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 المؤتمر
 الدورة الحادية واألربعون

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

 تقرير الدورة الخامسة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي
 (2018أكتوبر/تشرين األول  19-15)روما، 

 
 موجز
 

اخلامسةةةةةةةةةةةةةةة واألربعول للجنة األمن النذائي العاملي عناية امل  واملعنر إىل ما  ةةةةةةةةةةةةةةدر عن ا من تلفت الدورة  
 قرارات وتو يات.

 
 إل اللجنة: 

 
أعربةةت عن قلق ةةا العميق حيةةاد تزايةةد عةةدد األ ةةةةةةةةةةةةةةخةةاأل الةةذين يعةةا ول من ا عةةدام األمن النةةذائي  )أ(

التنذية، على حنو ما هو وارد يف تقرير العامل، واالجتاهات السةةةةةةةةلبية ال  يشةةةةةةةة دها ا وع وسةةةةةةةةو   يف
، و ا ةةةةةةةةةةةةةةدت حيع أ ةةةةةةةةةةةةةة ا  املصةةةةةةةةةةةةةةل ة ا ا  2018حالة األمن النذائي والتنذية يف العامل لعام 

 اإلجرا ات الالزمة لعك  مسار هذه االجتاهات.
 مشفوعة مبشروع قرار" وكذلك "تقييم  نة -وأقّرت "تقييم  نة األمن النذائي العاملي: خطة العمل  ) (

تنفيذ الرد على التقييم" مع اإلقرار بأّل وثيقة اإل ةةةةةةةةةةةةةالحات الصةةةةةةةةةةةةةادرة يف  -األمن النذائي العاملي 
 ال تزاد تشكل حجر الزاوية لعمل اللجنة. 2009 عام

وطلبت من فريق اخلربا  الرفيع املسةةةةتوى املعأل باألمن النذائي والتنذية )فريق اخلربا  الرفيع املسةةةةتوى(  )ج(
بعنوال "األمن النذائي والتنذية:  2020إجرا  الدراسةةةة التالية وعر ةةة ا للود الفصةةةل األود من عام 

 ".2030و ع  ّص سردي عاملي حىت عام 
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طوط التوجي ية الطوعية للجنة بشةةأل النظم النذائية والتنذية و ةةادقت على اختصةةا ةةات إعداد اخل )د(
؛ وطلبت عرض اخلطوط التوجي ية 2025-2016دعماً لعقد األمم املت دة للعمل من أجل التنذية 

 .2020بشأل النظم النذائية والتنذية إلقرارها من قبل اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني يف عام 
املعرو ةةةةةةة باعتبارها أسةةةةةةاسةةةةةةاً ملسةةةةةةاسة اللجنة يف املنتدى السةةةةةةياسةةةةةةي الرفيع املسةةةةةةتوى وأقّرت الوثيقة  )ه(

وقّررت أل توا ةةةةةةةةل إرسةةةةةةةةاد إسةةةةةةةة اماهتا يف عمليات االسةةةةةةةةتعراض املسةةةةةةةةتقبلية للمنتدى  2019 لعام
 ؛2019السياسي الرفيع املستوى املعأل بالتنمية املستدامة ما بعد عام 

ا لة وتشةةةةةاطر أفمةةةةةل املمارسةةةةةات حود اسةةةةةتخدام وتطبيق ووافقت على عقد حدث لتشةةةةةجيع املسةةةةة )و(
( االسةةةتثمار يف زراعة أ ةةة ا  ا يازات الصةةةن ة؛ 1تو ةةةيات اللجنة يف  اد السةةةياسةةةات بشةةةأل )

( والتنمية الزراعية املسةةةتدامة مبا يف  لك الثروة 3( وربط أ ةةة ا  ا يازات الصةةةن ة باألسةةةوا ؛ )2)
 .2019ربعني للجنة يف أكتوبر/تشرين الثاين ا يوا ية، خالد الدورة السادسة واأل

ورّحبت با دث املوا ةةةةةةةةةةةةيعي العاملي عن اخلطوط التوجي ية الطوعية لدعم اإلعماد املطرد لل ق يف  )ز(
 غذا  كاف باعتباره فر ة لتبادد اخلربات والوقوف على استخدام وتطبيق اخلطوط التوجي ية.

لرفيع املسةةتوى بشةةأل "الشةةراكات املتعددة أ ةة ا  املصةةل ة واقرتحت اسةةتخدام تقرير فريق اخلربا  ا )ح(
"، كمنطلق لعملية متابعة ترّكز 2030لتمويل األمن النذائي والتنذية وحتسةةةةةةةةين ما يف إطار خطة عام 

 على املعارف واستخالأل الدروس بشأل الشراكات يف ما بني أ  ا  املصل ة املتعددين. 
( وخطة 2( النظم النذائية والتنذية )1وتشاطر الدروس حود )ورّحبت جبلستني للممارسات ا يدة  )ط(

كفر ة لتبادد خربات السياسات والربامج املتعددة القطاعات ال  تدرج  واغل التنذية   2030عام 
يف التدخالت  ات الصةةةلة وكذلك الصةةةكوو امللموسةةةة لت قيق االتسةةةا  بني السةةةياسةةةات القطاعية 

 وعربها باجتاه القما  التام على ا وع وحتقيق التنمية املستدامة.
 

 لسالمسائل التي تستدعي عناية المج
 

إّل امل  مدعو إىل إقرار ما  ةةةةةةةةةةةةدر عن  نة األمن النذائي العاملي من قرارات وتو ةةةةةةةةةةةةيات، وتلفت عنايت   
 بشكل خاأل إىل ما يلي:

 
  ( 12-8، )الفقرات 2018حالة األمن النذائي والتنذية يف العامل لعام 
  ( 16-13، )الفقرات 2018لعام  األغذية والزراعةحالة 
  ( 18-17تنفيذ الرّد، )الفقرة  -تقييم  نة األمن النذائي العاملي 
  حنو بر امج عمل متعدد السةةةةةةنوات اسةةةةةةرتاتيجي  -املسةةةةةةائل ا رجة والنا ةةةةةةئة يف  ائ األمن النذائي والتنذية

 ( 19، )الفقرة 2023-2020للفرتة 
  (21 نة األمن النذائي العاملي والتنذية، )الفقرة 
  (23، )الفقرة 2030 نة األمن النذائي العاملي خطة عام 
  ( 25تشجيع املسا لة وتشاطر أفمل املمارسات، )الفقرة 
  ( 28-26حدث موا يعي عاملي عن اخلطوط التوجي ية بشأل ا ق يف النذا  )الفقرات 
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  تقرير فريق اخلربا  الرفيع املسةةتوى بشةةأل الشةةراكات املتعددة أ ةة ا  املصةةل ة لتمويل األمن النذائي والتنذية
 ( 29، )الفقرة 2030وحتسين ما يف إطار خطة عام 

 ( :النظم النذائية والتنذية: املمارسةةةةةةةةات ا يدة وتشةةةةةةةةاطر الدروس، 1املمارسةةةةةةةةات ا يدة وتشةةةةةةةةاطر الدروس )
 ( 33-30، الفقرات 2030لنذائي العاملي وخطة عام و نة األمن ا (2)

 
 المسائل التي تستدعي عناية المؤتمر

 
إّل املعنر مدعو إىل النظر يف آثار القرارات والتو ةةةةةيات الصةةةةةادرة عن  نة األمن النذائي العاملي بالنسةةةةةبة إىل  

