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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 الدورة احلادية والثالثون

 2020مارس/ آذار  27-23شالالت فيكتوراي، زمبابوي، 

كيف ميكن تعزيز تقارب   دور جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمايل النظم الغذائية والتغذية:
 السياسات يف ما بني القطاعات؟

 املوجز
  اطنهطبععنهطس ننطًطاألنهطي وللنهطةيقلنيةنهطق ًن ططط1974ين  تطجلطهطي ً طيقغليئيطيقععثيط)يق اطه(طيفطةنع طط

ط،طعننبة طً ننن طًنن طيثطاألننهطةيق ننطبة إلةننعمظطهعك ننهطةألعنننهطقا ننا ط2009يفطةننع ططيثاملننبظط)يثطاألننه(.طةاننبطخ ننعت
ث ن ملهطق ملنةينطةيقطننع طًطنانايطًاعنبمطيانملع طييقنانانًج(،ططبة (طةعةانًجطي وللهطيقعنعثيط))يق طيقبةيلطق اطألعهطيقلنيةعه

ًننلًةمايطماألةةننهطياا ننعنلهطًنقاننهطًنن طيقن ننعلطيملننع طةيساألننمطيثننب ط،طي ًنن طيقغننليئيطةيقاغللننهطيفطيقعننعمطع ع نن سطاععانن
ططيجلألععهطيقععًهطق ً طيثاملبظطً طخال طيس نطي اا عم طةي تاألعةي.ةيثناسع طةوريهع،طةلةفمط نعنلةوطإىل

ط
ًطلطينعنعمطيقبةني طي خريظطق ألنمتةي طيإلا عألعهطق ألطاألنه،طةقننب طمةنبسطةعًانعسط)يقنبةنظطيملعًسنهطةي نععنةسطةطط

نعطيفطيثننةطيقةئعسنيطق ألطاألنهطيقن ط عانانطيقة عقنهطيث نعاهط ًعننهطيق اطنه.طة سنً ةطهنلوطيقة عننهط ةيقسعماهطةي نععنةس(طيفطنًة
ناننعئج،طة عننةنطي ن نن هطيثسننانا عهطيقننةينمظطيفطعننةانًجطيقعألنن طيثاعننبمططيق ننةعطة نناطًننعطخ  ننتطإقعننوطهننعبسطيقننبةنبسطًنن 

.ط2019يفطي اةعة/  نةل طي ة طيق طينعننب طخال طمةنهتعطيقسعماهطةي نععنيططهلوطي خريظيقسطةي طق اطهطيقل طياة وط
ةينمهننعطخننال طيقااننعةنطع نن سطًطاانننيطتبلننبل طع نن سطيقسععاننع طةةةضنن ألعطة نناطي ة ننععطإلاط،2020يفطةننع طط،ةاننعا 

مطينعنعمهعطيفطي اةعة/ط  ةل طي ة ط ،طةمهع:طيمل ةططيقاةتع عهطيق ةةعهطع ن سط2020يقبةنظطيقسعععهطةي نععنيطق اطهطيثًل
طيقط جطيقلنيةعهطيإللكةقةتعهطةوريهعطً طيقط جطيثااكةظ.طحة يقسععاع ططع  سيقطا طيقغليئعهطةيقاغللهطةيقاةاعع ط

ط
طذي ة اطينععهطًةيضنعمطي انقطي ة نععطة ناطي نعطط2023-2020عبمطيقسطةي طق اطهطق انظطةحياة طعةانًجطيقعأل طيثاط

هنني:طيثسننعةيظطعنننيطيجلطسنننيطةمتكنننيطيثننةيظ طط،مهعننهطحعةلننهطبقطسنناهطإىلطألنعننقطي ًنن طيقغننليئيطةيقاغللننهطيفطيقعننعم.طةهننلوطيثةيضننعمي
ططيثسعةيظ.طيمةي طمجمطيقاععان طةأل ع  ع طةيحلبطً طيةتوطةب ة علللطً عن هطيق اع طة ةظعا  طيفطيقلنيةهطةيقطا طيقغليئعه طةط

http://www.fao.org/
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طط

 املسائل اليت ينبغي لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها
 إن املؤمتر اإلقليمي مدعو إىل القيام مبا يلي:ط

ط
  طيإلاةينطبق ععمطيقاةلبطيثاعبمطياملع طيث  ملهطيقل ط اس طعوطيق اطه
 طيق اطهطة اطيق ععبل طيقةبينطةيإلا عألي ي قالي طعبة ط طاعلطاكة طاععاع طةط
 طيمل ةططيقاةتع عهطيق ةةعهطع  سيإلاةينطأبمهعهطيقعأل عهطيجلعنلهطقاملنعقطيقانعن طعنيطيقسععاع طع  سطةط

