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 المؤتمر اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة

 لشرق األدنىل
 
 
 

 والثالثون داية الدورة احل

 2112 آةدار/مداةو 18 -14، رومدا

 حتدةث عن جلن  األمن الغذائي العداملي

 

 الغرض واخللفي - أوال

 
عن األنشطة الرئيسية للجنة  ة ملنظمة األغذية والزراعةاإلقليمي اتالغرض من هذه الوثيقة تقديم بيان إىل املؤمتر- 1

األمن الغذائي العاملي ونتائجها منذ انعقاد االجتماع األخري هلذا املؤؤمتر اإلقليمؤيو واإلرؤارا بالؤذىلر إىل ةهميؤة تقويؤة       

 .واللجنةو وطرح اقرتاح يف هذا الصدد ات اإلقليمية الروابط بني املؤمتر

 

ن الغذائي العاملي وإمكانية تقوية الروابط بينها وبني املؤمترات لقد مت تقديم السمات الرئيسية إلصالح جلنة األم- 2

وىلان القصد من الوثائق املقدمة دعم رؤيؤة اللجنؤة   . 22121اإلقليمية إىل مجيع املؤمترات اإلقليمية اليت عقدت يف عام 

و ةن تنظؤر يف الكيييؤة   ةاملنظمؤ وقد ارتؤي ةن من املوات للمؤمترات اإلقليميةو ىلجزء من عملية جتديد . ودورها اجملدد

اليت ميكن ةن تساهم بها بشكل ةىلثر فعالية يف األمن الغذائي الوطين واإلقليمي والعاملي وحوىلمتهو وةن حتدد جماالت 

وقد حتققو منذ إصالح اللجنةو تقدم جم صوب . جلنة األمن الغذائي العامليإصالح العمل ذات األولويةو وذلك يف إطار 

 :رؤيتهاو وخباصة بصددتنييذ ةدور اللجنة و

 

 مت توسيع نطاق املشارىلة يف اللجنة لكيالة االستماع إىل ةصوات مجيع ةصؤااب املصؤلاة الؤوثيقي    . الشمول

ويعمل مكتب موسع ومجاعة استشارية مؤلية من . الصلة يف املداوالت اليت تدور حول األمن الغذائي والتغذية

ميني على مؤدار العؤام بشؤان األولويؤات الؤيت حتؤددها       ممثلي نطاق واسع من ةصااب املصلاة غري احلكو

                                                   
1

.  ؛ وغريهمؤا ARC/10/3و  ؛LARC/10/7ملنظمة األغذية والزراعة يف إصالح جلنة األمن الغذائي العامليو مؤثالو   دور املؤمترات اإلقليمية: املرجع 

  CFS REFORM Document CFS: 2009/2 rev.1وةيضا 
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ويتم دعم عملهما بواسطة ةمانة مشرتىلة مؤلية من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العؤاملي  . اللجنة

 .والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 رفيؤع املسؤتوا املعؤين     ةنشا إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي فريؤق اربؤرباء  . هيئة خربا مستقلة مهيكلة

باألمن الغذائي والتغذيةو الذي يوفر حتليال من نوعية مرتيعة مستندا إىل األدلة واملشورا بشان األمور املتعلقة 

 .اللجنةبالسياسات بناء على طلب 

 
ن بربنامج ثري م 2211-2212وحسبما هو موجز يف اجلزء الثاني من هذه الوثيقةو مت االضطالع خالل اليرتا - 3

والتقريؤران اربتاميؤان لؤدورتي    . اللجنؤة األنشطة يف اليرتا ما بني الدورات ملعاجلة قائمة ملاة من األولويات وضؤعتها  

اللجنة السادسة والثالثني والسابعة والثالثني معروضان يف املالحق إلظهار نطاق التوصيات اليت وضعت خالل اجللسات 

جنة يف دورتها السابعة والثالثني إجراء مناقشة لنشاطني رئيسيني للجنؤة يف  وقد طلبت اجللسة العامة لل. العامة للجنة

رسم خرائط إجؤراءات األمؤن   "و و "اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية: "املؤمترات اإلقليميةو ةال وهما

صؤااب املصؤلاة املتعؤددين ويف    وستجري مناقشة هذين البنؤدين يف دورات أل ". الغذائي والتغذية على الصعيد القطري

ويتمثؤل اهلؤدم مؤن ذلؤك يف تقويؤة      . ةحداث جانبيةو ومثة وثائق معلومات ةساسية مستقلة متاحة إلرراد املناقشات

واملؤمترات اإلقليميةو وتعزيز التنسيق واتساق السياسات فيما بني املستويات العامليؤة واإلقليميؤة    اللجنةالروابط ما بني 

ة استناد عمل اللجنة إىل الواقع على الطبيعةو واالستماع إىل ةصوات مجيع ةصااب املصلاة اإلقليميني والوطنيةو وىليال

واللجنؤةو وتؤرد توصؤية يف هؤذا الشؤان يف      ة اإلقليمي اتويعاجل اجلزء الثالث طرق تقوية الروابط بني املؤمتر. والوطنيني

 .اجلزء الرابع

 

  2112 -2111دا يف الفرتة األنشط  الرئيسي  للجن  ونتدائجه- يدًاثدان

 

وضع جدوال ةعمال اجللستني العامتني للدورتني السادسة والثالثني والسؤابعة والؤثالثني للجنؤة حؤول األدوار     - 4

والتقريؤران  . التنسيق العامليو وتقارب السياساتو وتيسؤري تقؤديم الؤدعم واملشؤورا للبلؤدان واألقؤاليم      : الرئيسية للجنة

 .2و  1جان يف امللاقني النهائيان للدورتني مدر

 

وقامت جمموعة عمل ميتوحة العضوية بقيادا املكتب معنية بربنامج العمل واألوليات بوضع إطؤار مسؤتند إىل   - 1

واستخدمت جمموعة العمؤل  . صدقت عليه الدورا السابعة والثالثون للجنة 2212 -2211النتائج للجنة خالل اليرتا 

اإلطار لتاديد ةولويات عملهاو والتدليل عمليا علؤى الؤروابط بؤني تلؤك األنشؤطة       امليتوحة العضوية يف وقت الحق هذا

وتعرض األنشطة يف هذا القسم تبعؤا للنتؤائج الرئيسؤية    . اللجنةونتاجئها املستهدفةو وقياس التقدم احملرز وتاثري عمل 

 .للدورا السابعة والثالثني
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 العداملي لألمن الغذائي والتغذة تعزةز أصحداب املصلح  إلجراءات التنسيق : 1النتيج  
 

 وضع إطار اسرتاتيجي عاملي لألمن الغذائي والتغذية
 

وضؤع إطؤار اسؤرتاتيجي عؤاملي لألمؤن الغؤذائي والتغذيؤة        ".. تتمثل احدا املهام الرئيسية للجنة املصلاة يف- 6

ر االسؤرتاتيجي تؤوفري ةداا   والغرض من اإلطا". ة واسعة من ةصااب الشانيللنهوض بتاسني اجلهود اليت تبذهلا طائ

دينامية لتاسني التنسيق وتوجيه العمل املتجانس الذي يقوم به نطاق واسع من ةصااب املصلاة دعما لإلجراءات اليت 

يتم القيام بها على األصعدا العاملية واإلقليمية والقطرية ملنع األزمات الغذائية يف املستقبلو والقضاء على اجلوعو وىليالة 

وستقدم النسؤخة األوىل مؤن اإلطؤار االسؤرتاتيجي إىل اجللسؤة العامؤة للجنؤة يف        . ذائي والتغذية جلميع البشراألمن الغ

ومن املستهدم ةن توطد قؤرارات وتوصؤيات اللجنؤة السؤابقة الؤيت متؤت املوافقؤة عليهؤا         . 2212تشرين األول /ةىلتوبر

تم التدبر فيها بعد يف اللجنة بواسطة دعم تاثري األطر باليعلو وةن تعكس القواسم املشرتىلة يف بعض اجملاالت اليت مل ي

القائمة وإلقاء األضواء على جماالت التطوير األخرا والثغرات يف التقارب بني السياسات اليت ميكن معاجلتها يف النسخ 

راعة الستثارا وعي وستعقد جلسة ألصااب املصلاة املتعددين باالقرتان مع ىلل مؤمتر إقليمي ملنظمة األغذية والز. املقبلة

 .ةصااب املصلاة الوطنيني واإلقليميني باإلطار االسرتاتيجي وىليالة تضمني املناظري اإلقليمية املختلية يف النسخة األوىل

 

 ورقة خيارات بشان مصطلاات األمن الغذائي والتغذية
 

املختليؤةو حيثمؤا وجؤدتو    طلبت الدورا السابعة والثالثون للجنة تقديم ورقؤة عؤن املعؤاني واالسؤتخدامات     - 7

و إىل "األمؤن التغؤذوي  "و و "األمؤن الغؤذائي والتغؤذوي   "و و "األمن الغذائي والتغذيؤة "و و "األمن الغذائي"ملصطلاات 

اجللسة العامة لتاسني التيهم والتنسيق العامني فيما بني ةصااب املصلاةو وتوفري مصطلاات موحدا ومتوافق عليها 

 .وجيري حاليا إعداد الورقة[. 1 من امللاق 43انظر اليقرا ]
 

 تقديم الدعم لتقوية الروابط بني املبادرات اإلقليمية والعاملية
 

ستعرض املبادرات العاملية واإلقليمية اجلارية يف اجللسات العامة للجنة وسيجري التماس الروابط املعززا معو - 8

اعةو واجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتاداو وريؤو  على سبيل املثالو املؤمترات اإلقليمية ملنظمة األغذية والزر

وقد حيضر رئيس اللجنة ةيضا منتديات عاملية رفيعة املستوا للنهؤوض بالتنسؤيق   . و وجمموعة العشرينووغريها22+ 

 .وعرض توصيات اللجنة عليها

 

األمان الغاذائي والتغذةا      مت تدعيم التقدارب بني السيداسدات فيمادا باني أصاحداب املصالح  بشاان   اداةدا      : 2النتيج  

 . يالرئيس
 

 تقارير فريق اربرباء رفيع املستوا املعين باألمن الغذائي والتغذية
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قدم فريق اربرباء رفيع املستوا املعين باألمن الغذائي والتغذيةو ةثناء الدورا السابعة والثالثني للجنةو تقريره - 9

وقد مت تقديم هؤذين  ". 3تقلب األسعار واألمن الغذائي"و " 2 الزراعةحيازا األراضي واالستثمارات الدولية يف"األول عن 

 .التقريرين إىل مائدتني مستديرتني عن السياسات بشان هذين املوضوعني الرئيسيني

 
ويقوم فريق اربرباء رفيع املستوا املعين باألمن الغذائي والتغذية بإعداد دراستني ةخؤريني يف الوقؤت الؤراهن    - 12

تغؤري  "و وةخرا عن "احلماية االجتماعية واألمن الغذائي"و واحدا عن 2212تشرين األول / ىل دورا ةىلتوبرلتقدميهما إ

و دراسات عن 2213ىلما ُطلب إىل اليريق ةن يدرج يف خطة عملهومن ةجل النشر املتوقع يف عام ". املناخ واألمن الغذائي

 .د احليوي واألمن الغذائيالقيود امليروضة على استثمارات صغار احلائزين وعن الوقو

 
يازا األراضي ومصايد األاما  والغابات يف سياق األمن الغذائي حلاربطوط التوجيهية الطوعية بشان احلوىلمة املسؤولة 

 الوطين

 
يستهدم من اربطوط التوجيهية ةن تستخدم ىلمرجع وةن توفر إررادًا بشان حتسني حوىلمة األراضي الزراعية - 11

الغابات بغية حتقيق األمن الغذائي للجميع ودعم التاقيق التدرجيي للاق يف الغذاء الوايف يف سؤياق  ومصايد األاما  و

وةقرت اللجنة باحلاجة امللاة الستكمال املياوضات بشان اربطوط التوجيهية الطوعية واحتيظت . األمن الغذائي الوطين

و ومن املقرر عقؤد  2211تشرين األول / متوز وةىلتوبر/ وقد عقدت دورات مياوضات يف رهري يوليو. بذلك ىلاولوية عليا

من املتوقع ةن تضع اربطوط التوجيهية يف صورتها  2212آذار / مارس 9إىل  1جولة ةخرا من املياوضات يف اليرتا من 

 .2212ةيار / النهائية لكي تقرها دورا خاصة للجنة يف مايو

 
 مبادئ االستثمار الزراعي املسؤول

 
يق عمل ميتوح العضوية القرتاح عملية تشاورية داخل اللجنة إلعؤداد مبؤادئ لالسؤتثمار الزراعؤي     مت إنشاء فر- 12

والغرض من ذلك تقديم إرراد للسياسات وتيهم مشرت  إىل احلكومات واملنظمات الدولية واملستثمرين وةصااب . املسؤول

علؤى األمؤن الغؤذائي    ( ةو حمايد علؤى األقؤل  )بي املصلاة اآلخرين لكيالة ةن يكون لالستثمارات يف الزراعة تاثري إجيا

وقد اتيقو بغية ىليالة االتساق والتكاملية يف اربطوط التوجيهية الطوعية بشان احلوىلمة املسؤولةو علؤى ةنؤه   . والتغذية

وىل يف ىلما اتيق على ةن تكون اربطوا األ. ينبغي ةن تبدة العملية التشاورية بعد املوافقة على اربطوط التوجيهية الطوعية

تلك املشاورات وضع اختصاصات توجز النطاق والغرض واملتلقني املستهدفني واهليكلو عالوا على نسق العمليؤةو مؤع   

 . األخذ يف االعتبار األطر القائمة

                                                   
2

تقرير مقدم من فريؤق اربؤرباء   . ةو حيازا األراضي واالستثمارات الدولية يف الزراع2211فريق اربرباء رفيع املستوا املعين باألمن الغذائي والتغذيةو  

متاح جبميع لغؤات منظمؤة األغذيؤة والزراعؤة الراميؤة      . 2211رفيع املستوا املعين باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العامليو روما 

   helpe-www.fao.org/cfs/cfs: على املوقع

3
تقريؤر مقؤدم مؤن فريؤق اربؤرباء رفيؤع املسؤتوا        . تقلب األسعار واألمن الغؤذائي . 2211فريق اربرباء رفيع املستوا املعين باألمن الغذائي والتغذيةو  

: يؤة علؤى املوقؤع   متاح جبميع لغؤات منظمؤة األغذيؤة والزراعؤة الرام    . 2211املعين باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العامليو روما 

helpe-www.fao.org/cfs/cfs   

http://www.fao.org/cfs/cfs-helpe
http://www.fao.org/cfs/cfs-helpe
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اسُتاثت احلكومات وةصااب املصلاة اآلخرون على رفع تقارير إىل اللجنة عن اإلجراءات اليت تتخذ للتوفيق - 13

مارات ارباصة والعامة الدولية واحمللية يف الزراعة اليت تثري رواغل متعلقؤة بؤاألمن الغؤذائيو وةن تتقاسؤم     بني االستث

 . الدروس املستيادا من جتاربها الوطنية

 
 الطويلة املدااملستوا املعين مبعاجلة األمن الغذائي واألزمات  يرفيعالمنتدا اربرباء 

 
منتدا اربرباء الرفيعي املستوا املعين مبعاجلة األمؤن الغؤذائي واألزمؤات    اقرتاحا بشان تنظيم  اللجنةةقرت - 14

ويتمثل الغرض من املنتدا يف تؤوفري فرصؤة   . املمتدا بشان األمن الغذائي يف البلدان اليت تعاني من ةزمات طويلة املدا

األمن الغذائي والتغذية يف األزمات للتشاور وإلجراء حوار حول السياسات لزيادا التيهم وتدعيم اجلهود التآزرية ملعاجلة 

جدول ةعمال للعمؤل  "وستعقد عملية تشاور مستييضة بشان نتائج املنتدا بهدم بلورا . طويلة املدا على الناو املالئم

وسيعقد املنتؤدا يف  . لكي تنظر فيه اجللسة العامة للجنة"بشان األمن الغذائي يف البلدان اليت تعاني من ةزمات ممتدا 

 .2212ةيلول / بتمربمنتصف س

 
 مائدا مستديرا عن تقديرات اجلوع

 
ملناقشة ةحدث طرائؤق حتليؤل األمؤن     2211ةيلول / ُعقدت مائدا مستديرا عن رصد األمن الغذائي يف سبتمرب- 11

وقد صادقت الدورا . الغذائي وقياس حجمهو والسعي إىل اتياق بشان التوجهات املستقبلية للباوث وحتليل السياسات

ابعة والثالثون للجنة على النتائج والتوصيات الرئيسيةو وطلبت إىل األمانة ةن تقدم إليها تقريرا عن التقدم احملؤرز  الس

 . خبصوص هذه التوصيات

 
 رفع تقارير عن حالة تنييذ توصيات اللجنة بشان السياسات

 
وقؤد  . شان التقارب يف السياسؤات يتمثل اهلدم من ذلك يف توفري نظام ملتابعة ورصد تنييذ توصيات اللجنة ب- 16

 :ثالثة مواضيع رئيسية يف اللجنة 2211عوجلت يف عام 
 

 تقلب ةسعار األغذية؛ 

 االستثمارات احلساسة لصغار احلائزين يف الزراعة؛ 

 املساواا بني اجلنسني واألمن الغذائي والتغذية. 

