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 جلنة األمن الغذائي العاملي

 الثانية واألربعون ةالدور

 

 األمن الغذائي والتغذية" يفإحداث فارق "

 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12، إيطاليا، روما

 جدول األعمال التفصيلي املؤقت



}الختاذ قرار{املسائل التنظيمية  -أواًل 

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين ( أ)

عضوية اللجنة  ( ب)

تشكيل جلنة الصياغة  ( ج)

وثائق املعلومات األساسية: 

 CFS 2015/42/1 جدول األعمال التفصيلي املؤقت

 CFS 2015/42/Inf. 1   اجلدول الزمين املؤقت



 أهداف التنمية املستدامةجلنة األمن الغذائي العاملي وحتدي  -ثانيا

}لإلحاطة{ 

الكلمة االفتتاحية لرئيس جلنة األمن الغذائي العاملي ( أ)

بيان أمني عام األمم املتحدة )يؤكد الحقًا( ( ب)
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بيانات رؤساء كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية  ( ج)

اخلرباء رفيع املستوىفريق العاملي ورئيس اللجنة التوجيهية ل

 سيحظى املندوبون رفيعو املستوى املشاركون يف هذه الدورة بفرصة القيام مبداخالت ملدة دقيقتني ذات صلة مبوضوع

جلنة األمن الغذائي العاملي وأهداف التنمية املستدامة.



2015 حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل يف عام -ثالثًا 

}لإلحاطة واملناقشة{  

يف إصدار عام وجلنة األمن الغذائي العاملي حبالة انعدام األمن الغذائي يف العامل.  طالعسيقدم عرض تفسريي موجز إل

لتقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل الذي ينشر يف السنة األخرية من فرتة األهداف اإلمنائية لأللفية،  2015

ألداء باجتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. وسيحال موجز مقتضب يتلوه سيكون الرتكيز على الرصد وخصوصا على ا

الرئيس، إىل جلنة الصياغة إلدراجه يف التقرير النهائي.

وثيقة املعلومات األساسية:

   2015حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل



التقارب بني السياسات -رابعا

 بشأندور اللجنة يف تشجيع التقارب بني السياسات، سيسعى هذا البند إىل تقديم إرشادات للسياسات  مع امتاشي

القضايا الرئيسية لألمن الغذائي والتغذية.

 املائدة املستديرة عن السياسات: املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية  ( أ)

األدلة بهدف اعتماد توصيات سياسات موجهة  وقائمة على شات شاملةقنامالغاية من هذا البند هو عقدإن

والتغذية. أما النتيجة املتوقعة الغذائيتتعلق باملياه من أجل األمنمسائل بشأن إىل أصحاب املصلحة كافة،

 ف يكون هناك قسمان:وتوصيات بسياسات ملموسة  تعتمدها اللجنة. وس فهي جمموعة من

}لإلحاطة واملناقشة{  املناقشات – 1 القسم

}الختاذ قرار{  تلخيص توصيات السياسات - 2القسم 

وثائق املعلومات األساسية: 

 اخلطوط التوجيهية للمندوبني  –السياساتعناملائدة املستديرةهلذه الوثيقة:  1 امللحق
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 CFS 2015/42/2  موجز عن تقرير فريق اخلرباء رفيع املستوى وتوصياته بشأن املياه من أجل األمن

والتغذيةالغذائي 

 CFS 2015/42/3   تقرير فريق اخلرباء رفيع املستوى بشأن املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية- 

مشروع إطار القرارات املقرتح

   إطار العمل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة  ( ب)

}الختاذ قرار{ 

 األزمات يف والتغذية الغذائي األمن لتحقيق العمل إلطار عليها التفاوض جرى اليت النهائية النسخة ترفع سوف

 . إلقرارها اللجنة إىل املمتدة،

وثيقتا املعلومات األساسيتان:

 CFS 2015/42/4 إطار العمل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة

  CFS 2015/42/5  املمتدة إطار العمل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األزمات- 

 مشروع إطار القرارات



التنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي العاملي -خامسا

 }لإلحاطة واملناقشة{  

هذا البند من جدول األعمال إىل توطيد الروابط وتشجيع احلوار بني جلنة األمن الغذائي العاملي وغريها من  يسعى

سيكون هناك متكلم و. ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملي ياتأصحاب املصلحة املعنيني باألمن الغذائي والتغذية على املستو

لجمهور لبشأن املوضوع ومن ثم سيفتح باب املداخالت يلقي خطابا موجزا س ياتستومن هذه املكل من رئيسي 

احلاضرين. من أجل إفساح أكرب قدر ممكن من الوقت للمناقشات املفيدة، يرجى من املندوبني القيام مبداخالت دقيقة 

وذات صلة باملوضوع. البيانات الرمسية غري متوقعة خالل معاجلة هذا البند من جدول األعمال. 

