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 لجنة األمن الغذائي العالمي

 األربعونالدورة 

 3112 /تشرين األّولأكتوبر 11-7 ،روما، إيطاليا

 والتوصيات القرارات في المحرز التقّدم متابعة

 العالمي الغذائي األمن لجنة عن الصادرة

      
القددرارات والتوادديات  تنفيددذ فددي المحددر  عددن التقددد م آخددر المعلومددات هددذه الوثيقددة قددد مت   - 1

ويرد ملخص ألهم دورتها التاسعة والثالثين. في  )اللجنة( لجنة األمن الغذائي العالمي الصادرة عن
 القرارات أو التوايات ومصدرها في التقرير النهدائي للددورة التاسدعة والثالثدين للجندة فدي العمدود

دل هدذه الوثيقدة. األيسدرفدي حدين تدرد آخدر المعلومدات فدي العمدود  ،األيمدن  CFSوثيقدة اللجندة  وتكم 

. وتددرد لجنددة األمددن الغددذائي العددالمي الصددادرة عددن قددراراتالطددار لراددد إ :المعنونددة 2013/40/8
 CFSوثيقدة المدن  (ج) 5في الفقدرة للراد القرارات والتوايات بما يتفق والفئات الثالث المقترحة 

2013/40/8، 
 : كما يلي

 
اللجندة ج النهائية لعمليات ئاتالنواتج النهائية: تشمل هذه المجموعة الن -لجنة المنتجات  )أ(

 ؛أاحاب المصلحةمتعددة 
تشددمل هددذه المجموعددة فددي المقددام األوس نتددائج  لسددات  :لجنددةالسياسددية لتوادديات ال )ب(

 ؛  حوس تقارب السياسات التي تعقد خالس الجلسات العامة الموائد المستديرة
لجندة التواديات أكثدر تحديدداو مو هدة إلدى أماندة وهدي متعلقة بالعمليات: التوايات ال )ج(

والمكتب والمجموعة االستشدارية وأأو فريدق الخبدراف رفيدع المسدتوى المعندي بداألمن 
 .رفع تقاريرالغذائي والتغذية. وهي تشمل مهام محددة أو طلبات 

 
 
المسؤوولة  لحوكمةن اأبش الطوعية التوجيهية الخطوط: النهائية اللجنة ومخرجات منتجات -ألف 

 الوطني الغذائي األمن سياق في والغابات األسماك ديومصالحيازة األراضي 
 

الخطدددوط  2112فدددي مايوأأيدددار  المعقدددودة فدددي دورتهدددا )الخاادددة( الثامندددة والثالثدددينلجندددة ال أقدددرت
س اد  عدالمي مدامل خدال بالحيدا ات  وتشك ل هذه الخطدوطالتو يهية الطوعية بشأن الحيا ة.  أو 

عد  من خدالس مفاوادات حكوميدة دوليدة بمشداركة المجتمدع المددني والقطداع الخدال. ومدن خدالس ي  
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األسدددما  د يمعالجدددة مجموعدددة مدددن قكدددايا الحوكمدددة المتعل قدددة بالحصدددوس علدددى األراادددي ومصدددا
متطلباتها عند وادع  وفقأن تستخدمه الحكومات وتكي فه إطاراو يمكن  هذه الخطوط توف روالغابات، 

عم مجموعددة العشددرين اسددتراتيجياتها وسياسدداتها وتشددريعاتها المتعل قددة بحيددا ة األرااددي.  وقددد مددج 
لددى تنفيددذها تحددم عوالجمعيددة البرلمانيددة الفرانكوفونيددة والجمعيددة العامددة لامددم المتحدددة  21وريددو 

 هيئداتمدن بدين اإلمراف الوثيدق لمنظمدة الزراعدة واألغذيدة والصدندوو الددولي للتنميدة الزراعيدة 
 أخرى. 

