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  العالمي الغذائي األمن لجنة
  الدورة الخامسة واألربعون

  "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

  2018أكتوبر/تشرين األول  19-15روما، إيطاليا، 

  أساسية ومشروع قرار معلومات-2020أنشطة فريق الخبراء الرفيع المستوى في عام 
  

 المسائل التي تستدعي اهتمام اللجنة
  

 اللجنة:إّن 
 

ل اجللســـــــــــة اليت مت اقرتاحها خالو  اليت ميكن طرحهاوباملســـــــــــائل  يتم اإلعراب عنهاتأخذ علماً باآلراء اليت   (أ)
ما يتعلق باملسائل احلرجة واملستجدة اليت ستنظر فيها جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة) يف املستقبل  يف

 للجنة؛ ملقبلا بشأن إعداد برنامج العمل املتعدد السنواتباعتبارها عنصراً مهماً يف املناقشات املقبلة 
  

املي، توصــــــي ة األمن الغذائي العمع اإلرشــــــادات املدرجة يف امللحق باء من تقرير تنفيذ تقييم جلن ومتاشــــــياً   (ب)
االســــــــتشــــــــارية وبدعم من أصــــــــحاب املصــــــــلحة املعنيني يف  مع اجملموعةبالتعاون  ،ن يقوم مكتب اللجنةبأ

  إعـــداد برنـــامج العمـــل املتعـــدد الســـــــــــــــنوات للجنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي للفرتةبـــاللجنـــة ومبشـــــــــــــــــاركتهم، 
ا الســادســة واألربعني يف أكتوبر/تشــرين األول العلى من أجل عرضــه  2020-2023  2019لجنة يف دور
  ؛فيه واملصادقة عليه للنظر

 
) إجراء لرفيع املســـــتوىا تطلب من فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء  (ج)

وضـــع نّص والتغذية: "األمن الغذائي  بعنوان 2020الدراســـة التالية وتقدميها حبلول الفصـــل األول من عام 
  يل. التا" على النحو الوارد يف االقرتاح 2030 عامحىت  عامليسردي 
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 مقّدمة  -أوالً 
  
ا العامة الســــــادســــــة واألربعني يف برنامج تنظر ، من املتوقع أن 2019يف أكتوبر/تشــــــرين األول   -1 اللجنة خالل دور

 .وأن تقرّه 2023-2020عملها املتعدد السنوات للفرتة 
  
من  تقرير التنفيــذ لتقييم جلنــة األمن الغــذائي العــاملي، تتمثــل اخلطوة األوىلمن وعلى النحو الوارد يف امللحق بــاء   -2
وضـــع برنامج عمل اللجنة املتعدد الســـنوات يف "عقد جلســـة خالل الدورة العامة للجنة خمصـــصـــة ملناقشـــة املقرتحة لعملية ال

إعداد االقرتاحات ناقشات الالحقة اخلاصة با يف امل سرتشدوالتغذية ليُ املسائل احلرجة واملستجّدة يف جمال األمن الغذائي 
دف هذه اجللســــة إىل إتاحة الفرصــــة أمام أصــــحاب املصــــلحة يف اللجنة  بشــــأن برنامج عمل اللجنة املتعدد الســــنوات. و

 .1اليت ينبغي للجنة معاجلتها"و  اليت ميكن طرحهاأجل تشارك اآلراء والتوّصل إىل املسائل  من
  
ا اخلامســـــــــة واألربعني املعقودة وتشـــــــــري هذه الوثيقة أيضـــــــــاً   -3  إىل "أنه من املتوقع أن تقوم اللجنة اســـــــــتثنائياً يف دور
ضيف ". وقد أُ 2020بشأن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية لعام  باختاذ قرار 2018 عام يف

أن يقّدم طلباً إىل اللجنة ، 2020باعتبار أنه ينبغي لفريق اخلرباء الرفيع املســـــــــتوى بغرض إصـــــــــدار تقريره يف عام ، هذا البند
 ) لتقوم بإقراره.2018جلستها العامة هلذا العام (أكتوبر/تشرين األول  يف
  
 لتمهيداغذائي العاملي إىل: وبالتايل، يهدف هذا البنـد من جدول أعمال الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمن ال  -4

ا واختاذ قرار  2023-2020إلعداد برنامج عملها املتعدد الســـــنوات للفرتة  ا فريق أيضـــــً بشـــــأن األنشـــــطة اليت ســـــيضـــــطلع 
 .2020اخلرباء الرفيع املستوى يف عام 