 املواضيع الواردة أدناه لتوجيه املناقشات:سيتم االستناد إىل

على املستوى العاملي ( أ)

األهداف واإلجراءات والنتائج: 2015 األمن الغذائي والتغذية يف جدول أعمال التنمية ملا بعد عاماملوضوع: 

 العدالة يف جمال املناخ –رئيسة مؤسسة ماري روبنسون ، Mary Robinson السيدة  املتكلمة الرئيسية:

على املستوى اإلقليمي ( ب)

تعزيز نظم توفري األغذية وعمليات حتسني التغذية على املستوى اإلقليمي: املوضوع
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للتحالف العاملي من أجل حتسني املدير التنفيذي  ،Marc Van Ameringenالسيد : املتكلم الرئيسي

 التغذية

 ج( على املستوى الوطين)

 والتجارب املتعددة أصحاب املصلحة على املستوى الوطين لتحسني التغذية الُنهج املوضوع:

، مدير أساسي أقدم يف مكتب الرئيس والديوان، زمبابويMary Mubiالسيدة   :املتكلم الرئيسي

وثيقة املعلومات األساسية: 

 CFS 2015/42/Inf.12 معلومات أساسية –ي بط مع جلنة األمن الغذائي العاملالتنسيق والروا

معلومات حمدثة عن مسار العمل واألنشطة للجنة -سادسا

يسعى هذا البند من جدول األعمال إىل إطالع اللجنة على آخر املعلومات عن مسارات العمل احلالية واألنشطة األخرى 

للجنة:



اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية  ( أ)

}الختاذ قرار{  

(" الذي 2015)سيطلب من اللجنة أن تقر النسخة الرابعة "اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية 

يف سياق النظم الغذائية املستدامة، واملياه الفاقد وامُلهدر من األغذية  ينطوي على توصيات السياسات بشأن

املبادئ اخلاصة واألمن الغذائي والتغذية،  ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة لتحقيق

حبسب ما اعتمدت لدى الدورة احلادية واألربعني باالستثمارات الزراعية املسؤولة يف نظم الزراعة واألغذية، 

.2014للجنة عام 

:وثيقتا املعلومات األساسيتان

 CFS 2015/42/7  والتغذيةالنسخة الرابعة لإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي (2015 GFS)

  CFS 2015/42/8  لألمن الغذائي والتغذية  مشروع إطار القرارات -اإلطار االسرتاتيجي العاملي– 

قرار إطار مشروع
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 نتائج املنتدى الرفيع املستوى لربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق   ( ب)

 }لإلحاطة واختاذ قرار{  

سوف تنظر اللجنة يف نتائج املنتدى الرفيع املستوى لربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق الذي عقد يف 

. وتشمل تلك النتائج:2015 يونيو/حزيران

 فهم مشرتك للفرص والتحديات اليت تعرقل وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل األسواق (1)

 يف سياقات متنوعة؛

 للجنة املساهمة يف معاجلة تلك التحديات؛السبل اليت ميكن من خالهلا  (2)

توصيات واسعة النطاق حول جماالت العمل ذات األولوية من أجل تعزيز وصول أصحاب احليازات  (3)

 الصغرية إىل األسواق.