وسددت قد م آخددر المعلومددات حددوس دعددم تنفيددذ الخطددوط التو يهيددة الطوعيددة بشددأن الحوكمددة المسدد ولة 
األربعين للجنة، امن البند المدرج في  دوس األعماس تحم عندوان  الدورةلحيا ة األرااي خالس 

 .لجنة األمن الغذائي العالمي" الصادرة عن قراراتال"إطار لراد 
 

 حول المعلومات آخر السياسات بشأن العالمي الغذائي األمن لجنة توصيات -باف 
 الحمايؤؤؤؤؤة بشؤؤؤؤأن السياسؤؤؤؤات حؤؤؤؤولالمسؤؤؤؤتديرة  المائؤؤؤؤدة (1)

 ،لمزيدد مدن التفااديل) والتغذيؤة الغذائي لألمن االجتماعية
التاسدددعة  للددددورةالنهدددائي  التقريدددر ير دددى االطدددالع علدددى

 ((د) إلى( أ) 8الفقرة  ،والثالثين للجنة
 الغؤؤذائي األمؤؤن بشؤؤأن السياسؤؤات حؤؤولالمسؤؤتديرة  المائؤؤدة (2)

 المنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وتغيّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر
النهدائي  التقريدر ير ى االطالع على، لمزيد من التفاايل)

 ((د)( إلى أ) 11الفقرة  ،التاسعة والثالثين للجنة للدورة
 

 

   بالعمليات المتعلّقة التوصيات - يم 
 

 حول المعلومات آخر

 السياسات تقارب - األعمال جدول من الثالث البند – 1
 اال تماعيدة الحمايدة بشدأن السياسات حوسالمستديرة  لمائدةا)أ( 

ير دددى ، التفااددديللمزيدددد مدددن ) والتغذيدددة الغدددذائي لامدددن
 والثالثددين التاسددعة للدددورةالنهددائي  التقريددر االطددالع علددى

 (ـ(ه) 8الفقرة  ،للجنة
 فعاليات لتقاسم الدروس المستقاة وتنظيمهدا  إقامة تسهيل

اال تماعيدددة ألغدددرا  األمدددن الغدددذائي  الحمايدددةحدددوس 
بمدددا فدددي تلددد  اسدددتكماس البدددرامج العالميدددة  ،والتغذيدددة

 واإلقليمية القائمة؛
 

 قكدددايا إدراج بشدددأن المسدددتقبل آفددداو تددددارس مواادددلة 

 للحمايددددة األدنددددى الحددددد   فددددي والتغذيددددة الغددددذائي األمددددن

 رومدا من خذت  ت التي الوكاالتبالتشاور مع  اال تماعية،

كفريددق  الصددلة، تات والهيئددات والمنظمددات لهددا مقدداراو 

الرفيع المستوى المعندي بداألمن الغدذائي ومنظمدة  العمل

 العمل الدولية والبن  الدولي؛ 
 

 العمددل المفتوحددة العكددوية المعنيددة  مجموعددة موااددلة

بالراددد والتابعددة للجنددة األمددن الغددذائي العددالمي العمددل 

علددى إيكدداد الدددعم الددذن يمكددن أن تقد مدده اللجنددة إلددى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجموعددة العمددل المفتوحددة  بدددأت
العكدوية المعنيدة بالرادد العمددل 
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 ةالحمايدددأاددحاب المصدددلحة فدددي مجدداس رادددد بدددرامج 

اال تماعيددة ورفدددع التقدددارير عنهدددا وتقييمهدددا ألغدددرا  

مع األخدذ بعدين االعتبدار أدوار  والتغذية،األمن الغذائي 

سددائر أاددحاب المصددلحة تون الصددلة وآليددات الراددد 

 القائمة.
 

علدددى هدددذه القكدددايا خدددالس عدددام 
2112 

 

بشددأن األمددن الغددذائي  السياسددات حددوسالمسددتديرة  المائدددة)ب( 
 ير دى االطدالع علدى، لمزيدد مدن التفااديل)وتغي ر المندا  

 11 الفقدرة للجندة، والثالثدين التاسدعة للددورةالنهائي  التقرير

 ((و)

 تقريدر رفدع العدالمي الغدذائي األمدن لجندة أماندة ستتول ى 

 الغدذائي بداألمن المعندي المسدتوى الرفيدع الخبدراف فريق

إلدى الفريدق  للجنة،وكذل  الوثيقة الحالية  المنا ، وتغي ر

 اتفاقيدة أمانة وإلىالحكومي الدولي المعني بتغي ر المنا  

 تغي ر المنا . بشأن اإلطارية المتحدة األمم
 

مددن  قصددير وقددم بعدددتلدد    ددرى
 . والثالثينانعقاد الدورة التاسعة 

أيكدداو عددر  توادديات  تددم   كمددا
 التفاقيدةالعامدة  الجلسدة في اللجنة

بشدددأن  اإلطاريدددةاألمدددم المتحددددة 
تغي دددر المندددا أ الجهدددا  الفرعدددي 
للمشدددورة العلميدددة والتكنولو يدددة 