 السياسات العاملية، وتلفت عنايت  بشكل خاأل إىل ما يلي: 
 

  ( 12-8 الفقرات، )2018حالة األمن النذائي والتنذية يف العامل لعام 
  ( 16-13، )الفقرات 2018لعام  األغذية والزراعةحالة 
  حنو بر امج عمل متعدد السةةةةةةنوات اسةةةةةةرتاتيجي  -املسةةةةةةائل ا رجة والنا ةةةةةةئة يف  ائ األمن النذائي والتنذية

 ( 19، )الفقرة 2023-2020للفرتة 
 (21نذائي العاملي والتنذية، )الفقرة  نة األمن ال 
  (23، )الفقرة 2030 نة األمن النذائي العاملي خطة عام 
  ( 25تشجيع املسا لة وتشاطر أفمل املمارسات، )الفقرة 
  ( 28-26حدث موا يعي عاملي عن اخلطوط التوجي ية بشأل ا ق يف النذا  )الفقرات 
  تقرير فريق اخلربا  الرفيع املسةةتوى بشةةأل الشةةراكات املتعددة أ ةة ا  املصةةل ة لتمويل األمن النذائي والتنذية

 ( 29، )الفقرة 2030وحتسين ما يف إطار خطة عام 
 

 اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب المجلس والمؤتمر
 

 امسة واألربعني للجنة األمن النذائي العاملي.إّل امل  واملعنر مدعوال إىل املصادقة على تقرير الدورة اخل 
 

 

 ميكن توجي  أي استفسارات بشأل مممول هذه الوثيقة إىل:
 

 Chris Hegadorn السيد

 
 أمني  نة األمن النذائي العاملي 

 
 51015 06570 39+: اهلاتف
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 المسائل التنظيمية -أولا 

 
 19إىل  15من املمتةةدة واألربعني خالد الفرتة امسةةةةةةةةةةةةةةةة دورهتةةا اخلةةعقةةدت  نةةة األمن النةةذائي العةةاملي )اللجنةةة(  -1

 يف املقر الرئيسةةةةي ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( يف روما. وقد حمةةةةر الدورة مندوبول من 2018أكتوبر/تشةةةةرين األود 
 من الدود غ  األعما  يف اللجنة، وممثلول عن: 10و من أعما  اللجنة 114

 
 13 من وكاالت األمم املت دة وأج زهتا؛ 
 ؛1من منظمات امتمع املدين 061و 
 من منظمات الب وث الزراعية الدولية؛ 6و 
  من املعسسات املالية الدولية واإلقليمية؛ (1) معسسة واحدةو 
 ؛2من احتادات القطاع اخلاأل واملعسسات اخل ية اخلا ة 79و 
 من املراقبني 65و. 

 
لوزرا . وميكن االطالع على القةةائمةةة الكةةاملةةة امن  وا   7من الوزرا  و 7 ةةائةةح واحةةد للرئي  و ومت تسةةةةةةةةةةةةةجيةةل -2

 الةةةةةةةتةةةةةةةائ عةةةةةةةلةةةةةةةى الةةةةةةةعةةةةةةةنةةةةةةةوال CFS 2018/45/Inf.5 الةةةةةةةوثةةةةةةةيةةةةةةةقةةةةةةةة يفبةةةةةةةاألعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  واملشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاركةةةةةةةني واملةةةةةةةراقةةةةةةةبةةةةةةةني 
)/http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ar(. 
 
 العمةةةةةةةةةةةةةةويةة يف اللجنةة؛  -املرفق بةا  و جةدود أعمةاد الةدورة؛  -ويتمةةةةةةةةةةةةةةمن التقرير املرفقةات التةاليةة: املرفق ألف  -3
 قائمة بالوثائق. -املرفق جيم و 
 
من دسةةةةةةتور  2من املادة  9و 8وُأحيطت اللجنة علماً بأّل االحتاد األورويب يشةةةةةةارو يف هذه الدورة طبقاً للفقرتني  -4

 املنظمة.
 
 .من ا م ورية الدومينيكية Mario Arvelo Caamaño ف افتتح الدورة رئي  اللجنة، سعادة السقد و  -5
 
 وا ةةدود الزمأل املعقت. املعقت واعتمدت اللجنة جدود األعمةةاد -6
 
 الصنيو  السودالو ب و و  الربازيلو  أملا ياو  أفنا ستالو االحتاد الروسي من  وعّينت اللجنة  نة  ياغة معلفة من كل   -7
 إ ةةةةةةةةةافة اليابال و  الواليات املت دة األمريكيةو   يوزيلنداو  النمسةةةةةةةةةاو املنر  و ماليزيا و كوسةةةةةةةةةتاريكا و  فنلنداو  غينيا االسةةةةةةةةةتوائيةو 

 )الربازيل( كرئي  للجنة الصياغة.Antonio Sá Ricarte إىل السيد 

 
                                                      

من منظمات امتمع املدين حتت مظلة  57مشاركة منظمات امتمع املدين. ويشمل هذا العدد بتيس   الشعو  األ ليةو متمع املدين اآلية قامت   1
 آلية امتمع املدين.

 لقطاع اخلاأل.من الشركات حتت مظلة آلية ا 32يشمل هذا العدد   2
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 حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم -ثانياا
 
، رئي   نة األمن Mario Arvelo Caamañoأُلقيت بيا ات افتتاحية من جا ح كّل من سةةةةةةةةةةعادة السةةةةةةةةةةف   -8

 النةةةذائي العةةةاملي؛ والسةةةةةةةةةةةةةةيةةةد جوزيةةة  غرازيةةةا و دا سةةةةةةةةةةةةةةيلفةةةا، املةةةدير العةةةام ملنظمةةةة األغةةةذيةةةة والزراعةةةة )املنظمةةةة(؛ والسةةةةةةةةةةةةةةيةةةد
David Beasleyج(؛ والسةةةةةةةةةةةةةةيدة ، املدير التنفيذي لرب امج األغذية العاملي )الرب امCornelia Richter  ائح رئي  ،

، رئي  اللجنة التوجي ية لفريق اخلربا  الرفيع Patrick Caronالصةةةةةةةةةندو  الدوئ للتنمية الزراعية )الصةةةةةةةةةندو (؛ والسةةةةةةةةةيد 
، احتاد ، من والية كجراتZala Shardaben Fathesinhاملسةةةةةةةةةةةةةتوى املعأل باألمن النذائي والتنذية. وألقت السةةةةةةةةةةةةةيدة 

يف اهلند، الكلمة الرئيسةةةةةية  يابة عن النسةةةةةا  الريفيات احتفاالً باليوم الدوئ  (SEWAالعامالت  سةةةةةاخلّن اخلاأل )النسةةةةةا  
 للمرأة الريفيةةةةةةة. وهةةةةةةذه البيةةةةةةا ةةةةةةات متةةةةةةاحةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةمن وثةةةةةةائق املعلومةةةةةةات اخلةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةاللجنةةةةةةة على العنوال التةةةةةةائ:

/http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ar. 
 