 

 وثيقتا املعلومات األساسيتان:

 CFS 2015/42/9   نتائج املنتدى الرفيع املستوى لربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق 

 CFS 2015/42/Inf.14  املنتدى الرفيع املستوى لربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق- 

 األساسيةاملعلومات وثيقة 
 

إطار لرصد القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي: تقرير عن نتائج استقصاء اآلراء  حنو ( ج)

 كفاءة جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن

  }قرار ختاذالللمناقشة و{

 كفاءة جلنة األمن الغذائي العاملي" الذي أجري عام بشأنستقدم إىل اللجنة نتائج "استقصاء اآلراء 

 لمقرتح املنهجي املفّصل يف وفقا لحبسب ما أوصت به الدورة احلادية واألربعون للجنة،  2015

إطار لرصد القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي".  حنواملعنونة " CFS 2014/41/11الوثيقة 

بفعالية انتشارها  والغاية هي إطالع اللجنة على وجهات نظر أصحاب املصلحة يف اللجنة فيما يتعلق

 وإرشاد العمل املستقبلي بشأن تقييم فعالية اللجنة.  اإلصالحية وحتقيقها ألهدافها

 وثائق املعلومات األساسية:

  CFS 2015/42/10 إطار لرصد القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي: حنو 

 كفاءة جلنة األمن الغذائي العاملي  بشأن تقرير عن نتائج استقصاء اآلراء

 CFS 2015/42/11 إطار لرصد القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي: حنو 

  مربع قرار – اآلراء بشأن كفاءة جلنة األمن الغذائي العامليتقرير عن نتائج استقصاء 

 CFS 2015/42/Inf.13 جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصيات تتبع قرارات 
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 }ختاذ قراراللإلحاطة و{ واألولويات املتعدد السنواتبرنامج العمل )د( 

سوف ُيطلب إىل اللجنة املوافقة على برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي وأولوياتها 

اختيار أنشطة اللجنة وترتيبها حبسب  بشأن املذكرة التوجيهية املراجعة يف ذلكمبا  2017-2016للفرتة 

 األولوية.

 وثيقة املعلومات األساسية:

  CFS 2015/42/12 2017-2016لعمل املتعدد السنوات للفرتة برنامج ا 

 جلنة األمن الغذائي العاملي ودورها يف النهوض بالتغذية  -سابعا

 }للمناقشة{ 

 الدولي املؤمتر أعقاب يف التغذية، جمال يف بها القيام للجنة ميكن اليت املساهمات بشأن التوقعات مناقشة فرصة ستتاح

 .النهائي التقرير يف تدرجه لكي الصياغة جلنة إىل الرئيس، يتلوه ،مقتضب موجز وسيحال. بالتغذية املعين الثاني

 

 وثيقة املعلومات األساسية:

 CFS 2015/42/Inf. 18   معلومات أساسية –جلنة األمن الغذائي العاملي ودورها يف النهوض بالتغذية 

 

 مسائل أخرى -ثامنا

 الرئيس انتخاب وسيجري. اإلدارية املسائل عن املعلومات آخر على األعمال جدول من البند هذا يف اللجنة ُتطلع سوف

 هلذه النهائي التقرير واعتماد 2016 عام يف للجنة املقبلة بالدورة اخلاصة الرتتيبات يف والبّت واملناوبني، واملكتب القادم

 . الدورة

 }الختاذ قرار{ انتخاب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي واملكتب واملناوبني ( أ)

 }الختاذ قرار{ 2016 أكتوبر/تشرين األولالرتتيبات اخلاصة بدورة جلنة األمن الغذائي العاملي يف  ( ب)

  }الختاذ قرار{ اعتماد التقرير ( ج)
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 واألنشطة األخرى خالل األسبوع: األحداث

 اخلاصة األحداث

 

 والتغذيةاألمن الغذائي  يف جمالملزيد لتحقيق ا املعرفة واملهارات واملواهب لدى الشبابتنمية 

 النظم يف الشباب قدرات بناء يف جمال املستفادة والدروس التحديات بشأن التوعية إىل اخلاص االجتماع هذا يهدف

 من شبكات لبناء استخدامها ميكن اليت االتصال جهات من قائمة االجتماع حمصلة وستكون .والغذائية الزراعية

 عن حاالت ةدراس تتضمن متاحة أساسيةمعلومات  وثيقة وهناك .الشباب قدرات تنمية بقضايا املعنية املنظمات

 الشباب لدى واملواهب واملهارات املعارف لبناء مبادرات

 وثيقة املعلومات األساسية:

 CFS 2015/42/Inf 15   من األمن  لتحقيق املزيد يف جمال املهارات واملواهب لدى الشبابواملعرفة تنمية

 الغذائي والتغذية

 