 

 :او من بينهاوفضال عن رصد تنييذ توصيات اللجنةو سيتم االضطالع بانشطة حمدد- 17

 املشارىلة يف هيئة األمم املتادا للمرةا؛ 

 حتديث عن نظام معلومات األسواق الزراعية واالرتباط مبنتدا االستجابة السريعة التابع له؛ 

  حتديث عن األعمال واألنشطة بشان احتياطيات األغذية؛ 

 نسانيةحتديث عن حالة صياغة مدونة سلو  طوعية بشان إدارا احتياطيات األغذية اإل. 
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تدعيم إجراءات األمن الغذائي والتغذة  الوطني  واإل ليميا  نتيجا  إلجاراءات جلنا  األمان الغاذائي       : 3النتيج  

 العداملي 
 

 ية على الصعيد القطريغذألمن الغذائي والتإجراءات ا رسم خرائط
 
 2211يد القطري خالل عام استمرت اجلهود املبذولة لتاسني رسم خرائط األمن الغذائي والتغذية على الصع- 18

وقد مت إبالغ النتائج إىل اجللسة السابعة والثالثني للجنة مدعومة بالدروس . مبا يف ذلك عقد حلقة عمل استشارية تقنية

ىلما ةوصت اللجنة بان جيري النظر يف عملية رسم اربرائط إلجراءات األمؤن  . املكتسبة من مخس دراسات حالة قطرية

 يف اللجنؤة و وةن تقؤدم نتؤائج املناقشؤات ةثنؤاء دورا     2212ناء املؤمترات اإلقليمية للمنظمة يف عؤام  الغذائي والتغذية ةث

 .2212تشرين األول / ةىلتوبر

 
 املدعوون الوطنيون واإلقليميون إىل دورات اللجنة

 
روس وجهت الدعوات إىل ممثلني جلماعات ةصااب املصلاة على الصعيدين الؤوطين واإلقليمؤي لتقاسؤم الؤد    - 19

 .املكتسبة وةفضل املمارسات ودراسات احلالة القطرية ةثناء اجللسات العامة للجنة

 
 املناقشات بشان املواضيع املتصلة باللجنة يف املؤمترات اإلقليمية للمنظمة 

 
الغذائي توفر املؤمترات اإلقليمية للمنظمة فرصة لتبادل املعلومات واملشورا بشان القضايا ذات األهمية عن األمن - 22

 .والتغذية على الصعيدين اإلقليمي والوطين

 

 للمنظم   اإل ليمي اتجلن  األمن الغذائي العداملي واملؤمتر- لثدًاثدا

 

سيكون من الضروري للجنةو من خؤالل مكتبهؤا ومجاعتؤه    : "وفقا لوثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي- 21

ات فاعلة خمتلية على األصعدا اإلقليمية وربه اإلقليمية واحمللية من االستشاريةو ةن تقيم روابط وحتافظ عليها مع جه

وسيضمن ذلك إبالغ الدورات السؤنوية للجلسؤة العامؤة    . ةجل ضمان استمرار تبادل املعلومات فيما بني ةصااب الشان

داوالت اجللسؤة العامؤة   بآخر التطورات اليعلية اجلارية خالل اليرتا املتخللة للدوراتو وةن تعممو يف املقابلو نتائج م

ىلما ينبغي تعزيز الروابط القائمةو مثال من خؤالل  . على ةوسع نطاق على املستويات اإلقليمية وربه اإلقليمية والقطرية

املؤمترات اإلقليمية اليت تعقدها املنظمةو وهيئات إقليمية وربه إقليمية ةخرا تعنى باملسائل ذات الصلة باألمن الغذائي 

 ".والتغذية

 
ويف غضون سعي اللجنة لتاقيق هذا اهلدمو فإنها استكشيت طرقا خمتلية لتعزيز الروابط مع مبادرات األمن - 22

وقؤد ارؤتمل ذلؤك علؤى عؤروض عؤن       . الغذائي والتغذية اإلقليمية وتشجيعها على االخنراط بنشاط يف عمليات اللجنؤة 
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اجتماعات إقليميةو مبا فيها اجتماعات رابطة ةمم جنوب املبادرات اإلقليمية يف اجللسات العامة للجنةو واملشارىلة يف 

 .2212واملؤمترات اإلقليمية اليت عقدت يف عام  الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف ةفريقياو ررق آسياو

 
ةحداثا جانبية ألصااب املصلاة املتعؤددين   2212ونظمت اللجنة يف املؤمترات اإلقليمية اليت عقدت يف عام - 23

الطرق املمكنة لتقوية الروابط بني املؤمترات اإلقليمية واللجنة وعن اللجنة بعد إصالحهاو وخصص رئيس اللجنة  بشان

 .ىللمته يف االجتماع الوزاري لعرض السمات الرئيسية إلصالح اللجنة والنتائج الرئيسية للادث اجلانيب

 
وقد ارتمل ذلك علؤى  . وية الروابط مع اللجنةطرق تق 2212وحددت املؤمترات اإلقليمية اليت عقدت يف عام - 24

يف املؤؤمتر اإلقليمؤي ألمريكؤا    " حترير ةمريكا الالتينية والبار الكارييب مؤن اجلؤوع  "مبادرا ةصااب املصلاة املتعددين 

يؤق تؤوجيهي   الالتينية؛ واليريق العامل املعين باملرةا واألسرا يف التنمية الرييية يف املؤمتر اإلقليمي ألوروبؤا؛ وإنشؤاء فر  

إقليمي خمصص لدعم إصالح اللجنة يقوده رئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف املؤمتر اإلقليمي ألفريقيؤا؛ وتنظؤيم حلقؤة    

عمل ألصااب املصلاة املتعددين بشان األمن الغذائي والتغذية يف املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى والذي اقرتح إنشاء منرب 

رصد األمن الغذائي يف اإلقليم ومتكني املشتغلني بالسياسات من تقاسم املعلومات واملمارسؤات  إقليمي على غرار اللجنة ل

 .اجليدا والدروس املكتسبة

 
رؤؤجع املؤؤؤمتر اإلقليمؤؤي آلسؤؤيا واحملؤؤيط اهلؤؤادئ علؤؤى مشؤؤارىلة اجملتمؤؤع املؤؤدنيو عؤؤالوا علؤؤى التجؤؤارا    - 21

وةرار مؤمتر آسيا واحمليط اهلادئ   .اللجنة واملؤمتر اإلقليميوالصناعةوورحب باجلهود املبذولة إلقامة روابط ةوثق بني 

إىل منتديات األمن الغذائي القائمة يف اإلقليم وةفاد بتيضيله السؤتخدامها يف الؤربط األفضؤل بؤني اللجنؤة       2212لعام 

 .اردوحتتاج اربيارات األخرا إىل حتليل ىلامل ملا قد يكون هلا من آثار على املو. واألنشطة اإلقليمية

 

و رار  إقليم آسؤيا واحملؤيط اهلؤادئ يف    2212باإلضافة إىل ذلكو ومنذ انعقاد مؤمتر آسيا واحمليط اهلادئ عام  -26

 :مؤمترات ةخرا حول األمن الغذائي والتغذية مثل
 

    مشاورتان إقليميتان حول السياسةو واألنشطة الرباجمية للتصدي الرتياع ةسعار الغذاء يف آسؤياو إحؤداهما يف

 .2211ةيار /و واألخرا يف فيجي  لبلدان جزر احمليط اهلادئ يف مايو2211آذار /انكو  يف مارسب

 و الصؤندوق الؤدولي للتنميؤة الزراعيؤة    و نظمت منظمة األغذية والزراعة باالرؤرتا  مؤع   2212متوز /ويف يوليو

املصؤرم يف مانيليؤا الؤذي     منتدا االستثمار اإلقليمي املعين باألمن الغؤذائي يف مقؤر   مصرم التنمية اآلسيويو

مديري الوىلاالت الؤثالث إلطؤار الشؤراىلة اإلقليمؤي املعؤين بؤاألمن الغؤذائي يف نيويؤور  يف          ةفضى إىل توقيع

 . ةيلول/سبتمرب

  مجاعؤة العمؤل املواضؤيعية     التؤابع ملنظمؤة األغذيؤة والزراعؤة     املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلؤادي يرتةس

جلنة األمم املتادا االقتصادية واالجتماعية آلسيا يف آسيا واحمليط اهلادئو مع  واجلوع اإلقليمية املعنية باليقر

يهؤدم ذلؤك إىل النهؤوض بالتعؤاون     . ىلرئيسؤني مشؤارىلني   برنامج األمم املتادا اإلمنؤائي و وواحمليط اهلادئ

اإلقليمو وهو يعمل حاليًا  اإلقليمي لبلوغ اهلدم األول من األهدام العاملية لأللييةو للنهوض باألمن الغذائي يف

 . لتاقيق اهلدم األول من األهدام العاملية لألليية 2211على وضع خارطة طريق حتى عام 
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 جلنة األمم املتادا االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ وتعمل منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع 

ىلاالت األمم املتادا  يف اإلطار نيسه على وضؤع تقريؤر حالؤة    وةعضاء ةخرا يف و وبرنامج األمم املتادا للبيئة

( وجهة نظر آسيا واحمليط اهلادئ: إعادا موازنة ةسس التنمية املستدامة يف االقتصاد األخضر)إقليمي مشرت  

 .لرفعه إىل قمة ريو زائد عشرين

 

  اخدامت- رابعدا

 
ئ يف النظؤر يف عقؤد حلقؤة عمؤل إقليميؤة ألصؤااب       وختاماو قد يرغب املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلؤاد - 27

 :لكي تعاجلو على سبيل املثالو ما يلي 2213املصلاة املتعددين بشان األمن الغذائي والتغذية يف عام 

 

 مبادرات إقليمية ةخرا حول األمؤن الغؤذائي   طرق تقوية الروابط بني املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ و

 .ةثناء اليرتات املتخللة للدورات سيمامن الغذائي العامليو النة األجلوالتغذيةو و

  آلسيا واحمليط اهلادئو  جلداول ةعمال املؤمترات املقبلةةنساق إلدراج األمور املتعلقة باللجنة يف البنود الدائمة

 ةصوات مجيع مبا يتيح وقتا وافيا ملنتديات ةصااب املصلاة املتعددين وةحداثهم اجلانبية لكيالة االستماع إىل

 ةصااب املصلاة 

 خبصؤوص   ملتخذا ةثناء مؤمترات آسيا واحمليط اهلؤادئ طرق رصد التقدم احملرز يف تنييذ القرارات الرئيسية ا

 .األمن الغذائي والتغذويو والنجاحات والتاديات الوثيقة الصلة
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 امللحق األول

 

 جن  األمن الغذائي العدامليالتقرةر النهدائي للدورة السدايس  والثالثني لل: امللحق األول

 

 املسدائل التنظيمي - أواًل
 

 ويف 14إىل  11عقؤؤدت جلنؤؤة األمؤؤن الغؤؤذائي العؤؤاملي دورتهؤؤا السادسؤؤة والؤؤثالثني يف اليؤؤرتا املمتؤؤدا مؤؤن    - 1

 126وحضؤر الؤدورا منؤدوبون مؤن     . يف املقّر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما 2212تشرين األول / ةىلتوبر 16

منظمة من املنظمات الدولية غؤري   47من وىلاالت األمم املتادا وبراجمها؛ و 11وا من ةعضاء اللجنة ومشارىلون من عض

 .من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية األخرا 11احلكومية؛ ومراقبون من 

 

عضوية اللجنة؛ املرفق  –مال الدورا؛ املرفق باء جدول ةع –املرفق ةلف : وقد ُةرفقت بالتقرير املالحق التالية- 2

وةلقى الدىلتور جا  ضؤيومو املؤدير العؤامو    . قائمة الوثائق –البلدان واملنظمات املمثلة يف الدورا؛ واملرفق دال  –جيم 

يو ببيؤان  و املديرا التنييذية لربنامج األغذية العؤامل JOSETTE SHEERANىلما ةدلت السيدا . بيانًا يرد ضمن املرفق هاء

و نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ببيؤان  YUKIKO OMURAوةدلت بدورها السيدا . يرد ضمن املرفق واو

وةلقؤى  . و رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وهو يرد ضمن املرفق زايKANAYO F. NWANZEنيابة عن السيد 

و بيانًا باسم األمني العام لألمم باألمن الغذائي والتغذيةام املعين و املمثل ارباص لألمني العDAVID NABARROالسيد 

و رئؤيس  MONKOMBU SAMBASIVAN SWAMINATHANىلما ةلقى الربوفيسؤور  . املتاداو يرد باعتباره املرفق حاء

وميكؤن  . رفق طؤاء اللجنة التوجيهية ليريق اربرباء رفيع املستوا املعين باألمن الغذائي والتغذيةو بيانًا يرد باعتباره امل

 .اإلطالع على القائمة الكاملة للمشارىلني لدا ةمانة جلنة األمن الغذائي العاملي

 

 .بصيته رئيسًا  NOEL DE LUNAوافتتح الدورا السيد- 3

 

وقامت اللجنة بتعيني جلنة صياغة تضّم ىلاًل من إثيوبياو ةسرتالياو ةملانياو إندونيسياو باراغوايو الربازيلو - 4

 (. األردن)و فرنساو ىلوت دييوارو مصرو الواليات املتادا األمريكية واليابانو برئاسة السيد إبراهيم ةبو عتيلة بلجيكا

 

من املادا الثانية من دستور  9و 8وُةبلغت اللجنة باّن االحتاد األوروبي يشار  يف الدورا طبقًا ألحكام اليقرتني - 1

