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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

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

 التقرير

 
 المسائل التنظيمية -أولا 

 
 19إىل  15من املمتدددة واألربعني خالل الفرتة امسدددددددددددددددة )اللجنددة( دور ددا ا ددعقدددت ةنددة األمن اليددذائي العدداملي  -1

 يف املقر الرئيسددددي ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( يف روما. وقد حلددددر الدورة مندوبو  من 2018أكتوبر/تشددددرين األول 
 من الدول غري األعلاء يف اللجنة، وممثلو  عن: 10و من أعلاء اللجنة 114
 

 13 من وكاالت األمم املتحدة وأجهز ا؛ 
 ؛1من منظمات اجملتمع املدين 061و 
 من منظمات البحوث الزراعية الدولية؛ 6و 
  من املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية؛ (1) مؤسسة واحدةو 
 ؛2من احتادات القطاع ا اص واملؤسسات ا ريية ا اصة 79و 
 من املراقبني 65و. 

 
لوزراء. وميكن االطالع على القددائمددة الكدداملددة امن نواب  7من الوزراء و 7نددائددح واحددد للرئي  و ومت تسدددددددددددددجيددل -2

 الدددددددتددددددداي عدددددددلدددددددى الدددددددعدددددددندددددددوا  CFS 2018/45/Inf.5 الدددددددوثددددددديدددددددقدددددددة يفبددددددداألعلدددددددددددددددددددداء واملشدددددددددددددددددددداركدددددددني واملدددددددراقدددددددبدددددددني 
)http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ar/(. 
 

                                                      
من منظمات اجملتمع املدين حتت مظلة  57مشاركة منظمات اجملتمع املدين. ويشمل هذا العدد بتيسري  الشعوب األصليةو جملتمع املدين اآلية قامت   1

 آلية اجملتمع املدين.
 لقطاع ا اص.من الشركات حتت مظلة آلية ا 32يشمل هذا العدد   2
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 اللجندة؛  العلددددددددددددددويدة يف -املراق بداء و جددول أعمدال الددورة؛  -ويتلددددددددددددددمن التقرير املراقدات التداليدة: املراق أل   -3
 قائمة بالوثائق. -املراق جيم و 
 
من دسددددددتور  2من املادة  9و 8وُأحيطت اللجنة علماً بأّ  االحتاد األورويب يشدددددداره يف هذه الدورة طبقاً للفقرتني  -4

 املنظمة.
 
 .من اةمهورية الدومينيكية Mario Arvelo Caamaño فريااتتح الدورة رئي  اللجنة، سعادة السقد و  -5
 
 واةدددول الزمين املؤقت. املؤقت واعتمدت اللجنة جدول األعمددال -6
 
 الصنيو  السودا و ريو بو  الربازيلو  أملانياو  أايانستا و االحتاد الروسي من  وعّينت اللجنة ةنة صياغة مؤلفة من كل   -7
 إضدددددددددااة اليابا  و  الواليات املتحدة األمريكيةو  نيوزيلنداو  النمسددددددددداو امليرب و ماليزيا و كوسدددددددددتاريكا و  انلنداو  غينيا االسدددددددددتوائيةو 

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

 
 حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم  -ثانياا

 
، رئي  ةنة األمن Mario Arvelo Caamañoأُلقيت بيانات ااتتاحية من جانح كّل من سددددددددددعادة السددددددددددفري  -8

 اليدددذائي العددداملي؛ والسدددددددددددددديدددد جوزيددد  غرازيدددانو دا سدددددددددددددديلفدددا، املددددير العدددام ملنظمدددة األغدددذيدددة والزراعدددة )املنظمدددة(؛ والسدددددددددددددديدددد
David Beasleyج(؛ والسدددددددددددددديدة ، املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي )الربنامCornelia Richter  نائح رئي ،

، رئي  اللجنة التوجيهية لفريق ا رباء الرايع Patrick Caronالصدددددددددندول الدوي للتنمية الزراعية )الصدددددددددندول(؛ والسددددددددديد 
، احتاد ، من والية كجراتZala Shardaben Fathesinhاملسدددددددددددددتوى املعين باألمن اليذائي والتيذية. وألقت السددددددددددددديدة 

يف اهلند، الكلمة الرئيسدددددية نيابة عن النسددددداء الريفيات احتفاالً باليوم الدوي  (SEWAالعامالت حلسددددداخلّن ا اص )النسددددداء 
 للمرأة الريفيددددددة. وهددددددذه البيددددددانددددددات متدددددداحددددددة ضددددددددددددددمن وثددددددائق املعلومددددددات ا دددددداصدددددددددددددددددددة بدددددداللجنددددددة على العنوا  التدددددداي:

/http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ar. 
 
، املدير العام املسددداعد إلدارة التنمية االقتصدددادية واالجتماعية يف املنظمة، Kostas G. Stamoulisوعرض السددديد  -9
 " وأعقح ذلك نقاش. 2018حالة األمن اليذائي والتيذية يف العامل لعام عن " عمالاأللبند الثاين )ب( من جدول ا
 
العامل،  من انعدام األمن اليذائي يف و عاناألشدددددخاص الذين يعدد حيال تزايد اللجنة عن قلقها العميق وأعربت  -10

العامل  تيذية يفتقرير حالة األمن اليذائي والعلى حنو ما هو وارد يف ة، اةوع وسوء التيذياليت يشهدها واالجتاهات السلبية 
 االجتاهات.مسار هذه يع أصحاب املصلحة ااخاذ اإلجراءات الالزمة لعك  ناشدت مج، و 2018لعام 

 

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ar
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 - 2018العامل لعام  والتيذية يفحالة األمن اليذائي " عن البند الثاين )د( من جدول األعمالوبالنسددددددددددددددبة إىل  -11
القطاع ُعقدت مناقشدددة لفريق ا رباء رشددداركة خرباء انيني دوليني بارزين وممثلني عن اجملتمع املدين و  ،لفريق ا رباء" مناقشدددة
 .2030 لقلاء على اةوع حبلول سنةاليت تعرتض طريق االتحديات و املمارسات اةيدة . ومتحور النقاش حول ا اص

 
، مديرة مكتح نائح املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي، Joyce Kanyangwa Lumaوتوّلت السددددددددددديدة  -12

 إدارة اةلسة. وضّم اريق ا رباء كاًل من:
 

  السيدJohn Ingram اململكة املتحدة، د، أستاذ يف جامعة أكسفور. 