أكانون ديسدددمبرفدددي الدوحدددة فدددي 
س   لبندددددددددددد كمقد مددددددددددة ،2112األو 
 .الزراعة

 بين السياسات التقارب –الخامس من جدول األعمال  لبندا - 2
 والتنسيق بينها

 
، لمزيدد مدن التفااديل) األمن الغذائي والتغذيدة  مصطلحات)أ( 

 التاسدددعة للددددورة النهدددائي التقريدددر ير دددى االطدددالع علدددى
 ( 11الفقرة  للجنة، والثالثين

 مددددع  بالتشدددداوراللجنددددة بددددأن يقددددوم المكتددددب،  أواددددم

 بتحديددد المشدتركة، األماندة ومدع االستشدارية المجموعدة

 تعددر  أنعلددى ...اإلاددافية األعمدداس وتوقيددم نطدداو

 إلدى اسدتناداو  للجندة العامدة الجلسدة علدى العمل هذا نتائج

 .المتاحة الموارد وإلى األولويات

للعدم  نظراو  اتفاو فدي  إلى التوا 
الددددرأن علددددى هددددذا البنددددد خددددالس 
الجلسدددة العامدددة وبفعدددل المدددوارد 

لم يستكمل هذا النشداط  ،المحدودة
 .2112في عام 

 العددالمي االسددتراتيجي اإلطددار مددن األولددى النسددخة اعتمدداد)ب( 
ير دددى ، لمزيدددد مدددن التفااددديل) والتغذيدددة الغدددذائي لامدددن

 والثالثددين التاسددعة للدددورةالنهددائي  التقريددر االطددالع علددى
 (ـ(ه) 18الفقرة  للجنة،

 ارورة تحديث اإلطار االستراتيجي  على اللجنة اتفقم

 والتوادديات النتددائج اددوف فدديالعددالمي بشددكل منددتظم 

 ...العالمي الغذائي األمن لجنة عن الصادرة
 

اقتددددراد إ ددددرافات لتحددددديث  تددددم  
اإلطددددار االسددددتراتيجي العددددالمي 

  فددددديلامدددددن الغدددددذائي والتغذيدددددة 
األمدددن  للجندددةالددددورة األربعدددين 
 الغذائي العالمي 

 CFS/2013/40/5 :المر ددددددددددددددددددددع)
 (. CFS/2013/40/5 Add.1و
 

 
مدددن  ددددوس األعمدددداس: معالجدددة الثغدددرات فددددي  (ج) البندددد)ج( 

السياسدددات والقكدددايا المسدددتجدة والبندددد الثدددامن مدددن  ددددوس 
لمزيددددد مدددددن )األعمدددداس: االسددددتنتا ات وآفددددداو المسددددتقبل 

النهددائي للدددورة  التقريددر ير ددى االطددالع علددى، التفاادديل
 ((د)و (ج) ،(أ) 21التاسعة والثالثين للجنة، الفقرة 

فريددددددق الخبددددددراف الرفيددددددع  بدددددددأ
التقريدددددرين  بصدددددياغةالمسددددتوى 

والتدددزم بوادددع النسدددخة النهائيدددة 
 المحدددد الوقددم فدديونشددرها  مدداله

 تددددوف ر مددددرط لغددددات، سددددم فددددي
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 إ ددددراف...سدددديتول ى  وىالمسددددتالخبددددراف الرفيددددع  فريددددق 

التاليتين لتقديمهما إلى الجلسة العامة في عدام  الدراستين
2112 

o األحيددددداف المائيدددددة تربيدددددة و األسدددددما  ديمصدددددا دور
 المستدامة في تحقيق األمن الغذائي والتغذية؛ 

o في سياو النظم الغذائيدة  والهدر الغذائيالغذائي  الفاقد
 المستدامة 

 

 بمساعدة الملتزمة الكافية الموارد
 الخددددال االسددددتئماني الصددددندوو

 الثغددددددرات لسددددددد الفريددددددق بهددددددذا
 .الميزانية في

 العمددل المفتوحددة العكددوية المعنيددة ببرنددامج  مجموعددة

 العمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

 : المتعدد السنوات
o التو يهيدةالمزيد من المبادئ حوس "المذكرة  اياغة 

 "أولوياتهدا وتحديدد اللجندة عمدل مسارات انتقاف بشأن
(CFS 2012/39/11 Rev.1،  من أ ل المكدي 1الملحق )