، املدير العام املسةةةاعد إلدارة التنمية االقتصةةةادية واالجتماعية يف املنظمة، Kostas G. Stamoulisوعرض السةةةيد  -9
 " وأعقح  لك  قاش. 2018حالة األمن النذائي والتنذية يف العامل لعام عن " عماداأللبند الثاين ) ( من جدود ا
 

العامل،  من ا عدام األمن النذائي يف ولعا األ ةةةةةخاأل الذين يعدد حياد تزايد اللجنة عن قلق ا العميق وأعربت  -10
العامل  تقرير حالة األمن النذائي والتنذية يفعلى حنو ما هو وارد يف ة، ا وع وسو  التنذيال  يش دها واالجتاهات السلبية 

 االجتاهات.مسار هذه يع أ  ا  املصل ة ا ا  اإلجرا ات الالزمة لعك   ا دت ح، و 2018لعام 
 

 - 2018العامل لعام  والتنذية يفحالة األمن النذائي " عن البند الثاين )د( من جدود األعمادوبالنسةةةةةةةةةةةةةةبة إىل  -11
ُعقدت مناقشةةةة لفريق اخلربا  مبشةةةاركة خربا  فنيني دوليني بارزين وممثلني عن امتمع املدين والقطاع  ،لفريق اخلربا " مناقشةةةة
 .2030 لقما  على ا وع للود سنةال  تعرتض طريق االت ديات و املمارسات ا يدة . ون ور النقاش حود اخلاأل

 
، مديرة مكتح  ائح املدير التنفيذي لرب امج األغذية العاملي، Joyce Kanyangwa Lumaوتوّلت السةةةةةةةةةةةيدة  -12

 إدارة ا لسة. و ّم فريق اخلربا  كاًل من:
 

  السيدJohn Ingram اململكة املت دة، د، أستا  يف جامعة أكسفور. 

  والسيدBruce Hewitson  أفريقيا، مدير  موعة الت ليل للنظام املناخي، جامعة كيح تاول، جنو. 

  والسةةةةةيدةTui Shortland مديرة ،Te Kopu مركز التمّيز يف  اد معارف الشةةةةةعو  األ ةةةةةلية واملعارف ،
 .احمللية يف بلدال احمليط اهلادئ،  يوزيلندا

  والسيدةThato Moagi مديرة مزارع ،Legae La Banarengجنو  أفريقيا ،. 
  

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ar
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 عرض ومناقشة لفريق الخبراء: 2018حالة األمن الغذائي والتغذية لعام  -ثالثاا
 

 تشةةةةةةةةةةةاركت  نة األمن النذائي ومنظمة األغذية والزراعة يف تنظيم مناقشةةةةةةةةةةةة فريق اخلربا  من أجل تبادد األفكار  -13
 الةةذي يتنةةاود العالقةةة القةةائمةةة  2018لعةةام  حةةالةةة األغةةذيةةة والزراعةةةبني املشةةةةةةةةةةةةةةةاركني حود القمةةةةةةةةةةةةةةةايةةا املطروحةةة يف تقرير 

 والتنمية الريفية. بني اهلجرة والزراعة
 

وينصةةةةةةّح تركيز التقرير على اهلجرة الريفية وأ ةةةةةةكاهلا املتعددة والدور اهلام الذي تعدي  يف البلدال النامية واملتقدمة  -14
على السةةةةوا . ويتناود التقرير دوافع اهلجرة الريفية وآثارها ويربز كيف أل أولويات السةةةةياسةةةةات  ات الصةةةةلة باهلجرة الريفية 

 ى السياقات القطرية ال  تتطور باستمرار.تعتمد عل

 
، املدير العام املسةةةةةةةاعد إلدارة التنمية االقتصةةةةةةةادية واالجتماعية يف املنظمة، Kostas Stamoulisوتوىّل السةةةةةةةيد  -15

 ، كب  اخلربا  االقتصةةةةةةةةةةةةةةاديني Andrea Cattaneoالسةةةةةةةةةةةةةةيد  2018لعام تقرير حالة األغذية والزراعة . وقّدم النقاشإدارة 
 خربا  بارزين يف  اد اهلجرة وعاملني يف  اد التنمية وممثلني  النقاشفريق اخلربا  املشةةةةةةةةةةةةةةارو يف  قد  ةةةةةةةةةةةةةةمّ املنظمة. و  يف

 عن امتمع املدين والقطاع اخلاأل.

 
 و ّم فريق اخلربا  كاًل من: -16
 

 السيدة Sandra Paola Alvarez ؛لل جرة، أخصائية يف  اد اهلجرة والتنمية، املنظمة الدولية 
 والسةةةةةيد Bruno Losch أسةةةةةتا  جامعي وأبرز خربا  االقتصةةةةةاد السةةةةةياسةةةةةي، مركز التعاول الدوئ للب وث ،

 ؛الزراعية من أجل التنمية
 والسيد Nadjirou Sall؛، األمني العام لشبكة منظمات املزارعني الريفيني واملنتجني الزراعيني يف غر  أفريقيا 
  والسةةةةةةةةةةةةةيدةHlamalani Ngwenya  ة اسةةةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةةةارية يف التنمية الدولية، املنتدى العاملي للخدمات ، خب

 .االستشارية الريفية، وأستا ة حما رة يف جامعة الدولة ا رة يف جنو  أفريقيا

 

 تنفيذ الرد   -تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي  -رابعاا
 

مشةةةةةةةةةةةةفوعة  -بعنوال "تقييم  نة األمن النذائي العاملي: خطة العمل  CFS 2018/45/2درسةةةةةةةةةةةةت اللجنة الوثيقة  -17
تنفيةذ الرد على التقييم" على حنو  -بعنوال "تقييم  نةة األمن النةذائي العةاملي  CFS 2018/45/3مبشةةةةةةةةةةةةةروع قرار" والوثيقةة 

امليسةةةةةةةراين املشةةةةةةةاركني )أملا يا( بصةةةةةةةفت ما  Oliver Mellenthin)الصةةةةةةةني( والسةةةةةةةيد  Tian Jiani عر ةةةةةةةت ما السةةةةةةةيدة ما
 العملية. هلذه
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 :اللجنةوإّل  -18
 

)أملا يا(  Oliver Mellenthinوالسةةةةةةةةةةةةةيد )الصةةةةةةةةةةةةني(  Tian Jiani السةةةةةةةةةةةةيدةأبدت تقديرها لكل من  )أ(
 11و 10و 7قيام ما بتيسةة  و ةةع اللمسةةات األخ ة على خطة العمل، ال سةةيما الرد على تو ةةيات التقييم  على
ال  مل تُعرض على اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني وتنفيذ الرد على التقييم و ةةةةةةةةةةةةةةوالً إىل ا عقاد  14و 13و 12و

 ؛الدورة اخلامسة واألربعني للجنة
 

 مشةةةةةةةةةةةةةةفوعةةةةةةةة مبشةةةةةةةةةةةةةةروع قرار" -وأقّرت "تقييم  نةةةةةةةة األمن النةةةةةةةذائي العةةةةةةةاملي: خطةةةةةةةة العمةةةةةةةل  ) (
 ؛(CFS 2018/45/2)الوثيقة 

 
( CFS 2018/45/3تنفيةةةذ الرد على التقييم" )الوثيقةةةة  -وأقّرت "تقييم  نةةةة األمن النةةةذائي العةةةاملي  )ج(

 .ال تزاد تشكل حجر الزاوية لعمل اللجنة 2009الصادرة يف عام اإلقرار بأّل وثيقة اإل الحات  مع

 