 .املنظمة
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 يس  والثالثني للجن  األمن الغذائي العدامليالتح ريات للدورة السدا - ثدانيدًا
 

ترد ضمن املرفقات البيانات اليت ةلقاها ىلّل من الدىلتور جا  ضيومو املدير العام ملنظمة األغذيؤة والزراعؤةو   - 6

و نائبؤة رئؤيس   YUKIKO OMURAو املديرا التنييذية لربنامج األغذية العامليو والسؤيدا  JOSETTE SHEERANوالسيدا 

 و رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعيؤةو KANAYO F. NWANZEالدولي للتنمية الزراعية نيابة عن السيد الصندوق 

و منسق فريق املهام الرفيع املستوا املعين بازمة األمن الغذائي العاملية باسم األمؤني العؤام   DAVID NABARROوالسيد 

 .MONKOMBU SAMBASIVAN SWAMINATHANلألمم املتاداو والربوفيسور 
 
 وقّدم رئيس جلنة األمؤن الغؤذائي العؤاملي عرضؤًا عؤن تطبيؤق عمليؤة إصؤالح اللجنؤة الؤيت جؤرت يف سؤنيت            - 7

 .2212و 2229
 

 2111حدال  انعدام األمن الغذائي يف عدام - ثدالثدًا
 

ظ غامنو مقّدم من السيد حاف" حملة عامة عن انعدام األمن الغذائي يف العامل"اّطلعت اللجنة على عرض بعنوان - 8

 .املدير العام املساعد إلدارا التنمية االقتصادية واالجتماعية يف منظمة األغذية والزراعة

 

 :واتيقت اللجنة على ما يلي- 9
 

  رغم الرتحيب باخنياض عدد اجلياع يف العاملو إال ةّن معدالت اجلوع يف العامل ال تزال مرتيعة بشكل مل

 يعد مقبواًل؛

 هو نتيجة التغّلب على ةزمة ارتياع ةسعار املؤواد   2212 معدالت اجلوع يف عام إّن االخنياض املتوقع يف

 الغذائية واألزمة االقتصادية العامليةو ولكّن اجلوع اهليكلي ال يزال على ارتياع؛

     قد تشّكل التطورات األخريا املرتبطة باحوال مناخية متطّرفة يف خمتلف ةبقاع العامل حجؤر عثؤرا ةمؤام

 ن التقدم؛إحراز مزيد م

     يثري مستوا اجلوع وانعدام األمن الغذائي خماوم ىلبريا بالنسبة إىل بلدان العجؤز الغؤذائي املنخيضؤة

 الدخل؛

  2211وسوم يدعو مكتب جلنة األمن الغذائي العامليو ُتعاونه األمانةو إىل عقد مائدا مستديرا يف عام 

 .ختصص لدراسة الطرق املستخدمة لتقدير عدد اجلياع
 

 املستجدات العداملي  املتصل  بداألمن الغذائي والتغذة   -رابعدًا
 

ةرار الرئيس إىل ةّن الغرض من عقد هذه الدورا هو تبادل املعلومات والباث يف سبل االستيادا من املبؤادرات  - 12

من الغذائي العامليو العاملية املوجودا حاليًا لتاقيق ةىلرب قدر ممكن من التآزر فيما بني هذه املبادرات وىلذلك مع جلنة األ

 .بغية زيادا االتساق والتاثري
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 :ورّحبت اللجنة بالعروض املقّدمة عن مخس مبادرات هي- 11
 

و املديرا العامؤة  Annika Söderحملة عامة عن القمة بشان األهدام اإلمنائية لألليية قدمتها السيدا  (1)

 مة األغذية والزراعة؛املساعداو مكتب االتصال املؤسسي والعالقات اربارجيةو منظ

آخر املعلومات عن مبادرا الىلويال ارباصة باألمن الغذائيو مبا يف ذلك متابعة االلتزامات ورسم خرائط  (2)

و مدير عؤام مديريؤة   Christopher MacLennanباألنشطة القطرية؛ وقد عرض هذه املعلومات السيد 

 مية الدولية؛السياسات املتخصصة والقطاعية يف الوىلالة الكندية للتن

آخر املعلومات عن الربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي وفريق املهام الرفيع املستوا يف األمم املتادا  (3)

و منسق فريق املهام David Nabarroاملعين باألزمة الغذائية واإلطار الشامل للعملو من تقديم السيد 

 الرفيع املستوا؛

االستشارية للباوث الزراعية الدوليةو خاصة عملية اإلصالح األخرياو من  آخر املعلومات عن اجلماعة (4)

و رئيس جملس احتادات اجلماعؤة االستشؤارية للباؤوث    Carlos Perez Del Castilloتقديم السيد 

 الزراعية الدولية؛

يم التغذيؤةو مؤن   آخر املعلومات عن اللجنة الدائمة ملنظومة األمم املتادا املعنية بالتغذيةو ومبادرا تعم (1)

 .و رئيس اللجنة الدائمة ملنظومة األمم املتادا املعنية بالتغذيةAlexander Mullerتقديم السيد 

 

 :وقررت اللجنة ما يلي- 12
 

   جعل اللجنة الدائمة للتغذية جزءًا من اجملموعة االستشارية للجنة األمن الغذائي العاملي باإلضؤافة إىل

ة االستشارية مع مراعاا الطبيعة ارباصة للجنة الدائمة للتغذية باعتبارها األعضاء احلاليني يف اجملموع

آلية وبرناجمًا للتنسيق يف األمم املتادا قائمة حبّد ذاتها وتتمتع بآليات خاصة بها للتشاور مع ةصااب 

 الشان؛

 حدا املنظمات تكليف مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي بإجياد طرق لدعوا اللجنة الدائمة للتغذية ةو إ

 ؛األعضاء فيها إىل األمانة املشرتىلة للجنة األمن الغذائي العاملي وضّمها إليها

    تقديم اقرتاح يقضي بان تعمل اللجنة الدائمة للتغذية بالتنسيق مع جلنة األمن الغذائي العؤاملي إلقامؤة

 .ى التواليتآزر وتنسيق وثيق بني العمليات واآلليات واالقرتاحات ارباصة بكّل منهما عل

 

وقررت اللجنة الدعوا إىل عرض تقارير مرحلية عن هذه املبادرات وغريها من املبادرات الرئيسية على جلنة - 13

 .األمن الغذائي العاملي يف دوراتها املقبلة
 

 املبدايرات اإل ليمي  يف جمدالي األمن الغذائي والتغذة   -خدامسدًا
 

عقد هذه الدورا هو إقامة عالقات مع األطرام الياعلة املعنية على ةرار الرئيس إىل ةّن غرض اللجنة من - 14

 .املستويات ىلافة وتعزيز تلك العالقات واحملافظة عليها وىليالة ةّن يكون عملها مبنيًا على الواقع امُلعاش على األرض
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غذية والزراعة مؤمتر منظمة األ: ورّحبت اللجنة بالعروض اليت قدمتها تسع مبادرات ومنتديات إقليمية- 11

؛ مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي آلسيا واحمليط الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف ةفريقيااإلقليمي ألفريقيا؛ 

دان آسيا للب يجملس التعاون االقتصاداهلادئ؛ رابطة ةقطار جنوب ررق آسيا؛ واملبادرا ارباصة باألمن الغذائي؛ 

اع الوزاري بشان األمن الغذائي؛ قمة احمليط اهلادئ نيابة عن فريق العمل املعين بتاقيق  ئ؛ واالجتمواحمليط اهلاد

 األمن الغذائي يف احمليط اهلادئ؛ مبادرا القضاء على اجلوع يف ةمريكا الالتينية ومنطقة البار الكارييب حبلول

ان املخروط اجلنوبي ومبادرا األمن الغذائي لبلدالسوق املشرتىلة ؛ االجتماع املتخصص عن الزراعة األسرية يف 2221سنة 

 .للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

 

 :وةقّرت اللجنة باهمية النقاط التالية اليت متّخض عنها النقاش- 16
 

إّن األمن الغذائي والتغذية هما مسالتان متداخلتان حتتاجان إىل إطار متعدد االختصاصات يشار  فيه  (1)

 شان على املستويني الوطين واإلقليمي؛العديد من ةصااب ال

تسهم املبادرات اإلقليمية يف حتقيق قيمة مضافة ويف دعم اجلهود الوطنية اليت ُتبذل من ةجل التصدي  (2)

 النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛

عن دفع  يشكل التعاون اإلقليمي وبني األقاليم ةداا صاحلة لتشاطر املعرفة وةفضل املمارسات فضاًل (3)

 عجلة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛

 .ُتعترب تعبئة املوارد الالزمة ملباررا العمل باألطر اإلقليمية ررطًا سابقًا ةساسيًا (4)

 

وقررت اللجنة إقامة عالقات ةوثق مع هذه املبادرات واملنتديات خالل اليرتا الياصلة بني الدورا واألخرا - 17

 .افظة عليهاوتعزيز تلك العالقات واحمل

 

ورحبت اللجنة بالعروض اليت قدمتها املبادرات اإلقليمية بدعم االتصال بلجنة األمن الغذائي العاملي خالل - 18

و وعن 2221اليرتا الياصلة بني الدوراتو مبا يف ذلك مبادرا القضاء على اجلوع يف ةمريكا الالتينية والكارييب حبلول 

قليميني ألفريقيا وألمريكا الالتينية والكارييبو فضاًل عن ةمانة املؤمتر اإلقليمي آلسيا طريق رئاسة مؤمتري املنظمة اإل

 .واحمليط اهلادئ ورابطة ةمم جنوب ررق آسيا
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 حمل  عدام  من الرئيس عن الطلبدات املقدم  من البلدان  -سدايسدًا

 إىل جلن  األمن الغذائي العداملي
 

واقرتح ةيضًا استخدام هذا البند من جدول األعمال . لب من ةي من البلدانةرار الرئيس إىل ةنه مل يتلقَّ ةي ط- 19

يف الدورا السابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي إفساحًا يف اجملال ةمام البلدان لعرض األنشطة احلالية واملقررا 

 اليرص املتاحة للتعاون بني بلدان اجلنوب وباإلمكان ةيضًا الباث يف. إلقامة الشراىلات يف جمال األمن الغذائي والتغذية

 .والتعاون الثالثي ضمن هذا البند من جدول األعمال
 

 يراسدات حدال  -املبدايرات القطرة  يف جمدالي األمن الغذائي والتغذة    -سدابعدًا
 

ضؤيع  متكؤني البلؤدان مؤن حتديؤد موا    ( ة)رّحبت اللجنة بالعرض املقدم ألربع دراسات حالة قطرية من ةجل - 22

الطرق اليت ميكن من خالهلا للجنة األمن الغذائي العاملي بعد ( ب)مشرتىلة وةفضل املمارسات للنهوض باألمن الغذائي و

وىلانت املواضيع املعروضة والبلدان املعنيؤة  . إصالحها من زيادا دعمها لتلك املبادرات ارباصة باألمن الغذائي والتغذية

تطبيق الربنؤامج  "؛ (بنغالديش" )خطة العمل الوطنية للسياسات الغذائية: ائينهج رامل خاص باألمن الغذ: "ىلاآلتي

" حتقيق األمن الغذائي يف ظل األزمؤة املسؤتمّرا  "؛ (رواندا" )املنظور من داخل البلد: الشامل للتنمية الزراعية يف ةفريقيا

 (.األردن" )اإلنتاج احمللي ةفضل املمارسات بالنسبة إىل ربكات األمان والتغذية ودورها يف دعم"؛ (هاييت)

 

وتشري مجيع دراسات احلالة األربع بوضوح إىل جلنة األمن الغذائي العؤاملي باعتبارهؤا احمليؤل القؤادر علؤى      - 21

 ةمؤا السؤمات املشؤرتىلة   . تسليط الضوء على احتياجات البلدان يف جماالت التعاون التقين وبناء القدرات وتعبئة املؤوارد 

الوطنية املتبعة للتصدي ملوضوع األمن الغذائي والتغذية واليت بؤرزت مؤن خؤالل دراسؤات احلالؤة      يف ما يتعلق بالنهج 

 :األربعو فكانت على الناو اآلتي
 

 نهج رامل لألمن الغذائي والتغذية؛ (ة)

 تنسيق وتعاون وثيق وختطيط مشرت  بني الوزارات؛ (ب)

 بناء ربكات ةمان قابلة لالستمرار ومتويلها؛ (ج)

 اء القدرات والتدريب؛بن (د)

 تعميم االعتبارات اجلنسانية؛ (هؤ)

 التعاون بني بلدان اجلنوب؛ (و)

 

طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي من األمانة إعداد وثيقة تعرض عليها يف دورتها التالية وجيؤري يف إطارهؤا   - 22

ت حالؤة إضؤافية ميكنهؤا تكملؤة هؤذه      جتميع وحتليل الدروس املستيادا واالقرتاحات املقدمة خبصؤوص إجؤراء دراسؤا   

 .الدروس
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 موائد مستدةرة عن السيداسدات  -ثدامندًا
 

 :رحبت اللجنة بالنتائج اليت خلصت إليها املوائد املستديرا الثالث عن السياسات بشان املواضيع التالية- 23

األراضي واالستثمار الدولي يف حيازا ( "2)؛ "القضايا والتاديات: حتقيق األمن الغذائي يف ظل األزمات املستمرا( 1)

وفيما يلي النتائج اليت ةسيرت ". للنهوض باألمن الغذائي والتغذية واملخاطر إدارا التعرض لألخطار( "3)؛ "الزراعة

 : عنها مداوالت اللجنة

 

 التصدي النعدام األمن الغذائي يف ظل األزمدات املستمرة

 

 الغذائي األمن جلنة والية بتسوية النؤزاعات تتجاوز الصلة ذات القضايا ةن اعتبارها اللجنة واضعًة يف ةيدت 24

 :األساسية املعلومات وثيقة يف الواردا الثالث التوصيات روح تؤيد فإنها العامليو
 

 ظل األزمات مواجهة الصعاب يف السكان وآليات ىلسب عيش لسبل املتعمق واليهم التاليل من املزيددعم  (1)

 املساعدا؛ برامج فعالية وتعزيز التكّيف على قدرتهم تدعيم ةجل من املستمرا

 سبل تدعم اليت فضال عن املؤسسات وتعزيزها وإعادا بنائهاو ىلسب العيش سبل عملية محاية مساندا (2)

 تعاني من ةزمات مستمرا؛ بلدان يف وُتمَكنها ىلسب العيش

 مع لتتناسب اليت تشهد ةزمة مستمراو إىل البلدان اربارجية ارباصة بتقديم املساعدا اإلجراءات دراسة (3)

 .االعتبار املمارسات يف ةفضل ةخذ مع الواقع ةرض على املؤسسية والقيود والتاديات االحتياجات

 

 :وةوصت اللجنة على وجه التاديد مبا يلي- 21
 

 حاالت يف االستجابة من املستمرا يتضمن ىلال ظل األزمات يف الغذائي لتاقيق األمن رامل نهج اعتماد (1)

 املستدامة؛ ىلسب العيش سبل ودعم الطوارئ

 إعؤداد خطؤط   املتعددين مشارىلة حسنة التنسيق يف الشان ةصااب ملشارىلة املتادا األمم منظومة تعزيز (2)

 املستمرا؛ األزمات من املتضررا البلدان من صغري عدد يف وتنييذها قطرية راملة عمل

 األسؤرية  والؤروابط  األسؤواق  ةي) الرئيسؤية  املؤسسؤات  تعزيز يف احمللية املنظمات إلررا  إنشاء آليات (3)

