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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 

 

 
 

 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 األربعونو احلادية الدورة

 "إحداث أثر فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 1034أكتوبر/تشرين األول  38-31روما، إيطاليا، 

 جدول األعمال التفصيلي املؤقت

 
 

 )الختاذ قرار( املسائل التنظيمية -أواًل
 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين )أ(

 العضوية يف اللجنة  )ب(

 تشكيل جلنة الصياغة   )ج(
 

 )لإلحاطة( األربعني للجنة األمن الغذائي العاملياحلادية وللدورة  التحضري -ثانيًا
 

 بيان أمني عام األمم املتحدة )يؤكد الحقًا( )أ(

رؤساء كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الددول  للتنميدة الزراعيدة وبمندامغ األغذيدة       بيانات )ب(

 العامل  ورئيس اللجنة التوجيهية لفميق اخلرباء المفيع املستوى

 بيان رئيس جلنة األمن الغذائ  العامل  )ج(
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 )لإلحاطة واملناقشة( 1024حالة انعدام األمن الغذائي يف عام  -ثالثًا
 

الغاية من هذا البند هو إطالع جلنة األمن الغذائ  العامل  على حالة انعدام األمدن الغدذائ  يف العداوس وسديقد م      

التقميدم عدددًا مدن املؤتدمات      وسديعمض  س1024حالة انعدام األمن الغذائ  يف العداو لعدام    عن تقميمالعمض استنادًا إىل 

 القطمية اليت تمّكز على حوكمة األمن الغذائ س احلالةودراسات لقياس اجلوع وانعدام األمن الغذائ  

 

 التقارب بني السياسات -رابعًا
 

بشأن املسائل المئيسية املتعّلقة باألمن الغذائ  والتغذية، مبا يتماتى مدع   اتا البند إىل توفري توجيهسعى هذي 

   تعزيز التقارب بني السياساتس يفدور جلنة األمن الغذائ  العامل  

 

 السياسات عن ةمستدير موائد (أ)
 

يف جمدال   ملموسدة  وضدع تويديات  للمسداهمة يف   وجدوهم  مفتوح  نقاش تشجيعيكمن اهلدف من هذا البند يف  

 تنظم فيها اللجنةس وستعقد مائدتان مستديمتان حول املوضوعني التاليني: اتسياسال
 

 يف سياق النظم الغذائية املستدامة األغذيةالفاقد واملهدر من  (2)

 دور مصايد األمساك وتمبية األحياء املائية املستدامة يف حتقيق األمن الغذائ  والتغذية (1)
 

فميق اخلرباء المفيع املستوى املعدين  لتقميمًا تتضمن علومات أساسية موثائق  مثةمستديمة،  وبالنسبة لكل مائدة 

 قماراتسإطارًا مقرتحًا للباألمن الغذائ  والتغذية و
 

 السياسات بشأناملوائد املستديمة : "2، يمجى االطالع على امللحق اجللسةاملعلومات بشأن تكل هذه ملزيد من  

 "للمندوبنيخطوط توجيهية  -جلنة األمن الغذائ  العامل  يف 

 

 )لإلحاطة واملناقشة( نقاشاتال - 2 اجلزء

 )الختاذ قرار( حمصلة التوصيات بشأن السياسات - 1 اجلزء

 

 )الختاذ قرار( االستثمارات الزراعية املسؤولةمبادئ  )ب(
 

إقمار "مبادئ االستثمارات الزراعيدة املسدؤولة"، الديت تعكدس نتدائغ عمليدة تشداورية         سوف ُيطلب إىل اللجنة 

 تاملة على املستويني العامل  واإلقليم  بعدد قدمار اتذتدن جلندة األمدن الغدذائ  العدامل  يف دورتهدا التاسدعة والدثالثني          

 س1021عام 
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 )الختاذ قرار( األزمات املمتدة ظل نعدام األمن الغذائي يفبرنامج العمل املعين بالتصدي ال )ج(
 

ظدل  نعددام األمدن الغدذائ  يف    بمنامغ العمل املعين بالتصد  ال" اعتماد إطار قمار بشأن سوف ُيطلب إىل اللجنة 

املفاوضات ويعمب عن الدعم للجنة األمن الغدذائ  العدامل  مدن أجدل     يبني الطميق إىل األمام بالنسبة إىل  "األزمات املمتدة

 سموايلة وإمتام العملية

 

 نة األمن الغذائي العامليجل معوالروابط التنسيق  -خامسًا

 

 )لإلحاطة واملناقشة( األمن الغذائي العاملي جلنة مع والروابط التنسيق (أ)
 

بدني جلندة األمدن     مدن ااداهني  حدوار  إقامدة  وتشدجيع   الدمواب  مال إىل توطيد يسعى هذا البند من جدول األع 