  
  فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية  -ثانياً 

 الغذائي العالميالتابع للجنة األمن 

  
فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية وهو املنصــــة املعنية بالعلوم والســــياســــات التابعة أُنشــــئ   -5

إصالح اللجنة. وقد أصدر عملية باعتباره عنصراً أساسياً يف  2009للجنة األمن الغذائي العاملي، يف أكتوبر/تشرين األول 
 .2ذائي والتغذية"األمن الغ بالنسبة إىلاملسائل احلامسة والناشئة " بشأناثنتني تقريراً ومذّكرتني  13إنشائه  هذا الفريق منذ

  
ا يف مناقشـــــات الســـــياســـــات اخلاصـــــة   -6 وتوّفر تقارير فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى قاعدة أّدلة منّظمة لالســـــرتشـــــاد 

احة فضــًال عن األمثلة امللموســة ألفضــل املمارســات والتجارب والســياســات على تباللجنة اســتناداً إىل البحوث واملعارف امل

                                                      
برنامج العمل  يكلهمبشروع قرار". امللحق باء " اتقييم جلنة األمن الغذائي العاملي: تنفيذ الرد على التقييم مشفوع. " 3/45/2018CFSالوثيقة   1

  "املتعدد السنوات وعملياته
 انظر: .هذه املطبوعات كافة على املوقع اإللكرتوين لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية بلغات األمم املتحدة الست تاحت  2

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ar  



CFS 2018/45/4  3  

 

غرات كذلك إىل توضـــــــــيح املعلومات واملعارف املتعارضـــــــــة وحتديد الثويســـــــــعى فريق اخلرباء  نطاقات ويف ســـــــــياقات خمتلفة. 
ى احلوار املتواصــل بني لة تقوم علاملعارف واملســائل الناشــئة. وتســتند تقارير فريق اخلرباء إىل عملية ســليمة وعلمية وشــام يف

اخلرباء التابعني هلذا الفريق وجمموعة واســـــــــعة من أصـــــــــحاب املعارف من خمتلف أحناء العامل، وجتمع هذه التقارير أشـــــــــكاًال 
خمتلفة من املعارف واالختصــــــــاصــــــــات العلمية واخلربات املهنية (انظر إىل دورة مشــــــــاريع فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى املعين 

 ألمن الغذائي والتغذية يف امللحق األول).با
  
ســـــتنادها إىل الاملطبوعات الصـــــادرة عن فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى على عموماً مجيع أصـــــحاب املصـــــلحة ويثين   -7

شرتك بني القطاعات يّتسم بأمهية حامسة يف إعداد االسرتاتيجيات الشاملة واملتكاملة على خمتلف املستويات ج شامل وم
 .3من شأنه "كسر ثقافة التجزئة" بني االختصاصات العلمية والسياسات القطاعيةهو ما و 
  
املياً ومنّظماً ومتعدد نصـــاً عوتشـــّكل هذه املطبوعات الصـــادرة عن فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى معاً وشـــيئاً فشـــيئاً   -8

ة احلامسة ّني من وجهات نظر خمتلفة األمهيبني القطاعات بشـــــأن األمن الغذائي والتغذية. وهي تب التخصـــــصـــــات ومشـــــرتكاً 
لتحقيق ليس فقط  ،لتعزيز األمن الغذائي والتغذية للجميع، حاضــــــراً ومســــــتقبًال، باعتبارمها شــــــرطًا ضــــــروريًا وحتدياً مشــــــرتًكا

زيز عمن أهداف التنمية املســـــــــتدامة املتمثل يف "القضـــــــــاء على اجلوع، وحتقيق األمن الغذائي وحتســـــــــني التغذية وت 2اهلدف 
. وتظهر التقارير الصـــــادرة عن فريق اخلرباء أيضـــــاً  برّمتها 2030خطة التنمية املســـــتدامة لعام لتحقيق بل  الزراعة املســـــتدامة"

الرفيع املســــــــتوى أيضــــــــاً كيف أن حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع يف احلاضــــــــر وعلى املدى البعيد يعتمد على حتقيق 
 تدامة.العديد من أهداف التنمية املس

  
، "قد شــــــــّدد على 2018يوليو/متوز  25إّن املكتب، وبالتشــــــــاور مع اجملموعة االســــــــتشــــــــارية، يف اجتماعه بتاريخ   -9

