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الصـــــــــــــفحة اإللكرتونية اخلاصـــــــــــــة بالدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي، ووثائق الدورة، والتطبيق اخلاص 
 بالدورة الرابعة واألربعني للجنة

 
 wifi2internetكلمة السر:   "WiFi" :(guest_internet( يف املنظمة الشبكة الالسلكية للنفاذ إىل

 
حداث ، مبا يف ذلك اجلدول الزمين لألاملعلومات اخلاصة بالدورةآخر ميكن االطالع على املزيد من املعلومات األساسية وعلى 

 .الصفحة اإللكرتونية اخلاصة بالدورة الرابعة واألربعني للجنة اجلانبية، على
 

 .ائمة الوثائققويف ما يتعلق بوثائق املعلومات األساسية للدورة، مبا يف ذلك جدول األعمال واجلدول الزمين، يرجى الرجوع إىل 
 

-وأما يف ما خيص اللوحات اإللكرتونية واهلواتف احملمولة، فريجى اســــــــــــــتخدام التطبيق اخلاص بالدورة الرابعة واألربعني للجنة 
 الرابط على الصفحة اإللكرتونية اخلاصة بالدورة الرابعة واألربعني قبل أسبوع من انعقادها. تاحوسي

 
 ربعني للجنةموعد ومكان انعقاد اجتماعات الدورة الرابعة واأل

 13:00 - 10:00 الساعة الفرتة الصباحية: •
 18:00 – 15:00 الساعة فرتة بعد الظهر: •
 20:00إىل الساعة  18:30أكتوبر/تشرين األول: جلسة مسائية من الساعة  11األربعاء  •

 
 األغذية والزراعة، روما، إيطاليا.، منظمة Aالطابق الثالث، املبىن -عقد مجيع اجتماعات اجللسة العامة للجنة يف القاعة الكربى تُ 
 

فتح ضي للمنظمة. وستُ الطابق األر الكائن يف ألربعني للجنة يف البهو الرئيسي وسينظم سوق املعلومات اخلاص بالدورة الرابعة وا
ألول عند أكتوبر/تشـــرين ا 13يوم اجلمعة  حىتأكتوبر/تشـــرين األول و  9من صـــباح يوم االثنني  8:30الســـاعة  اعتبارًا منأبوابه 

 .15:00الساعة 
 

 ختضري جلنة األمن الغذائي العاملي
متاشــياً مع مبادرة "خضــرنة األمم املتحدة الزرقاء" الرامية إىل جعل اجتماعات األمم املتحدة أكثر مراعاة للبيئة، ســتكون الدورة 
الرابعة واألربعون للجنة مقتصـــدة يف اســـتخدام الورق. وعلى غرار الســـنوات املاضـــية، ســـتكون مجيع وثائق املعلومات األســـاســـية 

. وسيكون من املمكن، عند الطلب، طباعة الوثائق من مكتب الوثائق الكائن اإللكرتونية بنسختهامتاحة الصادرة عن اللجنة 
الســــــــــــــاعة  أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول من 13إىل  9، الطابق األول) على امتداد الفرتة من Aيف مركز كوريا خلدمات املؤمتر (املبىن 

 مساًء. وميكن للراغبني يف احلصول على نسخ مطبوعة إما: 18:00صباحاً إىل الساعة  8:30
 

 التوجه شخصياً إىل مكتب الوثائق وطلب النسخ اليت حيتاجون إليها؛ •
مع إيضــــاح رقم الوثيقة واللغة املطلوبة والتوجه بعد ذلك الســــتالمها.  Print@fao.org-44cfsأو الكتابة مســــبقاً إىل  •

 .يف قائمة الوثائقوميكن االطالع على أرقام الوثائق 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/plenary/cfs44/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/
mailto:cfs44-Print@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/
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 األعمال التفصيلي املؤقت جدول

 قرار)(التخاذ المسائل التنظيمية  -أوًال 
 تماد جدول األعمال واجلدول الزميناع (أ)

 عضوية اللجنة (ب)
 تشكيل جلنة الصياغة (ج)

 
 وثائق املعلومات األساسية:

CFS 2017/44/1 جدول األعمال املؤقت 
CFS 2017/44/Inf.1 اجلدول الزمين املؤقت 
CFS 2017/44/Inf.2 (هذه الوثيقة) جدول األعمال التفصيلي املؤقت 

 
 لجنة األمن الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة - ثانًيا

وأهداف التنمية املســتدامة والطريقة اليت ميكن للجنة  2030كرَّس أول يوم من اجتماعات اللجنة خلطة التنمية املســتدامة لعام يُ 
 املساعدة يف حتقيقها.من خالهلا 

 
 البيانات االفتتاحية (أ)

 (لإلحاطة)
 التالية أمساؤهم، أو من ينوب عنهم، ببيانات افتتاحية موجزة مدهتا مخس دقائق:سيديل األشخاص 

 السيدة أمرية قرناص، رئيسة اللجنة، البيان االفتتاحي •
، Fabrizio Hochschild، وبيان للســــــــيد António Guterresرســــــــالة فيديوية لألمني العام لألمم املتحدة، الســــــــيد  •

 األمني العام املساعد لألمم املتحدة للتنسيق االسرتاتيجي
 السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة •
 وق الدويل للتنمية الزراعية، رئيس الصندGilbert F. Houngboالسيد  •
 ، املدير التنفيذي لربنامج األغذية العامليDavid Beasleyالسيد  •
، رئيس اللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية Patrick Caronالســــــــيد  •

 (فريق اخلرباء الرفيع املستوى)
 رها ميّسر بشأن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العاملكلمة رئيسية ومناقشة يدي (ب)