قدماو فدي تنقديا العمليدة التدي تتبعهدا لترتيدب مسدارات 
عمددل فددي المسددتقبل بحسددب األولويددة، بمددا فددي تلدد  ال

 المساهمات على المستوى اإلقليمي؛ 
 

o  المسدتجدة التدي حدد دها  والقكداياالثغدرات  استعرا
اوف  علىاألعكاف والمشاركون في إطار هذا البند 

 CFSبالوثيقددددة  1المعددددايير الددددواردة فددددي الملحددددق 

2012/39/11 Rev.1  ألغدددددرا  ترتيدددددب األولويدددددات
 يمكدددنبصدددفتها قكدددايا  ديددددة  والتكامدددلواالختيدددار 

 وما بعده  2112معالجتها من قبل اللجنة في عام 
 

 
مجموعددة العمددل المفتوحددة  أخددذت

العكوية المعنيدة ببرندامج العمدل 
المتعدد السنوات على عاتقها هدذه 

وهي ترفدع تقاريرهدا  ،التوايات
لد  بمدا فدي ت المحدر حوس التقد م 

تقددديم مقترحددات إلددى اللجنددة فددي 
 :المر ددددددعدورتهددددددا األربعددددددين )

MYPOW CFS 2013/40/9 Rev.1 ) 
 

 المسدددددتقبلية اآلفددددداو: المسددددد ولة الزراعيدددددة االسدددددتثمارات)د( 
التقريدر النهدائي  ير ى االطالع على، لمزيد من التفاايل)

 ((ج)و (ب) 22للدورة التاسعة والثالثين للجنة، الفقرة 

 اللجنة على أن تتدول ى أماندة لجندة األمدن الغدذائي  وافقم

العددددالمي تنفيددددذ هددددذه العمليددددة تحددددم إمددددراف المكتددددب 

وبالتعدددداون الوثيددددق مددددع مجموعددددة العمددددل المفتوحددددة 

العكددددوية المعنيددددة بمبددددادئ االسددددتثمارات الزراعيددددة 

 المس ولة؛ 
 

 التشداوريةت رفع المبدادئ المنبثقدة عدن العمليدة  أن طلبم 

ائي العددالمي إلددى لجنددة األمددن الغددذائي للجنددة األمددن الغددذ

العالمي للمصادقة عليها في دورتهدا الحاديدة واألربعدين 

س   2112في أكتوبرأتشرين األو 

العمددل المفتوحددة  مجموعددة بددذلم
 باالسددتثمارات المعنيددةالعكددوية 

  هددددددوداو الزراعيددددددة المسدددددد ولة 
للمكددددددي بهددددددذه العمليددددددة قدددددددماو 
وسدددترفع تقاريرهدددا بشدددأن التقددددم 

لددى اللجنددة فددي دورتهددا إ المحددر 
 :األربعدددددددددددددددددين )المر دددددددددددددددددع

CFS/2013/40/6) 
 

 أ مدات تشدهدقكايا األمن الغذائي في البلدان التي  معالجة)هـ( 
 ممتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

التقريدر النهدائي  ير ى االطالع على، لمزيد من التفاايل)

مجموعددة العمددل المفتوحددة  بددذلم
المعنيدة ببرندامج العمدل  العكوية

 هوداو للمكي بهدذه العمليدة قددماو 
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 ((د) 22للدورة التاسعة والثالثين للجنة، الفقرة 
 

 مكتددددب اللجنددددة أن يتددددول ى بالتشدددداور مددددع  إلددددى طلبددددم

المجموعة االستشارية واألماندة، اإلمدراف علدى عمليدة 

 عددن الصددادرة للقددرارات وفقدداو " عمددلبلددورة "برنددامج 

 والسددددابعة والثالثددددين السادسددددة دورتيهددددا فددددي اللجنددددة

 والثالثين؛
 

وسدددترفع تقاريرهدددا بشدددأن التقدددد م 
إلددى اللجنددة فددي دورتهددا  المحددر 

األربعدددددددددددددددددين )المر دددددددددددددددددع: 
CFS/2013/40/7) 

ورسدم الخدرائ   الرادد –السابع مدن  ددوس األعمداس  البند)و( 
 والمتابعة

 
 :الراد

النهددائي  التقريددر ير ددى االطددالع علددى، لمزيددد مددن التفاادديل
 ((ب) 22للدورة التاسعة والثالثين للجنة، الفقرة 

