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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 التاسعة والثالثون  ةالدور

 0250 تشرين األول/أكتوبر 02-51 إيطاليا، روما،

 أ من جدول األعمال -7البند 

 عن الصادرة والتوصيات القراراتيف تنفيذ  احملرز التقدم رصد

 (0255 تشرين األول/أكتوبر) والثالثني السابعة تهادوريف  من الغذائيجلنة األ

 

 مناأل جلنة عن الصادرة والتوصيات القرارات تنفيذ يف احملرز التقدم عنآخر املعلومات  الوثيقة هذهتقدم  

 النهائي التقرير يف هاومصدر توصياتال أو لقراراتلخص ألهم ام ويرد .والثالثني السابعة دورتها يف( اللجنة) الغذائي

 .األمين العمود يفآخر املعلومات يف حني ترد  األيسر العمود يف لجنةلللدورة السابعة والثالثني 

 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي- ثالثا 

 ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

كتب جلنة األمن الغذائي، بالتشاور مع فّوضت م

ىل اجملموعة االستشارية واألمانة العامة، الدعوة إ

 الصيغةإجراء دورة مفاوضات إضافية بهدف وضع 

النهائية للخطوط التوجيهية يف أقرب وقت ممكن، مع 

 .مراعاة برنامج عمل اللجنة العام واملوارد املتاحة

 9-5 خالل الفرتة إضافتني من التفاوض دورتني بعد

أقرت  ،2152 متوز/يوليو 28-25ويف  2152 آذار/مارس

الثامنة ( اخلاصة)  دورتهايفة خلطوط التوجيهيا لجنةال

 .2152 أيار/مايو 55والثالثني املعقودة يف 

للدورة السابعة  النهائي من التقرير 55الفقرة : املصدر

  والثالثني للجنة
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 موائد مستديرة عن السياسات -خامسًا

 "اب احليازات الصغريةكيفية زيادة األمن الغذائي واالستثمارات يف الزراعة امُلراعية ألصح"-  ألف -خامسا 