 (لإلحاطة واملناقشة)
  ، مقدمة برامج يف هيئة اإلذاعة الربيطانية (يب يب سي)، تيسري هذه املناقشة. Lucy Hockingsتتوىل السيدة 

https://www.google.it/search?q=Ant%C3%B3nio+Guterres&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MErJLosHAGXRs4INAAAA
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 لجمهورية غانا السابق، الرئيس John Agyekum Kufuor الكلمة الرئيسية: السيد
 الغذائية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةالنظم 

 من خالل النظم الغذائية املستدامة: دور القيادة القطرية واحلوكمة العاملية 2030إجناز خطة عام 
 

لقضاء على اجلوع. وسينصب تركيز كلمته اهو أحد قادة العامل الذين أخذوا بزمام قيادة جهود  John Agyekum Kufuorالسيد 
 ميع.تتمكن من حتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية للجلالرئيسية على دور احلوكمة والقيادة يف حتويل النظم الغذائية 

 
 الزراعية التنمية اقتصاديات شعبةمدير نائب ، Marco Sanchez Cantilloالسيد 

 الغذائي والتغذية يف العاملحالة األمن 
عة، مع ول أليشــــمل ، 2017ســــبتمرب/أيلول  15شــــر يف يف العامل، الذي نُ والتغذية تقرير حالة األمن الغذائي  إن مرة شــــراكة موســــّ

دوق منظمة األغذية والزراعة والصـــــــنبكل من منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيســـــــيف) ومنظمة الصـــــــحة العاملية اآلن  التحاق
 الطويل األجل يف أن االجتاه التنازيلمن  حمذرا اخلطر ناقوس العام هذا تقرير ويدقدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. ال

 .هقد انعكس مسار قصور التغذية قد توقف على ما يبدو، ورمبا 
 

 والري في اليمن الزراعة وزير الميسري، أحمد بن أحمد السيد لمعالي بيان

 اإلصغاء إىل األشد تضررا من اجملاعات الوشيكة
 

يا وجنوب نيجري  شـــــــرقهناك أربعة بلدان خمتلفة تواجه خطر جماعة وشـــــــيكة يهدد عشـــــــرات املاليني من األشـــــــخاص يف مشال 
املندوبني  عباطالالســـــودان والصـــــومال واليمن مبســـــتويات غري مســـــبوقة من اجلوع. وســـــيقوم ممثل عن أحد هذه البلدان األربعة 

على الوضـــع الســـائد يف امليدان وتســـليط الضـــوء على التحديات األكثر جســـامة اليت تعرتض ســـبيل إحراز تقدم يف جمايل األمن 
وبعد الكلمة الرئيســـــية واملالحظات األولية من متحدثني آخرين، ســـــيشـــــجع امليســـــر  الغذائي والتغذية حىت يف أوقات األزمات.

ية املنبثقة عن بشـــــــأن القضـــــــايا واملواضـــــــيع الرئيســـــــمن جهة أخرى ، وبني املتحدثني واملندوبني جهةومن  التفاعل بني املتحدثني
مناقشــــة اجللســــة العامة، يتوقع اإلصــــغاء إىل آراء اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وأصــــحاب املصــــلحة اآلخرين وخالل . ةاملناقشــــ

لة مبوضــــوع وجيهة ووثيقة الصــــ كلماهتمحلرص على أن تكون  إلقاء مداخالت باإلضــــافة إىل أعضــــاء اللجنة. وعلى الراغبني يف 
 تسىن إتاحة أكرب قدر ممكن من التفاعل.تلكي  النقاش

 
ملتابعة واســتعراض التقدم احملرز يف املنتدى الســياســي  2018ضــع اللمســات األخرية على عمليت عام لو وإن هذه املناقشــة مهمة 

 ة املستدامة. الرفيع املستوى املعين بالتنمي

 وثائق املعلومات األساسية:
CFS 2017/44/Inf.14 ألمن الغذائي والتغذية يف العاملحالة ا 

  



 CFS 2017/44/Inf/2 Rev.4 للدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي جدول األعمال التفصيلي املؤقت
 

Page 4 of 14 

 2030الدروس املستخلصة من تنفيذ خطة عام  (ج)
 (لإلحاطة واملناقشة)

 
دعيت احلكومات الوطنية اليت شـــــاركت يف عمليات االســـــتعراض الوطنية الطوعية يف إطار املنتدى الســـــياســـــي الرفيع املســـــتوى 

ن متصــــــلة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املســــــتدامة، يســــــتحســــــ نيويورك إىل إرســــــال إســــــهاماتاملعين بالتنمية املســــــتدامة يف 
وطنيني. وأرسلت أذربيجان وبلجيكا وإثيوبيا وإندونيسيا وإيطاليا والسويد إسهامات إعدادها بالتشارك مع أصحاب املصلحة ال

 ).CFS 2017/44/Inf.15وثيقة املعلومات األساسية ( ترد يف
 

، األمني العام املساعد لتنسيق السياسات والشؤون املشرتكة بني Thomas Gassويف إطار مناقشة تفاعلية حتت إشراف السيد 
رة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة، سيطلب من ممثلي البلدان اليت أرسلت إسهامات اإلحاطة الوكاالت، إدا

 لثغراتوا ة إىل العقباتباإلضـــــاف األوىل، والنتائج الرئيســـــية الوطنية االســـــرتاتيجيات بشـــــأن علما بإجياز ببعض التجارب الوطنية
 .اآلن حىت خلصةاملست والدروس مواجهتها تاليت مت السياساتجمال  يف
 

د املمارسات من أجل إقامة حوار وحتدي اأو تكملتهاآلراء اليت مت االستماع إليها شجَّع املندوبون بعد ذلك على الرد على وسيُ 
 إلقاء بيانات رمسية خالل هذه اجللسة.  من غري املتوقعاجليدة والتحديات اليت ينبغي التصدي هلا. و 

