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MY163/A 

A 

 لجنة األمن الغذائي العالمي

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2018أكتوبر/تشرين األول  19-15روما، إيطاليا، 

 مشروع التقرير
 

 المسائل التنظيمية -أوالً 
 
 19إىل  15من املمتــدة واألربعني خالل الفرتة امســـــــــــــــة العــاملي (اللجنــة) دورهتــا اخلــعقــدت جلنــة األمن الغــذائي  -1

 يف املقر الرئيســــــــــي ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف روما. وقد حضــــــــــر الدورة مندوبون  2018أكتوبر/تشــــــــــرين األول 
 عن:من الدول غري األعضاء يف اللجنة، وممثلون  )XXX(ومن أعضاء اللجنة؛ ) 128( من
 

 من وكاالت األمم املتحدة وأجهزهتا؛ )13(

 ؛1من منظمات اجملتمع املدين )142(و

 من منظمات البحوث الزراعية الدولية؛ )6(و

 من املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية؛ )2(و

 ؛2من احتادات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية اخلاصة )101(و

 .من املراقبني )74(و
 

                                                      
من منظمات اجملتمع املدين حتت مظلة  xxمشاركة منظمات اجملتمع املدين. ويشمل هذا العدد بتيسري  الشعوب األصليةو جملتمع املدين اآلية قامت   1

 آلية اجملتمع املدين.
 لقطاع اخلاص.من الشركات حتت مظلة آلية ا xxيشمل هذا العدد   2
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لوزراء. وميكن االطالع على القائمة امن نواب  )XXX(من الوزراء و) XXXنائب واحد للرئيس و( ومت تســـــــــــــجيل -2
 الــــتـــــــايل عــــلــــى الــــعــــنــــوان CFS 2018/45/Inf.5 الــــوثــــيــــقـــــــة يفالــــكـــــــامــــلـــــــة بـــــــاألعضــــــــــــــــــــاء واملشــــــــــــــــــــاركــــني واملــــراقــــبــــني 

)http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ar/(. 
 
 اللجنـة؛  العضــــــــــــــويـة يف -املرفق بـاء و جـدول أعمـال الـدورة؛  -ويتضــــــــــــــمن التقرير املرفقـات التـاليـة: املرفق ألف  -3
 قائمة بالوثائق. -املرفق جيم و 
 
من دســــــتور  2من املادة  9و 8وُأحيطت اللجنة علماً بأّن االحتاد األورويب يشــــــارك يف هذه الدورة طبقاً للفقرتني  -4

 املنظمة.
 
 .من اجلمهورية الدومينيكية Mario Arvelo Caamaño تتح الدورة رئيس اللجنة، سعادة السيدافقد و  -5
 
 واجلــدول الزمين املؤقت. املؤقت واعتمدت اللجنة جدول األعمــال -6
 
 الصنيو  السودانو ريو بو  الربازيلو  أملانياو  أفغانستانو االحتاد الروسي من  وعّينت اللجنة جلنة صياغة مؤلفة من كلٍّ  -7
 إضـــــــــافة اليابان و  الواليات املتحدة األمريكيةو  نيوزيلنداو  النمســـــــــاو املغرب و ماليزيا و كوســـــــــتاريكا و  فنلنداو  غينيا االســـــــــتوائيةو 

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

 حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم  -ثانًيا
 
، رئيس جلنة األمن Mario Arvelo Caamañoأُلقيت بيانات افتتاحية من جانب كّل من ســــــــــعادة الســــــــــفري  -8

 الغـــذائي العـــاملي؛ والســــــــــــــيـــد جوزيـــه غرازيـــانو دا ســــــــــــــيلفـــا، املـــدير العـــام ملنظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة (املنظمـــة)؛ والســــــــــــــيـــد
David Beasleyج)؛ والســــــــــــــيدة ، املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي (الربنامCornelia Richter نائب رئيس ،

، رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع Patrick Caronالصـــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية (الصـــــــــندوق)؛ والســـــــــيد 
، احتاد ، من والية كجراتZala Shardaben Fathesinhاملســـــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية. وألقت الســـــــــــــيدة 