 ؛(االجتماعية

 اإلقليمية؛ املؤسسات مع والتعاون الشراىلات لتعزيز آليات إنشاء (4)

 الغؤذائي  ملعاجلؤة األمؤن   التعاونية واجلهود التياهم لزيادا السياسات بشان واحلوار للتشاور آليات دعم (1)

 باستكشام اجملموعة االستشاريةو مع بالتشاور سيقوم املكتبو الصددو هذا ويف. األزمات يف والتغذوي

 بهدم 2212 ةقصاه عام موعد يف بشان األزمات املستمرا للخرباء املستوا منتدا رفيع تنظيم إمكانية

متؤر بازمؤات    الؤيت  البلؤدان  يف الغذائي حتقيق األمن ةجل من للعمل جديد إعداد برنامج عمل مناقشة

 .اإلنساني اجملال يف والشرىلاء األخرا املتخصصة الوىلاالت مع بالتعاون مستمرا
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 البلؤدان  مجيؤع  لتشؤمل  2 ضميمة لتقرير حالة انعدام األمن يف العامل مرفقة بصيغة منقاة للجدول نشر (6)

 الغربيؤة  والضؤية  4اليلسؤطينية  األراضي لتشمل القائمة مستمرا وتوسيع اليت تعاني من ةزمات واألقاليم

 .غزا طاعوق
 

 واالستثمدار الدولي يف الزراع  األراضيحيدازة 
 

 : إن اللجنة- 26
 

 الطوعيؤة  التوجيهيؤة  اربطوط) الطوعية التوجيهية الشاملة إلعداد اربطوط العملية استمرار قد رجعت (1)

( الطوعيؤة  التوجيهيؤة  اربطؤوط  -الطبيعيؤة األخؤرا    واملؤوارد  األراضي حليازا احلوىلمة الرريدا بشان

 األمؤن  لكي تنظر فيها جلنؤة  اربطوط التوجيهية تقديم بهدم القائمة اإلقليمية االستناد إىل العملياتب

 للجنؤة  تابعؤة  العضؤوية  جمموعؤة عمؤل ميتوحؤة    إنشؤاء  يف دورتها السابعة والؤثالثني وقؤررت   الغذائي

 .الطوعية للخطوط التوجيهية املسودا األوىل الستعراض

 وسبل احلقوق حترتم اليت املسؤولة الزراعية االستثمارات مبادئ لوضع اريةاجل بالعملية علما وةحاطت (2)

 راملة عملية قررت الشروع يف دورهاو مع ومتشيا و(الزراعية االستثمارات مبادئ)واملوارد  ىلسب العيش

 .الغذائي األمن جلنة املبادئ داخل يف للنظر

 الطوعيؤة  التوجيهيؤة  اربطؤوط  صؤياغة  عمليؤة  يف املشارىلني الشان اآلخرين وةصااب احلكومات حثت (3)

 .العمليتني بني والتكامل االتساق على ضمان الزراعية االستثمارات ومبادئ

 ةن يقؤومو وفقؤا  ( اربؤرباء  فريق)والتغذية  الغذائي باألمن املعين املستوا رفيع اربرباء طلبت إىل فريق (4)

اربرباءوبإجراء  فريق عمل وإجراءات وقواعد 2229 املتيق عليها عام الغذائي األمن جلنة إصالح لوثيقة

 :التالية اهلامة دراساتو تقدم إىل اللجنة يف دورتها السابعة والثالثنيو عن القضايا
 

            ةدوار ىلؤل مؤن ىلبؤار املؤزارعني وةصؤااب احليؤازات الصؤغرياو مبؤا يف ذلؤك اآلثؤار االقتصؤؤادية

 نسني؛واالجتماعية والبيئية وتلك املتعلقة باملساواا بني اجل

 استعراض األدوات القائمة اليت متكن رسم خرائط األراضي املتاحة؛ 

 حتليل مقارن ألدوات مواءمة االستثمارات واسعة النطاق مع اسرتاتيجيات األمن الغذائي القطرية. 

 .رجعت الدول األعضاء على دعم بناء القدرات باجتاه معاجلة إدارا األراضي بشكل فعال (5)
 

 : واملخداطر للنهوض بداألمن الغذائي والتغذة  خطدارلألإيارة التعرض 
 

اربرباء إجراء دراسات تقدم إىل اللجنة يف دورتها السابعة والثالثنيو وفقا لوثيقة  طلبت اللجنة إىل فريق- 27

ة وقواعد وإجراءات عمل فريق اربرباءو تتعلق بالقضايا اهلام 2229إصالح جلنة األمن الغذائي املتيق عليها يف عام 

 :التالية

                                                   
حسب املصطلاات " تلةاحملاألراضي اليلسطينية "عن حتيظهم على عدم اإلرارا إىل وبعض ةعضاء اللجنة ةعربت ةعضاء جمموعة الشرق األدنى   4

 .املتيق عليها يف منظومة األمم املتادا
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عرض ىلل ةسبابه ونتائجهو مبا يف ذلك املمارسات املشوهة للسوق والصالت باألسؤواق  : تقلب األسعدار (1)

املالية والسياسات واإلجراءات واألدوات واملؤسسات املالئمة واملتناسقة إلدارا املخاطر املرتبطة بالتقلؤب  

ات الوقايؤة والتخييؤف بالنسؤبة للمنؤتجني     وينبغؤي ةن يشؤمل ذلؤك إجؤراء    . امليرط لألسعار يف الزراعة

احمللية )املستضعيني واملستهلكنيو ال سيما اليقراء والنساء واألطيالو تكون مناسبة ملختلف املستويات 

وينبغؤي ةن تنظؤر الدراسؤة يف    . وتستند إىل استعراض للدراسات املوجؤودا ( والوطنية واإلقليمية والدولية

الضعيية والسكان املستضعيني ضمان احلصول على الغذاء عندما يتسبب  الطريقة اليت ميكن بها للبلدان

 .تقلب األسعار يف اضطراب األسواق

السبل الكييلة بتخييف حالة الضعف مؤن خؤالل بؤرامج وسياسؤات اجتماعيؤة      : احلمداة  االجتمداعي  (2)

روم يف خمتلؤف  وإنتاجية لشبكات األمان تتعلق باألمن الغذائي والتغذويو مع مراعؤاا اخؤتالم الظؤ   

الظؤروم   حتساني وينبغي ةن يشمل ذلؤك اسؤتعراض ةثؤر السياسؤات احلاليؤة علؤى       . البلدان واألقاليم

املعيشية وقدرا اليئات الضعيية من السكان على التكيف مع األوضاعو ال سيما صغار املنتجني يف املناطق 

ىلما ينبغي ةن تاخذ يف االعتبار . طيالالرييية واليقراء يف املناطق احلضرية والرييية فضال عن النساء واأل

 .اليوائد لتاسني اإلنتاج احمللي وتعزيز سبل ىلسب العيش احمللية والنهوض بالتغذية

استعراض التقييمات واملبادرات القائمة بشان آثار تغري املناخ على األمن الغذائي والتغذيةو : تغري املنداخ (3)

و الزراعيا  تضررا وضعيا والعالقة بني تغري املناخ واإلنتاجيؤة   مع الرتىليز على األقاليم والسكان األىلثر

مبا يف ذلك التاديات واليرص املتاحة لسياسات وإجراءات التكيف مع تغري املناخ والتخييف من وطاا 

 .تاثرياته لتاقيق األمن الغذائي والتغذية

 

تاديد ةفضل السبل للمضي قدما يف عملية قيام مكتب اللجنةو بالتشاور مع اجملموعة االستشارية واألمانةو ب -28

 .وضع التوصيات ةو اربيارات للدورا السابعة والثالثني للجنة

 

 التنسيق العداملي على صعيدي األمن الغذائي والتغذة  يعمدًا للعمليدات القطرة   -تداسعدًا
 

 وضع إطدار اسرتاتيجي عداملي (أ)
 

مذىلرا  –ار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية اإلط"بعنوان  CFS: 2010/2عرضت األمانة الوثيقة - 29

واتيقت اللجنة على إطالق عملية تشاورية راملة يتوالها مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي مبساعدا األمانة ". ميهومية

األوىل من اإلطار  املشرتىلة وبالتعاون الوثيق مع اجملموعة االستشارية ومبشارىلة ةصااب الشان ىلافة بغية إعداد النسخة

و على ةن تتاح آخر املعلومات املتوافرا 2212تشرين األول /االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية قبل رهر ةىلتوبر

وتتمثل اربطوا األوىل يف هذه العملية التشاورية يف إجياد . بصورا منتظمة ملراعاا النتائج والتوصيات الصادرا عن اللجنة

. ايات املرجوا من اإلطار االسرتاتيجي العاملي ومبادئؤه األساسؤية وهيكلؤهو مؤع مراعؤاا األطؤر املوجؤودا       اتياق حول الغ

 .وبإمكان فريق اربرباء الرفيع املستوا املساهمة يف هذه العملية يف املسائل اليت َةسندت إليها اللجنة األولوية
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 رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي على الصعيد القطري (ب)
 

. بعنوان رسم خرائط إجراءات األمن الغؤذائي علؤى الصؤعيد القطؤري     CFS: 2010/3عرضت األمانة الوثيقة - 32

 :واتيقت اللجنة على ما يلي
 

  التنييذ الواردا يف هذه الوثيقة؛املقرتحة لإلعداد و طةاربإقرار 

 ى الصعيد القطري؛تشجيع ةصااب الشان املهتمني على املشارىلة يف مواصلة إعداد هذه املبادرا عل 

 االستشارية للجنة األمن الغذائي موعةبدعم من ةصااب الشان يف اجمل والطلب إىل األمانة مواصلة القيام 

باعتبارهؤا ةحؤد األنشؤطة     CFS: 2010/11و بتيسري خطة اإلعداد والتنييذ الؤواردا يف الوثيقؤة   العاملي

ديم آخر املعلومات عن العمليةو مبا يف ذلك بغية تق 2212/2211الرئيسية لربنامج عمل اللجنة لليرتا 

 ؛2211التجارب من البلدانو يف دورا اللجنة عام 

  األمن الغذائي العاملي التوصية بان تعرض ةربع إىل ست حكومات نتائج رسم اربرائط خالل دورا جلنة

والدروس  لوطينعلى املستوا ااإلجراءات واالستثمارات على املشارىلني يف املناقشات  طالعوإ 2211عام 

 .واحلاجة إىل املساعدا الدولية كتسبة منهائد املااملستخلصة واملمارسات اجليدا واليو

 

 .ةىلدت اللجنة على ةن مبادرا رسم اربرائط ينبغي ةن تنظر ةيضًا يف اختاذ اإلجراءات املتصلة بالتغذية- 31

 

 تنفيذ اإلصالحدات –ي آفداق املستقبل بدالنسب  إىل جلن  األمن الغذائي العدامل  -عداشرًا
 

دولية للمجتمع املدني لألمن الغذائي والتغذية اقرتاح آللية "بعنوان  CFS:2010/9ةثنت اللجنة على الوثيقة - 32

 .ورّجعت ةصااب الشان اآلخرين على اتباع النهج نيسه" من ةجل العالقات مع جلنة األمن الغذائي العاملي

 

واليت تقضي بان " الالئاة الداخلية املعدلة"بعنوان  CFS:2010/4يف الوثيقة وةقّرت اللجنة التوصية الواردا - 33

و مراجعة وتعديل الالئاة الداخلية 2211وطوال سنة  2212تواصل جمموعة عمل منبثقة عن املكتبو يف نهاية سنة 

 اإلصؤؤالح  مؤؤن الالئاؤؤة العامؤؤة للمنظمؤؤة ودسؤؤتور منظمؤؤة األغذيؤؤة والزراعؤؤة يف ضؤؤوء وثيقؤؤة        33للجنؤؤة واملؤؤادا  

(CFS 2009/2 Rev2 )وطبقًا للعملية واجلدول الزمين املقرتح يف القسم الثالث من الوثيقة. 

 

تشؤرين األول  /وباإلضافة إىل ذلكو وافقت اللجنة على ةنهو خالل املرحلة االنتقاليؤة الؤيت تنتهؤي يف ةىلتؤوبر    - 34

الالئاة العامة للمنظمة املوجودتني حاليًا إال يف حال  من 33و لن يكون باإلمكان تطبيق الالئاة الداخلية واملادا 2211

 ..5ىلانتا متطابقتني متامًا مع وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي العامليو نصًا وروحًا 

                                                   
؛ خبصوص املادا CFS:2010/4من الوثيقة  6ةخذت اللجنة علمًا مبوقف ممثل املستشار القانوني ملنظمة األغذية والزراعةو الذي تعرب عنه اليقرا   5

 .من الالئاة العامة للمنظمة 33
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وإّن ". برنامج عمل جلنة األمن الغؤذائي العؤاملي وميزانيتهؤا   "بعنوان  CFS:2010/5وعرضت األمانة الوثيقة - 31

 :اللجنة
 

 2211-2212لى برنامج العمل وامليزانية لليرتا قد صادقت ع 

  ملزيد من الدرس من قبل املكتب 2213-2212ةوصت بان خيضع برنامج العمل وامليزانية املقرتح لليرتا 

    قررت إحالتها إىل منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذيؤة العؤاملي

 الئاة املالية واألنظمة املرعية يف ىلّل منهالدراستهماو وذلك وفقًا ل

        صادقت على اقرتاح وضع إطار مستند إىل النتائج خاص بلجنؤة األمؤن الغؤذائي العؤاملي مبؤا يتمارؤى

علؤى غؤرار برنؤامج    ( وغريها مؤن املنظمؤات  )واألولويات التنظيمية للوىلاالت اليت توجد مقارها يف روما 

 عؤرض هؤذا اإلطؤار خؤالل الؤدورا السؤابعة والؤثالثني للجنؤة        العمل املتعدد السؤنوات ويستاسؤن ةن يُ  

 .2211يف عام 
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 امللحق الثداني

 

 التقرةر النهدائي للدورة السدابع  والثالثني للجن  األمن الغذائي العداملي: امللحق الثداني

 

 املسدائل التنظيمي - أوال

 

تشؤرين األول  / ةىلتؤوبر  22إىل  17ليرتا مؤن  عقدت جلنة األمن الغذائي العاملي دورتها السابعة والثالثني يف ا -1

 : من ةعضاء اللجنةو ومشارىلون من 114وقد حضر الدورا مندوبون من . يف مقر املنظمة يف روما 2211

 

 من الوىلاالت والربامج وهيئات التابعة لألمم املتادا؛ 8 •

 ؛6من منظمات اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية 82 •

 ث الزراعية؛منظمات دولية للباو 3 •

 مؤسسات مالية دولية وإقليمية؛ 5 •

 ؛7مجعية من القطاع ارباص ومؤسسة خريية خاصة 31 •

 
شارىلني واملراقبني مؤن ةمانؤة جلنؤة األمؤن الغؤذائي      ألعضاء املوميكن احلصول على القائمة الكاملة ل. من املراقبني 21و

 .العاملي
 
عضوية اللجنؤةو واملرفؤق    –جدول ةعمال الدوراو واملرفق باء  -املرفق ةلف : ويتضمن التقرير املرفقات التالية -2

 .قائمة الوثائقو ومرفقات ةخرا تتعلق بالبيانات االستهاللية -البلدان واملنظمات املمثلة يف الدوراو واملرفق دال  –جيم 
 