 
وميكن للمســامهات املقبلة للجنة يف عمليات االســتعراض اليت جيريها املنتدى الســياســي الرفيع املســتوى املعين بالتنمية املســتدامة 

ا للتفكري يف أجنع الســــبل االســــرتشــــاد بنتائج هذه اجللســــة اليت ميكن  بأكرب أن تدعم ن خالهلا ماليت ميكن للجنة أن تفيد أيضــــً
 اليت تبذهلا البلدان للقضاء على اجلوع وسوء التغذية.اجلهود قدر من الفعالية 

 وثائق املعلومات األساسية:
CFS 2017/44/Inf.15  للتنمية املستدامة 2030الدروس املستخلصة من تنفيذ خطة عام 

 
واملســـامهة  2017: انطباعات املنتدى الســـياســـي الرفيع املســـتوى يف عام 2030جلنة األمن الغذائي العاملي وخطة عام  (د)

 2018يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 
 (الختاذ قرار)

 
تســــاهم اللجنة، كجزء من قرارها القاضــــي بوضــــع حتقيق أهداف التنمية املســــتدامة يف صــــلب عملها، يف املتابعة واالســــتعراض 

ني للتقدم احملرز يف بلوغ أهداف التنمية املســتدامة عن طريق إرســال إســهامات إىل املنتدى الســياســي الرفيع املســتوى عند يالعامل
االقتضـــــاء. وتســـــعى هذه اجللســـــة، اليت ختتتم أعمال اليوم املكّرس ألهداف التنمية املســـــتدامة، إىل مناقشـــــة النتائج املنبثقة عن 

للجنة الدعم الذي تقدمه إىل البلدان وتســــريع وترية أثره من أجل تعزيز اوكيفية  2017لعام  املنتدى الســــياســــي الرفيع املســــتوى
   ا.املضي قدمً 



 CFS 2017/44/Inf/2 Rev.4 للدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي جدول األعمال التفصيلي املؤقت
 

Page 5 of 14 

"القضـــاء على الفقر وتشـــجيع الرفاهية يف عامل متغري"  2017اســـتعراض املنتدى الســـياســـي الرفيع املســـتوى لعام  كان موضـــوعو 
 1يورك، ورّكز على عمليات اســـــتعراض معمق ألهداف التنمية املســـــتدامة يف نيو  2017يوليو/متوز  19إىل  10خالل الفرتة من 

. وإن األعضـــاء وأصـــحاب املصـــلحة مدعوون إىل مناقشـــة نتائج اســـتعراض املنتدى اليت أيدهتا اللجنة 17و14و 9و 5و 3و 2و
اإلعالن  النتائج، يفمبســـــــــامهة مت بلورهتا من خالل عمليات وأنشـــــــــطة شـــــــــاملة. كما أن اللجنة مدعوة إىل النظر، ضـــــــــمن هذه 

ة، ، من خالل زيادة املشـــــاركة والتنســـــيق وغري ذلك من األنشـــــطالشـــــبل اليت متّكن اللجنةاملنبثق عن املنتدى ومناقشـــــة  الوزاري
 وترية التزامات البلدان. تسريع

 
مبوضـــوع "التحول من أجل إقامة جمتمعات  2018وســـتنظم بعد ذلك مناقشـــة للموافقة على مســـامهة اللجنة يف اســـتعراض عام 

مســـتدامة وقادرة على الصـــمود". وإن األعضـــاء وأصـــحاب املصـــلحة مدعوون إىل النظر يف الســـبل الكفيلة ببقاء القضـــايا ذات 
دامة تتصــدر جدول األعمال من خالل التشــديد على الروابط القائمة بني اللجنة الصــلة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املســت

. وتستند هذه املناقشة إىل وثيقة أعدهتا جمموعة العمل املفتوحة العضوية 17و 15و 12و 11و 7و 6وأهداف التنمية املستدامة 
(االحتاد األورويب)، على أســاس  Willem Olthof املعنية بأهداف التنمية املســتدامة خالل فرتة ما بني الدورات، برئاســة الســيد

 عرض على اللجنة الختاذ قرار بشأ�ا. توجيهات بشأن السياسات صادرة عن اللجنة، وتُ 
 
 يف املســامهةإعداد  ،2018 عام يف ،اليت ســيتّم من خالهلا عمليةال على االتفاق واملشــاركني لجنةال أعضــاءمن  ســيطلب أخريا،و 

 ".املساواةالشمول و  وضمانناس ال متكني" موضوع ضمن 2019 عامل السياسي الرفيع املستوى استعراض املنتدى

 وثائق املعلومات األساسية:
CFS 2017/44/2  مع مشروع قرار- 2018مسامهة جلنة األمن الغذائي العاملي يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 

 
 والتغذيةلجنة األمن الغذائي العالمي  -اثالثً 

 يكَرس اليوم الثاين من دورة اللجنة للتغذية.
 

 تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى عن التغذية والنظم الغذائية  إطالق (أ)
 (لإلحاطة واملناقشة)

 
ة وضـــــــــع اللمســـــــــات األخرية على جمال م، إىل املكتب مه2015أوكلت اللجنة، خالل دورهتا الثانية واألربعني املنعقدة يف عام 

الرتكيز لتقرير عن "التغذية والنظم الغذائية"، قّدمته خالل الدورة رئيســـــــــــة فريق املشـــــــــــروع التابع لفريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــتوى، 
 ، وطلبت منه إعداد هذا التقرير. Jessica Fanzoالسيدة 

 
اين املعين لتقارير الســــــــــــابقة لفريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــتوى واملؤمتر الدويل الثواســــــــــــتناداً إىل األعمال واملبادرات اجلارية، مبا فيها ا

، جيّمع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى املعارف املســـــتّقلة املبنية على األدلة احلالية واملتاحة بشـــــأن 2030بالتغذية وخطة عام 
يف جمال  يســّلط الضــوء على الثغرات يف املعارف، وحيّدد االنعكاســاتالعالقة الديناميكية القائمة بني التغذية والنظم الغذائية، و 

   السياسات لتوجيه التغيريات الالزمة إلعادة تشكيل النظم الغذائية لتحسني التغذية ومتكني نظم غذائية صحية.