  والسيدBruce Hewitson اأاريقي، مدير جمموعة التحليل للنظام املناخي، جامعة كيح تاو ، جنوب. 

  والسددددديدةTui Shortland مديرة ،Te Kopu مركز التمّيز يف جمال معارف الشدددددعوب األصدددددلية واملعارف ،
 .احمللية يف بلدا  احمليط اهلادئ، نيوزيلندا

  والسيدةThato Moagi مديرة مزارع ،Legae La Banarengجنوب أاريقيا ،. 
 

 عرض ومناقشة لفريق الخبراء: 2018حالة األمن الغذائي والتغذية لعام  -ثالثاا
 

 تشددددددددددداركت ةنة األمن اليذائي ومنظمة األغذية والزراعة يف تنظيم مناقشدددددددددددة اريق ا رباء من أجل تبادل األاكار  -13
 الددذي يتندداول العالقددة القددائمددة  2018لعددام  حددالددة األغددذيددة والزراعددةبني املشددددددددددددددداركني حول القلدددددددددددددددايددا املطروحددة يف تقرير 

 والتنمية الريفية. بني اهلجرة والزراعة
 

وينصددددددّح تركيز التقرير على اهلجرة الريفية وأشددددددكاهلا املتعددة والدور اهلام الذي تؤدي  يف البلدا  النامية واملتقدمة  -14
على السددددواء. ويتناول التقرير دوااع اهلجرة الريفية وآثارها ويربز كي  أ  أولويات السددددياسددددات ذات الصددددلة باهلجرة الريفية 

 ى السياقات القطرية اليت تتطور باستمرار.تعتمد عل
 

، املدير العام املسددددددداعد إلدارة التنمية االقتصدددددددادية واالجتماعية يف املنظمة، Kostas Stamoulisوتوىّل السددددددديد  -15
 ، كبري ا رباء االقتصدددددددددددددداديني Andrea Cattaneoالسدددددددددددددديد  2018لعام تقرير حالة األغذية والزراعة . وقّدم النقاشإدارة 
 لني خرباء بارزين يف جمال اهلجرة وعاملني يف جمال التنمية وممث النقاشاريق ا رباء املشدددددددددددددداره يف  قد ضددددددددددددددمّ املنظمة. و  يف

 عن اجملتمع املدين والقطاع ا اص.
 

 وضّم اريق ا رباء كاًل من: -16
 

 السيدة Sandra Paola Alvarez ؛للهجرة، أخصائية يف جمال اهلجرة والتنمية، املنظمة الدولية 
 والسددددديد Bruno Losch أسدددددتاذ جامعي وأبرز خرباء االقتصددددداد السدددددياسدددددي، مركز التعاو  الدوي للبحوث ،

 ؛الزراعية من أجل التنمية
 والسيد Nadjirou Sall؛، األمني العام لشبكة منظمات املزارعني الريفيني واملنتجني الزراعيني يف غرب أاريقيا 
  والسددددددددددددديدةHlamalani Ngwenya ة اسدددددددددددددتشدددددددددددددارية يف التنمية الدولية، املنتدى العاملي للخدمات ، خبري

 .االستشارية الريفية، وأستاذة حماضرة يف جامعة الدولة احلرة يف جنوب أاريقيا
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 تنفيذ الرد   -تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي  -رابعاا
 

مشددددددددددددفوعة  -بعنوا  "تقييم ةنة األمن اليذائي العاملي: خطة العمل  CFS 2018/45/2درسددددددددددددت اللجنة الوثيقة  -17
 و تنفيدذ الرد على التقييم" على حن -بعنوا  "تقييم ةندة األمن اليدذائي العداملي  CFS 2018/45/3رشدددددددددددددروع قرار" والوثيقدة 

 امليسدددددددراين املشددددددداركني )أملانيا( بصدددددددفتهما  Oliver Mellenthin)الصدددددددني( والسددددددديد  Tian Jiani عرضدددددددتهما السددددددديدة ما
 العملية.هلذه 

 
 :اللجنةوإّ   -18
 

 )أملانيا(  Oliver Mellenthinوالسدددددددددددددديد )الصدددددددددددددني(  Tian Jiani السددددددددددددديدةأبدت تقديرها لكل من  )أ(

على قيامهما بتيسددددري وضددددع اللمسددددات األخرية على خطة العمل، ال سدددديما الرد على توصدددديات التقييم 
اليت مل تُعرض على اللجنددة يف دور ددا الرابعددة واألربعني وتنفيددذ الرد على  14و 13و 12و 11و 10و 7

 ؛التقييم وصواًل إىل انعقاد الدورة ا امسة واألربعني للجنة
 مشددددددددددددددفوعدددددددة رشددددددددددددددروع قرار" -وأقّرت "تقييم ةندددددددة األمن اليدددددددذائي العددددددداملي: خطدددددددة العمدددددددل  )ب(

 ؛(CFS 2018/45/2)الوثيقة 
( CFS 2018/45/3تنفيدددذ الرد على التقييم" )الوثيقدددة  -وأقّرت "تقييم ةندددة األمن اليدددذائي العددداملي  )ج(

 .ال تزال تشكل حجر الزاوية لعمل اللجنة 2009الصادرة يف عام اإلقرار بأّ  وثيقة اإلصالحات  مع
 

