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  العالمي الغذائي األمن لجنة
  الدورة الخامسة واألربعون

  "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

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

  قرار مرفقاً بمشروع -الممارسات المساءلة وتشاطر أفضل تشجيع 
  

 المسائل التي ينبغي لفت عناية اللجنة إليها
  

(جنوب أفريقيا) رئيســة جمموعة العمل املفتوحة العضــوية املعنية بالرصــد  Anne-Marie Moultonقّدمت الســّيدة   
 شروع قرار".مبمرفقاً  -املساءلة وتشاطر أفضل املمارسات  تشجيع" بعنوان CFS 2018/45/9الوثيقة 

 
 إّن اللجنة:  

 
الدور لى عتعرب عن تقديرها للعمل الذي أجنزته جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــــوية املعنية بالرصـــــــــد وتثين   (أ)

 القيادي الذي تضطلع به رئيسة اجملموعة؛
  

ــــــــا الـــرابـــعــــــــة واألربـــعـــني   (ب)   وبــــــــالـــنـــظـــر إىل قـــرارات جلـــنــــــــة األمـــن الـــغــــــــذائـــي الـــعــــــــاملـــي (الـــلـــجـــنــــــــة) يف دور
  من امللحق جيم  10(و) والفقرة 34(ب) و34) يف الفقرتني CFS 2017/44 REPORT(الوثيقــــــــة 
  ، تطلب من املكتب وبالتشــــــــــــاور مع اجملموعة االســــــــــــتشــــــــــــارية، أن يســــــــــــعى CFS 2018/45/3يف الوثيقة 

  إىل احلصول على إسهامات إضافية حسب االقتضاء من أجل:
 

   ل سنتني؛جللسات العامة مرة كاإلشراف على التحضري لألحداث املواضيعية العاملية اليت ستعقد خالل ا •
واإلشــــــراف على التحضــــــري لألحداث اهلادفة إىل تعزيز اعتماد توصــــــيات جلنة األمن الغذائي العاملي  •

اخلاصــــــــة بالســــــــياســــــــات ومتابعتها واســــــــتعراضــــــــها وتشــــــــارك التجارب واملمارســــــــات اجليدة املتصــــــــلة 
  سنوات؛برنامج العمل املتعدد ال باستخدامها وتطبيقها على مجيع املستويات من خالل عملية إعداد
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لرصــد توصــيات جلنة األمن الغذائي  2019واإلشــراف على التحضــري للحدث الذي ســيعقد يف عام  •
) وربط 2(زراعة أصــحاب احليازات الصــغرية ) االســتثمار يف 1العاملي اخلاصــة بالســياســات يف جمال (

املســــــتدامة مبا يف ذلك الثروة احليوانية، ) والتنمية الزراعية 3أصــــــحاب احليازات الصــــــغرية باألســــــواق (
 خالل الدورة السادسة واألربعني للجنة رهناً بتوافر املوارد.

  
األدوار والمسؤوليات في إطار التحضير لألحداث المواضيعية العالمية واألحداث   -أوالً 

 المنظمة لرصد سائر توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي الخاصة بالسياسات
  
، أقّرت اللجنة 2017يف أكتوبر/تشرين األول  املنعقدة الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العامليخالل   -1

) اليت تعرض النهج الواجب اتباعه لرصـــد تنفيذ املنتجات الرئيســـية للجنة بشـــأن الســـياســـات، CFS 2017/44/11الوثيقة (
ــــا    CFS 2016/43 Final Report(الوثيقتني الثــــالثــــة واألربعني متــــاشـــــــــــــــيــــًا مع القرارات الصــــــــــــــــــادرة عن اللجنــــة يف دور

 )، وسائر توصيات اللجنة اخلاصة بالسياسات، على النحو التايل:CFS 2016/43/7و
 

  للجنة بشأن السياسات من خالل عقد حدث مواضيعي عاملي يف اجللسة العامة كل سنتني؛ الرئيسيةاملنتجات  •
خالل عقد أحداث على أساس خمّصص، بالنظر إىل أمهية رصد  منبالسياسات اللجنة اخلاصة  توصياتسائر و  •