يف اهلند، الكلمة الرئيســـــية نيابة عن النســـــاء الريفيات احتفاالً باليوم الدويل  )SEWAالعامالت حلســـــاهبّن اخلاص (النســـــاء 
 للمرأة الريفيــــــة. وهــــــذه البيــــــانــــــات متــــــاحــــــة ضــــــــــــــمن وثــــــائق املعلومــــــات اخلــــــاصـــــــــــــــــــة بــــــاللجنــــــة على العنوان التــــــايل:

/http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ar. 
 
 ، املدير العام املســــــــــــــاعد إلدارة التنمية االقتصــــــــــــــادية واالجتماعية Kostas G. Stamoulisوعرض الســــــــــــــيد  -9

وأعقب ذلك  "2018حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام عن " عمالاأل(ب) من جدول  الثاينلبند يف املنظمة، ا
  نقاش.

 

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ar
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 - 2018العامل لعام  والتغذية يفحالة األمن الغذائي " عن البند الثاين (د) من جدول األعمالوبالنســــــــــــــبة إىل  -10
القطاع ُعقدت مناقشـــة لفريق اخلرباء مبشـــاركة خرباء فنيني دوليني بارزين وممثلني عن اجملتمع املدين و  ،لفريق اخلرباء" مناقشـــة
 .2030 لقضاء على اجلوع حبلول سنةاليت تعرتض طريق االتحديات و املمارسات اجليدة . ومتحور النقاش حول اخلاص

 
املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي، ، مديرة مكتب نائب Joyce Kanyangwa Lumaوتوّلت الســـــــــــيدة  -11

 إدارة اجللسة. وضّم فريق اخلرباء كًال من:
 

 اململكة املتحدة؛، د، أستاذ يف جامعة أكسفور John Ingramالسيد  •
 ؛، مدير جمموعة التحليل للنظام املناخي، جامعة كيب تاون، جنوب أفريقياBruce Hewitsonوالسيد  •
، مركز التمّيز يف جمال معارف الشـــــعوب األصـــــلية واملعارف Te Kopu، مديرة Tui Shortlandوالســـــيدة  •

 ؛احمللية يف بلدان احمليط اهلادئ، نيوزيلندا
 .، جنوب أفريقياLegae La Banareng، مديرة مزارع Thato Moagiوالسيدة  •

 
 : عرض ومناقشة لفريق الخبراء2018حالة األمن الغذائي والتغذية لعام  -ثالثًا

 
 تشـــــــــــاركت جلنة األمن الغذائي ومنظمة األغذية والزراعة يف تنظيم مناقشـــــــــــة فريق اخلرباء من أجل تبادل األفكار  -12

 الــذي يتنــاول العالقــة القــائمــة  2018لعــام  حــالــة األغــذيــة والزراعــةبني املشـــــــــــــــاركني حول القضـــــــــــــــايــا املطروحــة يف تقرير 
 بني اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية.

 
تركيز التقرير على اهلجرة الريفية وأشــــــكاهلا املتعددة والدور اهلام الذي تؤديه يف البلدان النامية واملتقدمة وينصــــــّب  -13

على الســــواء. ويتناول التقرير دوافع اهلجرة الريفية وآثارها ويربز كيف أن أولويات الســــياســــات ذات الصــــلة باهلجرة الريفية 
 استمرار.تعتمد على السياقات القطرية اليت تتطور ب

 
، املدير العام املســـــــاعد إلدارة التنمية االقتصـــــــادية واالجتماعية يف املنظمة، Kostas Stamoulisوتوّىل الســـــــيد  -14

 ، كبري اخلرباء االقتصــــــــــــــاديني Andrea Cattaneoالســــــــــــــيد  2018لعام تقرير حالة األغذية والزراعة . وقّدم النقاشإدارة 
 لني خرباء بارزين يف جمال اهلجرة وعاملني يف جمال التنمية وممث النقاشفريق اخلرباء املشــــــــــــــارك يف  قد ضــــــــــــــمّ يف املنظمة. و 

 عن اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.
 