من فريق اخلرباء أن ُيدرج يف خطط عمله طلبت 

املقبلة، آخذا يف االعتبار املوارد املتاحة، دراسة مقارنة 

أصحاب احليازات  استثمارللقيود املفروضة على 

الصغرية يف الزراعة يف شتى الظروف مع خيارات 

 سياسية ملعاجلة هذه املعوقات 

ورة إلكرتونية مفتوحة عن هذا مشافريق اخلرباء أطلق 

أيار /مايو 7نيسان  إىل /أبريل 51املوضوع خالل الفرتة من 

ويتوقع االستفادة من النتائج النهائية إلعداد تقرير . 2152

 .2152 تشرين األول/للجلسة العامة للجنة يف أكتوبر
 

للدورة  النهائي من التقرير (7) 29الفقرة : املصدر

  لجنةالسابعة والثالثني ل

إطالق عملية تشاورية شاملة يف إطار اللجنة ودعمت 

لوضع مبادئ لالستثمار املسؤول يف الزراعة تعِزز األمن 

الغذائي والتغذية ولتوسيع نطاق االهتمام بهذه 

وستبدأ هذه العملية التشاورية بسرعة بعد . املبادئ

املوافقة على اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن 

ولة حليازة األراضي ومصايد األمساك احلوكمة املسؤ

  . األمن الغذائي الوطين يف سياقوالغابات 

وقامت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بهذه 

بشأن  اقرتاح وضعالعملية والتابعة ملكتب اللجنة ب

ه فيتنظر  – تشاورية وشكلهاال لعمليةاالختصاصات ونطاق ا

 .   (CFS 2012/39/6)ني اللجنة يف دورتها التاسعة والثالث

للدورة  النهائي من التقرير (9) 29الفقرة : املصدر

  السابعة والثالثني للجنة

 األمن الغذائي والتغذية ،املساواة بني اجلنسني - باء -خامسا 

املكتب على تشجيع هيئة األمم املتحدة للمرأة حث 

وإشراكها عند االقتضاء يف إعداد مؤشرات وغايات 

زمنية حمددة لقياس التقدم احملرز صوب  وجداول

على دعوة هيئة األمم والنهوض باألمن الغذائي للمرأة، 

املتحدة للمرأة إىل رفع تقرير عن التقدم امُلحرز إىل 

جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورتها التاسعة 

 والثالثني

الفاو )بادرت الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرا هلا 

، بالتعاون (ة الزراعية وبرنامج األغذية العامليوصندوق التنمي

، إىل وضع برنامج مشرتك من هيئة األمم املتحدة للمرأةمع 

إسراع وترية التقدم يف جمال التمكني االقتصادي "أجل 

ويتعني القيام باملزيد من العمل لتعزيز ". للمرأة الريفية

 .الروابط بني اللجنة وهيئة األمم املتحدة للمرأة

للدورة السابعة  النهائي من التقرير  28الفقرة : صدرامل

  والثالثني للجنة
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خيارات بشأن معنى وخمتلف أن يقرتح 

األمن "االستخدامات، إن ُوجدت، لعبارات 

األمن الغذائي "و" األمن الغذائي والتغذية"، و"الغذائي

إىل دورة جلنة األمن " األمن التغذوي"و" والتغذوي

ن أجل توحيد املصطلحات الرمسية الغذائي العاملي م

  .اليت ينبغي للجنة أن تستخدمها

قام فريق مهام بقيادة أمانة اللجنة الدائمة املعنية بالتغذية 

وأمانة اللجنة واشتمل على أعضاء اجملموعة االستشارية، 

بالتشاور مع مكتب اللجنة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف 

شأن استخدام موحد شمل توصيات بتاللجنة، بإعداد وثيقة 

للمصطلحات، تنظر فيها اللجنة يف دورتها التاسعة 

 . (CFS 2012/39/4)والثالثني 

للدورة السابعة  النهائي من التقرير  32الفقرة : املصدر

  والثالثني للجنة

 التقّلب يف األسعار -جيم -خامسا 

منتدى واألسواق الزراعية املتعلقة بعلومات املدعم نظام 

 .ضمان روابط بني املنتدى واللجنةوابة السريعة الستجا

علومات املنظام  أمانيت عأقام مكتب اللجنة صالت م

الستجابة السريعة امنتدى واألسواق الزراعية املتعلقة ب

 والتمثيل احلوار طرائقوضع  وجيري. ورئيسيهما

 .املتبادل

للدورة  النهائي من التقرير( و)و(  ـه) 51 ةالفقر: املصدر

  لسابعة والثالثني للجنةا

 

بإجراء دراسة عن  فريق اخلرباء الرفيع املستوى تفويض

وأثاره يف التخفيف مان األجتماعية وشبكات الماية ااحل

  .لتقّلب األسعارمن حدة اآلثار السلبية 

 املستديرة لمائدةل تقريرا فريق اخلرباء الرفيع املستوى عدأ

 الغذائي واألمن يةاالجتماع احلماية بشأن السياسات عن

 والثالثني للجنة التاسعةلدورة ا يف
2012/39/2) .CFS : ) 

للدورة  النهائي من التقرير( ك) 51الفقرة : املصدر

  السابعة والثالثني للجنة

 

تفويض فريق اخلرباء الرفيع املستوى إلجراء حتليل 

مقارن يستند إىل األدلة العلمية لآلثار اإلجيابية والسلبية 

 على األمن الغذائي ود احليويلوقل

 إلكرتونية مشاورةفريق اخلرباء الرفيع املستوى  أطلق

 آذار/مارس 21خالل الفرتة من  املوضوع هذاعن  مفتوحة

 النتائجاالستفادة من  املتوقع ومن. نيسان/أبريل 51إىل 

للجنة اليت ستعقد يف  العامة لجلسةل تقرير عدادإل

 .2152 تشرين األول/أكتوبر

للدورة  النهائي ن التقريرم (ط) 51 الفقرات : صدرامل

  السابعة والثالثني للجنة
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مواصلة  الطلب من املنظمات الدولية املعنية (ط)

تقييم فعالية االحتياطيات الغذائية احمللية 

 والوطنية واإلقليمية؛
 

إقرار اجلهود اليت طلبت جمموعة العشرين إىل  (م)