  -المسائل الحرجة والناشئة في مجالي األمن الغذائي والتغذية  -خامساا

 2023-2020نحو برنامج عمل متعدد السنوات استراتيجي للفترة 

 
 إّل اللجنة: -19
 

أخذت علماً باآلرا  ال  أُعر  عن ا وباملسةةةةةةةةةةةةةةائل ال  ميكن طرح ا وال  مت اقرتاح ا خالد ا لسةةةةةةةةةةةةةةة  )أ(
املستقبل باعتبارها  )اللجنة( يفيتعلق باملسائل ا رجة واملستجدة ال  ستنظر في ا  نة األمن النذائي العاملي  ما يف

 إعداد بر امج العمل املتعدد السنوات املقبل للجنة؛ يف سيا عنصراً م ماً يف املناقشات املقبلة 
 

تقرير تنفيذ تقييم  نة األمن النذائي العاملي، أو ةةةةةت بونا ةةةةةياً مع اإلر ةةةةةادات املدرجة يف املل ق با   ) (
اللجنة  امموعة االسةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةارية وبدعم من أ ةةةةةةةةةة ا  املصةةةةةةةةةةل ة املعنيني يف بأل يقوم مكتح اللجنة، بالتعاول مع

من أجل  2023-2020 ومبشةةةةةةةةةةاركت م، بمعداد بر امج العمل املتعدد السةةةةةةةةةةنوات للجنة األمن النذائي العاملي للفرتة
 عر   على اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني للنظر في  واملصادقة علي ؛

 
ا  الرفيع املسةةةةةةةةةةتوى املعأل باألمن النذائي والتنذية )فريق اخلربا  الرفيع املسةةةةةةةةةةتوى( وطلبت من فريق اخلرب  )ج(

والتنذية: و ةةةةةةع  ّص  بعنوال "األمن النذائي 2020للود الفصةةةةةةل األود من عام  عر ةةةةةة اإجرا  الدراسةةةةةةة التالية و 
 " بةةةنةةةةةةةا  عةةةلةةةى االقةةةرتاح الةةةوارد يف الةةةقسةةةةةةةةةةةةةةةةم الةةةثةةةةةةةالةةةةةةة  مةةةن الةةةوثةةةيةةةقةةةةةةةة2030سةةةةةةةةةةةةةةةةردي عةةةةةةةاملةةةي حةةةىت عةةةةةةةام 

CFS 2018/45/4. 
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 آخر المعلومات عن مسارات عمل لجنة األمن الغذائي العالمي -سادساا

 والقرارات ذات الصلة
 

 إقرار اختصاصات التوجيهات المتعلقة بسياسات النظم الغذائية والتغذية )أ( -سادساا
 

بعنوال "اختصا ات إعداد اخلطوط التوجي ية الطوعية بشأل النظم  CFS 2018/45/06درست اللجنة الوثيقة  -20
بعنوال "مسةةةةةةةةةةارات عمل  نة األمن النذائي  CFS 2018/45/05النذائية والتنذية للجنة األمن النذائي العاملي" والوثيقة 

)سويسرا(، رئيسة  Liliane Ortegaمشروع قرار" على حنو ما عر ت ما السيدة  -العاملي بشأل النظم النذائية والتنذية 
  موعة العمل املفتوحة العموية املعنية بالتنذية.

 
 :وإّل اللجنة -21
 

أعربت عن تقديرها لعمل  موعة العمل املفتوحة العمةةةةةةةةةةةةةةوية املعنية بالتنذية و ّوهت بالقيادة الفّعالة  (أ)
 ا ائ؛لرئيس ا لرئيس ا السابق السيد خالد الطويل )ح ورية مصر العربية( و 

اختصةةةةةا ةةةةةات إعداد اخلطوط التوجي ية الطوعية للجنة بشةةةةةأل النظم النذائية والتنذية   ةةةةةادقت علىو  ( )
  ؛2025-2016دعماً لعقد األمم املت دة للعمل من أجل التنذية 

 ميعالتوجي ية، على أل تكول مفتوحة  وأقّرت بأسية إرسةةةةا  عملية  ةةةةاملة تعدي إىل اعتماد اخلطوط  (ج)
 ة امل تمني، وأل تيسةةةّرها أما ة اللجنة، بتوجي  من  موعة العمل املفتوحة العمةةةوية املعنية بالتنذية أ ةةة ا  املصةةةل

  ومبساعدة فريق م ام فأل؛
و ةةةةددت على األسية القصةةةةوى للتخطيط ملراحل التشةةةةاور تعزيزاً    املسةةةةعولية عن العملية و ةةةةما اً  (د)

يف اللجنة إىل املشاركة بشكل فاعل يف إعداد اخلطوط التوجي ية لنجاح ا، ودعت أ  ا  املصل ة املعنيني كافة 
 الطوعية؛

إىل توف   في ا وإدراكاً من ا لعدم توفر األمواد الكافية حالياً، دعت أعمةةا  اللجنة وأ ةة ا  املصةةل ة (ه)
األ شةةةةطة املخطط هلا من تطبيق عملية التقار  بني السةةةةياسةةةةات و ةةةةمال تنفيذ حيع مبا ميّكن املوارد املالية الكافية 

  من حدود املوارد املتاحة؛
اخلطوط التوجي يةة بشةةةةةةةةةةةةةةأل النظم النةذائيةة والتنةذيةة إلقرارهةا من قبةل اللجنةة يف دورهتا  عرضوطلبةت  (و)

 .2020السابعة واألربعني يف عام 
 

 :2030لجنة األمن الغذائي العالمي وخطة التنمية المستدامة لعام  )ب( -سادساا
 المنتدى السياسي الرفيع المستوىالمساهمات في 

 

بعنوال "مشةةةةةةةةةةةةروع مسةةةةةةةةةةةةاسة  نة األمن النذائي العاملي يف املنتدى  CFS/2018/45/7درسةةةةةةةةةةةةت اللجنة الوثيقة  -22
 CFS 2018/45/8 Rev.1" والوثيقة 2019السةةةياسةةةي الرفيع املسةةةتوى بشةةةأل االسةةةتعراض العاملي للتنمية املسةةةتدامة لعام 

مشةةةروع  -: مسةةةاسات اللجنة يف املنتدى السةةةياسةةةي الرفيع املسةةةتوى 2030بعنوال " نة األمن النذائي العاملي وخطة عام 
 )االحتاد األورويب(.  Willem Olthofالقرار"، على حنو ما عر  ما السّيد 

 
 :ةوإّل اللجن -23
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الفرتة الفا ةةةةةةلة بني الدورتني وأ ةةةةةةادت  أعربت عن تقديرها للعملية التشةةةةةةاورية الشةةةةةةاملة ال   ُفذت يف (أ)

 بالدور القيادي مليّسر هذه العملية؛

وأ ةةةةةةارت إىل اإلعال ات الوزارية الصةةةةةةادرة عن منتدى األمم املت دة السةةةةةةياسةةةةةةي الرفيع املسةةةةةةتوى املعأل  ( )
قيق األمن النذائي وال  تعيد التأكيد على األسية ا امسة للقمةةةا  على ا وع وحت 2018بالتنمية املسةةةتدامة يف عام 

