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A

  لجنة األمن الغذائي العالمي
  واألربعون الخامسةالدورة 

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

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

الممارسات الجيدة وتشاطر الدروس: 2030لجنة األمن الغذائي العالمي وخطة عام 
مجريات الجلسة - 

كان املوضوع الرئيسي هذا العام الجتماع املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة "التحّول حنو   -1
ت اجلهود لجمتمعات مســـــــتدامة وقادرة على الصـــــــمود". وعرض ســـــــّتة وأربعون بلًدا اســـــــتعراضـــــــاته الوطنية الطوعية اليت تناو 

  .2030املبذولة يف سبيل حتقيق خطة عام 

ومثة رابط وثيق بني األمن الغذائي والتغذية والزراعة املســــــــــتدامة وكّل من املوضــــــــــوع الرئيســــــــــي العام لالســــــــــتعراض   -2
هدفًا واخلاضعة الستعراض معمق هذا العام: املياه والصرف الصحي  17من أهداف التنمية املستدامة البالغ عددها   وستة

)؛ أمناط 11)؛ واملدن واملســــتوطنات البشــــرية (اهلدف 7)؛ والطاقة املســــتدامة واحلديثة للجميع (اهلدف 6للجميع (اهلدف 
 ارة الغابات على حنو)؛ واســــتخدام النظم اإليكولوجية الربية على حنو مســــتدام وإد12إســــتهالك وإنتاج مســــتدامة (اهلدف 

)؛ والشراكة 15مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي (اهلدف 
  ).17العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة (اهلدف 

تـدى الطوعي للمنوقـد دعـت جلنـة األمن الغـذائي العـاملي البلـدان املشــــــــــــــــاركـة يف عمليـات االســـــــــــــــتعراض الوطين   -3
ا خالل الدورة اخلامسة واألربعني للجنة لعرض اجلهود اليت بذلتها يف سبيل حتقيق املقاصد  2018 عام يف إىل تشاطر جتار

  .2030املتصلة باألمن الغذائي والتغذية يف خطة عام 
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  الغرض من هذه الجلسة  -أّوًال 
  
راض نقاش تفاعلي مع بعض البلدان املشاركة يف االستع الغرض من هذه اجللسة هو متكني اللجنة من اخلوض يف  -4

الوطين الطوعي بشــــأن الدروس املســــتخلصــــة يف جمال إدماج األمن الغذائي والتغذية والزراعة املســــتدامة ضــــمن الســــياســــات 
كة يف ر الرامية إىل القضـــــــــاء التام على اجلوع وحتقيق التنمية املســـــــــتدامة. وســـــــــوف تتيح هذه الدورة مســـــــــاحة للبلدان املشـــــــــا

ا يف هذه اجملاالت احلامسة. وســــــــــيندرج النقاش يف ســــــــــياق املراجع  االســــــــــتعراض الوطين الطوعي للتعمق يف تشــــــــــاطر جتار
التوجيهية الســياســاتية للجنة وغريها من الصــكوك الســياســاتية احلكومية الدولية اليت تســاهم يف وضــع أو تنفيذ الســياســات 

  .حتقيق أهداف التنمية املستدامة الوطنية املتكاملة مبا جيعلنا أقرب إىل
  

  مناقشة لفريق الخبراء  -ثانًيا
  
  .اهللا، املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي سيدير اجللسة السيد أمري عبد  -5
  
م يف جمال   -6 وســـــيطلب من اخلرباء من البلدان املشـــــاركة يف االســـــتعراض الوطين الطوعي تقدمي عرض موجز لتجار

  .سياسي متسق ومشّجع حبيث ال يتم فيه إغفال أحدبناء مناخ 
  
وســــــــــيشــــــــــجع املندوبون على الرد على ما مسعوه أو اســــــــــتكماله من أجل إقامة حوار وحتديد املمارســــــــــات اجليدة   -7

والتحديات اليت ينبغي مواجهتها. وميكن االســــــــــــرتشــــــــــــاد بنتائج هذه اجللســــــــــــة يف املســــــــــــامهات القادمة للجنة يف عمليات 
منتدى السياسي الرفيع املستوى، وميكن هلا أن تشكل مصدر إهلام لزيادة اإلمعان يف أجنع الطرق اليت ميكن االستعراض لل

  .للجنة من خالهلا أن تؤازر جهود البلدان للقضاء على اجلوع وسوء التغذية