نننمطينعنعمهنننعطيفططيقنننطا طيقغليئعنننهطةيقاغللنننه يقننن طاننناعاألبهعطيق اطنننهطخنننال طمةنهتنننعطيقسنننعععهطةي نععننننيطيثًل
ط 2020ي اةعة/ط  ةل طي ة ط

 ط.2023-2020 عن هطعط عططيفط طاعلطعةانًجطيقعأل طيثاعبمطيقسطةي طق اطهطق انظطيثةط

طميك ط ةتعوطي طياااسعني طع  سطً ألةسطهلوطيقة عنهطإىل:
ط

Secretariat@fao.org-ARC 
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 مقدمة - أوالا 
حملنننننهطةعًننننننهطةننننن طبنلنننننناطيق اطنننننه،طةإبنننننناللطيثننننننمتةطيإلا عألننننننيطة نننننناططلكألننننن طيقغننننننةنطًننننن طهننننننلوطيقة عننننننهطيفط نننننننبمط-1

،طة ننننننلقططي ن نننننن هطيقةئعسننننننعهط2018آخننننننةطمةنظطق ألنننننننمتةطيإلا عألننننننيطيفطةننننننع طينعنننننننعمطنا ننننننعطًطننننننلطيقطاننننننعئجطيقنننننن طحنًط
،طةفناننننننعطقننننننانانًجطيقعألنننننن طيثاعننننننبمطيقسننننننطةي طيثةيفننننننقطة ع ننننننعط2023-2020يقنننننن طانننننناطالهعطيق اطننننننهطخننننننال طيقانننننننظط

ط.2019وطخال طيقبةنظطيقسعماهطةي نععنيطيق طينعنب طيفطي اةعة/  ةل طيق ع طيقل طمتطإاةينط
 

 جلنة األمن الغذائي العاملي -اثنياا 
  اطننننننننهطبععننننننننهطس نننننننننطيثطاألننننننننه.طةخننننننننال طيقسننننننننطةي ططط1974ين نننننننن تطجلطننننننننهطي ًنننننننن طيقغننننننننليئيطيقعننننننننعثيطيفطةننننننننع طط-2

لطيقعنننننننةنطةيق  ننننننن طةيثثنننننننلةسطيقننننننننثألنطةيق ال ننننننننيطي ةىلطًننننننن طإن نننننننعئ ع،طبععنننننننتطيق اطنننننننهطةننننننن ط  ننننننن طيةضنننننننعط
حنننننع  طيثثنننننلةسطيقغنننننليئيططتطعةقنننننثيطألنننننبل ع طيفطيقةانننننتطيثطعاننننن ،ط يقغنننننليئي،طةةأًلألنننننتطة ننننناطيساألنننننمطيقعنننننع

يقننننبةيلطة  ننننامطيقاننننبفنع طيقااعنلننننهطيثطااألننننهطقا اعننننهطًا  اننننع طي اننننةي طيحمل عننننهطةيقععثعننننه،طمننننعطل ننننأل طيثسننننعةبظط
نننننننع.طةيةاننننننناطية نننننننعط نننننننعسيقغليئعنننننننهطحع ألنننننننعطط طع ننننننن سؤهعطبختنننننننعذطإتنننننننةيعي طا نننننننريظطةبةل نننننننهطي تننننننن طذقنننننننطط أًا

ننننننع طة نننننناط اعقنننننهطيحلننننننبطي م طًنننننن طي ًنننننن طيقغنننننليئيطيفطيقعننننننعم.ط ةاننننننبطخ ننننننعتطيفطيقسععانننننع طثسننننننعةبظطيحلكًة
قعأل عننننننننهطإاننننننننال طط،هبننننننننباط عللننننننننلطيجل نننننننةمطيثالةقننننننننهطيفط ننننننننع طيحلة ألننننننننهطيقععثعنننننننهطبقبنتننننننننهطي ةىلط،2009ةنننننننع ط

نننننننننهطيقغليئعنننننننننهطيقععثعنننننننننهطيقننننننننن ط ننننننننن بهتتةهةلنننننننننهطبةااعنهنننننننننعطإحنننننننننبىطيانننننننننااعب ط طيقاننننننننننظطعيساألنننننننننمطيقعنننننننننعثيطق ًأ
ةيقةعننننننبطألبلننننننبطنؤلننننننهطيق اطننننننهطةيمةينهننننننعطق ن عننننننلطة نننننناطيقاملننننننب  طيقكننننننانىطيثاأل  ننننننهطيفطيقن ننننننععطط.2007-2008