بالنسةةبة إىل التنمية املسةةتدامة وتشةة  إىل الرسةةائل األسةةاسةةية ال  ترّوج هلا  نة األمن النذائي العاملي والوكاالت ال  
ومحاية املوارد  األغذيةتوجد مقارها يف روما ومن بين ا مثاًل النظم النذائية املسةةةةةةةةةةةةةةتدامة وا د من الفاقد وامل در من 

 صود على أغذية منذية من  نار املنتجني؛الطبيعية وا 

وأكدت من جديد التزام ا بتكثيف ا  ود لتشةةةجيع العمل بالتو ةةةيات املرتبطة بالسةةةياسةةةات الصةةةادرة  (ج)
عن  نة األمن النذائي العاملي يف حيع البلدال، و لك من أجل تعزيز اتسةةةةا  السةةةةياسةةةةات املرتبطة باألمن النذائي 

 والتنذية؛

بعنوال "مشةةةةروع مسةةةةاسة  نة األمن النذائي العاملي يف املنتدى  CFS/2018/45/7الوثيقة و ظرت يف  (د)
" باعتبارها أسةاسةاً مالئماً ملسةاسة 2019السةياسةي الرفيع املسةتوى بشةأل االسةتعراض العاملي للتنمية املسةتدامة لعام 

بشأل "نكني السكال و مال الشمود  2019 نة األمن النذائي العاملي يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 
واملسةةةاواة". والحظت اللجنة بوج  خاأل أ   ال بد من إطالع ا على آخر املعلومات املرتبطة بنتائج  قا ةةةات  نة 

حصةةةةةةةةةا ات واالجتاهات الدولية املرتبطة األمن النذائي العاملي يف دورهتا اخلامسةةةةةةةةةة واألربعني فمةةةةةةةةةالً عن أحدث اإل
التنذية، ال  تسةةةةةةةةةةةتند إىل تقارير عاملية ك الة األمن النذائي والتنذية يف العامل على سةةةةةةةةةةةبيل املثاد باألمن النذائي و 

 ا صر، وال  يقوم املكتح بو ع  ينت ا الن ائية بعد عقد اجتماع مفتوح واحد أو أكثر؛ ال

بعة واالسةةتعراض للدورة وقررت، اسةةتناداً إىل توجي ات ا معية العامة لممم املت دة بشةةأل ترتيبات املتا (ه)
املقبلة من اجتماعات املنتدى السةةةياسةةةي الرفيع املسةةةتوى املعأل بالتنمية املسةةةتدامة، أل توا ةةةل إرسةةةاد إسةةة اماهتا يف 

 ؛2019عمليات االستعراض املستقبلية للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعأل بالتنمية املستدامة ما بعد عام 

على الدورة السةةادسةةة واألربعني للجنة األمن النذائي  2020وطلبت عرض مشةةروع  ص املسةةاسة لعام  (و)
رة تتمةةةمن عقد اجتماعني مفتوحني اثنني على أقصةةةى تقدير  مع االسةةةتفادة العاملي، يف أعقا  عملية  ةةةاملة وميسةةةّ

 إمكا ية عقد مشاورات إلكرتو ية؛ من

قةلجنة على رفع مسةةةةةةةتوى مشةةةةةةةاركت م و ةةةةةةةّجعت حيع أ ةةةةةةة ا  املصةةةةةةةل ة يف ال (ز) على خمتلف  املنسةةةةةةةّ
واسةةتعرا ةة ا، مبا يف  لك عن طريق عرض ا وا ح  2030املسةةتويات يف عملية متابعة خطة التنمية املسةةتدامة لعام 

 املتصلة باألمن النذائي  من عمليات االستعراض الوطنية الطوعية، خالد ا لسة العامة للجنة.
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 المساءلة وتشاطر أفضل الممارساتجيع تش )ج( –سادساا
 

مرفقاً  -بعنوال "تشةةةةةةجيع املسةةةةةةا لة وتشةةةةةةاطر أفمةةةةةةل املمارسةةةةةةات  CFS 2018/45/9  ظرت اللجنة يف الوثيقة -24
)جنو  أفريقيا(، رئيسةةةة  موعة العمل املفتوحة العمةةةوية  Anne-Marie Moulton مبشةةةروع قرار"، كما قّدمت ا السةةةّيدة

 .املعنية بالر د
 

 :وإّل اللجنة -25
 

 أعربةةت عن تقةةديرهةةا للعمةةل الةةذي أ زتةة   موعةةة العمةةل املفتوحةةة العمةةةةةةةةةةةةةةويةةة املعنيةةة بةةالر ةةةةةةةةةةةةةةةد وأثنةةت  (أ)
 الذي ا طلعت ب  رئيسة امموعة؛ الفّعادعلى الدور القيادي 

 (CFS 2017/44 REPORT القرارات الصةةةةةادرة عن اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني )الوثيقة ل وبعد  ( )
، طلبةةت من CFS 2018/45/3 من املل ق جيم بةةالوثيقةةة 10)و(، والفقرة 34) ( و34يف الفقرتني 

 املكتةةةةح أل يسةةةةةةةةةةةةةةعى، بةةةةالتشةةةةةةةةةةةةةةةةةاور مع امموعةةةةة االسةةةةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةةةةةةةاريةةةةة، وا صةةةةةةةةةةةةةةود عنةةةةد املقتمةةةةةةةةةةةةةةى، 
 :على إس امات إ افية من أجل

 
o  ا لسةةةةةةةات العامة مرةاإل ةةةةةةةراف على الت مةةةةةةة  لمحداث املوا ةةةةةةةيعية العاملية ال  سةةةةةةةتعقد خالد 

 كل سنتني؛
o  واإل ةةةةةةةراف على الت مةةةةةةة  لمحداث اهلادفة إىل تعزيز اعتماد التو ةةةةةةةيات األخرى للجنة يف  اد

السةةةةياسةةةةات ومتابعت ا واسةةةةتعرا ةةةة ا وتشةةةةاطر التجار  واملمارسةةةةات ا يدة املتصةةةةلة باسةةةةتخدام ا 
 املتعدد السنوات؛ وتطبيق ا على حيع املستويات، من خالد عملية إعداد بر امج العمل

o  رهناً بتوافر املوارد، لر د تو يات 2019واإل راف على الت م  لل دث الذي سيعقد يف عام ،
( وربط 2( االسةةتثمار يف زراعة أ ةة ا  ا يازات الصةةن ة؛ )1اللجنة يف  اد السةةياسةةات بشةةأل )

يف  لك الثروة ا يوا ية،  ( والتنمية الزراعية املسةةةتدامة مبا3أ ةةة ا  ا يازات الصةةةن ة باألسةةةوا ؛ )
 .خالد الدورة السادسة واألربعني للجنة

 
 حدث مواضيعي عالمي عن الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاء -سابعاا

 
، املدير العام املسةةاعد، إدارة التنمية Kostas Stamoulis لت ا لسةةة عروض رئيسةةية من قبل كل  من السةةيد لّ  -26

 ، مقررة األمم املت دة اخلا ة املعنية با ق يف النذا ، والسيدةHilal Elver واالجتماعية يف املنظمة؛ والسيدةاالقتصادية 
Livia Pomodoro كرسةةةةةي اليو سةةةةةكو لل ق يف النذا  ورئيسةةةةةة مركز ميال و لقا ول وسةةةةةياسةةةةةات األغذية. كما قدمت ،

 .خالد ا لسة العموية املعنية بالر د، عر اً  ، رئيسة  موعة العمل املفتوحةAnne-Marie Moulton السيدة
  