ظمات دولية أخرى برنامج األغذية العاملي ومن

مثل اجلماعة االقتصادية لدول )وشركاء آخرين 

وبلدان غرب أفريقيا لدعم إعداد ( غرب أفريقيا

مشروع جترييب يف غرب أفريقيا من أجل 

احتياطيات غذائية إقليمية مستهدفة يف حاالت 

 الطوارئ اإلنسانية

الطلب من املنظمات الدولية التشاور مع  (ن)

آخرين، وضع إطار أصحاب مصلحة معنيني 

عمل ملشروع مدونة سلوك طوعية إلدارة 

االحتياطيات الغذائية يف حاالت الطوارئ 

 .اإلنسانية، على أن تواصل اللجنة النظر فيها

 األغذية برنامجو الفاو مع بالتعاون الدولي، البنكينكب 

 وقت يف القضايا هذه معاجلةعلى  ،نيآخر وشركاء العاملي

 االحتياطية املخزونات تقييم ال سيما واحد،

 سلوك مدونة وإعداد ،ةالغذائي اتواالحتياطي

. حلاالت الطوارئ اإلنسانية الغذائية لالحتياطيات

 هذه بنتائج اعلم ةاالستشاري موعة واجمل املكتبحاط سيو

  .اجلهود

النهائي من التقرير (ن)، و(م)،(ط) 51الفقرات  : املصدر  

  للدورة السابعة والثالثني للجنة 

 التنسيق والدعم العامليان للعمليات الوطنية   -سادسا

 آفاق املستقبل -رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية على املستوى القطري  -لف أ -سادسا 

 دراسات حاالت قطرية عن رسم اخلرائط -اء بو  

إىل األمانة مواصلة تيسري عملية إعداد رسم طلبت 

لغذائي والتغذية وتنفيذه على خرائط إجراءات األمن ا

القطري، وتزويدها بآخر املستجدات يف عام  الصعيد

 ؛2152

 

بأن يتّم النظر يف عملية إعداد رسم خرائط إجراءات و

 للفاواألمن الغذائي والتغذية يف املؤمترات اإلقليمية 

وتعرض نتائج املناقشة . 2152واليت ستعقد يف عام 

  .على اللجنة

 عام خالل عمله اخلرائط م املعين برسماملها واصل فريق
القائم على اإلنرتنت ربنامج العن  عروض دمتوُق. 2152

 مبا - والتغذية الغذائي األمن إجراءات خرائط رسماخلاص ب
 للمنظمة اإلقليمية املؤمترات يف -القطرية التجارب ذلك يف

متت االستفادة من املساهمات املقدمة إلجراء املزيد من العمل 
املنظمة يف  مقر يف عقدت املواءمة حول حلقة عمل ذلك يف مبا

 مرحلي تقرير وأعد. أيلول/سبتمرب 5-2 روما خالل الفرتة
دروتها التاسعة والثالثني يف إطار البند  يف لجنةال لريفع إىل

 اخلرائط ورسم املراقبة"سابعا من جدول األعمال املعنون 
 نتائج تبادلوسيتم أيضا (. CFS/2012/39/9) "واملتابعة

اجللسة  أثناء ،نياملشارك عروض ذلك يف مبا العمل، حلقة
خالل اليت تعقد  واإلقليمية القطرية التجاربعن  اخلاصة
 . التاسعة والثالثني للجنة الدورة
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 ن التقريرم( 8)و ،(7) ،(1) 53الفقرة : املصدر

  للدورة السابعة والثالثني للجنة النهائي

 

  العاملي  االسرتاتيجي اإلطار ةحال-  جيم –سادسا 

القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة يف إدراج 

يف ما يتعلق بتقلب أسعار  دورتها السابعة والثالثني

األغذية واالستثمارات اليت تراعي أصحاب احليازات 

الصغرية يف جمال الزراعة واملساواة بني اجلنسني 

ألخرية لإلطار واألمن الغذائي والتغذية يف املسودة ا

  .االسرتاتيجي

 العناصر تلك  السرتاتيجيا لإلطار األوىل النسخةتتضمن 

 يف دورتها التاسعة والثالثني للنظر فيها  لجنةعرض على الوت

(CFS 2012/39/5). 
 