ة جلنة صياغة وعينت اللجن. من اليلبني بصيته رئيسا( Noel De Luna)وافتتح الدورا السيد نويل دي لونا  -3

مؤلية من ةفغانستان واألرجنتني وىلندا والصني وغينيا االستوائية وفرنسا واليابان واملكسيك ونيوزيلندا وبولندا واالحتؤاد  

 (.هولندا( )Gerda Verburg)الروسيو وجنوب ةفريقيا وسوريا برئاسة السيدا غريدا فريبور 
 

 .من دستور املنظمة 2من املادا  9و 8فقا ألحكام اليقرتني وُةبلغت اللجنة ةن االحتاد األوروبي يشار  و -4 
 

                                                   
 .سهلت آلية اجملتمع املدني الدولية لألمن الغذائي والتغذية مشارىلة منظمات اجملتمع املدني  6
 .وي حتت مظلة الشبكة الدولية لألغذية الزراعيةطررىلة تن 32مل هذا الرقم يش  7
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 التح ريات للدورة السدابع  والثالثني للجن  األمن الغذائي العداملي-  ثدانيدا
 
ةلقى البيانات االستهاللية اليت ةدىل بها ىلل من السيد جا  ضيوم املدير العؤام ملنظمؤة األغذيؤة والزراعؤةو      -1

 و رئؤيس الصؤندوق الؤدولي للتنميؤة الزراعيؤةو والسؤيدا جوزيؤت رؤريان        (Kanayo Nwanze)والسيد ىلنايو نوانزي 

(Josette Sheeran)      و املديرا التنييذية لربنامج األغذيؤة العؤامليو والسؤيد ديييؤد نبؤاروا(David Nabarro )  املمثؤل

العؤام لألمؤم املتاؤداو والسؤيد     ارباص لألمني العام لألمم املتادا املعين باألمن الغذائي والتغذيؤةو نيابؤة عؤن األمؤني     

و رئيس اللجنؤة التوجيهيؤة ليريؤق    (Monkombu Sambasivan Swaminathan)مونكومبو سامباسييان سوامينتان 

 .اربرباء الرفيع املستوا املعين باألمن الغذائي والتغذيةو وهي واردا ضمن املرفقات

ير العؤام املسؤاعد إلدارا التنميؤة االقتصؤادية     ونظرت اللجنة يف العرض الذي قدمؤه السؤيد حؤافظ غؤامنو املؤد      -6

كيا  ةاؤثر تقلاب     - 2211واالجتماعية يف منظمة األغذية والزراعة عن تقرير حالة انعدام األمؤن الغؤذائي يف العؤامل    

 األسعدار الدولي  على اال تصدايات احمللي  واألمن الغذائي؟
 
يف مناقشؤات   2211نعدام األمن الغؤذائي يف العؤامل   ومتت اإلرارا إىل ةنه ستجري تغطية فاوا تقرير حالة ا -7

 .املوائد املستديرا عن السياسات
 
 : وقد رىلز العرض على الرسائل الست الرئيسية التالية - 8
 

مل يكن لصدمات األسعار وتقلباتها على األمن الغذائي التاثري نيسه إذ ةن البلدان األىلثر فقؤرا ىلانؤت األرؤد     (1)

 تضررا؛

 توا ةسعار األغذية احمللية وتقلبها يف معظم البلدان؛ارتيع مس (2)

 من احملتمل ةن يستمر ارتياع ةسعار األغذية وتقلبها يف املستقبل؛ (3)

ميكن ةن يكون لصدمات األسعار وتقلباتها على املدا القصري تاثريات سلبية علؤى التغذيؤة واإلنتؤاج وسؤبل      (4)

 ىلسب العيش؛

فوائد حمتملؤة بالنسؤبة للمؤزارعنيو ال سؤيما إذا ىلانؤت مصؤاوبة بالسياسؤات        ينطوي ارتياع األسعار على  (1)

 والربامج املناسبة لصغار املزارعني؛

يتعني وضع التدابري السياسة الالزمة على الصعيدين الوطين والعاملي للاد من تقلب األسعار ومحاية اليئات  (6)

 .املستضعية من آثاره
 

رب بعض األعضاء عن ارتياحها للجهود اليت تبذهلا املنظمة لتاسني منهجيتها املعتمدا لقياس مستوا وةع -9

اجلوع وعن تطلعهم إىل احلصول على تقديرات تستند إىل منهجية جديدا يف تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل 

 .2212لعام 
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   املسؤول  حليدازة األراضياخلطوط التوجيهي  الطوعي  بشان احلوكم- ثدالثدا 

 ومصداةد األمسداك والغدابدات يف سيداق األمن الغذائي الوطين
 

 :اللجن إن 
 

باجلهود البارزا اليت بذهلا مجيع ةصااب املصلاة فيما يتعلق باملياوضات بشان اربطوط التوجيهية ةقرت - 12

اربطوط )بات يف سياق األمن الغذائي الوطين الطوعية بشان احلوىلمة املسؤولة حليازا األراضي ومصايد األاما  والغا

 .(التوجيهية
 

 .مواصلتها ووضع اللمسات األخريا عليها ةّيدت بانه سيتعني ختصيص وقت إضايف إلمتام العملية وسّلمت - 11

 

على  بالتقدم الكبري احملرز حتى اآلن وتوصي باالستناد إىل القاعدا املتينة اليت مت إرساؤها مع الرتىليزةقّرت - 12

تشرين األول /متوز وةىلتوبر/اليقرات املتبقية واحرتام روح التياهم اليت مت التوصل إليها خالل مياوضات رهري يوليو

 .واحلياظ عليها
 

 .عن تقديرها اللتزام الدول األعضاء بإمتام هذه اربطوط التوجيهيةةعربت - 13
 

 .لتوجيهية تقع على عاتق الدول األعضاءبان السلطة النهائية للموافقة على هذه اربطوط اذىّلرت - 14
 

كتب جلنة األمن الغذائيو بالتشاور مع اجملموعة االستشارية واألمانة العامةو الدعوا إىل إجراء دورا فّوضت م- 11

مياوضات إضافية بهدم وضع الصيغة النهائية للخطوط التوجيهية يف ةقرب وقت ممكنو مع مراعاا برنامج عمل 

 .وارد املتاحةاللجنة العام وامل
 

إىل ةمانة اللجنة ضمان توفري الرتمجة جبميع لغات املنظمة خالل املياوضات املقبلة وإتاحة النص طلبت - 16

 .احلالي املطروح للتياوض باللغات اآلنية الذىلر
 

 يآخر التطورات عن املبدايرات والصالت العداملي  واإل ليمي  املتعلق  بلجن  األمن الغذائي العدامل- رابعدا
 

ةرار الرئيس إىل ةن هدم هذه اجللسة هو إتاحة منتدا للنقاش لتعزيز إجراءات التنسيق والتعاون على - 17

 .الصعيدين العاملي واإلقليمي بني جمموعة واسعة من ةصااب املصلاة
 

 :8ورحبت اللجنة بعرض سبع مبادرات عاملية- 18
 

                                                   

 
8

 /http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs37/ar.: ميكن االطالع على العروض املتاحة على موقع جلنة األمن الغذائي على اإلنرتنت 
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من إعداد السيد برونو لومري " غذية والزراعةخطة عمل جمموعة العشرين بشان تقلبات ةسعار األ" (1)

(Bruno Le Maire) و وزير الزراعةو واألغذيةو ومصايد األاما و والشؤون الرييية والتخطيط

 املكاني يف فرنساو باسم رئاسة جمموعة العشرين؛

 و وقد عرضها السيد سوجريو سيم"مبادرا الىلويال لألمن الغذائي"آخر التطورات عن  (2)

(Sujiro Seam) و وزارا  مدير املنافع واربدملت العامة و نائبرئيس مباردا الىلويال لألمن الغذائي

 الشؤون اربارجية واألوروبيةو فرنسا؛

مبادئ الشراىلات القائمة على ةصااب املصلاة املتعددين من ةجل نهج رامل لألمن الغذائي " (3)

منسق فرقة عمل األمم املتادا الرفيعة  و(David Nabarro)و عرضها السيد دافيد نبارو "والتغذية

املستوا املعنية بازمة األمن الغذائي العامليو واملمثل ارباص لألمني العام املعين بشؤون األمن الغذائي 

 والتغذية؛

و عرضها السيد ةولييي يدي راتر "من احلوىلمة العاملية إىل التنييذ الوطين: إجناز احلق يف الغذاء" (4)

(Olivier de Schutter)و مقرر األمم املتادا ارباص املعين باحلق يف الغذاء؛ 

روابط اللجنة الدائمة ملنظومة األمم املتادا املعنية : حنو األمن الغذائي والتغذوي للجميع" (1)

و قّدمته السيدا دنيز ىلوستا "رهرا األخريا 12جلنة األمن الغذائي؛ التقدم احملرز خالل الؤ/باألغذية

و األمني التنييذي للجنة الدائمة ملنظومة (Denise Costa Coitinho Delmuè)يه ىلواتنهو ديلمو

 األمم املتادا املعنية باألغذية؛

إطار إسرتاتيجية التنييذ : آخر التطورات عن اجلماعة االستشارية للباوث الزراعية الدولية" (6)

و رئيس (Carlos Pérez del Castillo)والنتائجو وعرضها السيد ىلارلوس برييز دال ىلاستيو 

 جملس ىلونسورتوم مراىلز اجلماعة االستشارية للباوث الزراعية الدولية؛

 Clem)و وقد عرضها السيد ىلليم بونكامب "منظمة التجارا العاملية واألمن الغذائي" (7)

Boonekamp)و مدير رعبة الزراعة والسلعو منظمة التجارا العاملية. 
 

 :الية ملبادرات إقليميةورّحبت اللجنة بالعروض الت- 19
 

إجنازاته وىلييية تعزيز الروابط مع جلنة األمن : الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف ةفريقيا" (1)

و املسؤول األول عن سياسة (Tobias Takavarasha)و وقّدمه الدىلتور توبياس تاىلافرارا "الغذائي

 ؛(نيباد)ةفريقيا الزراعة واستثماراتهاو الشراىلة اجلديدا من ةجل تنمية 

و وقد قّدمه السيد "إسرتاتيجية األمن الغذائي والتغذوي جملموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية" (2)

وىليل وزارا الزراعة نيابة عن حكومة ةنغوال  بوصيه رئيسًا   José Amaroالسيد  خوسي آمارو 

 Domingos Simões)ز سيمويس بريرا دومنغوجملموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية والسيد 

Pereira)؛و األمني العام جملموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية 
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ميثاق غرب ةفريقيا من ةجل منع األزمات الغذائية وإدارتهاو وقد قّدمه السيد احلسيين بروتودو " (3)

(Alhousseini Bretaudeau) بني الدول ملكافاة و األمني التنييذي للجنة الدائمة املشرتىلة

 ؛اجليام يف منطقة الساحل

وقد عرضها السيد سامويل زيوا " يف القرن األفريقي 2211إجراءات االستجابة لطوارئ اجليام لعام " (4)

(Samuel Zziwa)و مدير الربنامجو اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية؛ 

تعاون االقتصادي لبلدان آسيا واحمليط اهلادئ االجتماع الوزاري عن األمن الغذائي جمللس ال" (1)

(APEC) و وقد عرضها "حملة عامة: 2212ةىلتوبر /تشرين األول 17-16و نيغاتا سييتو اليابانو

وزارا الزراعةو  -و نائب املدير العام للشؤون الدولية(Yukata Sumita)السيد يوىلاتا سوميتا 

 .والغابات ومصايد األاما  يف اليابان
 

لكو استعرضت اللجنة النقاط البارزا من حلقة العمل اإلقليمية ألصااب املصؤلاة املتعؤددين عؤن األمؤن     وىلذ- 20

وىلان من . برعاية جلنة األمن الغذائي 2211تشرين األول /ةىلتوبر 4-3الغذائي والتغذيةو واليت انعقدت يف القاهراو يف 

ا من نوع جلنة األمن الغذائي العاملي على الصعيد اإلقليمي بني التوصيات الرئيسية اليت رفعتها حلقة العمل إقامة منتد

لرصد األمن الغذائي يف املنطقة والسؤماح لواضؤعي السياسؤات مؤن تقاسؤم املعلومؤاتو واملمارسؤات اجليؤداو والؤدروس          

 (.CFS:2011/Inf.19الوثيقة ) املستخلصة

 :اللجنة باهميةةقرت  ونتيجة للمناقشات- 21
 

 ود القطرية لتاقيق األمن الغذائي والتغذوي؛تسهيل الدعم للجه (1)

 تشجيع املساءلة وتقاسم ةفضل املمارسات على مجيع املستويات؛ (2)

 تطوير آليات ابتكارية لرصد التقدم يف حتقيق ةهدام األمن الغذائي والتغذية؛ (3)

 جمالي األمن الغذائي توفري منتدا لتبادل املعلومات واملناقشة والتنسيق بشان املبادرات الرئيسية يف (4)

 والتغذية؛

 .تيعيل الروابط مع املبادرات اإلقليمية (1)
 

وقررت اللجنة إعطاء جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية صية املراقب يف دورات جلنة األمن الغذائي - 22

 .العاملي
 

 موائد مستدةرة عن السيداسدات -خدامسدًا
 

ىلييية زيادا ( "1: )تديرا عن السياسات بشان املوضوعات التاليةاستضافت اللجنة ثالث موائد مس- 23

املساواا بني اجلنسني واألمن الغذائي ( "2)؛ "االستثمارات اليت تراعي األمن الغذائي وةصااب احليازات الصغريا

 .عن مداوالت اللجنةاليت انبثقت وفيما يلي النتائج " تقلبات ةسعار األغذية( "3)؛ "والتغذية
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 مدائدة مستدةرة عن السيداسدات بشان -  أل 

 "كيفي  زةداية األمن الغذائي واالستثمدارات يف الزراع  امُلراعي  ألصحداب احليدازات الصغرية"
 

 :إن اللجن 
 

تؤىلد على ما لزيادا االستثمارات يف الزراعة وحتسينها من ةهمية قصوا لتاقيق األمن الغذائي والتغذية - 24

 للجميع؛
 

ُيجريه املزارعون وةصااب احليازات ةنيسهمو ومجعياتهم  ومعظم االستثمار يف الزراعة بان سّلمت و- 21

 األخرا وبقية االستثمار توفرها ةطرام عديدا من القطاع ارباص وىلذلك احلكومات؛ الريييةالتعاونيةو واملؤسسات 
 

ءو يؤدون دورا مرىلزيا يف إنتاج بان املزارعني من ةصااب احليازات الصغرياو وىلثري منهم من النسا اعرتفت و- 26

معظم األغذية املستهلكة حمليا يف الكثري من املناطق الناميةو وهم من ةوائل املستثمرين يف الزراعة يف ىلثري من البلدان 

 النامية؛

 

ا حياز"بشان ( فريق اربرباء)بتقرير فريق اربرباء الرفيع املستوا املعين باألمن الغذائي والتغذية  رّحبت و- 27

 وتاخذ علما على الناو الواجب بالتوصيات الواردا فيه؛" الدولية يف الزراعة واالستثماراتاألراضي 
 
علما على الناو الواجب بالتقرير والتوصيات املنبثقة عن حلقة العمل اإلقليمية ألصااب املصلاة وةخذت - 28

تشرين األول /ةىلتوبر 4-3ل ةفريقيا اليت انعقدت يف املتعددين عن األمن الغذائي والتغذية يف إقليم الشرق األدنى ومشا