 وضّم فريق اخلرباء كًال من: -15
 

 ؛، أخصائية يف جمال اهلجرة والتنمية، املنظمة الدولية للهجرةSandra Paola Alvarez السيدة •
، أســـــتاذ جامعي وأبرز خرباء االقتصـــــاد الســـــياســـــي، مركز التعاون الدويل للبحوث Bruno Losch والســـــيد •

 ؛الزراعية من أجل التنمية
، األمني العام لشـــــــــــــبكة منظمات املزارعني الريفيني واملنتجني الزراعيني يف غرب Nadjirou Sall والســـــــــــــيد •

 ؛أفريقيا
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لتنمية الدولية، املنتدى العاملي للخدمات ، خبرية اســــــــــــــتشــــــــــــــارية يف اHlamalani Ngwenyaوالســــــــــــــيدة  •
 .االستشارية الريفية، وأستاذة حماضرة يف جامعة الدولة احلرة يف جنوب أفريقيا

 
 تنفيذ الردّ  -تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي  -رابًعا

 
مشــــــــــــفوعة  -بعنوان "تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي: خطة العمل  CFS 2018/45/2درســــــــــــت اللجنة الوثيقة  -16

 و تنفيـذ الرد على التقييم" على حن -بعنوان "تقييم جلنـة األمن الغـذائي العـاملي  CFS 2018/45/3مبشـــــــــــــروع قرار" والوثيقـة 
 امليســـــــرَين املشـــــــاركني (أملانيا) بصـــــــفتهما  Oliver Mellenthin(الصـــــــني) والســـــــيد  Tian Jiani عرضـــــــتهما الســـــــيدة ما

 العملية.هلذه 
 
 :اللجنةوإّن  
 

 (أملانيا)  Oliver Mellenthinوالســــــــــــــيد (الصـــــــــــــني)  Tian Jiani الســـــــــــــيدةأبدت تقديرها لكل من  (أ)
 7على قيامهما بتيســري وضــع اللمســات األخرية على خطة العمل، ال ســيما الرد على توصــيات التقييم 

اليت مل تُعرض على اللجنـــة يف دورهتـــا الرابعـــة واألربعني وتنفيـــذ الرد على  14و 13و 12و 11و 10و
 ؛التقييم وصوًال إىل انعقاد الدورة اخلامسة واألربعني للجنة

 مشــــــــــــــفوعـــــــة مبشــــــــــــــروع قرار" -وأقّرت "تقييم جلنـــــــة األمن الغـــــــذائي العـــــــاملي: خطـــــــة العمـــــــل  (ب)
 ؛)CFS 2018/45/2(الوثيقة 

) CFS 2018/45/3تنفيـــذ الرد على التقييم" (الوثيقـــة  -وأقّرت "تقييم جلنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي  (ج)
 .ال تزال تشكل حجر الزاوية لعمل اللجنة 2009الصادرة يف عام اإلقرار بأّن وثيقة اإلصالحات  مع

 
 -المسائل الحرجة والناشئة في مجالي األمن الغذائي والتغذية  -خامًسا

 2023-2020مج عمل متعدد السنوات استراتيجي للفترة نحو برنا
 

 إّن اللجنة: -17
 

أخذت علماً باآلراء اليت أُعرب عنها وباملســــــــــــــائل اليت ميكن طرحها واليت مت اقرتاحها خالل اجللســــــــــــــة  (أ)
يتعلق باملســــــــــــــائل احلرجة واملســــــــــــــتجدة اليت ســــــــــــــتنظر فيها جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة)  ما يف
املتعدد الســنوات  إعداد برنامج العمل يف ســياقاملســتقبل باعتبارها عنصــراً مهماً يف املناقشــات املقبلة  يف

 املقبل للجنة؛

صت بأن تقرير تنفيذ تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي، أو بومتاشياً مع اإلرشادات املدرجة يف امللحق باء  (ب)
اللجنة  ســتشــارية وبدعم من أصــحاب املصــلحة املعنيني يفيقوم مكتب اللجنة، بالتعاون مع اجملموعة اال