 -المسائل الحرجة والناشئة في مجالي األمن الغذائي والتغذية  -خامساا

 2023-2020نحو برنامج عمل متعدد السنوات استراتيجي للفترة 
 

 إّ  اللجنة: -19
 

أخذت علماً باآلراء اليت أُعرب عنها وباملسددددددددددددددائل اليت ميكن طرحها واليت مت اقرتاحها خالل اةلسددددددددددددددة  )أ(
( ةيتعلق باملسددددددددددددددائل احلرجة واملسددددددددددددددتجدة اليت سددددددددددددددتنظر ايها ةنة األمن اليذائي العاملي )اللجن ما يف
املتعدد السددنوات  إعداد برنامج العمل يف سدديالاملسددتقبل باعتبارها عنصددراً مهماً يف املناقشددات املقبلة  يف

 املقبل للجنة؛

صت بأ  تقرير تنفيذ تقييم ةنة األمن اليذائي العاملي، أو بومتاشياً مع اإلرشادات املدرجة يف امللحق باء  )ب(
اللجنة  اجملموعة االسددتشددارية وبدعم من أصددحاب املصددلحة املعنيني يفيقوم مكتح اللجنة، بالتعاو  مع 

 2023-2020 ورشددددداركتهم، ب عداد برنامج العمل املتعدد السدددددنوات للجنة األمن اليذائي العاملي للفرتة
 من أجل عرض  على اللجنة يف دور ا السادسة واألربعني للنظر اي  واملصادقة علي ؛

وى( ء الرايع املسددددددددددددتوى املعين باألمن اليذائي والتيذية )اريق ا رباء الرايع املسددددددددددددتوطلبت من اريق ا ربا )ج(
والتيذية:  بعنوا  "األمن اليذائي 2020حبلول الفصددددددددل األول من عام  عرضددددددددهاإجراء الدراسددددددددة التالية و 

 " بناء على االقرتاح الوارد يف القسدددددددددددددم الثال  من الوثيقة2030وضدددددددددددددع نّح سدددددددددددددردي عاملي ح  عام 
CFS 2018/45/4. 
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 آخر المعلومات عن مسارات عمل لجنة األمن الغذائي العالمي -سادساا

 والقرارات ذات الصلة
 

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

 
بعنوا  "اختصاصات إعداد ا طوط التوجيهية الطوعية بشأ  النظم  CFS 2018/45/06درست اللجنة الوثيقة  -20

بعنوا  "مسددددددددددارات عمل ةنة األمن اليذائي  CFS 2018/45/05اليذائية والتيذية للجنة األمن اليذائي العاملي" والوثيقة 
)سويسرا(، رئيسة  Liliane Ortegaمشروع قرار" على حنو ما عرضتهما السيدة  -العاملي بشأ  النظم اليذائية والتيذية 

 جمموعة العمل املفتوحة العلوية املعنية بالتيذية.
 

 :وإّ  اللجنة -21
 

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

اختصدددددداصددددددات إعداد ا طوط التوجيهية الطوعية للجنة بشددددددأ  النظم اليذائية والتيذية  صددددددادقت علىو  ب()
  ؛2025-2016دعماً لعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التيذية 

 ميعالتوجيهية، على أ  تكو  مفتوحة ةوأقّرت بأمهية إرسدددددداء عملية شدددددداملة تؤدي إىل اعتماد ا طوط  ()ج
حة املهتمني، وأ  تيسدددددددّرها أمانة اللجنة، بتوجي  من جمموعة العمل املفتوحة العلدددددددوية أصدددددددحاب املصدددددددل

  املعنية بالتيذية ورساعدة اريق مهام اين؛
وشدددددددت على األمهية القصدددددوى للتخطيط ملراحل التشددددداور تعزيزاً حل  املسدددددؤولية عن العملية وضدددددماناً  ()د

يف اللجنة إىل املشددددددددداركة بشدددددددددكل ااعل يف إعداد  لنجاحها، ودعت أصدددددددددحاب املصدددددددددلحة املعنيني كااة
 ا طوط التوجيهية الطوعية؛

ىل تواري إ ايها وإدراكاً منها لعدم توار األموال الكااية حالياً، دعت أعلددداء اللجنة وأصدددحاب املصدددلحة )ه(
نشدددددطة ألمن تطبيق عملية التقارب بني السدددددياسدددددات وضدددددما  تنفيذ مجيع ارا ميّكن املوارد املالية الكااية 

 املخطط هلا ضمن حدود املوارد املتاحة؛
ا طوط التوجيهيددة بشدددددددددددددددأ  النظم اليددذائيددة والتيددذيددة إلقرارهددا من قبددل اللجنددة يف دور ددا  عرضوطلبددت  )و(

 .2020السابعة واألربعني يف عام 
 

 :2030لجنة األمن الغذائي العالمي وخطة التنمية المستدامة لعام  )ب( -سادساا
 المنتدى السياسي الرفيع المستوىالمساهمات في 

 

بعنوا  "مشددددددددددددروع مسددددددددددددامهة ةنة األمن اليذائي العاملي يف املنتدى  CFS/2018/45/7درسددددددددددددت اللجنة الوثيقة  -22
 CFS 2018/45/8 Rev.1" والوثيقة 2019السدددياسدددي الرايع املسدددتوى بشدددأ  االسدددتعراض العاملي للتنمية املسدددتدامة لعام 

روع مشددد -: مسدددامهات اللجنة يف املنتدى السدددياسدددي الرايع املسدددتوى 2030بعنوا  "ةنة األمن اليذائي العاملي وخطة عام 
 )االحتاد األورويب(.  Willem Olthofالقرار"، على حنو ما عرضهما السّيد 
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 :ةوإّ  اللجن -23
 