ة نننننناطيجلننننننةلطةضننننننألعسطي ًنننننن طيقغننننننليئيطةيقاغللننننننه طةمتط ةاننننننعمطن ننننننع طيث ننننننعن هطقا ننننننأل طمجعننننننمطة ننننننع  طي ًنننننن ط
نننننع،طةيساألنننننمطيثنننننب ،طةيقن نننننعلطيملنننننع ،طةيثناسنننننع ،طةيقانننننعح ني/طيثاملنننننبظطيقننننن ال طي قننننن ط ةتنننننبطًنعنهنننننعطيفطنًة

ي ةانننننعططي  عمميعنننننه.طةين نننننعطفةلنننننقطخنننننانيعطنفعنننننمطيثسننننناةىط انننننلعطًننننن طيق اطنننننهطقانننننةفريطي مقنننننهطةيثعنننننعناطيقع ألعنننننهط
ق ط ننننننننةنطقالان نننننننعمطهبننننننننعطيفطيقطنع ننننننننع طةةأل عننننننننهطيختننننننننعذطيقنننننننننةيني .ط ألننننننننعطمتط كععنننننننن طيقنةيةننننننننبطةيإلتننننننننةيعي ط

لعننننضطعن ننننع طي ًنننن طيقغننننليئيطةيقاغللننننه،طةلةفننننمطيقننننل طبق اطننننهطع نننناا عطًطننننانطي ًنننن طيثاملننننبظطيقسععاننننيطيقةئعسننننيط
ط نعنلةطإىلطيجلألععهطيقععًهطق ً طيثاملبظطً طخال طيس نطي اا عم طةي تاألعةي.

ط
حلعننننننعأظطي نيضننننننيطةياننننننبن طيق اطننننننه،طًطننننننلطإاننننننالح ع،طيمل ننننننةططيقاةتع عننننننهطيق ةةعننننننهطع نننننن سطيحلة ألننننننهطيثسنننننننةقهطط-3

،طةيثانننننعمصطيملعانننننهطب انننننا ألعني طيثسننننننةقهطيفط طيفطانننننعع طي ًننننن طيقغنننننليئيطيقنننننةبينًة نننننعلبطي انننننع طةيقغنننننعب
نننننع طيثألانننننبظطيفطيقلنيةنننننهط يقلنيةنننننهطةناننننن طي وللنننننه،طةإبنننننعنايطق عألننننن طع ننننن سطي ًننننن طيقغنننننليئيطةيقاغللنننننهطيفطظننننن طي ًأ

 ألةةنننننهطةيانننننعهطًننننن طيثةيضنننننعمطذي طحنننننة طعانننننع طيقسعطع ننننن س ألةةنننننهطًننننن طيقاةانننننعع طط13ةيقنننننطا طيقغليئعنننننه،طة
ط،خب ننننننة طًةيضننننننعمطًاطةةننننننهطيبنأاططي نةلننننننةاطط14يق نننننن ه.طةيفطو ننننننةسطذقننننننط،طن ننننننةطفةلننننننقطيملننننننانيعطيقةفعننننننمطيثسنننننناةىط

ط.يثطعخطإىلطألةل طيقطاع طيقغليئيً ط غريط
طط
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 التقارب بني السياسات -اثلثاا 
يق ةةعنننننهطع ننننن سطيقنننننطا طيقغليئعنننننهطةيقاغللنننننه،طمتع نننننعاعطًنننننمط عكننننن طيق اطنننننهطحعقعانننننعطة ننننناطإةنننننبيمطيمل نننننةططيقاةتع عنننننهطط-4

،ط2018 ننننننننةل طي ة طي خا عاننننننننع طيقنننننننن طياةهتننننننننعطيفطمةنهتننننننننعطيملعًسننننننننهطةي نععنننننننننيطيقنننننننن طينعنننننننننب طيفطي اةعة/ 
ننننننمطينعنعمهننننننعطيفطي اةعة/  ننننننةل طي ة طع ننننننعطةيقنننننن طانننننناعةنطة  إلاةينهننننننعطخننننننال طمةنهتننننننعطيقسننننننعععهطةي نععنننننننيطيثًل

يقاةتع عننننننهط ةتع نننننع طع نننننن سطيقسععانننننع طةي اننننننا ألعني طةيقن عانننننع طيثناسننننننعهططةط.طةاننننناةفةطهننننننلوطيمل ننننن2020
نننننيطإىلطيثسنننننعمههطيفط طاعنننننلطإبنننننعنط نننننهطثععجلنننننهطي اننننناع طيقةئعسنننننعهطقسنننننةعطيقاغللنننننهطةألعنننننمطي نننننكعقو.طةهنننننيط ًة يقالًأ