 املسدتويني العدامل  واإلقليمد س    الغذائ  العامل  وغريهدا مدن أيدحاب املصدلحة املعنديني بداألمن الغدذائ  والتغذيدة علدى         

تنفيذ سياسات األمن الغذائ  والتغذية علدى   لدىاملستفادة  والدروسوسيجم  أيضًا إطالع اللجنة على أفضل املمارسات 

 ساملستوى القطم 

 

 وسيتم االستناد إىل املواضيع الواردة أدناه لتوجين املناقشات: 
 

 1022األمن الغذائ  والتغذية يف خطة التنمية ملا بعد عام  :املستوى العامليعلى 

الشامل للتنمية الزراعية يف أفميقيا/ الشماكة اجلهود املبذولة يف إطار الربنامغ  :املستوى اإلقليميعلى 

 اجلديدة من أجل التنمية يف أفميقيا لتعميم التغذية يف الزراعةس

اخلطوط التوجيهية  تنفيذضل املمارسات والدروس املستفادة يف ما يتعّلق بأف :املستوى الوطينعلى 

 ينسغذائ  الوطالطوعية لدعم اإلعمال املطمد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن ال

 

يدعوهم إىل سد س وسيقدم ميس م اجللسة اخلرباء املشداركني و وستكون هذه البنود موضع نقاش تفاعل  بني اخلرباء 

وسعيًا إىل توفري أعلى درجدة ككندة مدن     سأسئلة من احلضور تتضمنها تفاعليةمقتضبةس وسيل  ذلك جولة  عموض تقديم

ن مبداخالت دقيقة وذات يلة باملوضوعس وسدتحال النقداط المئيسدية الناتدئة     يمجى أن يتقدم اخلرباء واملندوبو التفاعل،

 التقميم النهائ س إلدراجها يفاخلرباء، إىل جانب املوضوع والسياق، إىل جلنة الصياغة  نقاتاتعن 

 

 )الختاذ قرار( عشر سنواتالمنظور  –احلق يف الغذاء  )ب(
 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطدمد للحدق يف    سنوات أقم ت جلنة األمن الغذائ  العامل منذ عشم  

إنشاء منصة ملناقشدة األبعداد امللتلفدة     البند من جدول األعمال إىلس ويمم  هذا غذاء كاف يف سياق األمن الغذائ  الوطين

واسدتعماض الددروس    ،والنظدم يف التقدد م ازدمز خدالل السدنوات العشدم املاضدية        ،املتعّلقة بتنفيذ اخلطدوط التوجيهيدة  
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ومناقشة سبل املض  قددمًاس وسدُيطلب إىل اللجندة النظدم يف      ،وحتديد الفجوات والتحديات ،املستفادة وأفضل املمارسات

  التقدم ازمز وإعادة التأكيد على التزامها باخلطوط التوجيهيةس

 
مدع   التشداور املقرتح هلذا البند من جدول األعمال مت إعداده من قبل أماندة اللجندة، عقدب     القمارات وإن إطار

 الدول األعضاءس وو يتم عمضن على مجيع األعضاء واملشاركني وال مناقشتن معهمس 

 

 مسارات عمل جلنة األمن الغذائي العامليآخر املعلومات عن  -سادسًا
 

 إىل إطددالع اللجنددة علددى عخددم املعلومددات عددن مسددارات العمددل    األعمددالهددذا البنددد مددن جدددول   يقصددد مددن 

 للجنة: اجلارية
 

 اختاذ قرار(و لإلحاطة) مل واألولويات واملسائل املستجدةبرنامج الع (أ)
 

 األنشددطة املزمددع القيددام بهددا يف فددرتة السددنتني   انتقدداءعمليددة  حالددةعددن باملعلومددات  اللجنددة ُتحدداطسددوف  

فميدق اخلدرباء المفيدع املسدتوى      الذ  سيعده تقميمالس وسُيطلب إىل اللجنة أيضًا اتاذ قمار بشأن موضوع 1022–1022

 س 1022لعام 

 

 )لإلحاطة( االتصاالت يف جلنة األمن الغذائي العاملي اسرتاتيجية (ب)
 

جلندة األمدن الغدذائ      يفاالتصداالت   اسدرتاتيجية  بتنفيدذ  اخلايةسوف يتم إطالع اللجنة على عخم املعلومات  

 اخلطوات املقبلةس  علىوسيتم اطالعها العامل  
 

 (الختاذ قرار) ارات جلنة األمن الغذائي العامليإطار لرصد قر (ج)
 

بن بصدفتها منصدة    تضطلعلدور الذ  الضوء على أهمية ا 1022سّلطت اللجنة يف دورتها األربعني املنعقدة عام  

بشددكل منددتظم مبشدداطمة التجددارب واملمارسددات املتعّلقددة بميددد العمددل يف ا دداالت  القيدداميددحاب املصددلحة تسددمل أل

