.16

تقرير اريق اخلرباء الرايع املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذية عن التاذية والنظم الاذائية

CFS 2017/44/Inf.17

ال د د د دت د د د دق د د د دريد د د ددر املد د د ددرحد د د دلد د د ددي بش د د د د د د د د د د ددو م د د د دتد د د دداب د د د دع د د ددة امل د د دؤمتد د ددر الد د دددو ال د د دثد د دداين امل د د دعد د ددين بد د ددال د د دت د د داد د ددذيد د ددة،
مبا يف ذلن تن يذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التاذية

CFS 2017/44/Inf.18

املمارسات انيدة وتشاطر الدروس ل تحسل التاذية :االستثمارات من أجل النظم الاذائية الصحية

CFS 2017/44/Inf.19/Rev.1

أنشطة اللجنة املتعلقة بالتاذية خال ا ة ما بل الدورات :ملخصات

CFS 2017/44/Inf.20

تقرير اريق اخلرباء الرايع املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذية بشو اذراجة املستدامة من أجل األمن الاذائي
والتاذية

CFS 2017/44/Inf.21

منتدى ننة األمن الاذائي العاملي بشو متكل املرأة يف سياا األمن الاذائي والتاذية

CFS 2017/44/Inf.22

التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الاذائي العاملي لعام

CFS 2017/44/Inf.23

التقييم املستقل للجنة األمن الاذائي العاملي

CFS 2017/44/Inf.24

مذكرة اريق اخلرباء الرايع املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذية عن املسائل اذامسة والناشئة

CFS 2017/44/Inf.25

مستقبل األغذية والزراعة

CFS 2017/44/Inf.26

انتخاب رئيس ننة األمن الاذائي العاملي

2017