نشــــــطة عمل جلنة األمن الغذائي العاملي. وأّكد من جديد أنه ينبغي أل يف إطارجدوى فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى وأمهيته 
ل اللجنة وأنه ينبغي لطلبات اللجنة أن تعطي توضــــــــيحات حمددة بشــــــــأن الغرض فريق اخلرباء أن تكون مفيدة لســــــــري أعما

 .4الذي يعتزم استخدام املدخالت اليت سيوفرها فريق اخلرباء من أجله"
  

عاملي نة األمن الغذائي الجلاالقرتاح التايل عن عملية التشــــــــــــــاور املفتوحة اليت نفذت ضــــــــــــــمن مكتب  نشــــــــــــــأوقد   -10
واجملموعة االســــتشــــارية مبا يف ذلك اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســــتوى، وقد وضــــع املكتب الصــــيغة النهائية هلذا 

    .2018سبتمرب/أيلول  25االقرتاح يف 

                                                      
االطالع على الوثيقة التالية: يرجى ملستوى، ملزيد من املعلومات بشأن التأثريات األخرية للمطبوعات الصادرة عن فريق اخلرباء الرفيع ا  3

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/Donors/Doc_2b_-
_HLPE_draft_impact_note_on_2017_vf_CLEAN_REV1.pdf  

  .2018يوليو/متوز  25. نتائج اجتماع املكتب يف /23/07/2018CFS/BurAG_25الوثيقة   4
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  2020االقتراح بشأن أنشطة فريق الخبراء الرفيع المستوى لعام   -ثالثاً 
 بعة الخاصة بلجنة األمن الغذائي العالميوإجراءات المتا

  
بعد مرور عشـــــر ســـــنوات على إصـــــالح جلنة األمن الغذائي العاملي، من املقرتح االطالع على و يف هذا الســـــياق،   -11
ذه النتائج يف أنشطة اللجنة يف املسبفضل أجنزته اللجنة  ما تقبل مسامهة فريق اخلرباء الرفيع املستوى من أجل االسرتشاد 

ميكن لفريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــــتوى إجراء حتليل و . 2030لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع يف ســـــــــــــــياق خطة عام 
مّتسق حول سردي  صّ م حتديثها حسب االقتضاء، يف ن يتاستعراضي جيمع نتائج املطبوعات اليت سبق أن أصدرها واليت

 األمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة.
  

 ســـــردي صّ نتقارير فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى الســـــابقة بل إىل وضـــــع مجيع وال يهدف هذا التقرير إىل تلخيص   -12
مراعاة مع ريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــتوى الســـــــــــــابقة و ألمن الغذائي والتغذية، باالســـــــــــــتناد إىل مطبوعات فعن اتطّلعي عاملي 

ظهر حالة املعارف أن ي الســـــــــــــــردي التطورات األخرية يف جمال املعارف املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية. وينبغي هلذا النص
أوجه  وأالثغرات  وأالراهنة مسّلطاً الضوء على اجملاالت األساسية لتوافق اآلراء أو تلك املثرية للجدل فضالً عن التحديات 

 انعدام اليقني الرئيسية.
  

معلماً بارزاً يف التقدم احملرز لتحقيق أهداف التنمية املســتدامة قبل عشــر ســنوات فقط من  2020وســيشــّكل عام   -13
. وقد يكون هذا النوع من التقارير مفيداً لتشـــــــــجيع التوجيهات االســـــــــرتاتيجية لتحقيق خطة 2030حلول املوعد احملدد يف 

 .2030م عا
  

 وقد تشمل أهداف هذا النشاط ومسامهته املتوقعة يف عمل اللجنة يف املستقبل ما يلي:  -14
  

  ا هم من خالهلاأو اليت قد تســــــتســــــليط الضــــــوء، باســــــتخدام أمثلة ملموســــــة، على املســــــارات اليت ســــــامهت
ومقاصدها وأهدافها  2030توصيات اللجنة بشأن السياسات املبنية على تلك التقارير يف حتقيق خطة عام 

  على خمتلف املستويات (احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية)؛
  ذا النشــــــاط عداد مســــــامهات اللجنة يف املنتدى الســــــياســــــي الرفيع املســــــتوى املعين بالتنمية إلاالســــــرتشــــــاد 