االسرتاتيجية على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنيةس وأقم ت اللجندة أيضدًا باحلاجدة إىل اسدتلدام عمليدات الميدد       

التوييات اليت أقم تهدا اللجندة يف   إحدى  وتمم التوييات اخلاية بهاس  وضعلتحسني عمل اللجنة مبا يف ذلك والتقييم 

السديما علدى املسدتوى     ،حتسني األطم السياسية يف جمالدورتها األربعني إىل القيام بعمليات تقييم دورية لفعالية اللجنة 

األمن الغذائ  والتغذيةس وبشكل خاص، أويت  ومشاركتهم يف حتقيقأيحاب املصلحة  االتساق بنيويف تعزيز  ،القطم 

  تقييم التقدم ازمزسبهدف ساس لتقييم الوضع احلال  األ  خلمبسل اللجنة يف دورتها األربعني بالقيام 

 

 يشدمل اإلطدار الدزمين وطدمق التنفيدذ      سداس األ  خلد للقيام مبسل قرتح النهغ املسوف ُيطلب إىل اللجنة إقمار و 

 ذات الصلةس
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 )الختاذ قرار( الالئحة الداخلية ()د
 

فميدق  )بشأن من الالئحة الداخلية للجنة  املادة اخلامسةالتعديالت املقرتحة على  سوف ُيطلب إىل اللجنة إقمار 

س وسدُيطلب إليهدا أيضدًا النظدم يف املقرتحدات املتعّلقدة بددور        (مفيع املسدتوى املعدين بداألمن الغدذائ  والتغذيدة     الاخلرباء 

 إىل جانب التمييز بني املشاركني واملماقبني يف اللجنةس  تشكيلهاستشارية وا موعة اال

 

 )الختاذ قرار( اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية (هـ)
 

درج تن" الذ  إلطار االسرتاتيج  العامل  لألمن الغذائ  والتغذيةالنسلة الثالثة "لسوف ُيطلب إىل اللجنة إقمار  

وباالسدتثمار يف زراعدة أيدحاب     ،واألمدن الغدذائ    احليدو  اخلايدة بدالوقود    اتالسياسد  يف جمدال  إطاره التويياتيف 

 س1022كما اعتمدتها اللجنة يف دورتها األربعني املنعقدة عام  ،احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائ  والتغذية

 

 املسائل األخرى -سابعًا

 

اللجنة يف هذا البند من جدول األعمال على عخم املعلومات عدن املسدائل اإلداريدةس وسديجم       يتم إطالعسوف  

 واعتماد التقميم النهائ  هلذه الدورةس  1022املقبلة للجنة يف عام  الثانية واألربعني البت  يف الرتتيبات اخلاية بالدورة
 

 األمن الغذائ  العامل ، للجنة الثانية واألربعني الرتتيبات اخلاية بالدورة )أ(

 )الختاذ قرار( 1022أكتوبم/تشمين األو ل 

 )الختاذ قرار( النهائ  اعتماد التقميم )ب(

 

 ييوم األغذية العامل -حدث خاص للجنة األمن الغذائي العاملي 

 

ل: "االبتكدار يف الزراعدة   حوأكتوبم/تشمين األول  22 يف  يوم األغذية العامل بعد ظهمخاص  حدثسوف ُيعقد  

االطدالع   يمجىوس وستعقد هذه اجللسة على تكل مناقشة تفاعلية لللرباء األمن الغذائ  والتغذية"س ضمان حنواألسمية: 

 (home/cfs41/ar-http://www.fao.org/cfs/cfs/) :ملزيد من التفاييلعلى املوقع االلكرتون  للجنة 

 

 اجلانبية األحداث

 

اجلانبية على املوقع  لألحداثيمجى العودة إىل اجلدول الزمين وسُتعقد اجتماعات جانبية طوال أيام األسبوعس  

  (سhttp://www.fao.org/bodies/cfs/ar/اإللكرتون  للجنة ملزيد من التفاييل )

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfs41/ar/
http://www.fao.org/bodies/cfs/ar/
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 األّول امللحق
 

 اخلطوط التوجيهية للمندوبني –السياسات يف جلنة األمن الغذائي العاملي  بشأنستديرة املوائد امل

 

 وثائق املعلومات األساسية -2

 

السياسدات   بشدأن أعد  فميق اخلرباء المفيع املستوى املعين باألمن الغذائ  والتغذية تقميمًا لكل مائدة مسدتديمة   

 إلغناء احلوارس
 

 وثائق الدورة الممسية على املعلومات األساسية للجلسة العامة: من الواردتان أدناه وثيقتانالوحتتو   
 

القمارات املعموض على جلنة األمن الغذائ   إطاراملقرتحة )مسودة جمموعة من التوييات السياسية  )أ(