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017
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 وثائق املعلومات األساسية:
CFS 2017/44/Inf.16  نظم الغذائيةباألمن الغذائي والتغذية عن التغذية والتقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين 

 
 آخر املعلومات عن املؤمتر الدويل الثاين املعىن بالتغذية (ب)

 (لإلحاطة واملناقشة)
 

مشـــــــاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض ، اســـــــرتاتيجية "2016أقّرت اللجنة، يف دورهتا الثالثة واألربعني املنعقدة يف عام 
) اليت تتوخى أن يؤدي عمل اللجنة إىل تعزيز اجلهود العاملية املبذولة يف جمال التغذية على  9/43/2016CFS" (الوثيقة بالتغذية

التقارب بني الســــياســــات؛ وتبادل الدروس املســــتخلصــــة واملمارســــات  يوه امتداد ثالث وظائف مرتابطة يعزز بعضــــها البعض
 اجليدة؛ وتعقب التقّدم احملرز يف جمال التغذية.

 
وحتت إطار الوظيفة الثالثة لتعقب التقّدم احملرز، وافقت اللجنة على إتاحة فضــــــاء ملناقشــــــة التقدم احملرز يف تنفيذ الســــــياســــــات 

بداية عملية رفع التقارير ذات الصــــــــــــلة باملؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية خالل الدورة واإلجراءات ذات الصــــــــــــلة باللجنة مع 
 الرابعة واألربعني وبعد ذلك كل سنتني خالل عقد العمل من أجل التغذية.

 
، Chizuru Nishidaوالسيدة ة يف منظمة األغذية والزراعة، النظم الغذائي، مديرة شعبة التغذية و Anna Lartey السيدةوستتوىل 

منســقة شــؤون املشــورة العلمية والســياســاتية اخلاصــة بالتغذية يف إدارة التغذية من أجل الصــحة والتنمية، منظمة الصــحة العاملية، 
عرض التقدم احملرز يف عملية متابعة التزامات املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية ويف تنفيذ عقد العمل من أجل التغذية. وإن 

عضـــــاء اللجنة وأصـــــحاب املصـــــلحة فيها مدعوون إىل مناقشـــــة التقدم احملرز وأخذه بعني االعتبار يف ضـــــوء عمل اللجنة املقبل أ
 اخلاص بتقارب السياسات يف جمال التغذية.

 وثائق املعلومات األساسية:
CFS 2017/44/Inf.17 عقد تنفيذ ذلك يف امب بالتغذية، املعين الثاين الدويل املؤمتر متابعة بشأن املرحلي التقرير 

 التغذية أجل من للعمل املتحدة األمم
 
 املمارسات اجليدة وتشاطر الدروس لتحسني التغذية  )ج(

 (لإلحاطة واملناقشة)
 

 ، مقدمة برامج يف هيئة اإلذاعة الربيطانية (يب يب سي)، تيسري هذه اجللسة.Lucy Hockingsتتوىل السيدة 
 

الدروس املســتخلصــة وســتتشــاطر املمارســات اجليدة بني احلكومات وأصــحاب املصــلحة اآلخرين بشــأن  وســتناقش هذه اجللســة
االستثمارات من أجل نظم غذائية صحية كمسامهة يف تنفيذ الوظيفة املتعلقة بتبادل الدروس املستخلصة حتت إطار اسرتاتيجية 

 "مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذية".
 

http://www.fao.org/3/a-mr186a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr186a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr186a.pdf
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نداء مفتوحا . وقد كان هذا الاملنتدى العاملي املعين باألمن الغذائي والتغذيةومت إصـــدار نداء عاملي لتقدمي مســـامهات من خالل 
 ممن ســــامهوابلدا. وســــيتوىل فريق  28من األمثلة اليت مشلت  34وتلقى  2017مايو/أيار  19 وحىتأبريل/نيســــان  11من اعتبارًا 

مناقشتها. وميكن تم فيها دعوة املندوبني أيضا إىل تبادل جتارهبم و تائل األساسية يف مناقشة تفاعلية يف النداء العاملي إبراز الرس
 لعمل اللجنة املقبل املتصل بالسياسات يف جمال التغذية االسرتشاد بالنتائج املنبثقة عن هذه املناقشة.

 املعلومات األساسية: وثائق
CFS 2017/44/Inf.18 املمارسات اجليدة وتشاطر الدروس لتحسني التغذية: االستثمارات من أجل النظم الغذائية الصحية 

 
 جهود جلنة األمن الغذائي العاملي للنهوض بالتغذية مبا يف ذلك عقد العمل من أجل التغذية  (د)

 (الختاذ قرار)
 

اجللســــــة األخرية بشــــــأن يوم التغذية خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنة، يطلب من اللجنة أن تؤكد باعتبار هذه اجللســــــة هي 
األســــــــاس الذي يقوم عليه عمل اللجنة بشــــــــأن التغذية ومســــــــامهتها يف اجلهود اجلماعية املبذولة حتت إطار عقد األمم املتحدة 

لطويل ملفتوحة العضــــوية املعنية بالتغذية اليت يرتأســــها الســــيد خالد اللعمل من أجل التغذية، على حنو ما أعدته جمموعة العمل ا
(مصـــــــــر). وباالســـــــــتناد إىل املناقشـــــــــات اليت جرت على امتداد اليوم املكّرس للتغذية، تدعى اللجنة على وجه اخلصـــــــــوص إىل 

ئة البيئات املواتية إلقامة ل هتياســــتعراض القضــــايا الرئيســــية اليت ينبغي إعطاؤها األولوية حتقيقا للتقارب بني الســــياســــات من أج
نظم غذائية مســتدامة وصــحية. وســيطلب من اجللســة العامة تقدمي توجيهات إىل جمموعة العمل املفتوحة العضــوية نظرا إىل أ�ا 

 تواصل عملها يف فرتة ما بني دورات املقبلة.