(.ط2025-2016ةألنننن طيثنننننمتةطيقننننبةيلطيق ننننع طيثعننننينطبقاغللننننهطةةننننننبطي ًنننن طيثاملننننبظطق عألنننن طًنننن طيتنننن طيقاغللنننننهط)
ةلقسن نننننننبطيفطإةنننننننبيمهعطب مقنننننننهطيقع ألعنننننننهطيقننننننن طيبح نننننننعط نةلنننننننةطفةلنننننننقطيملنننننننانيعطيقةفعنننننننمطيثسننننننناةىطيقانننننننععمطق اطنننننننهط

(طع ننننننن سطيقاغللنننننننهطةيقنننننننطا طيقغليئعنننننننه،طةبإلاننننننن عًع طيقنننننننةينمظطخنننننننال طيث نننننننعةني طيقننننننن طينعننننننننب ط2017،ط13)#
طط.2019يفطةع ط

 
 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة - ألف

هطإبةننننبيمطخ نننننةطط ةتع عنننننهطبةةعننننهطع ننننن سطيثسنننننعةيظطعنننننيطيجلطسننننننيطةمتكننننننيطيثننننةيظطيفطانننننعع طي ًننننن طاننننانة طيق اطنننننط-5
نننننننمطينعنعمهنننننننعطيفطي انننننننةعة/ط  نننننننةل ط يقغنننننننليئيطةيقاغللنننننننه،طهبنننننننباطإاةينهنننننننعطخنننننننال طمةنهتنننننننعطيقاعانننننننعهطةي نععننننننننيطيثًل

تع ننننننع طةأل عنننننننهطمطهنننننننلوطيمل ننننننةططيقاةتع عنننننننهطيقا ننننننبيسطي ة نننننننععطةيق ننننننة ععطيفطيقاطألعنننننننهطعاةط.طةاننننننالةًط2022ي ة ط
ً ألةاننننهطحننننة ط عاعننننهطيقط ننننةنطبثسننننعةيظطعنننننيطيجلطسننننني،طةحنننننة طيقطسننننععطةيقااعننننع ،طةمتكنننننيطيثننننةيظط اننننلعطًنننن ط

طت ةمهعطيهلعمفهطإىلطيقن ععطة اطيجلةلطةينعبي طي ً طيقغليئيطةاةعطيقاغلله.ط
 
التوصييييييييييييات بتييييييييييي ن السياسيييييييييييات ابالسيييييييييييتناد إىل التقيييييييييييارير ال يييييييييييادرة عييييييييييين فريييييييييييي  ا ييييييييييي اء  - ابء
 املستوى فيعالر 
ننننننننمطط-6 اننننننننانة طيق اطننننننننهطإبةننننننننبيمط ةاننننننننعع طع نننننننن سطيقسععاننننننننع طإلاةينهننننننننعطخننننننننال طمةنهتننننننننعطيقسننننننننعععهطةي نععنننننننننيطيثًل

ع نننننن سط يقننننننط جطيقلنيةعننننننهطيإللكةقةتعننننننهطةوريهننننننعطًنننننن طيقننننننط جطيثااكننننننةظطط2020ينعنعمهننننننعطيفطي اننننننةعة/ط  ننننننةل طي ة ط
ب انننناطعمطااسنننن  طهننننلوطيقاةاننننعع طةيقاغللننننه .طةطق لنيةننننهطةيقننننطا طيقغليئعننننهطيثسننننابيًهطيقنننن ط عننننلأطي ًنننن طيقغننننليئيط

(،طيفطةننننننننبط2019،ط14إىلطحنننننننبط انننننننريطإىلط نةلنننننننةطفةلنننننننقطيملنننننننانيعطيقةفعنننننننمطيثسننننننناةىطع ننننننن سطناننننننننطيثةضنننننننةلط)#
ةانننننا باطإىلط عألعنننننقطف ننننن طإتنننننةيعي طيقسععانننننع طيقننننن طميكننننن طط2028-2019ي ًننننن طيثاملنننننبظطق لنيةنننننهطي انننننةلهط

طحنةطأنيةهطةنا طوليئعهطًسابيًه.ططيسط نم طإىلطمتكنيطة علللطيقاملة طيإلجيعيب
ط
،ط ةتع نننننننع ط2023-2020قنننننننانانًجطيقعألننننننن طيثاعنننننننبمطيقسنننننننطةي طق اطنننننننهطق اننننننننظططعةفنانننننننط،عانننننننااع طيق اطنننننننهطيل انننننننةطط-7