ني وأشدددددددادت الفرتة الفاصدددددددلة بني الدورت أعربت عن تقديرها للعملية التشددددددداورية الشددددددداملة اليت نُفذت يف )أ(
 بالدور القيادي مليّسر هذه العملية؛

وأشددددددارت إىل اإلعالنات الوزارية الصددددددادرة عن منتدى األمم املتحدة السددددددياسددددددي الرايع املسددددددتوى املعين  )ب(
يق قواليت تعيد التأكيد على األمهية احلامسة للقلددددددددددداء على اةوع وحت 2018بالتنمية املسدددددددددددتدامة يف عام 

األمن اليذائي بالنسددددددبة إىل التنمية املسددددددتدامة وتشددددددري إىل الرسددددددائل األسدددددداسددددددية اليت ترّوج هلا ةنة األمن 
 اليذائي العاملي والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومن بينها مثاًل النظم اليذائية املسددددددددددددددتدامة واحلد 

 ؛صول على أغذية ميذية من صيار املنتجنيومحاية املوارد الطبيعية واحل األغذيةمن الفاقد واملهدر من 

 وأكدت من جديد التزامها بتكثي  اةهود لتشددددجيع العمل بالتوصدددديات املرتبطة بالسددددياسددددات الصددددادرة  )ج(
عن ةنة األمن اليذائي العاملي يف مجيع البلدا ، وذلك من أجل تعزيز اتسددددددددددال السددددددددددياسددددددددددات املرتبطة 

 باألمن اليذائي والتيذية؛

بعنوا  "مشددددددروع مسددددددامهة ةنة األمن اليذائي العاملي يف املنتدى  CFS/2018/45/7 الوثيقة ونظرت يف )د(
" باعتبارها أسدددداسدددداً 2019السددددياسددددي الرايع املسددددتوى بشددددأ  االسددددتعراض العاملي للتنمية املسددددتدامة لعام 

بشدددددددأ   2019 مالئماً ملسدددددددامهة ةنة األمن اليذائي العاملي يف املنتدى السدددددددياسدددددددي الرايع املسدددددددتوى لعام
 "متكني السددددددكا  وضددددددما  الشددددددمول واملسدددددداواة". والحظت اللجنة بوج  خاص أن  ال بد من إطالعها 

على آخر املعلومات املرتبطة بنتائج نقاشدددددددددات ةنة األمن اليذائي العاملي يف دور ا ا امسدددددددددة واألربعني 
د إىل اليذائي والتيذية، اليت تسددددددتنحصدددددداءات واالجتاهات الدولية املرتبطة باألمن الددددددالً عن أحدث اإل

تقارير عاملية كحالة األمن اليذائي والتيذية يف العامل على سدددددددددبيل املثال ال احلصدددددددددر، واليت يقوم املكتح 
 بوضع صييتها النهائية بعد عقد اجتماع مفتوح واحد أو أكثر؛

عراض للدورة يبات املتابعة واالسدددتوقررت، اسدددتناداً إىل توجيهات اةمعية العامة ل مم املتحدة بشدددأ  ترت ()ه
املقبلة من اجتماعات املنتدى السدددددياسدددددي الرايع املسدددددتوى املعين بالتنمية املسدددددتدامة، أ  تواصدددددل إرسدددددال 
إسهاما ا يف عمليات االستعراض املستقبلية للمنتدى السياسي الرايع املستوى املعين بالتنمية املستدامة 

 ؛2019ما بعد عام 

على الدورة السدددادسدددة واألربعني للجنة األمن اليذائي  2020شدددروع نح املسدددامهة لعام وطلبت عرض م ()و
رة تتلددمن عقد اجتماعني مفتوحني اثنني على أقصددى تقدير  ع مالعاملي، يف أعقاب عملية شدداملة وميسددّ

 إمكانية عقد مشاورات إلكرتونية؛ االستفادة من

قةع مسددددددددتوى مشدددددددداركتهم وشددددددددّجعت مجيع أصددددددددحاب املصددددددددلحة يف اللجنة على را ()ز ل  على خمت املنسددددددددّ
واسددددددتعراضددددددها، را يف ذلك عن طريق  2030املسددددددتويات يف عملية متابعة خطة التنمية املسددددددتدامة لعام 

عرض اةوانح املتصدددددددلة باألمن اليذائي ضدددددددمن عمليات االسدددددددتعراض الوطنية الطوعية، خالل اةلسددددددة 
 العامة للجنة.
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 وتشاطر أفضل الممارساتجيع المساءلة تش )ج( –سادساا
 
مراقاً  -بعنوا  "تشددددددجيع املسدددددداءلة وتشدددددداطر أالددددددل املمارسددددددات  CFS 2018/45/9 نظرت اللجنة يف الوثيقة -24

)جنوب أاريقيا(، رئيسدددة جمموعة العمل املفتوحة العلدددوية  Anne-Marie Moulton رشدددروع قرار"، كما قّدمتها السدددّيدة
 .املعنية بالرصد

 
 :وإّ  اللجنة -25
 

 أعربددت عن تقددديرهددا للعمددل الددذي أ زتدد  جمموعددة العمددل املفتوحددة العلددددددددددددددويددة املعنيددة بددالرصدددددددددددددددد وأثنددت  أ()
 الذي اضطلعت ب  رئيسة اجملموعة؛ الفّعالعلى الدور القيادي 

 (CFS 2017/44 REPORT القرارات الصدددددادرة عن اللجنة يف دور ا الرابعة واألربعني )الوثيقة حب وبعد  ب()
، طلبددت من CFS 2018/45/3 من امللحق جيم بددالوثيقددة 10)و(، والفقرة 34)ب( و34يف الفقرتني 

 املكتددددح أ  يسددددددددددددددعى، بددددالتشددددددددددددددددداور مع اجملموعددددة االسددددددددددددددتشددددددددددددددددداريددددة، واحلصددددددددددددددول عنددددد املقتلددددددددددددددى، 
 :على إسهامات إضااية من أجل