 2023-2020 ومبشـــــاركتهم، بإعداد برنامج العمل املتعدد الســـــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة
 من أجل عرضه على اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني للنظر فيه واملصادقة عليه؛
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ســــــــــــتوى) ســــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء الرفيع املوطلبت من فريق اخلرباء الرفيع امل (ج)
 بعنوان "األمن الغـــذائي  2020حبلول الفصــــــــــــــــل األول من عـــام  عرضــــــــــــــهـــاإجراء الـــدراســــــــــــــــة التـــاليـــة و 

 " بناء على االقرتاح الوارد يف القســـــــــم الثالث من 2030والتغذية: وضـــــــــع نّص ســـــــــردي عاملي حىت عام 
 .CFS 2018/45/4الوثيقة 

 
 آخر المعلومات عن مسارات عمل لجنة األمن الغذائي العالمي -سادًسا

 والقرارات ذات الصلة
 

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

بعنوان "اختصاصات إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم  CFS 2018/45/06درست اللجنة الوثيقة  -18
بعنوان "مســــــــــارات عمل جلنة األمن الغذائي  CFS 2018/45/05الغذائية والتغذية للجنة األمن الغذائي العاملي" والوثيقة 

(سويسرا)، رئيسة  Liliane Ortegaمشروع قرار" على حنو ما عرضتهما السيدة  -العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية 
 جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتغذية.

 
 :وإّن اللجنة 
 

أعربت عن تقديرها لعمل جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــــــــوية املعنية بالتغذية ونّوهت بالقيادة الفّعالة  أ)(
 احلايل؛لرئيسها لرئيسها السابق السيد خالد الطويل (مجهورية مصر العربية) و 

اختصــــــاصــــــات إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة بشــــــأن النظم الغذائية والتغذية  صــــــادقت علىو  ب)(
  ؛2025-2016دعماً لعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية 

 ميعالتوجيهية، على أن تكون مفتوحة جلوأقّرت بأمهية إرســــــاء عملية شــــــاملة تؤدي إىل اعتماد اخلطوط  )(ج
املهتمني، وأن تيســـــــّرها أمانة اللجنة، بتوجيه من جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــوية  أصـــــــحاب املصـــــــلحة

  املعنية بالتغذية ومبساعدة فريق مهام فين؛

وشـــــددت على األمهية القصـــــوى للتخطيط ملراحل التشـــــاور تعزيزاً حلس املســـــؤولية عن العملية وضـــــماناً  )(د
 اللجنة إىل املشـــــــــاركة بشـــــــــكل فاعل يف إعداد لنجاحها، ودعت أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة املعنيني كافة يف

 اخلطوط التوجيهية الطوعية؛

ىل توفري إ فيها وإدراكاً منها لعدم توفر األموال الكافية حالياً، دعت أعضـــاء اللجنة وأصـــحاب املصـــلحة (ه)
شـــــطة نمن تطبيق عملية التقارب بني الســـــياســـــات وضـــــمان تنفيذ مجيع األمبا ميّكن املوارد املالية الكافية 

 املخطط هلا ضمن حدود املوارد املتاحة؛

اخلطوط التوجيهيــة بشـــــــــــــــأن النظم الغــذائيــة والتغــذيــة إلقرارهــا من قبــل اللجنــة يف دورهتــا  عرضوطلبــت  (و)
 .2020السابعة واألربعني يف عام 
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 :2030لجنة األمن الغذائي العالمي وخطة التنمية المستدامة لعام  (ب) -سادًسا

 المنتدى السياسي الرفيع المستوىالمساهمات في 
 

بعنوان "مشــــــــــــروع مســــــــــــامهة جلنة األمن الغذائي العاملي يف املنتدى  CFS/2018/45/7درســــــــــــت اللجنة الوثيقة  -19
 CFS 2018/45/8 Rev.1" والوثيقة 2019الســـياســـي الرفيع املســـتوى بشـــأن االســـتعراض العاملي للتنمية املســـتدامة لعام 