ع ننننننن سطيقسععانننننننع طيقععثعنننننننه،طياننننننناطعمياطإىلطيقطانننننننعئجطةيقاةانننننننعع طيقنننننننةينمظطيفطيقاننننننننعنلةطيقننننننن طاا نننننننبنطةننننننن طفةلنننننننقط
ططيملانيعطيفطيثسانا :

طط
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ةظعا  طيفطيقلنيةننننننهطةيقننننننطا طيقغليئعننننننهط)لاةاننننننمطإاننننننةينطذقننننننططخننننننال طيقننننننبةنظطيقاعاننننننعهطإ ننننننةي طيق نننننناع طة ننننننط)ي(
ننننننمطينعنعمهننننننعطيفطةننننننع ط (:طانننننناعبطيق اطننننننهط ةاننننننعع طع نننننن سطإ ننننننةي طيق نننننناع ط2022ةي نععنننننننيطق اطننننننهطيثًل

يق اطنننننهطةهنننننباطة نننننةظعا  طةي حاانننننعرطهبننننن طيفطيقلنيةنننننهطةيقنننننطا طيقغليئعنننننهط سننننناع طنئعسنننننيطقاملنعنننننقطنؤلنننننهط
ضننننننننعتطهننننننننلوط(.طةاننننننننبطةقط10ةط9ةط8ةط5ةيهننننننننبياطيخننننننننةىط)مننننننننعطفع ننننننننعطي هننننننننبياطط2هطيقاطألعننننننننهطيثسننننننننابيً

مطهتع ننننننهطعع ننننننع طمتكعطعننننننهطا ننننننبننننننععمطةأل ننننننيطانننننناعلأطيقسععاننننننع طيقنننننن ط يقاةاننننننعع ط ة عنننننننهطًة ننننننلظطةذي ط
طاعمنظطة اطي اااعمظطً طبعاه/ً عني طيق اع طقاملسنيطيقطا طيقغليئعه.ط

نننننمطينعنعمهنننننعطيفطةنننننع طط) ( مجنننننمطيقاعنننننعان طةأل ع  نننننعط)لاةانننننمطإانننننةينطذقنننننططخنننننال طيقنننننبةنظطيملألسننننننيطق اطنننننهطيثًل
(:طاننننناعبطيق اطنننننهط ةانننننعع طع ننننن سطيقسععانننننع طاعع نننننهطق اطاعنننننلطقاعللنننننلطانننننبني طيقا نننننبيسطة ننننناطمجنننننمط2023

ععننننننعان طتعننننننبظطةأل ع  ننننننعطةيانننننناثبيً عطقاملسنننننننيطةأل عننننننهطاننننننطمطيقنننننننةيني طيحلعاننننننهطخب ننننننة طاععاننننننع ط
قا نننننةنظطف ننننن طً نننننن طق ن نننننع طذي طط2021يفطةنننننع ططيحنننننبياثاطًننننن طيقغنننننليئيطةيقاغللنننننه.طةاننننناعنبطيق اطنننننهطي 

يق نننن هطمسننننعنل طًنننن طًسننننعني طةألنننن طيق اطننننهط)مجننننمطيقاعننننعان طةأل ع  ننننع،طةيحلننننبطًنننن طيةتننننوطةننننب طيثسننننعةيظط
طألنعقطي ً طيقغليئيطةيقاغلله(.ً طيت ط

ًننننن طيقغنننننليئيطةيقاغللنننننهط)اننننناابيطًطعا نننننهطذقنننننططيفطيحلنننننبطًننننن طيةتنننننوطةنننننب طيثسنننننعةيظطًننننن طيتننننن طألنعنننننقطي ط)ج(
(:طانننننانة طيق اطنننننه،طب اننننناطعمطإىلط نةلنننننةطقاةلنننننةطيملنننننانيعطيقةفعنننننمطيثسننننناةى،طإببحنننننهطأل عننننن ط2023 علنننننهطةنننننع ط

ق نننننبةيفمطيقكعًطنننننهطةنيعطةنننننب طيثسنننننعةيظطي تاألعةعنننننهطةي اا نننننعملهطعننننننيطيجل نننننع طيقاعة نننننهطيفطيقنننننطا طيقغليئعنننننهط
انننننعئجطيملعانننننهطب ًننننن طيقغنننننليئيطةيقاغللنننننه.طةاعسن نننننبطيقامل عننننن طأبةتنننننوطةنننننب طيقلنيةعنننننهطيقننننن ط نننننن ةطة ننننناطيقط