 على الصمود لتحقيق األمن الغذائي والتغذية على حنو مستدام بناء القدرة

بناء املرونة وكيف يرتبط ذلك  بشأنسيكون هذا االجتماع اخلاص مبثابة فرصة لالستماع إىل جمموعة منوعة من اآلراء 

ة يف مبحصالت أكثر استدامة على صعيد األمن الغذائي والتغذية. وسوف يضم هذ االجتماع اخلاص أصحاب املصلح

واجملتمع املدني  ةاملاحناجلهات ومؤسسات املعرفة و مقرا هلا روما تتخذ مناللجنة من البلدان األعضاء والوكاالت اليت 

تبادل اخلربات املستفادة من عدد من السياقات يف السنوات األخرية. يساهم بناء القدرة على الصمود، لوالقطاع اخلاص، 

وبني اجملموعات السكانية  كنااملعيشة ونظم األغذية على املدى األبعد، وال سيما يف األمتكيف سبل ليف إنقاذ األرواح 

املعرضة للصدمات والضغوط املتكررة. وتوفر القدرة على الصمود كذلك إطارا للوصل بني النهج اإلنسانية واإلمنائية 

والتغذية يف ظل األزمات املمتدة خالل الدورة الثانية املختلفة. ونظرا إىل اإلقرار املتوقع إلطار العمل بشأن األمن الغذائي 

واألربعني للجنة، سيوفر االجتماع اخلاص جمااًل ملناقشة كيفية تشغيل هذ اإلطار واالنتقال من السياسات إىل 

 اإلجراءات.

 وثيقة املعلومات األساسية:

 CFS 2015/42/Inf 16 تغذية:  إطار مفاهيم للوكاالت تعزيز القدرة على الصمود من أجل األمن الغذائي وال

 املتخذة من روما مقرا هلا من أجل التعاون والشراكة
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 للجنة: الشباب من أجل األمن الغذائي والتغذية: حدث

 حاضنة لألفكار

الشباب مدعوون إىل طرح فكرتهم/مبادرتهم اليت من شأنها أن تشرك الشباب يف النظم الزراعية والغذائية، وذلك من 

مصور مدته دقيقة واحدة يبّين كيف ميكن ملبادرتهم أن تساعد على وضع حد للجوع وسوء التغذية. وسوف  خالل شريط

لكي يقدموا شخصيا فكرتهم إىل جلنة مكونة من خرباء يف جماالت إشراك الشباب  والشابات بانشمن ال 10يتم انتقاء 

واألمن الغذائي والتغذية مبا يشمل أصحاب املشاريع والقادة االجتماعيني واألكادمييني وغريهم. وسوف يتلقى الشباب 

 جمال األمن الغذائي والتغذية. تغذية راجعة بشأن أفكارهم ويقيمون اتصاالت مع شبكة من اجلهات الفاعلة الضالعة يف

 

  ميكن مشاهدة أشرطة فيديو عن هذا املوضوع على املوقعwww.fao.org/cfs/videos 

 جانبية أحداث

اجلانبية والبيان اإلعالني على  لألحداثيرجى مراجعة اجلدول الزمين وجانبية طوال أيام األسبوع.  ستنظم أحداث

 http://www.fao.org/cfs/cfs42املوقع اإللكرتوني للجنة من أجل االطالع على مزيد من التفاصيل: 

 

 املعلومات قسو

يقع سوق املعلومات يف الطابق األرضي وصلة بوالية اللجنة. الواد ذات املسيدعى أصحاب املصلحة يف اللجنة إىل عرض 

 ملبنى الفاو خارج املكتبة. 

 

 يوم األغذية العاملي

 أكتوبر/تشرين األول وسيحتفل به يف معرض إكسبو ميالنو. 16يوم اجلمعة  2015يوم األغذية العاملي ب سيتم االحتفال

  

http://www.fao.org/cfs/cfs42/
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 1امللحق 

 اخلطوط التوجيهية للمندوبني –املستديرة عن السياسات يف جلنة األمن الغذائي العاملي  ةاملائد 

 وثائق املعلومات األساسية -1

أعّد فريق اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية تقريرا لكل مائدة مستديرة عن السياسات إلحاطة النقاش 

 باملعلومات. 