 .يف القاهرا حتت مظلة جلنة األمن الغذائي 2211
 

احلكومات األعضاء والشرىلاء الدوليني وغريهم مؤن ةصؤااب املصؤلاة علؤى متابعؤة      حّثت لذلكو فإن اللجنة -  29

 :التوصيات التالية
 

سياسات العامة املتعلقة بالزراعة األولوية الواجبة التاىلد من ةن تولي االستثمارات واربدمات وال (1)

لتمكني االستثمارات اليت جيريها ةصااب احليازات الصغريا ةنيسهم ودعمها وتكميلها مع االهتمام 

من النساء اللواتي يواجهن صعوبات حمددا وحيتجن إىل سياسات  األغذيةبشكل خاص مبنتجي 

 ؛معينة ودعم حمدد

وةن تزيد السياسات الزراعية واالستثمارات العامة األولوية إلنتاج الغذاء والتغذية  التاىلد من ةن تولي (2)

و مع الرتىليز على تعزيز إنتاج ةصااب من مرونة نظم األغذية احمللية والتقليدية والتنوع البيولوجي

ملا بعد  مستدامة وعلى التقليل من اربسائر وزيادا القيمة املضافة بصورااحليازات الصغريا لألغذية 

احلصاد وعلى تقوية ةسواق األغذية احمللية والوطنية واإلقليمية اجلامعة ألصااب احليازات 

 ؛مبا يف ذلك عمليات النقل والتخزين واملعاجلةالصغرياو 
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التاىلد من ةن تؤدي السياسات العامة واالستثمار العام دورا حتييزيا يف تشكيل الشراىلات بني  (3)

والشراىلات بني تعاونيات و مبا فيها الشراىلات بني القطاعني ارباص والعام املستثمرين الزراعيني

املزارعني والقطاع ارباص والشراىلات فيما بني القطاع ارباصو لضمان ةن ختدم هذه الشراىلات 

مصاحل ةصااب احليازات الصغريا وتصونهاو وتسلم بان الدولةو يف العديد من احلاالتو تؤدي دورا 

تيسري حصول ةصااب احليازات الصغريا على االئتمان واربدمات التقنية وخدمات  حاسم األهمية يف

 ؛اإلرراد والتامني ووصوهلم إىل األسواق

إيالء االهتمام الالزم للمخاطر اجلديدا املتعلقة باألسواق والبيئية اليت تواجه زراعة ةصااب احليازات  (4)

حبيث ُتَخيِّف من حدا هذه األخطاَر وُتعزِّز من واربدمات والسياسات  االستثمارالصغرياو وتصميم 

قدرَا ةصااب احليازات الصغريا من النساء والرجال على إدارتها؛ والتوفيق بني حوافز االستثمار يف 

 ؛الزراعة واالعتبارات ارباصة باالستدامة البيئية

ل الزراعينيو يف صوغ العمل بنشاط إلررا  املنظمات اليت متثل ةصااب احليازات الصغريا والعما (1)

السياسات من ةجل االستثمار يف الزراعة وتنييذها وتقييمها ويف تصميم برامج االستثمار يف الزراعة 

 .وسالسل القيمة الزراعية والغذائية

 
 :عالوا على ذلكو فإن اللجنة

 

دد يف احلكومات وغريها من ةصااب املصلاة على رفع تقارير إىل اللجنةو على الناو احملرجعت  (6)

و بشان اإلجراءات املتخذا ملواءمة "رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي على الصعيد القطري"إطار 

االستثمارات الدولية واحمللية ارباصة والعامة يف قطاع الزراعة مع الشواغل املتعلقة باألمن الغذائيو 

ل الدروس املستيادا من التجارب مبا يف ذلك التقدم احملرز يف تنييذ التوصيات الواردا ةعالهو وتباد

وينبغي إعداد هذه التقارير ضمن إطار منتدا األطرام حياىلي على املستوا القطري الرؤية . الوطنية

 ؛الشاملة للجنة األمن الغذائي اجلديدا

من فريق اربرباء ةن ُيدرج يف خطط عمله املقبلةو آخذا يف االعتبار املوارد املتاحةو دراسة طلبت  (7)

نة للقيود امليروضة على استثمار ةصااب احليازات الصغريا يف الزراعة يف رتى الظروم مع مقار

خيارات سياسية ملعاجلة هذه املعوقات وةن ياخذ يف االعتبار العمل الذي ةجنزه بشان هذا املوضوع 

ء ةساسيون الصندوق الدولي للتنمية الزراعية واملنظمة يف إطار جلنة الزراعة والعمل الذي ةجنزه ررىلا

وينبغي ةن يشتمل ذلك على تقييم مقارن السرتاتيجيات الربط  بني ةصااب احليازات . آخرون

الصغريا وسالسل القيمة على املنَتجات الغذائية يف األسواق الوطنية واإلقليمية ما ميكن تعلمه من 

وارباص وىلذلك فيما بني  التجارب املختليةو باإلضافة إىل تقييم ما للشراىلات فيما بني القطاعني العام

تعاونيات املزارعني والقطاع ارباص وفيما بني ةطرام القطاع ارباص من آثار على ةصااب احليازات 

 ؛الصغريا من فوائد بالنسبة ألصااب احليازات الصغريا
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 باحلاجة امللاة الختتام املياوضات بشان اربطوط التوجيهية الطوعية بشان احلوىلمة املسؤولةوةقرت  (8)

حليازا األراضي ومصايد األاما  والغابات ضمن إطار األمن الغذائي الوطين الذي يدعم استثمار 

 ؛ةصااب احليازات الصغريا يف الزراعة

إطالق عملية تشاورية راملة يف إطار اللجنة لوضع مبادئ لالستثمار املسؤول يف الزراعة تعزِّز ودعمت  (9)

وتقر بان اربطوا األوىل يف هذه العملية . االهتمام بهذه املبادئ األمن الغذائي والتغذية ولتوسيع نطاق

التشاورية ستتمثل يف حتديد اختصاصات تشمل نطاق هذه املبادئ والغرض منها ومتلقيها املستهَدفني 

االستثمار املسؤول "مثل مبادئ  -وبنيتهاو وبشان ركل العملية التشاوريةو مع مراعاا األطر القائمة 

اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومؤمتر األمم  "يف الزراعة

وستبدة هذه العملية التشاورية بسرعة بعد املوافقة على . املتادا للتجارا والتنميةو والبنك الدولي

ابات ضمن اربطوط التوجيهية الطوعية بشان احلوىلمة املسؤولة حليازا األراضي ومصايد األاما  والغ

إطار األمن الغذائي الوطين وسيتوىل اإلررام عليها مكتب اللجنة مبساعدا من األمانة املشرتىلة 

وبالتعاون الوثيق مع اجملموعة االستشارية ومبشارىلة مجيع ةصااب املصلاة املعنيني باألمرو بغية 

إىل ضمان االتساق والتكامل وستسعى العملية التشاورية . تقديم هذه املبادئ إىل اللجنة لكي تنظر فيها

مع اربطوط التوجيهية الطوعية بشان احلوىلمة املسؤولة حليازا األراضيو ومصايد األاما  والغابات 

 ؛ضمن إطار األمن الغذائي الوطين

باعتباره واحدا من  االستثمار الذي يراعي ةصااب احليازات الصغرياعلى االعرتام الصريح بؤوحثت  (12)

وينبغي حبث تعريف هذا املصطلح . يز االستثمار املؤسسي املسؤول يف جمال الزراعةاملعايري اليت مت

 ؛بالتاديد خالل املشاورا بشان االستثمار املسؤول يف الزراعة

من ةمانة جلنة األمن الغذائي العامليو بالتعاون مع اجملموعة االستشاريةو واستنادا إىل وطلبت  (11)

املصلاة املعنيونو ةن تعد تقريرا عاما عن حالة تنييذ التوصيات املعلومات اليت يتياها ةصااب 

 .الواردا ةعاله يعرض على جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 املسداواة بني اجلنسني واألمن الغذائي والتغذة املدائدة املستدةرة عن السيداسدات بشان  - بداء
 

 :إن اللجن 
 

ملالئمة للنساءو والرجال وعائالتهم يرتبط ارتباطًا وثيقًا جبهود بان حتقيق األمن الغذائي والتغذية ا ةقرت  - 32

التنمية الشاملةو وحتث مجيع ةصااب املصلاة على اختاذ خطوات ملموسة لتاسني صاة املرةاو وحتصيلها العلمي 

 ووضعها التغذوي؛
 

ن النهوض حبقوق املرةا ذو الدول األعضاء واملنظمات الدولية وةصااب املصلاة اآلخرين إىل اإلقرار باودعت - 31

 ةهمية حاامة لتاقيق األمن الغذائي العاملي والتغذية؛
 

 :الدول األعضاءو من خالل إجراءات تتضمن خطوات ملموسةو عند الضروراو من ةجلوحثت - 32
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للنساء يف مجيع عمليات صنع القرار املتصلة بإجناز املرةا تدرجيا حلقها يف  اجملديةضمان املشارىلة  (1)

 الغذاء على حنو تدرجيي يف إطار األمن الغذائي الوطين والتغذية؛

ضمان حصول املرةا على قدم املساواا على الصاةو والتعليمو واألرضو واملياهو واملوارد الطبيعية  (2)

 .األخراو مبا يف ذلك من خالل سّن تشريعات تراعي املساواا بني اجلنسني
 
قيادا النساء بشكل نشط وتعزيز قدراتهن على التنظيم اجلماعيو ال سيما الدول األعضاء على تشجيع وحثت - 33

 يف القطاع الرييي؛
 
الدول األعضاء على وضع إطار سياسي وقانوني ينطوي على الرصد واالمتثال املناسبني بغية ضمان وحثت - 34

ة األرض وتوارثهاو واحلصول على حصول النساء والرجال على املوارد اإلنتاجية على قدم املساوااو مبا يف ذلك ملكي

اربدمات املاليةو والتكنولوجيا واملعلومات الزراعيةو وتسجيل نشاط األعمال وإدارتهو وفرص العمالةو ولسن وإنياذ 

ويتعني على الدول األعضاءو عند االقتضاءو مراجعة مجيع . القوانني اليت حتمي النساء من مجيع ةركال العنف

 ان التمييز وتعديل القوانني التمييزية؛القوانني القائمة لتبي
 
الدول األعضاء على إررا  النساء يف عملية صنع القرار يف ما يتعلق باالستجابات الدولية والوطنية وحثت - 31

 للتاديات العاملية يف جمال األمن الغذائي والتغذية؛

 إدراج حتسني احلالة التغذوية للنساء الدول األعضاء واملنظمات الدولية وةصااب املصلاة اآلخرين إىلودعت - 36

واليتيات يف سن املراهقة واألطيال والرضعو مبا يف ذلك اجلوع اربيي ةو نقص املغذيات الدقيقة والسمنة باعتبارها 

مظهرا جديدا من مظاهر سوء التغذية وىلهدم جلي ونتيجة متوقعة يف الربامج وعمليات االستجابة حلاالت الطوارئ 

 .ات والسياسات املتصلة ىللها بالزراعة واألمن الغذائي والتغذيةو من مرحلة التصميم إىل التنييذواالسرتاتيجي
 

وتذىّلر باتياقية األمم املتادا للقضاء على مجيع ةركال التمييز ضد املرةا ومنهاج عمل بيجني الذي اعتمده - 37

صياتها للنهوض باألمن الغذائي للمرةا يف إطار األهدام و وال سيما تو1991املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرةا يف عام 

و الصاة (3باء )و التدريب املهين والتعليم املستمر (1ةلف )اإلسرتاتيجية بشان سياسات االقتصاد الكلي والتنمية 

 .(2م ىلا)و والتنمية املستدامة (2واو )و احلصول على املواردو والعمالةو والوصول إىل األسواق والتجارا (1جيم )
 

املكتب على تشجيع هيئة األمم املتادا للمرةا وإرراىلها عند االقتضاء يف إعداد مؤررات وغايات وحثت - 38

وجداول زمنية حمددا لقياس التقدم احملرز صوب النهوض باألمن الغذائي للمرةاو على ودعوا هيئة األمم املتادا للمرةا 

 .من الغذائي العاملي يف دورتها التاسعة والثالثنيإىل رفع تقرير عن التقدم امُلارز إىل جلنة األ
 

علمًا بالتقرير والتوصيات ذات الصلة باملساواا بني اجلنسنيو واألمن الغذائي والتغذية اليت متّخضت وةخذت -  39

ألدنى عنها احللقة الدراسية العملية ألصااب املصلاة على الصعيد اإلقليمي حول األمن الغذائي والتغذية يف الشرق ا

 .يف القاهراو حتت مظلة جلنة األمن الغذائي العاملي 2211تشرين األول /ةىلتوبر 4-3ومشال ةفريقياو واليت انعقدت يف 
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الدول األعضاء إىل دعم اعتماد وتنييذ تشريعات محاية األمومة واألبوا والتدابري املتصلة بذلك اليت ودعت - 42

مني للرعاية ومن ثم توفري احتياجات ةطياهلم التغذوية ومحاية صاتهمو مع تسمح للنساء والرجال باداء ةدوارهم ىلمقد

 .محاية ةمنهم الوظييي يف الوقت ذاته
 

الدول األعضاء واملنظمات الدولية وةصااب املصلاة اآلخرين على العمل معا من ةجل تشجيع التآزر وحثت  -41

واإلجراءات املتعلقة مبواصلة تعزيز التدخالت اليت تراعي وتيادي االزدواجية لتاديد ودعم االسرتاتيجيات والسياسات 

املساواا بني اجلنسني يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والصاة والتعليم واليت تعزز احللول العملية بالنسبة للنساءو 

 :مبا يف ذلك
 

 والسن؛اإلحصاءات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية ميصلة حبسب اجلنس  تكونينبغي ةن  (1)

وينبغي القيام بالتااليل يف جمال قضايا اجلنسني وإجراء تقييمات بشان ةثر التغذية لتوفري املعلومات  (2)

ومشاريع األمن الغذائي والتغذيةو وتنييذها ورصدها وتقييمهاو مبا يف  وبرامجلعمليات رسم سياسات 

 اجلنسني والتمويل؛ذلك استخدام ما يناسب من مؤررات وةهدام يف جمال املساواا بني 

وينبغي لالستثمارات الزراعية ةن تاخذ يف االعتبار احلاجات ارباصة للنساء والرجال على السواءو  (3)

وعالوا . علمًا ةن االستثمارات يف األرض ويف املوارد الطبيعية األخرا تؤثر على األمن الغذائي للمرةا

ر الزراعي مبا يوفر للنساء والرجال احلصول على ذلكو ينبغي تصميم خطط وسياسات وبرامج االستثما

على قدم من املساواا على خدمات الربامج وعملياتهاو على ةن تكون مدرىلة اللتزامات الرجال والنساء 

 باقتصادات األسر وتنشئة األطيال وةن تعرتم حباجاتهم املختلية؛

 وضع الربامج الزراعية من ةجل وينبغي إعطاء األولوية للمزارعات من ةصااب احليازات الصغريا يف (4)

تعزيز اإلنصام مع األخذ يف االعتبار االحتياجات ارباصة يف جمال األغذية والتغذية لدا النساءو 

 والرجال واألطيال؛

وينبغي اعتماد برامج ربكات األمان مبا يف ذلك التغذية املدرسية يف املنازل واحلدائق املدرسيةو اليت  (1)

يات إىل املدارس وتربط التمكني االقتصادي للنساء من ةصااب احليازات تشجع على ذهاب اليت