طيجلطسنيطةضةةنظطخ قطفة طق  اع .يثسعةيظطيقنعئألهطعنيط
ط

ةميكننننن طي بننننناللطة ننننناطمجعنننننمط ننننننعنلةطفةلنننننقطيملنننننانيعطيقةفعنننننمطيثسننننناةى،طإضنننننعفهطإىلطيقاةانننننعع طع ننننن سطيقسععانننننع طط-8
ًةهتنننننعطيق اطنننننه،طة ننننناطيق ننننناملهطيثثً  نننننهطة ننننناطيثةانننننمطيقطعجتنننننهطةننننن طيثطعا نننننع طيقننننن طتنننننة طخنننننال ط ننننن طمةنظطةيا

ط hlpe/ar/-http://www.fao.org/cfs/cfs.يإلقكنة طقاةلقطيملانيعطة اطيقعطةيسطيقاعيل:
 

 مسارات عمل اللجنة وأنتطتها  -رابعاا
 تقييم فعالّية اللجنة - جيم

 ةانننننعهطقاملسننننننيطتنننننبةىطط14لا نننننأل طط، نةلنننننةط نننننعئيطق انعنننننع طيثسنننننان طق اطنننننهط2017نعسنننننعسطيفطيعةلننننن /طانننننبنطط-9
يق اطننننننهطةفععقعا ننننننعطة اععهتننننننع.طةياننننننة طيق اطننننننه،طيفطمةنهتننننننعطيملعًسننننننهطةي نععنننننننيطيقنننننن طينعنننننننب طيفطي اةعة/  ننننننةل ط

نننن طيثاةاننننمطيسط سنننناةطيقاةاننننعع ،طيقنننن طهتننننبا2018ي ة ط إىلطألاعننننلطط،ط نةلننننةايطلة ننننقطيقننننةمطة نننناطهننننليطيقانعننننع .طًة
طااعهتعطقاملاعلطيقعأل طةي خلطهبلوطيثطااع ،طة طألنعقطًعطل ي: طإًكعان طيق اطهطًة

ط
ي  ننننننةطياننننننني عاعه،طًننننننمطيقن عننننننلطة نننننناطي انننننناع طيجللنلننننننهط نعننننننبي طي ًنننننن طع ننننننععمططةألنننننن طيق اطننننننهي سننننننع طط)ي(

ًننننبظطعننننةانًجطيقعألنننن طيثاعننننبمطيقسنننننطةي ططمتبلننننبيقغننننليئيطةاننننةعطيقاغللننننهطةألعننننمطي ننننكعقوطيفطيقعننننعم.طةانننننبطمتط
ط 2023-2020ً طاطانيطإىلطينعمطاطةي ،طيةااعنايطً طيقانظط

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ar/
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ط
نننننعطإىلطيمقنننننهطة ألعنننننهططع ننننن سياننننناطعمطةألننننن طيق اطنننننهطط) ( ًا يقسععانننننع طة ننننناطيق نننننععبطيقعنننننعثيطع نننننك طي  نننننةطينااع

ًسنننان هطًنننن طاا نننن طيحنننننععطيقعننننعمطًنننن طخننننال ط اعةننن طي  ننننةطياننننابيًهطعنننننيطيق اطننننهطيقاةتع عننننهطيقاعععننننهطقاةلننننقط
كا طيق اطهطةيسألةةهطي اا عنله  طيملانيعطيقةفعمطيثساةىطًة

ثسننننناةىطق نننننبة طي ة نننننععطًننننن طخنننننال ط طانننننع طت سنننننع طةعًنننننهطأ مظطًسننننننةقعهطةيقانننننلي طيثأل  ننننننيطيقةفععنننننيطيط)ج(
ةضةةعهطعبنتهطي ان  طحعةلهطًة

أ مظطي خنننننلطمطاانننننع طيق اطنننننهطة ننننناطيثسننننناة  طيقةبطعنننننهطةيإلا عألعنننننهطةيقععثعنننننهطًننننن طخنننننال طً نننننعن هطمجعنننننمطط)م(
طااعهتعطع  سطيقسععاع  ط ياملع طيث  ملهطيفطيق اطهطً عن هطن  هطيفط علللطيق اطهطًة

طاألةل طيقكعيفطةيثسابي طق اطهطً طخال طةضمطياني عاعهطفععقهطقاعا هطيثةينم. ةفريطيقط)ه(
ط

 تعقب )"رصد"( القرارات والتوصيات ال ادرة عن اللجنة - دال
ةننننننبط حنننننب طًةيضنننننععيطةنننننعثي ط ننننن طانننننطانيطقةانننننبطًطاانننننع طيق اطنننننهطيقةئعسنننننعهطط2017انننننًةن طيق اطنننننهطيفطةنننننع طط-10