القمارات  إطاريشّكل وس أخمى ممافقةتقدميية  ونصوصوعند احلاجة،  ،العامل  لتنظم فين يف جلستها العامة(

 القمارات يتألف من أعضاء اللجنة واملشاركني بإطارأعدتن أمانة اللجنة بناًء على عمل فميق معين  ًااملقرتح نص

 الصلةس  الذين عي نتهم ا موعة االستشارية بعد إطالق تقميم فميق اخلرباء المفيع املستوى ذ

 (ساملستنسلان حمفيًان يف تقميم فميق اخلرباء المفيع املستوى )وقائمة التوييات الواردااملوجز  )ب(

 

 شكل جلسة املائدة املستديرة -1

 

املائدة املستديمة عن السياسات وخبريان ومقدمرس وسديكون اخلدبري    جلسة املائدة املستديمة رئيس سيعتل  منصة  

األول عضوًا من فميق اخلرباء المفيع املستوى الذ  عي نن رئيس اللجنة التوجيهية للفميق وسيقدم نتدائغ التقميدم الصدادر    

 ملطموحةسعننس وسيكون اخلبري الثان  ضيفًا تعي نن رئيسة اللجنة وسيقد م منظورًا خايًا عن املسائل ا

 

وسيفتتل رئيس املائدة املستديمة عدن السياسدات اجللسدةس وبعدد العدموض الديت سديقدمها اخلدبريان، سديفتل           

تسلسداًل مناسدبًا للمدداخالت الدواردة مدن أعضداء اللجندة        ضدمان  الدمئيس   ويدتعني علدى  س والنقداش المئيس باب احلدوار  

 مداخلددة األعضدداء بددثالث أو أربددع مددداخالت تليهددا   يتقددد م واملشدداركني فيهددا: وكمددا جددمت العددادة حتددى ا ن،    

 من أحد املشاركنيس 

 

 إطدار املائدة املستديمة يف مناقشة املسائل املطموحة بغية وضع اللمسات األخدرية علدى    جلسة ويكمن اهلدف من 

   سالنقاتاتخالل  املطموحةاألخذ يف احلسبان وجهات النظم  مع العامة التلليصيةاجللسة القمارات واعتماده خالل 
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 القرارات إطار مشروع التوصل إىل توافق بشأن -3

 

يعمل املقمر علدى  سالسياسات واجللسة العامة التلليصي ة،  بشأناملائدة املستديمة  اليت تفصل بنيخالل الفرتة  

وسديحدد املقدمر طدمق    س  موعة أيدقاء املقدمر عقد اجتماع االقتضاء، سيالقماراتس وعند  إطاربناء التوافق بشأن مشموع 

عمل جمموعة أيدقاء املقمر، وعدد االجتماعات وموعدها، مع إيالء االعتبار الواجب إىل جددول أعمدال اجللسدة العامدة     

املقدمر عددد املشداركني يف     دللجنة األمن الغذائ  العامل س وإذا ما اقتضى احلال، وبغيدة تسدهيل سدري العمدل، قدد  دد       

ظ على متثيدل متدوازن للمجموعدات اإلقليميدة امللتلفدة ولفئدات املشداركني يف اللجندةس         موعة تمط احلفاا اجتماعات 

 وسديكون علدى مسدتوى مناسدب مدن التبص دم       النقاتدات يول  املقمر العناية الواجبة إىل مواقف مجيع األطماف خالل وس

 ، بوسع املقمر اقرتاح يياغة تسه ل التويل إىل توافقس النقاشس وخالل النقاتاتقة إجماء يف ما خيص طمي

 

قيدام األماندة بدإبالمل املشداركني يف      يتأكدد مدن  ويتعني على املقمر، يف نهاية كدل اجتمداع أليددقاء املقدمر، أن      

االجتمدداع، فضدداًل عددن أعضدداء اللجنددة واملشدداركني فيهددا عددن طميددق مكتددب اللجنددة وا موعددة االستشددارية، ورؤسدداء 

أيضًا التقاريم إىل رئيسدة اللجندة بشدأن التقددم ازدمز       رعات اإلقليمية للمنظمة، عن نتائغ االجتماعس ويمفع املقما مو

 على مستوى ا موعةس

 

 اجللسة التلخيصية للمائدة املستديرة عن السياسات -4

 

س وتتدوىل رئيسدة   للمائددة املسدتديمة عدن السياسدات     اجللسة التلليصيةالقمارات خالل  إطاريقد م املقمر مشموع  

 وميكنهدا أن تطلدب إىل املقدمر، حسدب االقتضداء، تدوفري الددعم        النقداش التلليصد   جلنة األمن الغذائ  العدامل  قيدادة   

 النقاتاتس خالل