 أادحابتوايات اللجندة قابلدة للتنفيدذ وتسدتهدف  تكون 

 مصلحة محددين؛

 أن تستجيب اللجنة لدعوة الوثيقة حوس إاالد  ارورة

اللجندددة إلدددى "وادددع آليدددة مبتكدددرة" لمسددداعدة البلددددان 

ا كانددم واألقدداليم، حسددب االقتكدداف، علددى معرفددة مددا إت

 أهددددددددددددددددداف األمددددددددددددددددن الغددددددددددددددددذائي والتغذيددددددددددددددددة

  ؛تتحقق بالفعل

 تواال مجموعة العمدل المفتوحدة العكدوية المعنيدة  أن

علددى النحددو المبددي ن فددي  2112عملهددا فددي عددام  بالراددد

( وأن ترفددع CFS 2012/39/9)مددن وثيقددة اللجنددة  9الفقددرة 

تقريرهدددددا إلدددددى اللجندددددة فدددددي دورتهدددددا األربعدددددين فدددددي 

س   .2112أكتوبرأتشرين األو 

مجموعددة العمددل المفتوحددة  تول ددم
معالجة  بالرادالعكوية المعنية 

هددددددذه المسددددددائل وسددددددتقد م آخددددددر 
 المعلومددددددددددات إلددددددددددى اللجنددددددددددة

 األربعدددددددددددينفدددددددددددي دورتهدددددددددددا 
 (CFS/2013/40/8)المر ع: 

علدى المسددتوى  والتغذيددة الغدذائي األمدن إ ددرافات خدرائ  رسدم
 القطرن

النهددائي  التقريددر ير ددى االطددالع علددى، لمزيددد مددن التفاادديل)
 ((د)و (ج) 28للدورة التاسعة والثالثين للجنة، الفقرة 

 عم   منيدداو اللجنددة علددى واددع خطددة عمددل محددددة  مددج 

 وتات نواتج وامتراطات وااحة من حيث الموارد...

 لهدددا، مقددداراو  رومدددا مدددن تتخدددذ التدددي الوكددداالت مدددجعم 

دددع،  عمدددلبالتعددداون مدددع مدددركاف رئيسددديين وفريدددق  موس 

 خطدة وتنفيدذحسب االقتكاف، على المساعدة في واع 

 .المتاحة الموارد اوف في أعاله المذكورة العمل

 

 
فريددق العمددل بددبعا المتابعددة  قددام

علددددددددى المسددددددددتويين القطددددددددرن 
كما قد م مساهمات إلى  ،واإلقليمي

العمدددددددل المفتوحدددددددة  مجموعدددددددة
علددى  بالرادددالعكددوية المعنيددة 

 النحو المواوف أعاله.
أن ددده بدددالنظر إلدددى المدددوارد  غيدددر

تعتبر المتابعة الفنية  لمالمحدودة، 
 . 2112لعام  أولويةاإلاافية 

 أخرى مسائل –التاسع من  دوس األعماس  البند) ( 
المقترحددة فددي الالئحددة الداخليددة للجنددة األمددن الغددذائي  التعدديالت

 من الالئحة العامة للمنظمة  22العالمي وفي المادة 

 
مجموعدددة العمدددل المعنيدددة  تول دددم
ئحدددة الداخليدددة معالجدددة هدددذه بالال
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النهددائي  التقريددر ير ددى االطددالع علددى، التفاادديللمزيددد مددن )
 (22للدورة التاسعة والثالثين للجنة، الفقرة 

 االختيددار، بمددا  إ ددرافات واددعاللجنددة المكتددب  كل فددم

 لمنصدددبيشددمل المدد هالت المطلوبدددة واالختصااددات 

أمين اللجندة، باإلادافة إلدى الطدرو والشدروط الخاادة 

باالنكمام إلى أمانة أ هزة أخدرى تابعدة لامدم المتحددة 

ومعنيددة بشددكل مبامددر بدداألمن الغددذائي والتغذيددة، وتلدد  

 بغيددة تقددديم اقتراحددات للجنددة خددالس  لسددتها العامددة فددي

س   . 2112أكتوبرأتشرين األو 

 

المسددددددددائل وسددددددددتعر  آخددددددددر 
المعلومدددددات علدددددى اللجندددددة فدددددي 

)المر ددددددع:  األربعدددددديندورتهددددددا 
CFS/2013/40/10) 

 

 

 