صطقةاننننننبط ةاننننننعع طيق اطننننننهطبي طة نننننناطياننننننع طاً ننننننع نننننن سطيقسععاننننننع .طةةيفنننننننتطيل ننننننعطة نننننناط طاننننننع طيحنننننن
سعمهعهتعطيفطيقن ععطة اطيجلةلطةاةعطيقاغلله. طعا هطتبةيهعطًة طع  سطيقسععاع ،طًة

ط
ق ةانننننةاطة نننننناط  اعننننننقط يمل ننننننةطططعةعثعاننننننطعًةيضننننننعععاططحنننننباثاطةةننننننب طيق اطننننننهطخننننننال طمةنهتنننننعطيملعًسننننننهطةي نععنننننننيطط-11

يفطاننننعع طي ًنننن طيقغننننليئيطيقننننةبين طيقنننن ططيعط ننننعا طيقاةتع عننننهطيق ةةعننننهطًنننن طيتنننن طيإلةألننننع طيث ننننةمطق ملننننقطيفطوننننل
  نننننننك ط نننننننلوطيمل نننننننةططيقاةتع عنننننننهطف.ط2004ياةهتنننننننعطيق اطنننننننهطةيةاألنننننننبهتعطيقنننننننبة طي ة نننننننععطيفطيثطاألنننننننهطيفطةنننننننع ط

طتلعايطياعاعاعطً طنؤلهطيق اطه،طةبانتطة اطن ع طةيامطة اطيثساةلنيطيقةبينطةيإلا عألي.
ط

ط2022ةطط2020يفطةننننننعًيطيق ننننننلل طاننننننعطاألعسطثعنيطيقنننننننعمًنيطةاننننننن لطيق اطننننننهطة نننننناطيحلننننننب نيطيثةيضننننننعععنيطيقعننننننعط-12
  ة اطيقاةييلطة اطًعطل ي:

ط
ننننننننع طيثألاننننننننبظطخننننننننال طيقننننننننبةنظطيقسننننننننعععهطط)ي( إبننننننننعنطيقعألنننننننن طع نننننننن سطي ًنننننننن طيقغننننننننليئيطةيقاغللننننننننهطيفطظنننننننن طي ًأ

ط 2020ةي نععنيطق اطهطيفطةع ط
يفطيقلنيةنننننننهطةناننننننن طي وللنننننننهطًانننننننعمصطجلطنننننننهطي ًننننننن طيقغنننننننليئيطيقعنننننننعثيطيملعانننننننهطب انننننننا ألعني طيثسننننننننةقهطةط ) (

ط.2022خال طيقبةنظطيقاعاعهطةي نععنيطق اطهطيفطةع ط
ط

طق ةاننننننبطقانعننننننع ط2019ةةنننننننب طيق اطننننننه،طخننننننال طمةنهتننننننعطيقسعماننننننهطةي نععنننننننيطيقنننننن طينعنننننننب طيفطةننننننع طط-13 ،طحننننننباثا
 نننننننننال ط ةانننننننننعع طًةيضنننننننننعععهطع ننننننننن سطيقسععانننننننننع طًة ا نننننننننهطعلنيةنننننننننهطيانننننننننملع طيحلعنننننننننعأي طيق نننننننننغريظ.طةهنننننننننلوط

 ي انننننا ألعنطيفطيقلنيةنننننهطيقنعئألنننننهطة ننننناطيانننننملع طيحلعنننننعأي طيق نننننغريظطقاملنعنننننقطيقاةانننننعهطع ننننن سطيقاةانننننعع ،طهننننني:ط
طع نننننننن ساةانننننننعهطيقةط( ط2013)يقنننننننن طياةهتنننننننعطجلطنننننننهطي ًننننننن طيقغننننننننليئيطيقعنننننننعثيطيفطةنننننننع طي ًننننننن طيقغنننننننليئيطةيقاغللنننننننه ط
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ع ننننننننننن سطاةانننننننننننعهطيق( طةط2016 نعنننننننننننةطيانننننننننننملع طيحلعنننننننننننعأي طيق نننننننننننغريظطب انننننننننننةي  ط)ياةهتنننننننننننعطيق اطنننننننننننهطيفطةنننننننننننع ط
يقلنيةعنننننننننهطيثسنننننننننابيًهطًننننننننن طيتننننننننن طألنعنننننننننقطي ًننننننننن طيقغنننننننننليئيطةيقاغللنننننننننه:طي طيمةينطق  نننننننننةةظطيحلعةينعنننننننننه  طط يقاطألعنننننننننه