 

للدورة  النهائي ن التقريرم( 2) 51الفقرة : املصدر

  السابعة والثالثني للجنة

 

  اجلوعى  عدد تقدير اليبأس استعراض- دال  -سادسا 

جمموعة رئيسية من مؤشرات  إنشاءاقرتاح اعتمدت 

أن حتّسن  بقوةوأوصت األمن الغذائي وعملّية إنشائها 

، مع الرتكيز بوجه التغذيةمقياس نقص  املنظمة

موثوقيتها البيانات و توقيت خاص على حتسني

 املعايري األساسية الواردة يف املنهجية

لعام  العامل يف يالغذائ األمن انعدام حالةتقرير  يعرض

 التغذية نقصاخلاصة ب االجتاهاتالصادر عن الفاو  2152

 املعلومات عن  آخريقدم و اجلديدة املنهجيةباالستناد إىل 

 .الغذائي ألمنل املؤشرات من جمموعة

 النهائي ن التقريرم( 2)و( 5) 57 ةالفقر: املصدر

 للدورة السابعة والثالثني للجنة

 

 تطبيق إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي   -سابعا

 الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي  - ألف -سابعا 

من  22املكتب برفع توصية بتحديث املادة كلفت 

الالئحة العامة للمنظمة يف الدورة العادية التالية 

 ؛ للجنة

 للتناوب يفممكن نظام وطلبت إىل املكتب النظر يف 

أمانة اللجنة بني منظمة األغذية والزراعة والصندوق 

 ؛الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي

 

التابعة الالئحة الداخلية ب عاجلت جمموعة العمل املعنية

الئحة داخلية منقحة  توقدم الطلبات كتب اللجنة هذهمل

 لتنظر فيها اللجنة يف دورتها التاسعة والثالثني
 (CFS 2012/39/12). 
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للجنة الالئحة الداخلية توضيح عدد من اجملاالت يف 

حدود و ،اإلجراءات املعتمدة النتخاب الرئيسمثل 

، واملهل القصوى (أهلية إعادة االنتخاب)الوالية 

كما ينبغي . املناوبات اإلقليميةلتقديم الرتشيحات و

. توضيح إجراءات انتخاب أعضاء املكتب ومناوبيهم

وجيب أن تعرض على اللجنة يف دورتها الثامنة 

هذه التحسينات، جنبا إىل  2152والثالثني يف عام 

من الالئحة العامة  22جنب مع التنقيح املقرتح للمادة 

 .املنظمة للمنظمة، اليت سينبغي أن يوافق عليها مؤمتر

 ن التقريرم 12و( 2)و( 5) 15 الفقرتان: املصدر

  للجنة للدورة السابعة والثالثني النهائي

 

حتليل الطرائق واملتطلبات إلشراك  طلبت إىل املكتب

كيانات أخرى من األمم املتحدة معنية مباشرة باألمن 

الغذائي والتغذية يف األمانة، مبا ميّكن جلنة األمن 

الغذائي من اختاذ قرار مستنري حول هذه املسألة يف 

 .دورتها العادية القادمة

 .باشرمبشكل  املسألة هذهتعاجل  مل

للدورة  النهائي ن التقريرم( 3) 15الفقرة : املصدر

  السابعة والثالثني للجنة

 

 اإلطار املستند إىل النتائج -  باء -سابعا 

تقوم، على أساس  أنمن األمانة طلبت  (2) 12الفقرة 

االلتزامات املتعهد به منذ إصالح جلنة األمن الغذائي 

لنفقات مقابل العاملي، بإعداد تقرير موجز عن ا

 التكاليف املتوقعة من املوارد املتاحة؛
 

من مكتب اللجنة العمل مع طلبت  (3) 12الفقرة 

 األمانة لزيادة إدماج برنامج العمل وامليزانية

يف اإلطار املستند إىل النتائج بغية إعداد  2152-2152

برنامج متعدد السنوات للعمل وامليزانية أكثر تفصياًل 

لتقدميه إىل اللجنة يف دورتها يف عام  يتضمن أولوياٍت

2152. 

 ربنامجب ةاملعني العضوية ةاملفتوحعاجلت جمموعة العمل 

 من الطلبات هذهالتابعة ملكتب اللجنة  واألولويات العمل

اللجنة  هفي نظرت السنوات متعددعمل  برنامج إعداد خالل

 .  (CFS 2012/39/11)يف دورتها التاسعة والثالثني
 
 

 