 جدول األعمال العاملي حول األمن الغذائيتنفيذ هذه التوصـــــــــــيات واملســـــــــــامهة احملتملة لعملية الرصـــــــــــد هذه يف 
ت رهناً، افرتة ما بني الدور  يف ، وتوافر املوارد. وســــــتنظم هذه األحداث خالل أســــــبوع اجللســــــة العامة أووالتغذية

  ضمن مجلة أمور أخرى، مبا حيدد من أهداف وباإلطار الزمين لإلسهام يف جدول األعمال العاملي".
 
العاملية  ةاملواضــــيعيلألحداث التحضــــري األدوار واملســــؤوليات يف إطار  مســــألة، متت معاجلة نفســــهاوخالل الدورة   -2

اخلاصة  توصيات جلنة األمن الغذائي العامليخالل اجللسة العامة اليت تعقد مرة كل سنتني، واألحداث املنظمة لرصد سائر 
عادة النظر يف احلاجة إىل جمموعة إ، مع اإلقرار "بإمكانية 1أو ما بعدها 2019فقط وليس لفرتة  2018 لعامبالســــــياســــــات 

 2يف ضوء قرارات اللجنة املتصلة مبتابعة التقييم املستقل للجنة". العمل املعنية بالرصد ودورها
  
ـــا الرابعـــة واألربعني   -3   )، CFS 2017/44/Report(الوثيقـــة وبـــالنظر إىل القرارات الصــــــــــــــــــادرة عن اللجنـــة يف دور

  من امللحق جيم من تقرير التنفيــــــــذ لتقييم جلنــــــــة األمن الغــــــــذائي العــــــــاملي  10(و) والفقرة 34(ب) و34والفقرتني 
)، يُقرتح على املكتب بالتشــاور مع اجملموعة االســتشــارية، الســعي إىل احلصــول على إســهامات CFS 2018/45/3(الوثيقة 

ة واألحداث سات العاماملواضيعية العاملية خالل اجلل لألحداثإضافية حسب االقتضاء من أجل اإلشراف على التحضري 
املنظمة لتعزيز اعتماد توصـــيات جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصـــة بالســـياســـات ومتابعتها واســـتعراضـــها وتشـــارك التجارب 

 واملمارسات اجليدة املتصلة باستخدامها وتطبيقها من خالل عملية إعداد برنامج العمل املتعدد السنوات.

                                                      
باإلشــراف  ،إن اللجنة: قد طلبت من املكتب أن يقوم، بالتشــاور مع اجملموعة االســتشــارية وجمموعة العمل املعنية بالرصــد يف اجتماع يُعقد ملرة واحدة  1

سات خالل واألحداث املنظمة لرصد توصيات اللجنة األخرى بشأن السيا 2018عام على التحضري للحدث املواضيعي العاملي خالل اجللسة العامة يف 
  .CFS 2017/44 REPORT(د) من الوثيقة  34بتوافر املوارد" الفقرة  أسبوع اجللسة العامة أو فرتة ما بني الدورات، رهناً 

   REPORT 44/2017CFS(و) من الوثيقة  34الفقرة   2
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للجنة الخاصة بالسياسات خالل الدورة السادسة حدث لرصد سائر توصيات ا  -ثانياً 

 واألربعين للجنة

  
ا اللجنة   11/44/2017CFSمتاشـــــياً مع الوثيقة   -4 ا  3اليت أقّر ســـــينظم حدث خالل اجللســـــة العامة للجنة يف دور

  الســــادســــة واألربعني من أجل رصــــد اســــتخدام وتطبيق توصــــيات جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصــــة بالســــياســــات املذكورة 
ا على املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وأهداف عقد الزراعة األسرية  :يف ما بعد وتقييم أمهيتها وقدر

 
  )2013(زراعة أصحاب احليازات الصغرية االستثمار يف  •
  )2016( وربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق •
 )2016والتنمية الزراعية املستدامة مبا يف ذلك الثروة احليوانية ( •