ط(.2016يق اطهطيفطةع طط)ياةهتع
ط

ننننعطععننننبمطًنننن طيثألعط-14 ناننننع طيجلعننننبظطقننننبة طًاننننعمني طياننننملع طيحلعننننعأي طيق ننننغريظ،طةيحننننعططياننننملع طيث نننن ملهطة ألا
مننننننننعطيفطذقننننننننططً ننننننننعن هطمجعننننننننمط ألةةننننننننع طياننننننننملع طيث نننننننن ملهطيفطةأل عننننننننع طاننننننننطمطيقنننننننننةين.طةلطاغننننننننيطإ ننننننننةي ط
طاألننننننننع طيساألننننننننمطيثننننننننب ،طةيقن ننننننننعلط ننننننننع طة نننننننناطيق ننننننننععبل طيثة ننننننننل طةيحمل نننننننني،طةة ننننننننع  طيقاطألعننننننننه،طًة يحلكًة

ناسننننننننع طيقاملننننننننة ،طةي ةاننننننننعططي  عممي عننننننننه،طةاانننننننن ط نننننننن ط ننننننننيعطًطاألننننننننع طيثننننننننلينةني،طيفطهننننننننلوطيملننننننننع ،طًة
طيقعأل عع ،طة  اعمطيقاععةسطة نعن طيجل ةم.ط

ط
 املناقتات املستندة إىل تقارير فري  ا  اء الرفيع املستوى - هاء
 عنننننننبطيق اطننننننهطًطعا ننننننع ط ننننننعً هطع نننننن سطا ننننننع طي ًنننننن طيقغننننننليئيطةيقاغللننننننه،طب انننننناطعمطإىلط نننننننعنلةطفةلننننننقطيملننننننانيعطط-15

ططةى:يقةفعمطيثسا
ط

هبننننننباط اننننننعم طيملنننننناني طخب ننننننة ططت سننننننهطةعًننننننهطةنننننننب طيق اطننننننهطخننننننال طمةنهتننننننعطيقسعماننننننهطةي نععننننننني (ي)
يق ننننننةي ع طيثاعننننننبمظطياننننننملع طيث نننننن ملهطقاملنعننننننقطي ًنننننن طيقغننننننليئيطةيقاغللننننننه.طةيانننننناطب طهننننننلوطيجل سننننننهط

ةننننن طناننننننطيثةضنننننةل،طي نننننريطفعنننننوطإىلطيسطيق نننننةي ع طط2018إىلط نةلنننننةطانننننبنطةننننن طفةلنننننقطيملنننننانيعطيفطةنننننع ط
مظطيانننننملع طيث ننننن ملهطمتكً ننننن طًننننن طيختنننننعذطإتنننننةيعي طبألةحنننننهط ط نننننة طة ننننناطآاثنط انننننريظطبقطسننننناهطإىلطيثاعنننننب

ي ًننننننن طيقغنننننننليئيطةيقاغللنننننننهطًننننننن طخنننننننال طيثنننننننةينمطيسأًلعنننننننه.طةعًعطنننننننتطيقااةعنننننننهطيسطإاعًنننننننهط نننننننةي ع طًاعنننننننبمظط
 كننننعقع ط اننننريظطياننننملع طيث نننن ملهطًسنننن قهطاننننعاهطف ننننيطألاننننعجطإىلطعننننل طت ننننةمطًسنننناألةظطة ط ننننة طة نننناط

ططثععًال .ًة ا هطب
 طنانننننننعئجطً اةةع نننننننوطيقسنننننننععنهطع ةلننننننننهطةب انننننننتطيق اطنننننننهطًننننننن طفةلنننننننقطيملنننننننانيعطإتنننننننةيعطأل عننننننن ط نععألننننننني،طلةًضنننننننط) (

 نةلننننننةطط2020ًاطعانننننننهطحننننننة طي ًنننننن طيقغننننننليئيطةيقاغللننننننهطةيقاطألعننننننهطيثسننننننابيًه.طةاع ننننننبنطيفطلةنعننننننة/حللةيسط
 نننننن نوطيسطلنننننننب ط ،طًنننننن ط2030ةنننننن ط ي ًنننننن طيقغننننننليئيطةيقاغللننننننه:طةضننننننمطنننننننًصطاننننننةم طةننننننعثيطحنننننن طةننننننع ط

ط.2030ةخ هطةع طط2 ةتع ع طياني عاعهطً طيت طألنعقطهباطيقاطألعهطيثسابيًهط
 