11 C 2019/20 Rev.1 

،  ائح مدير املع د األملاين  قو  اإل سةةال، ح ورية أملا يا Michael Windfuhr وأ ةةرف على النقاش السةةيد -27
 :االحتادية. و ّم فريق اخلربا  كاًل من

 
 السيد Badrul Arefin األغذية، وزارة األغذية، بننالديش، املدير العام لوحدة التخطيط والر د يف  اد. 
 والسيد Issiaka Bictogoاألمني التنفيذي للمجل  الوطأل واألمن النذائي، بوركينا فاسو ،. 
 والسةةةةةةةةيدة Elisa Maria Cadena Gaona ائح مدير الصةةةةةةةة ة التنذوية واألغذية واملشةةةةةةةةروبات، وزارة  ،

 .الص ة وا ماية االجتماعية، كولومبيا
 والسيد Peter Schmidtرئي  مر د التنمية املستدامة التابع للجنة األوروبية االقتصادية واالجتماعية؛ ، 
 والسيدة Ramona Duminicioiu عمو  نة التنسيق التابعة آللية امتمع املدين ومنسقة  موعة العمل ،

 .املعنية بالر د التابعة آللية امتمع املدين
 

 :وإّل اللجنة -28
 

املوا ةةةةةةةةةةةةيعي العاملي باعتباره فر ةةةةةةةةةةةةة لتبادد اخلربات والوقوف على اسةةةةةةةةةةةةتخدام وتطبيق  رّحبت با دث (أ)
اخلطوط التوجي ية الطوعية لدعم اإلعماد املطرد لل ق يف غذا  كاف يف سةةةةةةةةيا  األمن النذائي الوطأل 

 )اخلطوط التوجي ية(، كمساسة يف ر د التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط التوجي ية؛
بعنوال "التجار  واملمارسات  CFS 2018/45/Inf.19ا باللم ة العامة الواردة يف الوثيقة وأخذت علمً  ( )

 ا يةةدة يف  ةةائ اسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدام اخلطوط التوجي يةةة الطوعيةةة لةةدعم اإلعمةةاد املطرد لل ق يف غةةذا  كةةاف 
 املةةوجةةز والةةعةةنةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةةر األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةة"،  –يف سةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةا  األمةةن الةةنةةةةةةةذائةةي الةةوطةةأل وتةةطةةبةةيةةقةة ةةةةةةةا 

بعنوال "ا دث املوا ةةةةيعي العاملي بشةةةةأل اخلطوط التوجي ية الطوعية  CFS 2018/45/Inf.20والوثيقة 
 لدعم اإلعماد املطرد لل ق يف غذا  كاف يف سيا  األمن النذائي الوطأل: اخلطوط التوجي ية للدورة".

 
 تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن الشراكات المتعددة -ثامناا

أصحاب المصلحة لتمويل األمن الغذائي والتغذية وتحسينهما في إطار خطة 
 2030عام 

 

 إّل اللجنة: -29
 

أثنت مع التقدير على عمل فريق اخلربا  الرفيع املسةةةةةةةةتوى من أجل إعداد التقرير عن الشةةةةةةةةراكات املتعددة  (أ)
والعرض الذي  2030أ ةةةةة ا  املصةةةةةل ة لتمويل األمن النذائي والتنذية وحتسةةةةةين ما يف إطار خطة عام 

وى، بشةةةةةةأل ، قائد فريق مشةةةةةةروع فريق اخلربا  الرفيع املسةةةةةةتMoraka Nakedi Makhura قدم  السةةةةةةيد
 القرائن السياساتية الرئيسية  ات الصلة ال  تممن ا التقرير؛

وأبدت أسةةف ا لعدم إتاحة التقرير جبميع اللنات الرمسية وطلبت إىل أما ة  نة األمن النذائي العاملي ا ا   ( )
 ؛خطوات إ افية لتوف  مزيد من التمويل ألغراض الرتحة
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اخلربا  الرفيع املسةةةةةةةةةةتوى هذا، مبا يف  لك االسةةةةةةةةةةتبيال املرفق ب ، كمنطلق واقرتحت اسةةةةةةةةةةتخدام تقرير فريق  (ج)
الدروس بشةةةةةأل الشةةةةةراكات يف ما بني أ ةةةةة ا  املصةةةةةل ة  واسةةةةةتخالأللعملية متابعة ترّكز على املعارف 
 تفا يل هذه العملية.  حتديداملكتح  طلبت مناملتعددين على  طاقات خمتلفة و 

 
 الدروس الممارسات الجيدة وتشاطر -تاسعاا

 
 الممارسات الجيدة وتشاطر الدروسالنظم الغذائية والتغذية:  )أ( –تاسعاا

 
ية والتنذية فر ة لتبادد خربات ائنظم النذحود الالدروس شاطر املمارسات ا يدة وتبشأل  ظمت أتاحت جلسة  -30

امللموسة صكوو الصلة وكذلك الج  واغل التنذية يف التدخالت  ات ر تعددة القطاعات ال  تداملالسياسات والربامج 
العالقة بني التنذية يف فر ة للنظر يف  قاط الدخود احملتملة و  تني السياسات القطاعية وعربها. ومثلت قيق االتسا  بل
 .15و 12و 11و 7و 6 األهداف التنمية املستدامة، ال سيماحمددة من أهداف أهداف و 
 

الحظات وأدلت مب. ةنظماملية يف ائنظم النذالمديرة  عبة التنذية و ، Anna Larteyالسيدة النقاش  على توأ رف -31
ال  خلص إلي ا نتائج عر ت اللتنذية، ال  املعنية با، منسقة  نة األمم املت دة الدائمة Stineke Oenemaافتتاحية السيدة 

أعقح . و 2018 حزيرال/ يويورو يف يو يوالتنمية املستدامة" الذي عقد يف بأهداف "ربط التنذية بعنوال اجتماع فريق اخلربا  
 قّدم ا كل من: عروض  لك 

 
 السةةةةةةةةةةةةةيد Zhang Zhiqiang ،ية والر ةةةةةةةةةةةةةد والتقييم، ذغسةةةةةةةةةةةةةالمة األوا ةةةةةةةةةةةةةفات  ائح املدير العام، إدارة م

  الص ة الوطنية، الصني. هيئة

 السةةةةةةةةةةةةةةيدة Kora Perlzweig ،الرقمية، كنولوجيات لتاعتماد االتنسةةةةةةةةةةةةةةيق و و االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجية  رئي   ةةةةةةةةةةةةةةعبة
 االحتادية لمغذية والزراعة، أملا يا. الوزارة

  السيدةCindy Brown رئيسية  ركة ،Chippewa Valley Bean Co Inc. 

  السيدةMarisa Macari ،معسسة لوث الص ة النذائية، ةمنسق El Poder de Consumidor. 