 وثائق املعلومات األساسية:
CFS 2017/44/3 ي للنهوض بالتغذية مبا يف ذلك عقد العمل من أجل جهود جلنة األمن الغذائي العامل

 مشروع قرار -التغذية 
CFS 2017/44/Inf.19/Rev.1 ملخصاتاملتعلقة بالتغذية خالل فرتة ما بني الدورات: اللجنة  أنشطة 

 
 التقارب بين السياسات -رابًعا 

 احلراجة املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية (أ)
 والختاذ قرار)(للمناقشة 

 
تســـــــاهم الغابات واألشـــــــجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بطرق متعددة. فهي توفر اخلشـــــــب والطاقة واألغذية ومنتجات 
أخرى. وتولد الدخل وختلق فرص عمل لكثري من األشـــــخاص، األشـــــد ضـــــعفا منهم يف كثري من األحيان. كما تقدم خدمات 

ون حتقيق األمن الغذائي والتغذية على األجل الطويل، مبا يف ذلك املياه وتنظيم دورة الكربنظم إيكولوجية حيوية بالنســــــــــــبة إىل 
ومحاية التنوع البيولوجي. وختتلف هذه املســــــــــامهات باختالف أنواع الغابات وطريقة إدارهتا. ويؤدي الطلب املتزايد والتنافســــــــــي 

 ر على األمن الغذائي والتغذية.على األراضي والغابات واألشجار إىل حتديات وفرص جديدة ويؤث
 

http://www.fao.org/fsnforum/ar
http://www.fao.org/fsnforum/ar
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، رئيس فريق املشروع التابع لفريق اخلرباء الرفيع املستوى، حملة عامة عن أهم األدلة ذات Terence Sunderlandوسيقدم السيد 
اص ، مع إيالء اهتمام خ2017الصـــلة بالســـياســـات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى الذي صـــدر يف يونيو/حزيران 

(ســــويســــرا)، مقرر  François Pythoudإىل اجملاالت اليت وجدت فيها أدلة واســــتجابات ســــياســــاتية متباينة، وســــيعرض الســــيد 
ة. نتائج الســــــياســــــاتية املقرتحة للجنة لكي تقّرها اجللســــــة العامالعملية اللجنة اخلاصــــــة بتقارب الســــــياســــــات بشــــــأن الغابات، 

جلنة الغابات، كيف ميكن االسـتعانة بعمل اللجنة يف سـياق العمل اجلاري الذي تقوم به  السـيد أكرم شـهّيب، رئيسوسـيناقش 
  جلنة الغابات.

 
ويتوقع أن تقر اجللســـــــة العامة للجنة توجيهات نتائج ســـــــياســـــــاتية بشـــــــأن احلراجة املســـــــتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. 
وســــتمكن هذه اجللســــة من إجراء مناقشــــة تطلعية تركز على كيفية معاجلة القضــــايا الرئيســــية الواردة يف تقرير فريق اخلرباء الرفيع 

اســــــاتية النامجة عن ذلك، ومناقشــــــة التجارب والدروس املســــــتخلصــــــة يف تطبيق �ج خمتلفة. املســــــتوى وتوجيهات اللجنة الســــــي
 ويشجع املشاركون على تقدمي آرائهم بشأن كيفية تفعيل التوجيهات السياساتية اليت ستقّرها اللجنة. 

 وثائق املعلومات األساسية:
CFS 2017/44/4 حقيق األمن الغذائي والتغذيةمشروع توصيات مقرتحة بشأن احلراجة املستدامة لت 
CFS 2017/44/5  موجز وتوصــــيات تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية بشــــأن احلراجة

 املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية
CFS 2017/44/Inf.20  ة املستدامة من أجل والتغذية بشأن احلراجتقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي

 األمن الغذائي والتغذية
 
 نتائج منتدى متكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية  )ب(

 (الختاذ قرار)
 

 للجميع. الغذائي األمن حتقيق يف املتمثلة اللجنة رؤية حتقيق إىل بالنسبة حمورية أمهية املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة تكتسي
 يشـــاركون الذين لســـكانا حياة وحتســـني الطبيعية املوارد وإدارة الزراعية اإلنتاجية وحتســـني التغذية مســـتويات رفع إىل يؤدي وهذا

 اجلنسني بني املساواة دونب الغذائي األمن حتقيق إىل سبيل وال الريفية. املناطق يف القرار صنع عملية يف نصفةوم كاملة  مشاركة
 الريفية. للمرأة والسياسي واالجتماعي االقتصادي والتمكني

 
ية منظمة األغذيف  منتدى عن متكني املرأة يف ســـــــــياق األمن الغذائي والتغذية، 2017ســـــــــبتمرب/أيلول  25وعقدت اللجنة، يف 

روما. وخالل املنتدى، ناقش أصـــحاب املصـــلحة يف اللجنة الصـــكوك القانونية والســـياســـاتية اليت ُحّددت على أ�ا يف ، والزراعة
اعة وقطاع األغذية الزراعية، وكذلك الفجوات واحلواجز مهمة على حنو خاص ضـــمن ســـياق التحديات اليت يواجهها قطاع الزر 

 اليت تعيق عملية إحراز التقدم يف متكني املرأة اقتصاديا وحتقيق املساواة بني اجلنسني.
 