  
ا مرتابطة ومتكاملة. وقد انبثقت اجملموعة الثانية و   -5   من املالئم مجع اجملموعات الثالث من التوصـــــــــــــــيات معاً أل

ا تشــــّكل وســــيلة أعمق لفحص القضــــايا الرئيســــية الناشــــئة عن توصــــيات    من التوصــــيات مباشــــرة من اجملموعة األوىل مبا أ
 قد ســـــامهت يف عملية التفكري العامة بشـــــأن الســـــياســـــات املتصـــــلة، يف حني أن اجملموعة الثالثة من التوصـــــيات 2013عام 

 من خالل الرتكيز على النظم القائمة على الثروة احليوانية.زراعة أصحاب احليازات الصغرية ب
  
وتتســم هذه التوصــيات اخلاصــة بالســياســات بأمهية كبرية جلميع أصــحاب املصــلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي   -6

 منتجني أصحاب احليازات الصغرية وهم يشّكلون املسامهني الرئيسيني يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية وميثلونوال سّيما لل
  الفئة األكرب عدداً ضـــــــــــمن املزارعني األســـــــــــريّني. وبالتايل، فهم ميثّلون اجلهات الفاعلة الرئيســـــــــــية يف عقد الزراعة األســـــــــــرية 

رة الســـادســـة واألربعني للجنة أن يشـــّكل مســـامهًة حمددة من جانب اللجنة ومن شـــأن حدث للتقييم من هذا النوع يف الدو 
. فســــــريكز هذا احلدث على أصــــــحاب احليازات الصــــــغرية وســــــيقّيم مدى اســــــتفادة أصــــــحاب 2019يف العقد خالل عام 

تأثري لاحليازات الصـــغرية على حنو فعال من توصـــيات حمددة خاصـــة بالســـياســـات وصـــادرة عن اللجنة، كما أنه ســـينظر يف ا
اً ر احملتمل للتغيري الكامن يف تطبيق نتائج ســـــياســـــات اللجنة وال ســـــيما يف ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية املســـــتدامة. ونظ

زراعة أصــــحاب احليازات الصــــغرية، ســــيســــاهم هذا احلدث أيضــــاً يف تعميم رســــائل منتدى جلنة ألمهية دور املرأة يف ســــياق 
 .2017املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية الذي عقد يف عام  األمن الغذائي العاملي بشأن متكني

  
نتيجتني واحدًة اعُتمدت قبل مخس ســـــــنوات و  وجتمع عملية الرصـــــــد النتائج الســـــــياســـــــاتية الثالث املرتابطة نتيجةً   -7

ا للت زر بني خمتلف النتائج آاثنتني حديثتني، وتظهر هذه العملية كيفية اســتفادة اللجنة من العمل املنجز يف املاضــي وضــما
وكيف ينبغي هلا أن تقوم بذلك. ويرتبط ذلك على وجه اخلصـــــــــــــــوص بأهداف ثالثة من بني األهداف اخلمســـــــــــــــة للتنمية 

. وميكن تشــــجيع البلدان اليت تضــــطلع بعمليات اســــتعراض 13و 10و 8وهي األهداف  2019املســــتدامة املســــتهدفة لعام 

                                                      
ات ومسامهته بالنظر إىل أمهية رصد هذه التوصي "سيتخذ املكتب قرار رصد توصيات حمددة بشأن السياسات، بعد التشاور مع اجملموعة االستشارية،  3

  .CFS 2017/44/11ة من الوثيق 8، الفقرة احملتملة يف جدول األعمال العاملي حول األمن الغذائي والتغذية وتوافر املوارد"
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ا، لُيســـــتفاد منها 2019م طوعية ألهداف التنمية املســـــتدامة يف عا ، على إدراج هذه النتائج الســـــياســـــاتية للجنة يف تقييما
   والدورة الســـــــادســـــــة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 2019خالل جلســـــــة املنتدى الســـــــياســـــــي الرفيع املســـــــتوى لعام 

 .على حٍد سواء
 

 اإلجراءات والنتائج املتوقعة
  
ســـــــتوّجه دعوة لتقدمي التجارب وأفضـــــــل املمارســـــــات من خالل املنتدى العاملي لألمن الغذائي والتغذية إىل مجيع   -8

  ى تلخيص عل فريق العمل التقينأعضـــــاء اللجنة واملشـــــاركني وســـــائر أصـــــحاب املصـــــلحة. وســـــتعمل أمانة اللجنة بدعم من 
 هذه التجارب يف وثيقة معلومات أساسية.  