روع مشـــ -: مســـامهات اللجنة يف املنتدى الســـياســـي الرفيع املســـتوى 2030بعنوان "جلنة األمن الغذائي العاملي وخطة عام 
 (االحتاد األورويب).  Willem Olthofالقرار"، على حنو ما عرضهما السّيد 

 
 :ةوإّن اللجن 
 

ني وأشـــــــادت فرتة الفاصـــــــلة بني الدورتأعربت عن تقديرها للعملية التشـــــــاورية الشـــــــاملة اليت نُفذت يف ال (أ)
 بالدور القيادي مليّسر هذه العملية؛

وأشــــــارت إىل اإلعالنات الوزارية الصــــــادرة عن منتدى األمم املتحدة الســــــياســــــي الرفيع املســــــتوى املعين  (ب)
واليت تعيد التأكيد على األمهية احلامسة للقضـــــــــــاء على اجلوع وحتقيق  2018بالتنمية املســـــــــــتدامة يف عام 

األمن الغذائي بالنســــــبة إىل التنمية املســــــتدامة وتشــــــري إىل الرســــــائل األســــــاســــــية اليت ترّوج هلا جلنة األمن 
 د الغذائي العاملي والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومن بينها مثًال النظم الغذائية املســــــــــــــتدامة واحل

 ومحاية املوارد الطبيعية واحلصول على أغذية مغذية من صغار املنتجني؛ األغذيةمن الفاقد واملهدر من 

 وأكدت من جديد التزامها بتكثيف اجلهود لتشــــجيع العمل بالتوصــــيات املرتبطة بالســــياســــات الصــــادرة  (ج)
طة اتســــــــــاق الســــــــــياســــــــــات املرتبعن جلنة األمن الغذائي العاملي يف مجيع البلدان، وذلك من أجل تعزيز 

 باألمن الغذائي والتغذية؛

بعنوان "مشــــــروع مســــــامهة جلنة األمن الغذائي العاملي يف املنتدى  CFS/2018/45/7ونظرت يف الوثيقة  (د)
" باعتبارها أســــاســــاً 2019الســــياســــي الرفيع املســــتوى بشــــأن االســــتعراض العاملي للتنمية املســــتدامة لعام 

بشـــــــأن  2019األمن الغذائي العاملي يف املنتدى الســـــــياســـــــي الرفيع املســـــــتوى لعام مالئماً ملســـــــامهة جلنة 
 "متكني الســــــكان وضــــــمان الشــــــمول واملســــــاواة". والحظت اللجنة بوجه خاص أنه ال بد من إطالعها 
على آخر املعلومات املرتبطة بنتائج نقاشـــــــــات جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا اخلامســـــــــة واألربعني 

حصــــــاءات واالجتاهات الدولية املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية، اليت تســــــتند إىل عن أحدث اإل فضــــــالً 
تقارير عاملية كحالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل على ســـــــــبيل املثال ال احلصـــــــــر، واليت يقوم املكتب 

 بوضع صيغتها النهائية بعد عقد اجتماع مفتوح واحد أو أكثر؛

اداً إىل توجيهات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشـــأن ترتيبات املتابعة واالســـتعراض للدورة وقررت، اســـتن )(ه
املقبلة من اجتماعات املنتدى الســـــياســـــي الرفيع املســـــتوى املعين بالتنمية املســـــتدامة، أن تواصـــــل إرســـــال 

بالتنمية املستدامة  إسهاماهتا يف عمليات االستعراض املستقبلية للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين
 ؛2019ما بعد عام 
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على الدورة الســـادســـة واألربعني للجنة األمن الغذائي  2020وطلبت عرض مشـــروع نص املســـامهة لعام  )(و
رة تتضــمن عقد اجتماعني مفتوحني اثنني على أقصــى تقدير  ع مالعاملي، يف أعقاب عملية شــاملة وميســّ

 إمكانية عقد مشاورات إلكرتونية؛ االستفادة من

قةوشــــــــّجعت مجيع أصــــــــحاب املصــــــــلحة يف اللجنة على رفع مســــــــتوى مشــــــــاركتهم  )(ز لف على خمت املنســــــــّ
واســــــتعراضــــــها، مبا يف ذلك عن طريق  2030املســــــتويات يف عملية متابعة خطة التنمية املســــــتدامة لعام 

راض الوطنية الطوعية، خالل اجللســــــة عرض اجلوانب املتصـــــــلة باألمن الغذائي ضـــــــمن عمليات االســـــــتع
 العامة للجنة.