 
  امة مرةالعاإلشدددددددراف على التحلدددددددري ل حداث املواضددددددديعية العاملية اليت سدددددددتعقد خالل اةلسدددددددات 

 كل سنتني؛
  واإلشدددددددراف على التحلدددددددري ل حداث اهلاداة إىل تعزيز اعتماد التوصددددددديات األخرى للجنة يف جمال

السددددياسددددات ومتابعتها واسددددتعراضددددها وتشدددداطر التجارب واملمارسددددات اةيدة املتصددددلة باسددددتخدامها 
 السنوات؛ وتطبيقها على مجيع املستويات، من خالل عملية إعداد برنامج العمل املتعدد

  رهناً بتواار املوارد، لرصد توصيات 2019واإلشراف على التحلري للحدث الذي سيعقد يف عام ،
( وربط 2( االسددتثمار يف زراعة أصددحاب احليازات الصدديرية؛ )1اللجنة يف جمال السددياسددات بشددأ  )

ة، الثروة احليواني( والتنمية الزراعية املسدددتدامة را يف ذلك 3أصدددحاب احليازات الصددديرية باألسدددوال؛ )
 .خالل الدورة السادسة واألربعني للجنة

 
 حدث مواضيعي عالمي عن الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاء -سابعاا

 
، املدير العام املسدداعد، إدارة التنمية Kostas Stamoulis لت اةلسددة عروض رئيسددية من قبل كل  من السدديداخلّ  -26

 ، مقررة األمم املتحدة ا اصة املعنية باحلق يف اليذاء، والسيدةHilal Elver املنظمة؛ والسيدةاالقتصادية واالجتماعية يف 
Livia Pomodoro كرسدددددي اليونسدددددكو للحق يف اليذاء ورئيسدددددة مركز ميالنو لقانو  وسدددددياسدددددات األغذية. كما قدمت ،

 .خالل اةلسة ة بالرصد، عرضاً ، رئيسة جمموعة العمل املفتوحة العلوية املعنيAnne-Marie Moulton السيدة
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، نائح مدير املعهد األملاين حلقول اإلنسددا ، مجهورية أملانيا Michael Windfuhr وأشددرف على النقاش السدديد -27
 :االحتادية. وضّم اريق ا رباء كاًل من

 
 السيد Badrul Arefinدي ، بنيال، املدير العام لوحدة التخطيط والرصد يف جمال األغذية، وزارة األغذية. 
 والسيد Issiaka Bictogoاألمني التنفيذي للمجل  الوطين واألمن اليذائي، بوركينا ااسو ،. 
 والسدددددددديدة Elisa Maria Cadena Gaona نائح مدير الصددددددددحة التيذوية واألغذية واملشددددددددروبات، وزارة ،

 .الصحة واحلماية االجتماعية، كولومبيا
 والسيد Peter Schmidt التنمية املستدامة التابع للجنة األوروبية االقتصادية واالجتماعية؛، رئي  مرصد 
 والسيدة Ramona Duminicioiu علو ةنة التنسيق التابعة آللية اجملتمع املدين ومنسقة جمموعة العمل ،

 .املعنية بالرصد التابعة آللية اجملتمع املدين
 

 :وإّ  اللجنة -28
 

العاملي باعتباره ارصددددددددددددة لتبادل ا ربات والوقوف على اسددددددددددددتخدام وتطبيق رّحبت باحلدث املواضدددددددددددديعي  أ()
ا طوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سدددددددديال األمن اليذائي الوطين 

 )ا طوط التوجيهية(، كمسامهة يف رصد التقدم احملرز يف تنفيذ ا طوط التوجيهية؛
بعنوا  "التجارب واملمارسات  CFS 2018/45/Inf.19العامة الواردة يف الوثيقة وأخذت علًما باللمحة  )ب(

 اةيدددة يف جمدداي اسددددددددددددددتخدددام ا طوط التوجيهيددة الطوعيددة لدددعم اإلعمددال املطرد للحق يف غددذاء كدداف 
 املددوجددز والددعددنددددددداصدددددددددددددددر األسدددددددددددددددددددداسددددددددددددددديدددددددة"،  –يف سددددددددددددددديدددددددال األمددن الدديدددددددذائددي الددوطددين وتددطددبدديددقددهدددددددا 

بعنوا  "احلدث املواضدددديعي العاملي بشددددأ  ا طوط التوجيهية الطوعية  CFS 2018/45/Inf.20والوثيقة 
 لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سيال األمن اليذائي الوطين: ا طوط التوجيهية للدورة".

 
 تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن الشراكات المتعددة أصحاب  -ثامناا

 2030ي والتغذية وتحسينهما في إطار خطة عام المصلحة لتمويل األمن الغذائ
 

 إّ  اللجنة: -29
 

أثنت مع التقدير على عمل اريق ا رباء الرايع املسددددددددتوى من أجل إعداد التقرير عن الشددددددددراكات املتعددة  )أ(
والعرض الذي  2030أصدددددحاب املصدددددلحة لتمويل األمن اليذائي والتيذية وحتسدددددينهما يف إطار خطة عام 

، قائد اريق مشددددددروع اريق ا رباء الرايع املسددددددتوى، بشددددددأ  Moraka Nakedi Makhura قدم  السدددددديد
 القرائن السياساتية الرئيسية ذات الصلة اليت تلمنها التقرير؛

وأبدت أسددفها لعدم إتاحة التقرير يميع الليات الرمسية وطلبت إىل أمانة ةنة األمن اليذائي العاملي ااخاذ  )ب(
 ؛مزيد من التمويل ألغراض الرتمجة خطوات إضااية لتواري
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واقرتحت اسددددددددددتخدام تقرير اريق ا رباء الرايع املسددددددددددتوى هذا، را يف ذلك االسددددددددددتبيا  املراق ب ، كمنطلق  )ج(
الدروس بشدددددأ  الشدددددراكات يف ما بني أصدددددحاب املصدددددلحة  واسدددددتخالصلعملية متابعة ترّكز على املعارف 
 تفاصيل هذه العملية.  حتديدكتح امل طلبت مناملتعددين على نطاقات خمتلفة و 