 
 الممارسات الجيدة وتشاطر الدروس: 2030العالمي وخطة عام  لجنة األمن الغذائي )ب( –تاسعاا

 
فر ة  2030عام خطة لجنة و حود الالدروس شاطر املمارسات ا يدة وتلسة ال   ظمت بشأل أتاحت ا  -32

 2018لمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعأل بالتنمية املستدامة لعام لللبلدال املشاركة يف االستعراض الوطأل الطوعي 
لقما  التام اج األمن النذائي والتنذية والزراعة املستدامة يف السياسات لر يف إدال  استخلصت ا دروس الو  اخرباهتبادد لت

 التنمية املستدامة.حتقيق ا وع و على 
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و ّم فريق اخلربا  لرب امج األغذية العاملي.   ائح املدير التنفيذي ،Amir Abdulla وأ رف على النقاش السيد -33
 :كاًل من

 
  السةةةةةةةةيدةPatricia Rodriguez ، للجم ورية الدومينيكية لدى وكاالت  ةاملناوب ةالدائم ة، املمثلةمسةةةةةةةةتشةةةةةةةةار

 األمم املت دة يف روما.

 السيد Gabriel Ferrero ، وزارة اخلارجية، إسبا يا. -سياسات التنمية املستدامة لاملدير العام 

  الدائم املناو   م ورية السةةةةةةةةودال لدى  ود، املمثلاألسةةةةةةةةكرت  ، السةةةةةةةةيد أمحد األمني محيد األمنيالسةةةةةةةةيد
 وكاالت األمم املت دة يف روما.

 
 المسائل األخرى -عاشراا 

 
 المكتب الجديد واألعضاء المناوبون -ألف

 
ما يتعلق بامموعة اإلقليمية  لجنة واألعما  املناوبني يفالمكتح شكيلة وافقت اللجنة على التني  التائ يف ت -34

 الالتينية والب ر الكارييب:ألمريكا 
 

 عمو مناو  هلااألرجنتني كعمو يف املكتح والربازيل ك. 

 
 الترتيبات الخاصة بالدورة السادسة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي -باء

 
 2019 تشرين الثاين/أكتوبر 18إىل  14الفرتة من خالد ل و عقد دورهتا السادسة واألربعأو ت اللجنة بأل تُ  -35
د حيدّ و اسية يف املنظمة. رئألج زة الجتماعات ا يف ا دود الزمأل املعقت المبنّي و ه كمامنظمة يف روما،  الرئيسي للقر امل يف

 .للدورةن ائي املوعد ال ،بالتشاور مع رئي  اللجنة ،املدير العام
 

 اعتماد التقرير النهائي -جيم
 

 .2018 أكتوبر/تشرين األود 19 اعُتمد التقرير يوم ا معة، -36
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 المرفق ألف
 

 جدول أعمال الدورة
 

 المسائل التنظيمية -أو لا 
 

 )ال ا  قرار(اعتماد جدود األعماد وا دود الزمأل  )أ(

 )لإلحاطة(عموية اللجنة  ) (

  )ال ا  قرار(تشكيل  نة الصياغة  )ج(
 

 2018والتغذية في العالم لعام األمن الغذائي  حالة -ثانياا
 (واملناقشة )لإلحاطة

 
 البيا ات االفتتاحية  )أ(

 عرض التقرير ) (

 بيا ات املندوبني )ج(

 مناقشة لفريق اخلربا  )د(
 
 

 مناقشة لفريق الخبراءعرض و : 2018حالة األغذية والزراعة لعام  -ثالثاا
 (واملناقشة )لإلحاطة

 
 
 

 تنفيذ الرد   –تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي  -رابعاا
 (للمناقشة وا ا  قرار)

 
 

نحو برنامج عمل متعدد السنوات  -المسائل الحرجة والناشئة في مجالي األمن الغذائي والتغذية   -خامساا
 2023-2020استراتيجي للفترة 

 (للمناقشة وا ا  قرار)
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 آخر المعلومات عن مسارات عمل لجنة األمن الغذائي العالمي  -سادساا
 والقرارات ذات الصلة

 
 )للمناقشة وا ا  قرار(إقرار اختصا ات التوجي ات املتعلقة بسياسات النظم النذائية والتنذية  )أ(

 : املساسات يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى2030 نة األمن النذائي العاملي وخطة عام  ) (

 )للمناقشة وا ا  قرار(
 )للمناقشة وا ا  قرار(تشجيع املسا لة وتشاطر أفمل املمارسات  )ج(

 
 حدث مواضيعي عالمي عن الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاء  -سابعاا

 مناقشة(لل)لإلحاطة و 

 
 

تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة لتمويل األمن الغذائي   -ثامناا
 2030والتغذية وتحسينهما في إطار خطة عام 

 )للمناقشة وا ا  قرار(
 

 الممارسات الجيدة وتشاطر الدروس  -تاسعاا
 )لإلحاطة واملناقشة(

 
 املمارسات ا يدة وتشاطر الدروسالنظم النذائية والتنذية:  )أ(

 : املمارسات ا يدة وتشاطر الدروس2030 نة األمن النذائي العاملي وخطة عام  ) (
 
 

 المسائل األخرى  -عاشراا 
 

 )ال ا  قرار( املكتح ا ديد واألعما  املناوبول (ج)
 )ال ا  قرار(للجنة األمن النذائي العاملي الرتتيبات اخلا ة بالدورة السادسة واألربعني  (ه)
 )ال ا  قرار(اعتماد التقرير الن ائي  (و)
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 باءالمرفق 
 

 العضوية في لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 أفنا ستال
 ا زائر
 أ نوال

 األرجنتني
 أسرتاليا
 النمسا

 أ ربيجال
 جزر الب اما
 بننالديش
 بيالروس
 بلجيكا

 بنن
 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 البوسنة واهلرسك
 الربازيل
 بلناريا

 بوركينا فاسو
 بورو دي

 كابو ف دي
 كمبوديا

 الكام ول
 كندا

  يلي
 الصني

 كولومبيا
 الكو نو

 كوستاريكا
 كوت ديفوار

 كوبا
 قربأل
 تشيكيا

 ح ورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 الدامنرو

 ا م ورية الدومينيكية
 إكوادور

 ح ورية مصر العربية
 السلفادور

 غينيا االستوائية
 إريرتيا

 إستو يا
 إثيوبيا

 االحتاد األورويب )منظمة عمو(
 فنلندا
 فر سا

 غابول
 أملا يا
 غا ا

 اليو ال
 غواتيماال

 غينيا
 غيا ا
 هاي 

 هنناريا
 آيسلندا

 اهلند
 إ دو يسيا

 اإلسالميةح ورية إيرال 
 العرا 
 آيرلندا
 إسرائيل
 إيطاليا
 اليابال
 األردل
 كينيا

 الكويت
 ق غيزستال
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 لبنال
 ليسوتو
 ليب يا
 ليبيا

 ليتوا يا
 لكسمربغ
 مدغشقر

 ماليزيا
 مائ

 موريتا يا
 املكسيك
 مو اكو
 املنر 

 موزامبيق
  اميبيا
 هولندا

  يوزيلندا
  يكاراغوا
 النيجر
  يج يا
 النرويج

 سلطنة عمال
 باكستال

 بنما
 باراغواي

 ب و
 الفلبني
 بولندا

 الربتناد
 ح ورية كوريا

 روما يا
 االحتاد الروسي

 ساموا
 سال مارينو

 اململكة العربية السعودية
 السنناد
 س اليول
 سننافورة
 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 جزر سليمال
 جنو  أفريقيا