  
  على إعداد الدعوة لتقدمي اإلســــــــهامات واخلطوط العريضــــــــة  فريق العمل التقينأمانة اللجنة مع وســــــــتعمل كذلك   -9

  هلذا احلدث ومعايري اختيار التجارب اليت ســــــيجري عرضــــــها. وباإلمكان الطلب من األعضــــــاء واملشــــــاركني املســــــامهني الرّد 
 على أسئلة من هذا القبيل:

 
  السياساتية الثالث وتطبيقها يف سياق معّني؛تقييم إىل أي مدى مت نشر النتائج   •
وتقييم االســـــتخدام والتطبيق احلاليني واحملتملني لتوصـــــيات اللجنة اخلاصـــــة بالســـــياســـــات على صـــــعيد أصـــــحاب   •

ا احلكومات الوطنية واملؤســــســــات املالية الدولية  احليازات الصــــغرية، وال ســــيما يف جمال االســــتثمارات اليت تقوم 
يازات الصـــغرية؛ وبرامج تنمية القدرات اليت تســـتهدفهم؛ ووضـــع اقرتاحات التمويل الصـــغرية لصـــاحل أصـــحاب احل

أصحاب  راعةز  واملتوسطة األجل األكثر مالءمة لصغار املنتجني؛ وصياغة االسرتاتيجيات الوطنية احملددة لصاحل
  احليازات الصغرية وتنفيذها؛

ة ه التوصـــــيات اخلاصـــــة بالســـــياســـــات لتحقيق أهداف التنميوتقييم اإلمكانات الكامنة يف اســـــتخدام وتطبيق هذ  •
 املستدامة وتعزيز اتساق السياسات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.

  
ذا احلدث الصـــــادرة عن   -10  مل التقينفريق العوســـــُتناقش وثيقة املعلومات األســـــاســـــية واخلطوط العريضـــــة اخلاصـــــة 

خالل االجتماع املشرتك ملكتب اللجنة واجملموعة االستشارية؛ وسيأخذ املكتب علماً بوثيقة املعلومات األساسية وسيوافق 
ذا احلدث.  على اخلطوط العريضة اخلاصة 

 
وسوف تلي عرض التجارب خالل حدث التقييم الذي سيعقد خالل الدورة السادسة واألربعني للجنة، مناقشة   -11

عامة ترمي إىل استخالص الدروس وتقدمي االقرتاحات لتعزيز استخدام توصيات اللجنة اخلاصة بالسياسات  ضمن جلسة
 وتطبيقها يف سياق عقد الزراعة األسرية وأهداف التنمية املستدامة.

 
ب نوســـتتمثل نتيجة هذه العملية يف حدث التقييم الذي ســـيعقد خالل الدورة الســـادســـة واألربعني للجنة إىل جا  -12

 اخلالصات بشأن الدروس املستفادة واالقرتاحات الستخدام هذه التوصيات وتطبيقها على حنو أفضل يف املستقبل.
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  التكاليف
  

  30,000  املوظفون والدعم الفين
  7,000  إصدار الدعوة لتقدمي اإلسهامات

  25,000  كلمة)  12 500( ترمجة الوثائق اخلاصة بالدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي
  5,000  ترمجة اإلسهامات املقّدمة للجنة بلغة غري اللغة االجنليزية

  7,500  )واحد مشاركني ومنّسق اثنني حماضرينتكاليف الدورة (تكاليف سفر 
  74,500  المجموع

  