 
 الممارسات الجيدة وتشاطر الدروس -تاسعاا

 
 الممارسات الجيدة وتشاطر الدروسالنظم الغذائية والتغذية:  )أ( –تاسعاا

 
ل خربات ية والتيذية ارصة لتبادائنظم اليذحول الالدروس شاطر املمارسات اةيدة وتبشأ  نظمت أتاحت جلسة  -30

امللموسة كوه صج شواغل التيذية يف التدخالت ذات الصلة وكذلك الر تعددة القطاعات اليت تداملالسياسات والربامج 
العالقة بني التيذية  يفارصة للنظر يف نقاط الدخول احملتملة و  تني السياسات القطاعية وعربها. ومثلتحقيق االتسال بل
 .15و 12و 11و 7و 6 األهداف التنمية املستدامة، ال سيماحمددة من أهداف أهداف و 
 
حظات الوأدلت ر. ةنظماملية يف ائنظم اليذال، مديرة شعبة التيذية و Anna Larteyالسيدة النقاش  على توأشرا -31

ليت خلح إليها انتائج عرضت اللتيذية، اليت املعنية با، منسقة ةنة األمم املتحدة الدائمة Stineke Oenemaااتتاحية السيدة 
أعقح . و 2018 حزيرا /التنمية املستدامة" الذي عقد يف نيويوره يف يونيوبأهداف "ربط التيذية بعنوا  اجتماع اريق ا رباء 

 قّدمها كل من: عروض ذلك 
 

 السددددددددددددديد Zhang Zhiqiang ،ية والرصدددددددددددددد والتقييم، ذغسدددددددددددددالمة األواصدددددددددددددفات نائح املدير العام، إدارة م
  الصحة الوطنية، الصني. هيئة

 السدددددددددددددديدة Kora Perlzweig ،الرقمية،كنولوجيات لتاعتماد االتنسدددددددددددددديق و و االسددددددددددددددرتاتيجية  رئي  شددددددددددددددعبة 
 االحتادية ل غذية والزراعة، أملانيا. الوزارة

  السيدةCindy Brown رئيسية شركة ،Chippewa Valley Bean Co Inc. 

  السيدةMarisa Macari ،مؤسسة حبوث الصحة اليذائية، ةمنسق El Poder de Consumidor. 

 
 : الممارسات الجيدة وتشاطر الدروس2030العالمي وخطة عام  لجنة األمن الغذائي )ب( –تاسعاا

 
ارصة  2030عام خطة لجنة و حول الالدروس شاطر املمارسات اةيدة وتلسة اليت نظمت بشأ  أتاحت اة -32

 2018ام لمنتدى السياسي الرايع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعلللبلدا  املشاركة يف االستعراض الوطين الطوعي 
قلاء التام لاج األمن اليذائي والتيذية والزراعة املستدامة يف السياسات لر يف إداليت استخلصتها دروس الو  اخربا بادل لت

 املستدامة.التنمية حتقيق اةوع و على 
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 رباء  وضّم اريق الربنامج األغذية العاملي.  نائح املدير التنفيذي ،Amir Abdulla وأشرف على النقاش السيد -33
 :كاًل من

 
  السدددددددديدةPatricia Rodriguez ، للجمهورية الدومينيكية لدى وكاالت  ةاملناوب ةالدائم ة، املمثلةمسددددددددتشددددددددار

 األمم املتحدة يف روما.

 السيد Gabriel Ferrero ، وزارة ا ارجية، إسبانيا. -سياسات التنمية املستدامة لاملدير العام 

  ول، املمثل الدائم املناوب ةمهورية السددددددددودا  لدى األسددددددددكرتري ، السدددددددديد أمحد األمني محيد األمنيالسدددددددديد
 وكاالت األمم املتحدة يف روما.

 
 المسائل األخرى -عاشراا 

 
 واألعضاء المناوبونالمكتب الجديد  -ألف

 
لق باجملموعة اإلقليمية ما يتع لجنة واألعلاء املناوبني يفالمكتح شكيلة وااقت اللجنة على التييري التاي يف ت -34

 ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب:
 

 علو مناوب هلااألرجنتني كعلو يف املكتح والربازيل ك. 

 
 واألربعين للجنة األمن الغذائي العالميالترتيبات الخاصة بالدورة السادسة  -باء

 
 2019 /تشرين الثاينأكتوبر 18إىل  14الفرتة من خالل   و عقد دور ا السادسة واألربعأوصت اللجنة بأ  تُ  -35
 دحيدّ و  املنظمة. اسية يفرئألجهزة الجتماعات ا يف اةدول الزمين املؤقت المبنّي و ه كمامنظمة يف روما،  الرئيسي للقر امل يف

 .للدورةنهائي املوعد ال ،بالتشاور مع رئي  اللجنة ،املدير العام
 

 اعتماد التقرير النهائي -جيم
 
 .2018 أكتوبر/تشرين األول 19 اعُتمد التقرير يوم اةمعة، -36
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 المرفق ألف
 

 جدول أعمال الدورة
 

 المسائل التنظيمية -أو لا 
 

 )الاخاذ قرار(اعتماد جدول األعمال واةدول الزمين  )أ(

 )لإلحاطة(علوية اللجنة  )ب(

  )الاخاذ قرار(تشكيل ةنة الصياغة  )ج(
 
 