 جنو  السودال
 إسبا يا
 ال كا سري

 السودال
 السويد
 سويسرا

 طاجيكستال
 تايلند

 ح ورية مقدو يا اليوغوسالفية السابقة
 تركيا

 أوغندا
 اإلمارات العربية املت دة

 اململكة املت دة
 ح ورية تنزا يا املت دة

 الواليات املت دة األمريكية
 أوروغواي

 البوليفارية( –فنزويال )ح ورية 
 اليمن
 زامبيا

 زمبابوي
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 جيمالمرفق 
 

 الوثائقبقائمة ال
 

 البند من جدول األعمال العنوان الرمز
CFS 2018/45/1/Rev2 أوالً  جدود األعماد املعقت 

CFS 2018/45/2 :خطةةة العمةةل  تقييم  نةةة األمن النةةذائي العةةاملي
 مشفوعة مبشروع قرار

 رابًعا

CFS 2018/45/3 :على  تنفيذ الرد تقييم  نة األمن النذائي العاملي
 التقييم مشفوًعا مبشروع قرار

 رابًعا

CFS 2018/45/4  2020أ شطة فريق اخلربا  الرفيع املستوى يف عام 
 معلومات أساسية ومشروع قرار - 

 

CFS 2018/45/5  مسةةةارات عمل  نة األمن النذائي العاملي بشةةةأل
 النظم النذائية والتنذية مع مشروع قرار

 سادًسا )أ(

CFS 2018/45/6  االختصةا ةات املتعلقة بمعداد اخلطوط التوجي ية
الطوعية بشةةةةةةةأل النظم النذائية والتنذية الصةةةةةةةادرة 

 عن  نة األمن النذائي العاملي

 سادًسا )أ(

CFS 2018/45/7  مشةةةةةةةةروع مسةةةةةةةةاسة  نة األمن النذائي العاملي يف
املنتدى السةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةي الرفيع املسةةةةةةةةةةةةتوى بشةةةةةةةةةةةةأل 

 2019االستعراض العاملي للتنمية املستدامة لعام 

 سادًسا ) (

CFS 2018/45/8/Rev.1  2030 نةةة األمن النةةذائي العةةاملي وخطةةة عةةام :
 -مسةةةةاسات املنتدى السةةةةياسةةةةي الرفيع املسةةةةتوى 

 مشروع قرار

 سادًسا ) (

CFS 2018/45/9  تشةةةجيع املسةةةا لة وتشةةةاطر أفمةةةل املمارسةةةات– 
 مرفًقا مبشروع قرار

 سادًسا )ج(

CFS 2018/45/10  ملخص وتو ةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةات تقرير فريق اخلربا  الرفيع
املسةةةةةةةةةةةةةةتوى املعأل بةةةاألمن النةةةذائي والتنةةةذيةةةة عن 
الشةةةةةةراكات املتعددة أ ةةةةةة ا  املصةةةةةةل ة لتمويل 
األمن النذائي والتنذية وحتسةةين ما يف إطار خطة 

 2030عام 
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CFS 2018/45/Inf.1/Rev.1 ا دود الزمأل املعقت  
CFS 2018/45/Inf.2/Rev.1 أوال ماد التفصيلي املعقتجدود األع 

CFS 2018/45/Inf.3 أوال قائمة الوثائق 
CFS 2018/45/Inf.4 العمةةةةةةةةةةةةةةويةةةةةةةة يف  نةةةةةةةة األمن النةةةةةةةذائي العةةةةةةةاملي 

 (2018أكتوبر/تشرين األود  )يف
 أوال ) (

CFS 2018/45/Inf.5 أواًل ) ( قائمة املندوبني واملشاركني واملراقبني 
CFS 2018/45/Inf.6  أوال ) ( االختصا ات املقدم من االحتاد األورويببيال 
CFS 2018/45/Inf.7 أواًل ) ( بيال رئي   نة األمن النذائي العاملي 
CFS 2018/45/Inf.8  أواًل ) ( بيال األمني العام لممم املت دة أو من ميثّل 
CFS 2018/45/Inf.9 أواًل  بيال املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة) ( 

CFS 2018/45/Inf.10  بيةةال رئي  الصةةةةةةةةةةةةةةنةةدو  الةةدوئ للتنميةةة الزراعيةةة
 من ميثّل  أو

 أواًل ) (

CFS 2018/45/Inf.11  بيةةةال املةةةدير التنفيةةةذي لرب ةةةامج األغةةةذيةةةة العةةةاملي
 من ميثّل  أو

 أواًل ) (

CFS 2018/45/Inf.12  بيةةال رئي  اللجنةةة التوجي يةةة لفريق اخلربا  الرفيع
 املعأل باألمن النذائي والتنذيةاملستوى 

 أواًل ) (

CFS 2018/45/Inf.13  2018حالة األمن النذائي والتنذية يف العامل لعام 
 سبتمرب/أيلود( 11)مت إطال  التقرير يف  -

 ثا ًيا

CFS 2018/45/Inf.14  سةةةيتم إطال   2018حالة األغذية والزراعة لعام(
 أكتوبر/تشرين األود( 15التقرير يف 

 ثالثًا

CFS 2018/45/Inf.15  حملة عن حالة  -تقييم  نة األمن النذائي العاملي
 تنفيذ خطة العمل

 رابًعا

CFS 2018/45/Inf.16  رابًعا 2023-2020اسرتاتيجية االتصاالت 
CFS 2018/45/Inf.17  املذكرة الثا ية لفريق اخلربا  الرفيع املسةةةةةةةةةتوى املعأل

املسةةةةةةةةائل ا رجة  باألمن النذائي والتنذية بشةةةةةةةةأل
 والنا ئة يف  ائ األمن النذائي والتنذية

 خامًسا

CFS 2018/45/Inf.18  التقرير املرحلي السةةةةةةةةةةةةةةنوي للجنةةةة األمن النةةةذائي
 2018العاملي لعام 

 سادًسا ) (
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CFS 2018/45/Inf.19  التجار  واملمارسةةةةةات ا يدة يف  ائ اسةةةةةتخدام
املطرد  اخلطوط التوجي ية الطوعية لدعم اإلعماد

لل ق يف غذا  كاف يف سةةةةةةةةةةةةةةيا  األمن النذائي 
 املوجز والعنا ر األساسية –الوطأل وتطبيق ا 

 سابًعا )أ(

CFS 2018/45/Inf.20  ا ةةةةدث املوا ةةةةةةةةةةةةةةيعي العةةةةاملي بشةةةةةةةةةةةةةةةةةأل اخلطوط
التوجي يةةةة الطوعيةةةة لةةةدعم اإلعمةةةاد املطرد لل ق 
يف غذا  كاف يف سةةةةةةةةةيا  األمن النذائي القطري 

  ية للجلسةاخلطوط التوجي -

 ) ( سابًعا

CFS 2018/45/Inf.21  الشةةةةةةراكات املتعددة أ ةةةةةة ا  املصةةةةةةل ة لتمويل
األمن النذائي والتنذية وحتسةةين ما يف إطار خطة 

 2030عام 

 ثامًنا

CFS 2018/45/Inf.22  النظم النةةةذائيةةةة والتنةةةذيةةةة: املمةةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةات ا يةةةدة
  ريات ا لسة -وتشاطر الدروس 

 تاسًعا )أ(

CFS 2018/45/Inf.23  2030 نةةة األمن النةةذائي العةةاملي وخطةةة عةةام: 
 املمةةةةةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ا يةةةةةةدة وتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطر الةةةةةةدروس:

  ريات ا لسة

 تاسًعا ) (

 