 .الصغريا واألمن الغذائي والتغذية لليتيات يف املدارس وحتسني نتائج التعليم
 

إدراج مسالة املساواا بني اجلنسني يف آليات رصد اربطوط التوجيهية الطوعية الراهنة واملستقبليةو مبا وةوصت - 42

احلوىلمة املسؤولة حليازا األراضي "و" اقيق التدرجيي للاق يف غذاء مالئم يف إطار األمن الغذائي الوطينالت"يف ذلك 

ومبادرات مماثلة ستجري مناقشتها ةو املوافقة عليها يف جلنة "  ومصايد األاما  والغابات يف إطار األمن الغذائي الوطين

 .األمن الغذائي العاملي
 

يقرتحو بالتشاور مع اجلماعة االستشارية واألمانة املشرتىلةو ومع منظمات دولية ذات  إىل املكتب ةنوطلبت - 43

و خيارات بشان معنى وخمتلف (اليونيسيف)صلةو وخباصة منظمة الصاة العامليةو وصندوق األمم املتادا للطيولة 

األمن "و" ألمن الغذائي والتغذويا"و" األمن الغذائي والتغذية"و و"األمن الغذائي"االستخداماتو إن ُوجدتو لعبارات 
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إىل دورا جلنة األمن الغذائي العاملي من ةجل توحيد املصطلاات الرامية اليت ينبغي للجنة ةن تستخدمها " التغذوي

 .ىلما هو حمدد راميا" األمن الغذائي"مع األخذ يف االعتبار ةن التغذية هي رىليزا ةساسية من رىلائز 
 

من الغذائي العامليو بالتعاون مع اجملموعة االستشاريةو واستنادًا إىل املعلومات إىل ةمانة جلنة األوطلبت - 44

املتوّفرا من ةصااب املصلاة ذات الصلةو ةن تعّد تقريرًا عامًا عن حال تنييذ التوصيات الواردا ةعاله ورفعه إىل جلنة 

 .األمن الغذائي العاملي
 

 أسعدار األغذة بشان تقلب  مدائدة مستدةرة عن السيداسدات  - جيم
 

 :إن اللجن 
 

 على احلاجة إىل بذل جهود دولية متسقة ملعاجلة األسباب البنيوية لتّقلب ةسعار األغذية وضمانرددت - 41

 .ةاّل تقّوض آثار هذا التقّلب حق صغار املنتجني واملستهلكني اهلامشيني يف الغذاء
 

بذله من جهود يف إجناز العمل عن تقلب األسعار واألمن  عن تقديرها ليريق اربرباء الرفيع املستوا ملاةعربت - 46

 .علما بتقريره عن هذه املسالة والتوصيات الواردا فيهوةخذت الغذائي 

 

خبطة العمل ارباصة بتقّلب ةسعار الغذاء والزراعة اليت وضعتها جمموعة العشرين باعتبارها جهودًا رحبت - 47

رئيسية لتّقلب ةسعار األغذية وسرتحب بإقرارها يف قمة جمموعة العشرين إجيابية ملعاجلة األسباب واالنعكاسات ال

 .2211تشرين الثاني /املزمع عقدها يف نوفمرب
 

بنتائج حلقة العمل اإلقليمية ألصااب املصلاة املتعددين يف الشرق األدنى اليت عقدت يف رحبت - 48

األعضاء اإلقليميني ملعاجلة ورجعت و ألمن الغذائي برعاية جلنة ا بشان األمن الغذائي 2211تشرين األول /ةىلتوبر

 .قضايا التنسيق على املستويني اإلقليمي والوطين
 

علما بتقييم منظمة األغذية والزراعة وغريها من ةصااب املصلاة لآلثار اإلجيابية والسلبية ملختلف ةخذت - 49

ما جرت مناقشته يف سلسلة من املشاورات اإلقليمية االستجابات السياسية ملواجهة ارتياع ةسعار األغذية وتقّلبهاو ىل

 .2211واإلقليمية اليرعية اليت نّظمتها املنظمة يف عام 
 

 .بنقاط اإلجراءات التالية وإعدادها وتنييذها من ِقبل األطرام وةصااب املصلاة املعنينيةوصت - 12
 

 :مود ةمام الصدماتاإلجراءات لزيادا إنتاج األغذية وتوّفرها ولتعزيز القدرا على الص
 

 زيادا االستثمارات العامة وارباصة الثابتة واملستدامة لتعزيز نظم إنتاج ةصااب احليازات الصغريا (ة)

و مع القدرا على الصمود ةمام الصدماتوالدفع قدمًا باإلنتاجية الزراعية وتعزيز التنمية الرييية وزيادا 

 ريا؛إيالء اهتمام خاص لزراعة ةصااب احليازات الصغ
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تشجيع توسع ملاوظ لعمليات الباث والتطوير يف اجملال الزراعي ومتويلهاو مبا يف ذلك تعزيز عمل   (ب)

الزراعية الدولية اليت مت إصالحهاو ودعم نظم األحباث الوطنية  للباوثاجلماعة االستشارية 

 واملمارسات واجلامعات العامة واملؤسسات الباثية وتشجيع نقل التكنولوجيا وتبادل املعرفة

مبا يف ذلك الزراعة األسرية وبناء القدرات من خالل التعاون فيما بني الشمال واجلنوب والتعاون فيما 

 بني بلدان اجلنوب؛

دعم البلدان األعضاء يف جمال وضعو ةو مراجعةو اسرتاتيجيات األمن الغذائي الوطنية الشاملة اليت  (ج)

دلة والشاملة جلميع الشرىلاء األساسيني على املستوا الوطين البلدان وتقوم على األ وتقودهامتتلكها 

وبشكل خاص اجملتمع املدني واملنظمات النسائية ومنظمات املزارعنيو واليت توجد اتساق السياسات 

يف خمتلف القطاعات مبا يف ذلك السياسات االقتصادية الوطنيةو وذلك ملعاجلة تقلبات ةسعار 

 األغذية؛  

األعضاء على استكشام تدابري وحوافز ربيض اهلدر واربسائر اليت تشوب النظام  حّث البلدان (د)

 خسائر ما بعد احلصاد؛ معاجلةمبا يف ذلك الغذائيو 

 
 :اإلجراءات لتخييف التقّلب يف األسعار

 
دعم نظام معلومات األسواق الزراعية لتعزيز املعلومات املتصلة باسواق األغذية وريافّيتهاو وحّث  (هؤ)

ملنظمات الدولية املشارىلة واجلهات اليعالة يف القطاع ارباص واحلكومات على ضمان النشر العام ا

 ملنتجات املعلومات الرفيعة اجلودا وارباصة باألسواق الغذائية يف الوقت املالئم؛

نتدا اإلقرار حباجة البلدان إىل حتسني اتساق ردودها يف ةوقات ةزمات ةسعار األغذيةو ودعم إنشاء م (و)

لالستجابة السريعة يف إطار تابع لنظام معلومات األسواق الزراعيةو والطلب إىل مكتب اللجنة ضمان 

 روابط مالئمة بني املنتدا واللجنة؛

 حتسني ريافية ةسواق املشتقات الزراعية وتنظيمها واإلررام عليها؛ (ز)

التنبؤ به من ةجل التخييف من ونظرا إىل ةهمية وجود نظام جتاري دولي لألغذية ريام وميكن  (ح)

التقلب امليرط يف األسعارو فإنه ينبغي االستمرار يف الرتىليز على إقامة نظام جتاري متعدد األطرام 

يتمّيز باملساءلة وقائم على القواعد مع األخذ يف االعتبار الشواغل املتصلة باألمن الغذائيو ال سيما 

ويف هذا اإلطارو ينبغي دعم . املستوردا الصافية لألغذية رواغل ةقل البلدان منوا والبلدان النامية

 اختتام طموح ومتوازن ورامل جلولة الدوحة للتنمية وفقا لواليتها؛

استعراض سياسات الوقود احليويو حيث ينطبق ذلكو وعند الضروراو وفقا لتقييمات متوازنة  (ط)

ثلها بالنسبة إىل األمن الغذائيو ولكي مستندا إىل األدلة العلمية تتعلق باليرص والتاديات اليت مي

يكون من املمكن إنتاج الوقود احليويو وحيثما ةمكن القيام بذلك من النواحي االجتماعية واالقتصادية 

ووفقا لذلكو تيويض فريق اربرباء الرفيع املستوا مع املراعاا الكاملة للموارد وغريها من . والبيئية

املي إلجراء حتليل مقارن يستند إىل األدلة العلمية لآلثار اإلجيابية ةولويات جلنة األمن الغذائي الع



NERC/12/INF/15 31 

 

والسلبية على األمن الغذائيو ومع مراعاا العمل الذي تقوم به املنظمة والشراىلة العامليؤؤؤؤة بشؤؤؤؤان 

 احليويةو ليعرض على جلنة األمن الغذائي العاملي؛ الطاقؤؤؤة

ةو بالتشاور مع مجيع ةصااب املصلاة املعنينيو مواصلة تقييم الطلب من املنظمات الدولية املعني (ي)

 فعالية االحتياطيات الغذائية احمللية والوطنية واإلقليمية واملعوقات اليت تعرتض سبيلها؛
 

 :اإلجراءات للتخييف من اآلثار السلبية لتقّلب األسعار
 

لتقلبات األسعار مبا يف ذلك من خالل تعزيز دور الدولةو حسب االقتضاءو يف ختييف اآلثار السلبية  ( )

وضع اسرتاتيجيات محاية اجتماعية وربكات ةمان وطنية ثابتة وطويلة األجلو تعنى بشكل خاص 

. باليئات املستضعية من السكان مثل النساء واألطيال ميكن مضاعيتها وتوسيعها يف ةوقات األزمات

يها فريق اربرباء الرفيع املستوا حول هذا ويف هذا اإلطارو إعادا التشديد على والية دراسة جير

 .املوضوع على ةن تعرض على اللجنة يف دورتها الثامنة والثالثني

التوصية باستخدام ربكات ةمان وطنية وحملية وآليات حملية للمشرتياتو متى ةمكن استخدامهاو  (ل)

السوقو واإلنتاج والعوامل من ةجل تسليم املساعدات الغذائيةو مع األخذ يف االعتبار عامل الوقتو و

 املؤسسية وغريها من العوامل األخرا ذات الصلةو وفقا لقواعد النظام التجاري املتعدد األطرام؛

إقرار اجلهود اليت طلبت جمموعة العشرين إىل برنامج األغذية العاملي ومنظمات دولية ةخرا وررىلاء  (م)

وبلدان غرب ةفريقيا لدعم إعداد مشروع  (مثل اجلماعة االقتصادية لدول غرب ةفريقيا)آخرين 

جترييب يف غرب ةفريقيا من ةجل احتياطيات غذائية إقليمية مستهدفة يف حاالت الطوارئ اإلنسانيةو 

 من اتياق منظمة التجارا العاملية حول الزراعة؛ 2مبا يتمارى مع امللاق 

خرينو وضع إطار عمل ملشروع الطلب من املنظمات الدولية التشاور مع ةصااب مصلاة معنيني آ (ن)

مدونة سلو  طوعية إلدارا االحتياطيات الغذائية يف حاالت الطوارئ اإلنسانيةو على ةن تواصل 

 .اللجنة النظر فيها

وضع ةدوات إلدارا املخاطرو مبا يف ذلك ختييف حجم آثار صدمات األسعارو والتوصية بإدراجها يف  (س)

ئيو مع الرتىليز على ختييف خماطر تقلبات ةسعار األغذية على االسرتاتيجيات الوطنية لألمن الغذا

وينبغي إيالء ةهمية العتماد املمارسات اليضلى والدروس املستيادا لصاحل . ةرد فئات السكان ضعيا

 .صغار منتجي األغذية املعّرضني للصدمات

ات األغذية ةو الضرائب القيود على صادرالرتحيب بقرار جمموعة العشرين بشان املوافقة على إزالة  (ع)

غري العادية امليروضة على األغذية اليت يشرتيها برنامج األغذية العاملي ألغراض إنسانية غري 

 وعدم فرضها يف املستقبلو وحّث مجيع البلدان األعضاء على اعتماد املبدة ذاته؛  التجارية

يف فرتات ارتياع ةسعار األغذية  الرتحيب بزيادا الدعم الدولي لتوفري املعونة الغذائيةو وخاصة (م)

 .وتقّلبهاو وعلى ةساس االحتياجاتو ال سيما يف ظل يف إطار اتياقية املعونة الغذائية
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بان تعمد ىلّل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي ةوصت - 11

اة يف جلنة األمن الغذائي العاملي إىل تعزيز احلوار بشان السياسات ومنظمات دولية ةخرا ذات صلة وةصااب املصل

 .بينها وبني البلدان األعضاء بهدم تعزيز اعتماد التوصيات الواردا ةعاله وتنييذها على مجيع املستويات املالئمة
 

دًا إىل معلومات يوّفرها إىل ةمانة جلنة األمن الغذائي ةن تعّدو بالتعاون مع اجملموعة االستشارية واستناطلبت - 12

ةصااب املصلاة املعنيونو تقريرًا عاما بشان حالة تنييذ مجيع التوصيات واإلجراءات الواردا ةعاله على ةن ُيرَفع إىل 

 .جلنة األمن الغذائي يف موعد حيّدده مكتب اللجنة
 

 التنسيق والدعم العدامليدان للعمليدات الوطني    -سدايسدا

 (CFS:2011/7 الوثيق )
 

 آفداق املستقبل -رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذة  على املستوى القطري  - ل أ
 

 يراسدات حداالت  طرة  عن رسم اخلرائط - داءب
 

نظرت اللجنة يف التقدم احملرز منذ انعقاد دورتها السادسة والثالثنيو والذي ىلان مدعوما خبمس دراسات -  13

من الغذائي والتغذية والدروس املستخلصة منهاو مبا يف ذلك نيجريياو حالة عن جتارب يف جمال إجراءات األ

وىلمبودياو والربنامج اإلقليمي لألمن الغذائي والتغذية واألراضي اليلسطينيةو  وقطاع غزاالضية الغربية وو و9ومدغشقرو

 (.و املوجود يف السليادورPRESANCA)يف ةمريكا الوسطى 
 

 :اللجنة إن- 14
 

ألمانة مواصلة تيسري عملية إعداد رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية وتنييذه إىل اطلبت  (1)

 ؛2212على الصعيد القطريو وتزويدها بآخر املستجدات يف دورتها الثامنة والثالثني يف عام 

د ةصااب املصلاة املعنيني والقطاعات ذات الصلة على املشارىلة يف مساعدا البلدان على إعدارجعت  (2)

رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية وتنييذه على الصعيد القطريو وإقامة رراىلات مناسبة 

 تّتسم بتعدد القطاعات ذات ةصااب املصلاة املتعددينو وتشجيع اتساق األساليب؛

بدعوا حكومات وطنية ةخرا حلضور الدورا الثامنة والثالثني للجنة األمن الغذائي يف عام ةوصت  (3)

بهدم تقاسم نتائج رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية وإعالم احلكومات الوطنية  2212

األخرا بهاو وتبادل التجارب بني البلدان واألطرام الياعلة الدولية واحلصول على دعمها لعملية 

 رسم اربرائط على املستوا القطري؛

لتوفري الدعم التقين للبلدان املهتمة لتطوير وتطبيق  بإتاحة موارد ىلافية لتمويل ةنشطة املتابعةةوصت  (4)

 نظم لرسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية ىلجزء من جهود رصد تنميتها الوطنية؛