 2018والتغذية في العالم لعام األمن الغذائي  حالة -ثانياا
 (واملناقشة )لإلحاطة

 
 البيانات االاتتاحية  )أ(

 عرض التقرير )ب(

 بيانات املندوبني )ج(

 مناقشة لفريق ا رباء )د(
 
 

 مناقشة لفريق الخبراءعرض و : 2018حالة األغذية والزراعة لعام  -ثالثاا
 (واملناقشة )لإلحاطة

 
 
 

 تنفيذ الرد   –تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي  -رابعاا
 (للمناقشة وااخاذ قرار)

 
 

نحو برنامج عمل متعدد السنوات  -المسائل الحرجة والناشئة في مجالي األمن الغذائي والتغذية   -خامساا
 2023-2020استراتيجي للفترة 

 (للمناقشة وااخاذ قرار)
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 آخر المعلومات عن مسارات عمل لجنة األمن الغذائي العالمي  -سادساا
 والقرارات ذات الصلة

 
 ار()للمناقشة وااخاذ قر إقرار اختصاصات التوجيهات املتعلقة بسياسات النظم اليذائية والتيذية  )أ(

 : املسامهات يف املنتدى السياسي الرايع املستوى2030ةنة األمن اليذائي العاملي وخطة عام  )ب(

 )للمناقشة وااخاذ قرار(
 وااخاذ قرار()للمناقشة تشجيع املساءلة وتشاطر أالل املمارسات  )ج(

 
 حدث مواضيعي عالمي عن الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاء  -سابعاا

 مناقشة(لل)لإلحاطة و 

 
 

تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة لتمويل األمن الغذائي   -ثامناا
 2030والتغذية وتحسينهما في إطار خطة عام 

 وااخاذ قرار()للمناقشة 
 

 الممارسات الجيدة وتشاطر الدروس  -تاسعاا
 )لإلحاطة واملناقشة(

 
 املمارسات اةيدة وتشاطر الدروسالنظم اليذائية والتيذية:  )أ(

 : املمارسات اةيدة وتشاطر الدروس2030ةنة األمن اليذائي العاملي وخطة عام  )ب(
 
 

 المسائل األخرى  -عاشراا 
 

 )الاخاذ قرار( واألعلاء املناوبو  املكتح اةديد )أ(
 )الاخاذ قرار(للجنة األمن اليذائي العاملي الرتتيبات ا اصة بالدورة السادسة واألربعني  (ب)
 )الاخاذ قرار(اعتماد التقرير النهائي  (ج)
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 باءالمرفق 
 

 العضوية في لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 أايانستا 
 اةزائر
 أنيوال

 األرجنتني
 أسرتاليا
 النمسا

 أذربيجا 
 جزر البهاما
 بنيالدي 
 بيالروس
 بلجيكا
 بنن

 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 
 البوسنة واهلرسك

 الربازيل
 بلياريا

 بوركينا ااسو
 بوروندي

 كابو اريدي
 كمبوديا
 الكامريو 

 كندا

 شيلي
 الصني

 كولومبيا
 الكونيو

 كوستاريكا
 كوت ديفوار

 كوبا
 قربص
 تشيكيا

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 الدامنره

 اةمهورية الدومينيكية
 إكوادور

 مجهورية مصر العربية
 السلفادور

 غينيا االستوائية
 إريرتيا
 إستونيا
 إثيوبيا

 االحتاد األورويب )منظمة علو(
 انلندا
 ارنسا

 غابو 
 أملانيا
 غانا

 اليونا 
 غواتيماال

 غينيا
 غيانا
 هاييت
 هنياريا
 آيسلندا
 اهلند

 إندونيسيا
 مجهورية إيرا  اإلسالمية

 العرال
 آيرلندا
 إسرائيل
 إيطاليا
 اليابا 
 األرد 
 كينيا

 الكويت
 قريغيزستا 
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 لبنا 
 ليسوتو
 ليبرييا
 ليبيا

 ليتوانيا
 لكسمربغ
 مدغشقر
 ماليزيا
 ماي

 موريتانيا
 املكسيك
 موناكو
 امليرب
 موزامبيق
 ناميبيا
 هولندا
 نيوزيلندا
 نيكاراغوا
 النيجر
 نيجرييا
 النرويج

 سلطنة عما 
 باكستا 

 بنما
 باراغواي

 بريو
 الفلبني
 بولندا

 الربتيال
 مجهورية كوريا

 رومانيا
 االحتاد الروسي

 ساموا
 سا  مارينو

 اململكة العربية السعودية
 السنيال
 سرياليو 
 سنيااورة
 سلوااكيا
 سلواينيا
 سليما جزر 

 جنوب أاريقيا
 جنوب السودا 

 إسبانيا
 سري النكا
 السودا 
 السويد
 سويسرا

 طاجيكستا 
 تايلند

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالاية السابقة
 تركيا
 أوغندا

 اإلمارات العربية املتحدة
 اململكة املتحدة

 مجهورية تنزانيا املتحدة

 الواليات املتحدة األمريكية
 أوروغواي
 البوليفارية( –)مجهورية انزويال 
 اليمن
 زامبيا

 زمبابوي
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 جيمالمرفق 
 

 الوثائقبقائمة لا
 

 البند من جدول األعمال العنوان الرمز
CFS 2018/45/1/Rev2 أوالً  جدول األعمال املؤقت 

CFS 2018/45/2 :عمددل خطددة ال تقييم ةنددة األمن اليددذائي العدداملي
 مشفوعة رشروع قرار

 رابًعا

CFS 2018/45/3 :ذ الرد على تنفي تقييم ةنة األمن اليذائي العاملي
 التقييم مشفوًعا رشروع قرار

 رابًعا

CFS 2018/45/4  2020أنشطة اريق ا رباء الرايع املستوى يف عام 
 معلومات أساسية ومشروع قرار - 

 

CFS 2018/45/5   مسدددارات عمل ةنة األمن اليذائي العاملي بشدددأ
 ية والتيذية مع مشروع قرارالنظم اليذائ