 

 ثائق الدورة الرمسية على املعلومات األساسية للجلسة العامة وهما:وحتتوي وثيقتان من و

على جلنة األمن الغذائي العاملي  املعروضاملقرتحة )إطار القرارات  يةتوصيات السياسمن المسودة جمموعة  ( أ)

جلستها العامة(، وعند احلاجة، نصوص مرافقة أو تقدميية أخرى. تستند هذه الوثيقة إىل عمل  يفلتنظر فيه 

عينتهم  الذين شاركنياملمن أعضاء اللجنة املهتمني ومن  ألففريق معين بأطر القرارات يرأسه املقرر ويت

 اجملموعة االستشارية/ عقب نشر تقرير فريق اخلرباء رفيع املستوى. 

 )املستنسخان حرفيًا(.  فريق اخلرباء رفيع املستوىاملوجز وقائمة التوصيات الواردان يف تقرير  ( ب)

 

 شكل جلسة املائدة املستديرة وأهدافها -2

 اجللسة خالل ذلك وسيتم العتماده قراراتال اطار مشروع إعداد أجل من املطروحة القضايا مناقشة إىل اجللسة تهدف

   .احلسبان يف قشاتانامل خالل طرحت اليت اآلراء ذأخ مع التلخيصية، العامة

منصة جلسة املائدة املستديرة رئيس املائدة املستديرة عن السياسات، ومقدم الفريق رفيع املستوى )املعني من قبل  سيعتلي

رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء رفيع املستوى من أجل تقديم نتائج التقرير( واملقرر. وسوف يفتتح املائدة 

الذي سيدعو ممثل فريق اخلرباء رفيع املستوى ليقوم بالتقديم. ومن ثم املستديرة رئيس املائدة املستديرة عن السياسات 

 سيدعى احلاضرون ملناقشة وحماورة أعضاء اللجنة واملشاركني. 

 

 التوافق بشأن إطار القرارات -3

 بشأنإذا دعت احلاجة، ميكن للمقرر، يف الفرتة الفاصلة بني املائدة املستديرة عن السياسات واجللسة التلخيصية 

يعقد املقرر اجتماعا جملموعة سمشروع إطار القرارات. وعند االقتضاء  شأنبالسياسات، أن يعمل على بناء توافق اآلراء 

أصدقاء املقرر. وسيحدد املقرر طرق عمل جمموعة أصدقاء املقرر وعدد االجتماعات وموعدها، مع إيالء االعتبار الواجب 

من الغذائي العاملي. الوفود مدعوة إىل النظر يف إمكانية املشاركة يف اجتماعات إىل جدول أعمال اجللسة العامة للجنة األ
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ًأصدقاء املقرر. وسيقوم املقرر حبياد واستقاللية مبتابعة مواقف كافة األطراف بتأن خالل املناقشات ومبمارسة التقييم 

اح صياغة تيسر التوصل إىل توافق. وخالل املناسب بالنسبة إىل طريقة سري املناقشات. وخالل النقاش، بوسع املقرر اقرت

من  2015أكتوبر/تشرين األول  14الدورة الثانية واألربعني للجنة ينبغي جملموعة أصدقاء املقرر أن ختتتم أعماهلا قبل 

أكتوبر/تشرين  14أجل إتاحة الوقت الكايف لرتمجة إطار القرارات قبل انعقاد اجللسة التلخيصية عن السياسات يف 

 . 2015ني الثا

يف نهاية كل من اجتماعات أصدقاء املقرر، يقوم املقرر، مبساعدة من أمانة اللجنة بإبالغ نتائج االجتماع إىل املشاركني 

يف االجتماع وإىل أعضاء اللجنة واملشاركني، من خالل مكتب اللجنة واجملموعة االستشارية ومن خالل رؤساء 

 قرر أيضًا التقارير إىل رئيسة اللجنة بشأن التقدم احملرز على مستوى اجملموعة.اجملموعات اإلقليمية للفاو. ويرفع امل

 اجللسة التلخيصية للمائدة املستديرة عن السياسات -4

يقوم املقرر بإبالغ اجللسة العامة عن عملهم ويقدم مشروع إطار القرارات الذي يعمم أيضا بصيغة خطية باللغات الرمسية 

جنة برتؤس النقاشات التلخيصية وميكنها أن تطلب إىل املقرر أن يقدم الدعم خالل املناقشات، الست. وتقوم رئيسة الل

 حبسب االقتضاء.  

 

 