ى عمليـات (يف انتظـار قرار اجلمعيـة العـامـة لألمم املتحـدة بشــــــــــــــــأن حمتو  2021من عـام  املســـــــــــــــتـدامـة بـدءاً 
  )؛2018يف سبتمرب/أيلول أن يصدر املتوقع الذي من االستعراض املقبلة و 

  حتديد العوامل الرئيســـية اليت تؤثر يف األمن الغذائي والتغذية اليت مل يتم النظر فيها حىت اآلن، واليت ميكن أن
ا يف املناقشــات املقبلة الرامية إىل إعدا تعددة الســنوات د برامج العمل املتوىل املزيد من االهتمام لالســرتشــاد 

 املقبلة للجنة.
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األشــــــــّد لفئات اأخذ يف االعتبار وجهة نظر تأن و يف إطار رؤية اللجنة أن تندرج التحليل  لعملية صــــــــياغة وينبغي  -15
ي لغذائي العاملاتأثرًا بانعدام األمن الغذائي وســــــــــوء التغذية كوســــــــــيلة لتحديد الصــــــــــلة الفعلية واحملتملة ملنتجات جلنة األمن 

 وفريق اخلرباء الرفيع املستوى.
  

ىت حعــاملي ســـــــــــــــردي األمن الغــذائي والتغــذيــة: وضـــــــــــــــع نّص  ذا التحليــل "وقــد يكون أحــد العنــاوين املمكنــة هلــ  -16
 ".2030  عام
  

صــــــــفحة،  20هذه الوثيقة أقصــــــــر من تقارير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى املعتادة (حوايل  ومن املمكن أن تكون  -17
كل لشــــــــ خاصــــــــة عنايةألف كلمة) وإّن اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى مدعّوة إىل إيالء  20ما يقارب  أي

ا من جانب ال  قراء غري املتخصصني.هذه الوثيقة وسهولة قراء
  

نة التوجيهية ف تضـــــع اللج، ســـــو وباالســـــتناد إىل دورة مشـــــاريع فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى (انظر امللحق األول)  -18
حيثما كان  لصــــــــــلةذات ا التكاليفة مالئمة ودقيقة وشــــــــــاملة إلنتاج هذا التقرير التوليفي والبحث عن فرص تقليص عملي

 إعداد التقرير. إجراءاتر أمانة فريق اخلرباء الرفيع املستوى معلومات حمّدثة عن امليزانية مع تقّدم ذلك ممكناً. وستوفّ 
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 دورة مشاريع فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية الملحق األول:
  

 

  تحدد لجنة األمن الغذائي العالمي في جلسة عامة
 والية فريق الخبراء الرفيع المستوى 

 لفريق الخبراء طرائق اإلشراف على المشروع التوجيهيةتحدد اللجنة 
 وتقترح نطاق الدراسة

 مشاورات إلكترونية يُعرض مشروع نطاق الدراسة لبدء

 تعّين اللجنة التوجيهية لفريق الخبراء فريق المشروع
 وتضع الصيغة النهائية الختصاصاته

 يضع فريق المشروع النسخة صفر من التقرير

 ا لفتح مشاورات إلكترونيةتُنشر النسخة صفر علنً 

 يستكمل فريق المشروع النسخة األولى من التقرير

   يعرض فريق الخبراء الرفيع المستوى النسخة األولى على جهات خارجية
 الستعراضها من أجل تلقي مراجعة أكاديمية قائمة على األدلة

 لثانية)ا المشروع النسخة ما قبل النهائية من التقرير (النسخةيعّد فريق 

 تُعرض النسخة الثانية على اللجنة التوجيهية الستكمالها والموافقة عليها

ُتحال النسخة النهائية المعتمدة إلى لجنة األمن الغذائي العالمي 
 علًناوتُنشر 

يقدم تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى إلى لجنة األمن الغذائي 
 العالمي لمناقشته وإجراء حوار بشأن السياسات

 لجنة األمن الغذائي العالمي

 لجنة األمن الغذائي العالمي

 لجنة األمن الغذائي العالمي

  اللجنة التوجيهية 
 لفريق الخبراء الرفيع المستوى

  اللجنة التوجيهية 
 لفريق الخبراء الرفيع المستوى

اللجنة التوجيهية لفريق الخبراء 
 الرفيع المستوى

فريق المشروع التابع لفريق 
 الخبراء الرفيع المستوى

فريق المشروع التابع لفريق 
 الخبراء الرفيع المستوى

فريق المشروع التابع لفريق 
 المستوى الخبراء الرفيع