 سادًسا )أ(

CFS 2018/45/6  االختصداصدات املتعلقة ب عداد ا طوط التوجيهية
الطوعية بشدددددددأ  النظم اليذائية والتيذية الصدددددددادرة 

 عن ةنة األمن اليذائي العاملي

 سادًسا )أ(

CFS 2018/45/7  مشددددددددروع مسددددددددامهة ةنة األمن اليذائي العاملي يف
املنتدى السددددددددددددياسددددددددددددي الرايع املسددددددددددددتوى بشددددددددددددأ  

 2019االستعراض العاملي للتنمية املستدامة لعام 

 سادًسا )ب(

CFS 2018/45/8  2030ةنددة األمن اليددذائي العدداملي وخطددة عددام :
 -مسددددامهات املنتدى السددددياسددددي الرايع املسددددتوى 

 مشروع قرار

 سادًسا )ب(

CFS 2018/45/9  تشدددجيع املسددداءلة وتشددداطر أالدددل املمارسدددات– 
 مراًقا رشروع قرار

 سادًسا )ج(

CFS 2018/45/10  ملخح وتوصدددددددددددددديددددددات تقرير اريق ا رباء الرايع
املسددددددددددددددتوى املعين بددداألمن اليدددذائي والتيدددذيدددة عن 
الشددددددراكات املتعددة أصددددددحاب املصددددددلحة لتمويل 

طار خطة إاألمن اليذائي والتيذية وحتسددينهما يف 
 2030عام 
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CFS 2018/45/Inf.1/Rev.1 اةدول الزمين املؤقت  
CFS 2018/45/Inf.2/Rev.1 أوال جدول األعمال التفصيلي املؤقت 

CFS 2018/45/Inf.3 أوال قائمة الوثائق 
CFS 2018/45/Inf.4 العلددددددددددددددويدددددددة يف ةندددددددة األمن اليدددددددذائي العددددددداملي 

 (2018أكتوبر/تشرين األول  )يف
 )ب(أوال 

CFS 2018/45/Inf.5 أواًل )ب( قائمة املندوبني واملشاركني واملراقبني 
CFS 2018/45/Inf.6 أوال )ب( بيا  االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب 
CFS 2018/45/Inf.7 أواًل )ب( بيا  رئي  ةنة األمن اليذائي العاملي 
CFS 2018/45/Inf.8  أواًل )ب( املتحدة أو من ميثّل بيا  األمني العام ل مم 
CFS 2018/45/Inf.9 أواًل )ب( بيا  املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 

CFS 2018/45/Inf.10  بيددا  رئي  الصددددددددددددددندددول الدددوي للتنميددة الزراعيددة
 من ميثّل  أو

 أواًل )ب(

CFS 2018/45/Inf.11  بيدددا  املددددير التنفيدددذي لربندددامج األغدددذيدددة العددداملي
 من ميثّل  أو

 أواًل )ب(

CFS 2018/45/Inf.12 ع بيددا  رئي  اللجنددة التوجيهيددة لفريق ا رباء الراي
 املستوى املعين باألمن اليذائي والتيذية

 أواًل )ب(

CFS 2018/45/Inf.13  2018حالة األمن اليذائي والتيذية يف العامل لعام 
 سبتمرب/أيلول( 11)مت إطالل التقرير يف  -

 ثانًيا

CFS 2018/45/Inf.14  سددديتم إطالل  2018حالة األغذية والزراعة لعام(
 أكتوبر/تشرين األول( 15التقرير يف 

 ثالثًا

CFS 2018/45/Inf.15  ن حالة حملة ع -تقييم ةنة األمن اليذائي العاملي
 تنفيذ خطة العمل

 رابًعا

CFS 2018/45/Inf.16  رابًعا 2023-2020اسرتاتيجية االتصاالت 
CFS 2018/45/Inf.17 ين املذكرة الثانية لفريق ا رباء الرايع املسدددددددددتوى املع

باألمن اليذائي والتيذية بشددددددددأ  املسددددددددائل احلرجة 
 والناشئة يف جماي األمن اليذائي والتيذية

 خامًسا

CFS 2018/45/Inf.18  التقرير املرحلي السددددددددددددددنوي للجندددة األمن اليدددذائي
 2018العاملي لعام 

 سادًسا )ب(
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CFS 2018/45/Inf.19  التجارب واملمارسدددددات اةيدة يف جماي اسدددددتخدام
ا طوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد 
للحق يف غذاء كاف يف سدددددددددددددديال األمن اليذائي 

 املوجز والعناصر األساسية –الوطين وتطبيقها 

 سابًعا )أ(

CFS 2018/45/Inf.20  احلدددددث املواضدددددددددددددديعي العدددداملي بشدددددددددددددددددأ  ا طوط
التوجيهيدددة الطوعيدددة لددددعم اإلعمدددال املطرد للحق 
يف غذاء كاف يف سددددددددديال األمن اليذائي القطري 

 ا طوط التوجيهية للجلسة -

 )ب( سابًعا

CFS 2018/45/Inf.21  الشددددددراكات املتعددة أصددددددحاب املصددددددلحة لتمويل
األمن اليذائي والتيذية وحتسددينهما يف إطار خطة 

 2030عام 

 ثامًنا

CFS 2018/45/Inf.22  النظم اليدددذائيدددة والتيدددذيدددة: املمدددارسددددددددددددددددات اةيددددة
 جمريات اةلسة -وتشاطر الدروس 

 تاسًعا )أ(

CFS 2018/45/Inf.23  2030ةنددة األمن اليددذائي العدداملي وخطددة عددام: 
 املمددددددارسدددددددددددددددددددات اةيدددددددة وتشددددددددددددددددددداطر الدددددددروس:

 جمريات اةلسة

 تاسًعا )ب(

   
 