                                                   
طبقا لالصطالح املتيق " األراضي اليلسطينية احملتلة"اإلرارا إىل  ةعرب ةعضاء من جمموعة الشرق األدنى وبعض ةعضاء اللجنة عن حتيظهم لعدم  9

 .عليه يف منظومة األمم املتادا
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بان تكون عملية إعداد رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية جزءًا ال يتجزة من نظم ةوصت  (1)

 األغذية والزراعة؛ املعلومات الوطنية اليت تشمل قطاع

على استخدام منهجية موّحدا يف عملية إعداد رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية رجعت  (6)

 على الصعيد القطري؛

بان يتّم النظر يف عملية إعداد رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية يف املؤمترات ةوصت  (7)

وسُتعرض نتائج املناقشات خالل الدورا . 2212واليت ستعقد يف عام اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة 

 الثامنة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي؛

إىل األمانة ةن تعمل مع ةصااب املصلاة املالئمني لتيسري وضع النظم اليت تسمح بتدعيم ونشر طلبت  (8)

التغذيةو من ةجل اتساق ةفضل بني ةعضاء نتائج مبادرات إعداد رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي و

وسُيعرض التقرير املرحلي يف هذه . األسرا الدولية لدعم االسرتاتيجيات والسياسات الوطنية واإلقليمية

 العملية خالل الدورا الثامنة والثالثني للجنة؛
 

و اليت ميكن اإلطالع (CFS:2011/7الوثيقة )بالتوصيات الواردا يف القسم الرابع من وةقرت اللجنة ةيضا  -11

 .عليها يف امللاق ياء هلذا التقرير
 
 

 (CFS:2011/8 الوثيق )العداملي  االسرتاتيجي اإلطدار حدال  (جيم)
 

 والتغذية الغذائي لألمن عاملي اسرتاتيجي وضع إطار إىل اهلادم األعضاء الدول اتياق االعتبار مع األخذ يف- 16

 حتى ُةحرز الذي التقدم إىل ونظرًا .والثالثني الثامنة دورتها يف الغذائي األمن ةجلن إىل سُيرفع( اإلطار االسرتاتيجي)

  :مدعوا إىل اللجنة اآلنو فإن
 

اإلقرار بالعملية التشاورية الشاملة اليت يقودها مكتب جلنة األمن الغذائي واليت ةفضت إىل اتياق بني  (1) 

طار االسرتاتيجي ومبادئه األساسية وهيكله ةصااب املصلاة املشارىلني حول األهدام املقرتحة لإل

و (  CFS 2011/Inf.13 )واملخطط التيصيلي لإلطار االسرتاتيجي (   CFS 2011/Inf.14)وعمليته 

واملشاورات على ربكة اإلنرتنت لطلب احلصول على تعليقات من طائية عريضة من ةصااب املصلاة 

 ر عند إعداد املسودا األوىلبشان املخطط التيصيلي الذي سيؤخذ بعني االعتبا

التشديد على الدور األساسي الذي تضطلع به املشاورات امُلخطط هلا حول اإلطار االسرتاتيجيو  (2) 

وتشجيع ةصااب املصلاة على املشارىلة بشكل نشط على الصعيدين الدولي واإلقليمي خالل عام 

مجيع ةصااب املصلاة املعنيني يف  و مبا يف ذلك عرب حشد املوارد لضمان اإلصغاء إىل ةصوات2212

  .اللجنةو السيما األىلثر تضررا من انعدام األمن الغذائي

اإلرارا إىل دور اإلطار االسرتاتيجي بوصيه ةداا حيوية تعكس وتعزز ما تقوم به اللجنة حاليا من عمل  (3) 

 ا السابعة والثالثنيلتقارب السياساتو وحتدد ةن القرارات والتوصيات الصادرا عن اللجنة يف دورته

يف ما يتعلق بتقلب ةسعار األغذية واالستثمارات اليت تراعي ةصااب احليازات الصغريا يف جمال 
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الزراعة واملساواا بني اجلنسني واألمن الغذائي والتغذية جيري دراستها وإدراجهاو عند االقتضاءو يف 

  .املسودا األخريا لإلطار االسرتاتيجي
 

 (CFS:2011/6 الوثيق )اجلوعى  عدي تقدةر ليبأسدا استعراض-  يال
 

ةيلول /سبتمرب 13-12اليت انعقدت يف " رصد األمن الغذائي"اللجنة بالتقرير بشان املائدا املستديرا عن رحبت - 17

  :وبوجه خاص فإن اللجنة النتائج والتوصيات الرئيسية الواردا فيهبويف مقر املنظمة يف روماو  2211
 

جمموعة رئيسية من مؤررات األمن الغذائي وعملّية إنشائها وفق ما ورد يف  إنشاءاح اقرتاعتمدت  (1)

 الوثيقةو مبا يف ذلك تطوير معايري مقبولة عامليًا واعتمادها وتعميمها؛

 توقيت و مع الرتىليز بوجه خاص على حتسنيالتغذيةمقياس نقص  املنظمةةن حتّسن  بقوا  ةوصت  (2)

 عايري األساسية الواردا يف املنهجية؛املموثوقيتها البيانات و

بقّوا املنظمة وغريها من الوىلاالت املعنّية على تعزيز جهودها لتنمية اإلمكانات بهدم رجعت  (3)

 الغذائي؛ األغذية األساسية واألنظمة احملددا لرصد األمن وإحصاءاتحتسني اإلحصاءات الزراعية 

 الوطنية بشان األمن الغذائي والتغذية؛ البلدان على تعزيز ةنظمة املعلوماتحثت  (4)

ىلل اإلجراءات املتعلقة مبعلومات عن األمن الغذائي والتغذية  حتسني دمجاحلاجة إىل  علىرددت  (1)

 على تعبئة املوارد لتاقيق هذه الغاية؛ وتشّجععلى مجيع املستوياتو 

البيانات بهدم  ومقدميصائية احلوار بني واضعي السياساتو والوىلاالت اإلح بزيادا تكثيفةوصت  (6)

فر مثل هذه اتووربطها بسياسات األمن الغذائي  وتنييذ ورصد املعلومات لتصميم منحتديد احلاجات 

 املعلومات؛

ةمانتها إىل رفع تقرير عن التقدم احملرز بشان اإلجراءات املوصى بها إىل اجللسة العامة للجنة دعت  (7)

وعة االستشاريةو تعّين هيئة مكتب اللجنة موعد رفع التقرير وغريه وبالتشاور مع ةمانة اللجنة واجملم

  .من اآلليات املرتبطة به وفقًا لربنامج عمل اللجنة واملوارد املتوفرا
 

 تطبيق إصالح جلن  األمن الغذائي العداملي   -سدابعدا

 

 (CFS:2011/9 Rev.1 الوثيق )الالئح  الداخلي  للجن  األمن الغذائي العداملي  - أل 

 
الالئاة الداخلية املنقاة للجنة األمن الغؤذائي  "املعنونة  CFS:2011/9 Rev.1قدم الرئيس واألمانة الوثيقة - 18

 ".العاملي
 

وطبقا للمادا العاررا من الالئاة الداخلية للجنة األمن الغذائي العامليو قررت اللجنةو باغلبية ثلثي األصوات - 19

 .ليق تطبيق املادا احلادية عشرا للسماح بالنظر يف الوثيقة املنقاة من قبل اللجنةاملعطاا من خالل تصويت ااميو تع
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وبالتاليو اعتمدت اللجنةو باغلبية ثلثي األصوات املعطاا من خالل تصويت ااميو الالئاة الداخلية املنقاة   -62

 .CFS 2011/9 Rev.1للجنة األمن الغذائي العاملي املعروضة يف الوثيقة 
 

 :اللجنة إن- 61
 

من الالئاة العامة للمنظمة يف الدورا العادية التالية  33املكتب برفع توصية بتاديث املادا ىلليت  (1)

لكي  2213حزيران /للجنةو على ةن ُتاال بعدها إىل املؤمتر التالي ملنظمة األغذية والزراعة يف يونيو

اخلية املنقَّاة اليت صادقت عليها تتطابق مع وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي ومع الالئاة الد

وةرارت اللجنة إىل ضرورا إيالء االهتمام يف غضون ذلك بنص وثيقة إصالح . اللجنة يف دورتها احلالية

 جلنة األمن الغذائي وروحها؛

تاىليد ةهمية وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي اليت من رانها ةن تستمر يف تشكيل الوثيقة ةعادت و (2)

الغذائي بعد إصالحهاو مبا يف ذلك يف ما خيّص تيسري هذه   الرئيسية حول حالة جلنة األمناملرجعية 

  .الالئاة الداخلية

إىل املكتب ةن يواصلو بالتنسيق مع الوىلاالت ذات الصلةو حتليل الطرائق واملتطلبات اليت وطلبت  (3)

زراعة والصندوق الدولي للتنمية تتيح تطبيق نظام للتناوب يف ةمانة اللجنة بني منظمة األغذية وال

الزراعية وبرنامج األغذية العاملي مبا يف ذلك املؤهالت املطلوبة واالختصاصات ألمانة اللجنة إضافة إىل 

املسؤوليات الرتاتبيةو مبا ميّكن اللجنة من اّتخاذ قرار مستنري بشان هذه املسالة يف دورتها العادية 

  .القادمة

بالتنسيق مع الوىلاالت ذات الصلةو مواصلة حتليل الطرائق واملتطلبات إلررا    وطلبت إىل املكتبو (4)

ىليانات ةخرا من األمم املتادا معنية مباررا باألمن الغذائي والتغذية يف األمانةو مبا ميّكن جلنة 

 .األمن الغذائي من اختاذ قرار مستنري حول هذه املسالة يف دورتها العادية القادمة
 

لجنة عددا من اجملاالت اليت ينبغي فيها زيادا توضيح الالئاة الداخلية للجنة وحتسينهاو مبا يف وعرضت ال- 62

و واملهؤل القصؤوا لتقؤديم    (ةهليؤة إعؤادا االنتخؤاب   )ذلك اإلجراءات املعتمدا النتخؤاب الؤرئيس مثؤل حؤدود الواليؤة      

وجيب ةن تعرض على . اء املكتب ومناوبيهمىلما ينبغي توضيح إجراءات انتخاب ةعض. الرترياات واملناوبات اإلقليمية

مؤن   33هذه التاسيناتو جنبا إىل جنب مع التنقيح املقرتح للمؤادا   2212اللجنة يف دورتها الثامنة والثالثني يف عام 

 .الالئاة العامة للمنظمةو اليت سينبغي ةن يوافق عليها مؤمتر املنظمة
 

 (CFS:2011/10) اإلطدار املستند إىل النتدائج-  بداء
 

 : إن اللجنة- 63
 

املستند إىل النتائج للجنة األمن الغذائي العاملي؛ ىلوثيقة ديناميكية تقر بالتاسينات  اإلطارعلى وافقت  (1)

 الالزم إدخاهلا؛
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تقومو على ةساس االلتزامات املتعهد به منذ إصالح جلنة األمن الغذائي العامليو  ةنمن األمانة طلبت  (2)

 ن النيقات مقابل التكاليف املتوقعة من املوارد املتاحة؛بإعداد تقرير موجز ع

 اللجنة العمل مع األمانة لزيادا إدماج برنامج العمل وامليزانية مكتبمن طلبت  (3)

يف اإلطار املستند إىل النتائج بغية إعداد برنامج متعدد السنوات للعمل وامليزانية ةىلثر  2212-2213

 .2212إىل اللجنة يف دورتها الثامنة والثالثني يف عام  تيصياًل يتضمن ةولوياٍت لتقدميه
 

 أة  مسدائل أخرى- ثدامندا

 

 رفيع املستوىالارباء اخل فرةق منتدى" آخر التطورات عن  رارات جلن  األمن الغذائي العداملي-  أل 

 (CFS:2011/12 الوثيق " )أزمدات ممتدة تشهداألمن الغذائي يف البلدان اليت  معداجل  بشان
 

 :ن اللجنةإ- 64
 

على اقرتاح عقد منتدا فريق اربرباء الرفيع املستوا بشان األمن الغذائي يف البلدان اليت وافقت  (1)

جدول ةعمال لتاقيق األمن "ةمور ةخراو بوضع  مجلةتشهد ةزمات ممتدا بهدم القيامو ضمن 

 ؛"الغذائي يف البلدان اليت تشهد ةزمات ممتدا

للجنة على ةساليب تنظيم منتدا اربرباء الرفيع املستوا بالتعاون مع على ةن يشرم مكتب اوافقت  (2)

وستستعرض  .الرفيع املستوا وفقًا ملا تقتضيه احلاجة اربرباءاألمانة واجملموعة االستشارية وفريق 

 اجللسة العامة للجنة تقرير نتائج منتدا اربرباء الرفيع املستوا؛

ة مكثية مع مجيع ةصااب املصلاة بشان نتائج منتدا فريق على اقرتح تنظيم عملية تشاوريوافقت  (3)

" برنامج عمل لتاقيق األمن الغذائي يف البلدان اليت تشهد ةزمات ممتدا"اربرباء الرفيع املستوا بغية 

  العامة للجنة وفقا ملا تقتضيه احلاجة؛ اجللسةوهو برنامج مقرتح للنظر فيه خالل 

ة قرارًا بشان موعد انعقاد املنتدا آخذًا بعني االعتبار برنامج عمل على ةن يتخذ مكتب اللجنوافقت  (4)

  .اللجنة بشكل عام

 مقرتح لتعزةز مشدارك  القطداع اخلداص يف جلن  األمن الغذائي العداملي -بداء 

 
مقرتح لتعزيز مشارىلة القطاع ارباص يف جلنة األمن   CFS: 20011/Inf.15ُةحيطت اللجنة علمًا بالوثيقة  -61

 .ائي العاملي و وةعربت عن تقديرها ملشارىلة ممثلي اجملتمع املدني البناءا يف ةعمال اللجنةالغذ
 

 ترتيبدات الدورة الثدامن  والثالثني - جيم
 

تشرين األول يف مقر منظمة األغذية والزراعة يف /ةىلتوبر 22-11ةوصى الرئيس بعقد الدورا الثامنة والثالثني يف  - 66

وسيادد املدير العام املوعد بدقة بالتشاور مع . ل الزمين املؤقت لألجهزا الرئاسية التابعة للمنظمةروما ىلما جاء يف اجلدو

 .رئيس اللجنة
 



NERC/12/INF/15 37 

 

 2113-2112 ع وة  املكتب - يال
 

و املمثل الدائم  Yaya Adisa Olaitan Olaniranانتخبت اللجنة السيد يايا ةديسا ةواليتان ةوالنريان  -67

وقد انتخبت اللجنة بالرتحيب العام املمثلني التالني بصيتهم ةعضاء . نة األمن الغذائي العامليلنيجريياو رئيسًا للج

 :وةعضاء مناوبني يف مكتب اللجنة القادم

 ةنغوالو وةسرتالياو والربازيلو والصنيو ومصرو وفرنساو وغواتيماالو وةندونيساو واألردنو : األعضاء

 و وزمبابويووسويسراو والواليات املتادا األمريكية

 ةرمينياو وىلنداو والكونغؤؤوو وإيرانو وإيطالياو واليابانو ونيوزيلنداو وعمؤؤؤؤؤانو : األعضاء املناوبون

على ةن يتم )وسري النكاو وةوغنداو وعضوان من جمموعة دول ةمريكا الالتينية  والبار الكارييب 

 (.  اختيارهما الحقًا

 

 

 