 
 جيع المساءلة وتشاطر أفضل الممارساتتش (ج) – سادًسا

 
مرفقاً  -بعنوان "تشــــــجيع املســــــاءلة وتشــــــاطر أفضــــــل املمارســــــات  CFS 2018/45/9 نظرت اللجنة يف الوثيقة -20

أفريقيا)، رئيســـة جمموعة العمل املفتوحة العضـــوية (جنوب  Anne-Marie Moulton مبشـــروع قرار"، كما قّدمتها الســـّيدة
 .املعنية بالرصد

 
 :وإّن اللجنة 
 

 أعربــت عن تقــديرهــا للعمــل الــذي أجنزتــه جمموعــة العمــل املفتوحــة العضــــــــــــــويــة املعنيــة بــالرصـــــــــــــــد وأثنــت  أ)(
 الذي اضطلعت به رئيسة اجملموعة؛ الفّعالعلى الدور القيادي 

 )CFS 2017/44 REPORT القرارات الصـــــادرة عن اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني (الوثيقة حبثوبعد  ب)(
، طلبــت من CFS 2018/45/3 من امللحق جيم بــالوثيقــة 10(و)، والفقرة 34(ب) و34يف الفقرتني 

 املكتــــب أن يســــــــــــــعى، بــــالتشـــــــــــــــــاور مع اجملموعــــة االســــــــــــــتشـــــــــــــــــاريــــة، واحلصــــــــــــــول عنــــد املقتضــــــــــــــى، 
 :إضافية من أجلعلى إسهامات 

 
 اإلشـــــــراف على التحضـــــــري لألحداث املواضـــــــيعية العاملية اليت ســـــــتعقد خالل اجللســـــــات العامة مرة •

 كل سنتني؛

واإلشـــــــراف على التحضـــــــري لألحداث اهلادفة إىل تعزيز اعتماد التوصـــــــيات األخرى للجنة يف جمال  •
امها املتصــــلة باســــتخدالســــياســــات ومتابعتها واســــتعراضــــها وتشــــاطر التجارب واملمارســــات اجليدة 

 وتطبيقها على مجيع املستويات، من خالل عملية إعداد برنامج العمل املتعدد السنوات؛

، رهناً بتوافر املوارد، لرصد توصيات 2019واإلشراف على التحضري للحدث الذي سيعقد يف عام  •
) وربط 2ة؛ () االســتثمار يف زراعة أصــحاب احليازات الصــغري 1اللجنة يف جمال الســياســات بشــأن (

) والتنمية الزراعية املســـتدامة مبا يف ذلك الثروة احليوانية، 3أصـــحاب احليازات الصـــغرية باألســـواق؛ (
 .خالل الدورة السادسة واألربعني للجنة
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 حدث مواضيعي عالمي عن الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاء -سابًعا
 

، املدير العام املســاعد، إدارة التنمية Kostas Stamoulis الســيدختللت اجللســة عروض رئيســية من قبل كلٍّ من  -21
 ، مقررة األمم املتحدة اخلاصة املعنية باحلق يف الغذاء، والسيدةHilal Elver االقتصادية واالجتماعية يف املنظمة؛ والسيدة

Livia Pomodoroألغذية. كما قدمت ، كرســـــي اليونســـــكو للحق يف الغذاء ورئيســـــة مركز ميالنو لقانون وســـــياســـــات ا
 .خالل اجللسة ، رئيسة جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد، عرضاً Anne-Marie Moulton السيدة