http://www.fao.org/cfs/home/events/womensempowerment/en/
http://www.fao.org/cfs/home/events/womensempowerment/en/
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لتنمية املرأة  Leitana Nehan، املديرة التنفيذية لوكالة Helen Hakenaوخالل هذه اجللســة، وبعد كلمة رئيســية تلقيها الســيدة 
  ، بابوا غينيا اجلديدة، سيطلب إىل اللجنة مناقشة النتائج الصادرة عن املنتدى وإقرارها.)Bougainvilleغانفيل (يف بو 

 
 

 وثائق املعلومات األساسية:
CFS 2017/44/7  منتدى جلنة األمن الغذائي العاملي بشـــــــــــــأن متكني املرأة يف ســـــــــــــياق األمن الغذائي والتغذية-

 مع مسودة نتائج ملخص الرئيس
CFS 2017/44/Inf.21 منتدى جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن متكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية 

 
 التوّسع احلضري والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية  )ج(

 (الختاذ قرار)
 

، منتـــدى عن التوســــــــــــــع احلضــــــــــــــري والتحول الريفي 2016عقـــدت اللجنـــة، خالل دورهتـــا الثـــالثـــة واألربعني املنعقـــدة يف عـــام 
واالنعكاســـات على األمن الغذائي والتغذية من أجل التوصـــل إىل فهم أفضـــل للقضـــايا املطروحة وحتديد اجملاالت الرئيســـية اليت 

 ياسات واألدوار اليت ميكن أن تضطلع هبا اللجنة.ينبغي إيالء اهتمام خاص هلا على مستوى الس
 

والنهج بة املكتســــــــــــإىل إقرار نتائج عمل ما بني الدورات الذي ظل يركز على التعّلم من التجارب وســــــــــــتدعى اللجنة هذا العام 
 جمموعة عمل يف يف ســـــــــياق تغري الديناميكيات الريفية احلضـــــــــريةعاجلة األمن الغذائي والتغذية ملالفعالة يف جمال الســـــــــياســـــــــات 

(هولندا). وســـتدعى اللجنة إىل مناقشـــة حمور تركيز عمل العام  Hans Hoogeveenصـــة برئاســـة الســـيد عضـــوية خمصّـــ المفتوحة 
املقبل واالتفاق عليه. وســــيتيح هذا البند فرصــــة ألصــــحاب املصــــلحة يف اللجنة ملواصــــلة اســــتكشــــاف ومناقشــــة أحدث نتائج 

على آخر التطورات احلاصلة وعلى وجهات نظر أصحاب املصلحة بشأن اجملاالت ذات األولوية  االطالعالبحوث من خالل 
  ضمن موضوع التوسع احلضري والتحول الريفي يف ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية.

 
 وثائق املعلومات األساسية:

CFS 2017/44/6  والنهج الفعالة  الريفية احلضرية: التجاربمعاجلة األمن الغذائي والتغذية يف سياق تغري الديناميكيات
 مع مشروع قرار -يف جمال السياسات 

 
 

 آخر المعلومات عن مسارات عمل اللجنة وأنشطتها -خامًسا
  2019-2018برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة  (أ)

 (الختاذ قرار)
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الدويل واحلكومي الدويل الشــمويل األول ألصــحاب املصــلحة للعمل معا من أجل كفالة األمن حتتاج اللجنة، باعتبارها املنتدى 
 الغذائي والتغذية للجميع، إىل رؤية واضحة املعامل للمستقبل.

 
(بنغالديش) جمموعة العمل املفتوحة العضــــــوية املعنية بربنامج العمل املتعدد الســــــنوات.  Mafizur Rahmanوقد ترأس الســــــيد 

اهلدف الرئيســـــــــــي هلذه اجملموعة يف حتديد القضـــــــــــايا اهلامة يف جمال األمن الغذائي والتغذية اليت تتطلب اســـــــــــتجابة عاملية ومتثل 
اختيار جمموعة من املواضــــــــيع واألنشــــــــطة اليت تربز بفعل أمهيتها بالنســــــــبة إىل جدول األعمال الدويل، ومتاشــــــــيها مع والية  ويف

تني ومشلت امليدان، وتوافقها مع املوارد املتوقعة. ويعترب برنامج العمل املقرتح مثرة عملية استغرقت سناللجنة، وتأثريها احملتمل يف 
أعضـــــاء اللجنة وأصـــــحاب املصـــــلحة فيها الذين أتيحت هلم فرص شـــــىت للمســـــامهة يف إعداده من خالل الوســـــائل اإللكرتونية 

  واالجتماعات املفتوحة.
 

مع مراعاة عبء العمل احلايل يف اللجنة وباالســـتناد إىل افرتاضـــات  2019-2018الســـنوات للفرتة وقد أُعد برنامج العمل املتعدد 
مالية واقعية لضـــــــــــــمان تنفيذه الكامل طوال فرتة الســـــــــــــنتني. إال أن املوارد املقدرة الالزمة تتجاوز بالفعل املســـــــــــــامهات املتوقعة من 

 لزراعــة والصـــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة وبرنــامج األغــذيــة العــاملي)؛الوكــاالت اليت توجــد مقــارهــا يف رومــا (منظمــة األغــذيــة وا
يعين أنه ينبغي ســــــــــــد الفجوة املالية احلالية من أجل كفالة تنفيذ برنامج العمل. وهذا يشــــــــــــمل عمل فريق اخلرباء الرفيع  ما وهو

صـــــحاب املصـــــلحة من غري الدول يف أ دعم مشـــــاركةلوكذلك التمويل  الطوعية،املســـــتوى الذي ميول بالكامل من املســـــامهات 
عمل اللجنة. ومتثل اجللســـة العامة فضـــاًء مناســـبا ألعضـــاء اللجنة وأصـــحاب املصـــلحة فيها ملناقشـــة كيفية معاجلة هذه املســـألة 

