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 لجنة األمن الغذائي العالمي

 واألربعون الخامسةالدورة 
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

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

 الطوعية لدعم اإلعمال المطردالحدث المواضيعي العالمي بشأن الخطوط التوجيهية 
 للحق في غذاء كاف في سياق األمن الغذائي القطري: الخطوط التوجيهية للدورة

 المالحظات االفتتاحية

 ســــــــــيرتك الكلمة للســــــــــيدةاجللســــــــــة مث  (اللجنة)، ، رئيس جلنة األمن الغذائي العامليMario Arveloســــــــــيفتتح الســــــــــيد 
Anne-Marie Moulton  ،احلدث كي تقّدم ل(جنوب أفريقيا) اليت ترأس جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد

العاملي املواضــــــــيعي حول اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف ســــــــياق احلق يف األمن 
 الغذائي الوطين (اخلطوط التوجيهية).

 التحضيرات -أّوًال 

ق هذا احلدث، جدول األعمال واألهداف والنتائج املتوقعة وحملة Michael Windfuhrســـيحدد الســـّيد  -1 ، منســـّ
 عامة عن املعلومات الواردة يف اإلسهامات املقدمة.

 سيقّدم العروض الرئيسية كل من:و  -2

 .بشأن احلق يف الغذاء ةاألمم املتحدة اخلاص ةمقرر ، Hilal Elver ةالسيد •
ورئيســـة مركز ميالنو لقانون وســـياســـات  كرســـي اليونســـكو للحق يف الغذاء، Livia Pomodoroوالســـيدة •

 األغذية.
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 والممارسات الجيدة التجاربتبادل  -ثانياً 
 الخبراءفريق  عروض -ألف

 
، مع 2018اســـــــــتناداً إىل اإلســـــــــهامات املقّدمة قبل األول من يونيو/حزيران  اختيار األعضـــــــــاء يف فريق اخلرباءمت  -3

ية املتعددة أصـــــــحاب املصـــــــلحة واليت تعرض خمتلف املســـــــتويات (الوطن الفعالياتتتناول إعطاء األولوية لإلســـــــهامات اليت 
حاب املصــــلحة الغذائي العاملي وأصــــ جلنة األمنأعضــــاء  جتاربواإلقليمية والعاملية)، لضــــمان التمثيل اإلقليمي وإبراز تنوع 

 اجلنساين. ومراعاة التنوع
 

 األعضاء في فريق الخبراء األعضاء في فريق الخبراء

 ممثل عن احلكومة بوركينا فاسو

 ممثل عن احلكومة بنغالديش

 ممثل عن احلكومة كولومبيا

 جهاز إقليمي اللجنة األوروبية االقتصادية واالجتماعية

 اجملتمع املدين عن آليةممثل  آلية اجملتمع املدين

 
وسيعرض األعضاء يف فريق اخلرباء املشاركون حملة موجزة عن جتارهبم مع الرتكيز بوجه خاص على التحديات اليت  -4

متت مواجهتها والنتائج اليت مت حتقيقها واملمارســـــــــات اجليدة. وســـــــــُيطلب من األعضـــــــــاء يف فريق اخلرباء الذين شـــــــــاركوا يف 
) أن CFS 2016/43/7على املســــتوى العاملي (انظر الوثيقة  فعاليات تتماشــــى مع اختصــــاصــــات تنظيم أحداث مواضــــيعية

يعرضــــــــوا كيفية مســــــــامهتهم يف هذه التجارب. وســــــــتعرض آلية اجملتمع املدين تقريرها بشــــــــأن اســــــــتخدام اخلطوط التوجيهية 
 وتطبيقها على املستوى العاملي.

 
ناقش كذلك كيفية ط التوجيهية. وســـــيوســـــيناقش من مثّ فريق اخلرباء كيفية مســـــامهة جتاربه يف حتقيق هدف اخلطو  -5

 ارتباط جتاربه بنتائج اإلسهامات اليت اتبعت �جاً مماثًال عند تنفيذ اخلطوط التوجيهية.
 

 الجلسة العامة مناقشات -باء
 
إن املشـــاركني مدعوون إىل طرح أســـئلتهم على األعضـــاء يف فريق اخلرباء عقب تقدمي العروض وإبداء مالحظاهتم  -6

 استناداً إىل جتارهبم.عليها 
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 اختتام الجلسة -ثالثًا
 
ق مداوالت اجللســــــة مع الرتكيز على التقّدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية ويف حتقيق هدفها  -7 ســــــيلّخص املنســــــّ

 األساسي مبا يف ذلك أوجه جناحها والقيود والتحديات واملمارسات اجليدة املرتبطة هبا.
 
األمن الغذائي العاملي احلدث وســـيعرض االســـتنتاجات اليت ســـُتحال إىل جلنة الصـــياغة ليتم وســـيختتم رئيس جلنة  -8

 تضمينها يف التقرير النهائي.
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