 
، نائب مدير املعهد األملاين حلقوق اإلنســان، مجهورية أملانيا Michael Windfuhr وأشــرف على النقاش الســيد -22

 :االحتادية. وضّم فريق اخلرباء كًال من
 

، املدير العام لوحدة التخطيط والرصــــــــــــــد يف جمال األغذية، وزارة األغذية، Badrul Arefin الســــــــــــــيد •
 بنغالديش؛

 ، األمني التنفيذي للمجلس الوطين واألمن الغذائي، بوركينا فاسو؛Issiaka Bictogo والسيد •

وبات، وزارة ، نائب مدير الصـــحة التغذوية واألغذية واملشـــر Elisa Maria Cadena Gaona والســـيدة •
 الصحة واحلماية االجتماعية، كولومبيا؛

، رئيس مرصــــــــــــــد التنمية املســــــــــــــتدامة التابع للجنة األوروبية االقتصــــــــــــــادية Peter Schmidt والســــــــــــــيد •
 واالجتماعية؛

، عضــــو جلنة التنســــيق التابعة آللية اجملتمع املدين ومنســــقة جمموعة Ramona Duminicioiu والســــيدة •
 .لتابعة آللية اجملتمع املدينالعمل املعنية بالرصد ا

 
 :وإّن اللجنة 
 

العاملي باعتباره فرصــــــــــــة لتبادل اخلربات والوقوف على اســــــــــــتخدام وتطبيق  رّحبت باحلدث املواضــــــــــــيعي أ)(
اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف ســــــــياق األمن الغذائي الوطين 

 (اخلطوط التوجيهية)، كمسامهة يف رصد التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية؛

بعنوان "التجارب واملمارسات  CFS 2018/45/Inf.19العامة الواردة يف الوثيقة  وأخذت علًما باللمحة (ب)
 اجليــدة يف جمــايل اســــــــــــــتخــدام اخلطوط التوجيهيــة الطوعيــة لــدعم اإلعمــال املطرد للحق يف غــذاء كــاف 

 املــوجــز والــعــنـــــــاصـــــــــــــــر األســــــــــــــــــــاســـــــــــــــيـــــــة"،  –يف ســـــــــــــــيـــــــاق األمــن الــغـــــــذائــي الــوطــين وتــطــبــيــقــهـــــــا 
بعنوان "احلدث املواضــــيعي العاملي بشــــأن اخلطوط التوجيهية الطوعية  CFS 2018/45/Inf.20والوثيقة 

 لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين: اخلطوط التوجيهية للدورة".
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 تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن الشراكات المتعددة أصحاب  -ثامًنا
 2030المصلحة لتمويل األمن الغذائي والتغذية وتحسينهما في إطار خطة عام 

 
 إّن اللجنة: -23

 
أثنت مع التقدير على عمل فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى من أجل إعداد التقرير عن الشــــــــراكات املتعددة  (أ)

والعرض الذي  2030أصـــــحاب املصـــــلحة لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتســـــينهما يف إطار خطة عام 
، قائد فريق مشــــــروع فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى، بشــــــأن Moraka Nakedi Makhura قدمه الســــــيد

 القرائن السياساتية الرئيسية ذات الصلة اليت تضمنها التقرير؛

لعاملي اختاذ اوأبدت أســفها لعدم إتاحة التقرير جبميع اللغات الرمسية وطلبت إىل أمانة جلنة األمن الغذائي  (ب)
 ؛خطوات إضافية لتوفري مزيد من التمويل ألغراض الرتمجة

واقرتحت اســــــــــتخدام تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــتوى هذا، مبا يف ذلك االســــــــــتبيان املرفق به، كمنطلق  (ج)
الدروس بشـــــأن الشـــــراكات يف ما بني أصـــــحاب املصـــــلحة  واســـــتخالصلعملية متابعة ترّكز على املعارف 

 تفاصيل هذه العملية.  حتديداملكتب  طلبت مندين على نطاقات خمتلفة و املتعد

 
**** 

 