املســـــــامهات، متاشـــــــيا مع القرار املعتمد خالل الدورة الثالثة واألربعني القاضـــــــي بتشـــــــجيع مجيع أعضـــــــاء اللجنة على  والنظر يف
 ميزانية اللجنة مبوارد غري خمصصة من خارج امليزانية. سامهة يفامل
 

الذي حيدد األهداف والنتائج املتوقعة وســــــبل  2019-2018ومن املتوقع أن تقّر اللجنة برنامج عملها املتعدد الســــــنوات للفرتة 
 ألنشطة اليت ستنفذ خالل السنتني القادمتني.املقّدرة لتكاليف الحتقيقها و 

 املعلومات األساسية:وثائق 
CFS 2017/44/8  امشــــــــــــفوعً  2019-2018برنامج العمل املتعدد الســــــــــــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 

 مبشروع قرار
CFS 2017/44/Inf.22  2017التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي لعام 

 
 حتديث دوري -والتغذية اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي  (ب)

 (الختاذ قرار)
يكمن هدف اإلطار االســــــرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية (اإلطار االســــــرتاتيجي) الذي وضــــــعته اللجنة يف توفري إطار 

اإلطار  ويســــــتهدف شــــــامل ومرجع بالنســــــبة إىل االســــــرتاتيجيات والســــــياســــــات واإلجراءات اخلاصــــــة باألمن الغذائي والتغذية.
يهية يف جمال السياسات، مع مراعاة األطر واخلطوط التوجكافة أعمال اللجنة  مع ي صانعي القرارات والسياسات وجيسرتاتيجاال

 والعمليات األخرى املوجودة.
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(الربازيل)،  Fernanda Tansiniوســـــــــتقدم رئيســـــــــة جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــــوية املعنية باإلطار االســـــــــرتاتيجي، الســـــــــيدة 
التحــديــث الــدوري األول لإلطــار االســــــــــــــرتاتيجي لكي تقرّه اللجنــة. وهــذا يــأيت بنــاء على قرار اختــذتــه اجللســـــــــــــــة العــامــة للجنــة 

 .2017-2016وعلى املؤشرات الواردة يف برنامج عمل اللجنة للفرتة  2013 عام يف
 

ديدة ســــتعراض هادف إلدراج التطورات الرئيســــية اجلونتيجة لعملية شــــاملة اســــتغرقت ســــنتني، اختذ التحديث الدوري شــــكل ا
 جعله أقصرلتبسيط مضمونه و  4، وإلجراء حتديث تقين طفيف للقسم 3جمال األمن الغذائي والتغذية، وال سيما يف القسم  يف

ونية رت وحتســــــني إمكانية اســــــتخدامه وفعاليته. ومن النتائج األخرى للتحديث الدوري لإلطار االســــــرتاتيجي إنشــــــاء نســــــخة إلك
 يسهل استخدامها ونشرها.

 
ر اإلطار أصــحاب املصــلحة يف اللجنة يف نشــية مســامهة وســتكون اجللســة العامة أيضــا فرصــة لتبادل اآلراء واألفكار بشــأن كيف

 القرارات والسياسات يف بلدا�م. صانعياالسرتاتيجي وتيسري استخدامه من جانب 
 ق املعلومات األساسية:وثائ

 النسخة اإللكرتونية لإلطار االسرتاتيجي العاملي 
CFS 2017/44/9  مشروع قرار -حتديث دوري لإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية 

CFS 2017/44/10  2017نسخة عام  -الغذائي والتغذية اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن 
 
 رصد كفاءة جلنة األمن الغذائي العاملي )ج(

 (الختاذ قرار)
(أوغندا) يف االتفاق على كيفية  Robert Sabiitiمتثلت والية جمموعة العمل املفتوحة العضـــــوية املعنية بالرصـــــد برئاســـــة الســـــيد 

االسـتمرار يف رصـد تنفيذ اخلطوط التوجيهية والتوصـيات بشـأن السـياسـات الصـادرة عن اللجنة بشـكل منتظم، مع اسـتخالص 
الدروس من احلدث املواضـــيعي العاملي األول عن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــأن احلوكمة املســـؤولة حليازة األراضـــي ومصـــايد 

 والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين الذي عقد خالل الدورة الثالثة واألربعني للجنة. األمساك 
 

ويُقرتح عقد أحداث مواضــــــيعية عاملية مرة كل ســــــنتني يف اجللســــــة العامة من أجل تقييم التجارب واملمارســــــات اجليدة املتعلقة 
يعية لصــــادرة عن اللجنة. ويف ما يلي األحداث املواضــــباســــتخدام وتطبيق اخلطوط التوجيهية والتوصــــيات بشــــأن الســــياســــات ا

 العاملية املقرتح تنظيمها:
عمال املطرد للحق يف غذاء  اإلاخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل  - )2018الدورة اخلامســــــــــــــة واألربعون للجنة ( •

 يف سياق األمن الغذائي الوطين كافٍ 
 العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدةإطار  - )2020الدورة السابعة واألربعون للجنة ( •
 املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية - )2022الدورة التاسعة واألربعون للجنة ( •

 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/onlinegsf/ar/
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سـاس أرصـد توصـيات اللجنة األخرى بشـأن السـياسـات من خالل عقد أحداث على جمموعة العمل املفتوحة العضـوية تقرتح و 
ص، بالنظر إىل أمهية رصـــــد هذه التوصـــــيات ومســـــامهته احملتملة يف جدول األعمال العاملي حول األمن الغذائي والتغذية،  خمصـــــّ

  وتوافر املوارد.

 وثائق املعلومات األساسية:
CFS 2017/44/11  رصـــــــد تنفيذ املنتجات الرئيســـــــية للجنة بشـــــــأن الســـــــياســـــــات وتوصـــــــيات اللجنة األخرى بشـــــــأن

 مشروع قرار -السياسات 
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 االستجابة للتقييم المستقل للجنة األمن الغذائي العالمي -سادًسا
 (الختاذ قرار)

 
 CFS(الوثيقة   2017مت بتكليف من اللجنة إجراء تقييم مســــــــــــــتقل ملدى فعالية إصــــــــــــــالح اللجنة، أجنز يف أبريل/نيســــــــــــــان 

2017/44/Inf.23(. الوثيقـــــة توصــــــــــــــيـــــة لتحســــــــــــــني جـــــدوى اللجنـــــة وفعـــــاليتهـــــا وكفـــــاءهتـــــا  14التقييم  اواقرتح هـــــذ)CFS 

2017/44/Inf.23( واشـــــرتك يف تيســـــري هذه العملية الســـــيد خالد الطويل (مصـــــر) والســـــيد .Jón Erlingur  (آيســـــلندا) اللذين
 عّينهما املكتب.

 
الذي و ) CFS 2017/44/12 Rev.1(لجنة التقرير املشــــــــــــــاورة إلعداد الرّد على تقييم  املصــــــــــــــادقة علىوإن اللجنة مدعوة إىل 

 مابشــــأن  ا. ويطلب من اللجنة تقدمي توجيهاهت9و 8و 6و 5و 4و 3و 2و 1يتضــــمن مشــــاريع قرارات وردودا على التوصــــيات 
 يلي:
 ؛تطبيق الردود على التوصيات اليت تناوهلا تقرير املشاورة •
طوط اهتمام خاص لكيفية تعزيز اســــــــــــــتخدام وتطبيق اخل، مع إيالء وتطبيقها ردود على التوصــــــــــــــيات املتبقيةإعداد ال •

 التوجيهية والتوصيات بشأن السياسات الصادرة عن اللجنة على املستوى القطري.
 

. وســـيعقب ذلك Angela Besterاجللســـة بعرض للنتائج والتوصـــيات الرئيســـية، تقدمه مديرة التقييم، الســـيدة  وف ُتســـتهلّ وســـ
لوضع الصياغة وخارطة الطريق  9و 8و 6و 5و 4و 3و 2و 1 عن الرد على التوصيات نياملشاركن يامليسر كل من مه  عرض يقدّ 
 ملصــــــــادقة علىابشــــــــأن القضــــــــايا املذكورة أعاله و  تتقدمي توجيهاطة العمل ردا على التقييم. وســــــــتدعى اللجنة إىل النهائية خل
  القرارات.

 وثائق املعلومات األساسية:
CFS 2017/44/12/Rev.1  تقرير املشاورة إلعداد الرّد على تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي 

CFS 2017/44/Inf.23 التقييم املستقل للجنة األمن الغذائي العاملي 
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 المسائل الحاسمة والناشئة بالنسبة إلى األمن الغذائي والتغذية -سابعاً 
 (لإلحاطة واملناقشة)

 
، من فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــتوى 2015طلبت اللجنة، خالل دورهتا الثانية واألربعني اليت انعقدت يف أكتوبر/تشـــــــــــرين األول 

إعداد نســخة ثانية من "مذكرة عن املســائل احلامسة والناشــئة بالنســبة إىل األمن الغذائي والتغذية" قّدمها رئيس اللجنة التوجيهية 
. وســــــيســــــتخدم ذلك كنقطة انطالق ملناقشــــــة األولويات املقبلة اليت ميكن للجنة Patrick Caronالســــــيد  التابعة لفريق اخلرباء،

ومت االســرتشــاد هبا يف وضــع الصــيغة  2017النظر يف معاجلتها. وقد صــدرت مذكرة فريق اخلرباء الرفيع املســتوى يف أبريل/نيســان 
ا (أ) من جدول األعمال). وســــتخضــــع للمزيد من املناقشــــة خالل هذه  النهائية لربنامج العمل املتعدد الســــنوات (البند خامســــً

اجللســــــــــــة األخرية للدورة الرابعة واألربعني للجنة قبل اعتماد التقرير النهائي. وال يتوقع اختاذ أي قرار أو إعداد أي موجز رمسي، 
ناقشـــــات ملناقشـــــة لالســـــرتشـــــاد هبا يف مفاهلدف هو إجراء نقاش مفتوح وصـــــريح. وميكن اســـــتخدام املذكرة واآلراء املنبثقة عن ا

 بني الدورات املقبلة بشأن املواضيع اليت تقتضي اهتمام اللجنة. ما
 
 بعض ،ملعما تقوم به من  إىل ســـــــــتنادباال بإجياز،املنظمة  عرضتســـــــــ ،والناشـــــــــئة احلامسة املســـــــــائل عن ذكرةامل مناقشـــــــــة بعدو 

 .قبلاملستاللجنة يف  مناقشاتمن أجل تنوير  الغذائي واألمن الغذائية لنظمإىل ا بالنسبة والتوقعات االجتاهات

 وثائق املعلومات األساسية:
CFS 2017/44/Inf.24 مذكرة فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية عن املسائل احلامسة والناشئة 
CFS 2017/44/Inf.25 مستقبل األغذية والزراعة 

 
 األخرى المسائل -ثامناً 

 (الختاذ قرار)الرتتيبات اخلاصة بالدورة اخلامسة واألربعني  (أ)
  (الختاذ قرار)انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب واألعضاء املناوبني  (ب)
 (الختاذ قرار)اعتماد التقرير النهائي  (ج)

 
تخاب الرئيس اجلديد وأعضـــاء املكتب وان 2018ســـيجري البّت يف الرتتيبات اخلاصـــة بالدورة اخلامســـة واألربعني للجنة يف عام 

 واملناوبني.
 

 وسيعتمد التقرير النهائي للدورة.

 وثائق املعلومات األساسية:
CFS 2017/44/Inf.26 انتخاب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 

 


