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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 واألربعون ةالدورة الثاني

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

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

 تتبع قرارات وتوصيات جلنة األمن الغذائي العاملي

      

 مقدمة -أوال

 

وتتبعًا لقرارات جلنة الرئيسية واملعامل ز على صعيد اإلجنازات هذه الوثيقة آخر املعلومات عن التقّدم امُلحر ُتقّدم -1

. 2014واألربعني يف عام  احلاديةودورتها  2013األمن الغذائي العاملي وتوصياتها املعتمدة يف دورتها األربعني يف عام 

  2015-2014ة كما ُتقّدم آخر املعلومات عن التقدم امُلحرز على صعيد برنامج العمل املتعدد السنوات لفرت

(CFS 2013/40/9 Rev.1باإلضافة إىل أنشطة رئيس ،)جلنة األمن الغذائي وميزانية اللجنة. ة 

 

 أبرز اإلجنازات واملعامل ألف.
 

 إقرار مبادئ االستثمار املسؤول يف الزراعة ونظم األغذية

 

. بعد فرتة من املشاورات 2014واألربعون للجنة األمن الغذائي العاملي، أكتوبر/تشرين األول  احلاديةة الدور -2

واملفاوضات استمّرت لسنتني، مّت التوصل إىل توافق حول مبادئ االستثمار املسؤول يف الزراعة ونظم األغذية )املبادئ( 

(CFS 2014/41/4 Rev.1)  عني للجنة األمن الغذائي العاملي. وهذه هي املرة واألرب احلاديةاليت جرى إقرارها يف الدورة

األوىل اليت جيتمع فيها احلكومات والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني ووكاالت األمم املتحدة ومصارف التنمية 

وسا  األكادميية ويتفقون على ما يشكل االستثمارات املسؤولة يف الزراعة. ومن أجل واملؤسسات ومعاهد األحباث واأل

يف مقّر منظمة األغذية  2015مارس/آذار  17إطالق عملية التواصل، ُعقد حدث ضّم العديد من أصحاب املصلحة بتاريخ 

ظم األغذية: من املبادئ إىل العمل". وقد مجع والزراعة )الفاو( يف روما بعنوان "تعزيز االستثمارات املسؤولة يف الزراعة ون

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI036e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml291e.pdf
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هذا احلدث جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة ملناقشة التحديات املستقبلية. وقد أشري إىل أنه يف حني تشكل املبادئ 

ن صّناع السياسات واملشّرعو -فإن األشخاص املسؤولني عن ترمجة السياسة العامة إىل أعمالمنطلقًا للمضي قدمًا معًا، 

هم حباجة إىل التفكري يف اخلطوات  -واملستثمرون واملزارعون واملصّنعون والتجار والبائعون بالتجزئة واملستهلكون وغريهم

 اخلاصة باملبادئ. اإللكرتونيةالعملية يف كل مراحل النظم الغذائية. للمزيد من املعلومات ميكن مراجعة الصفحة 

 

 غذية يف األزمات املمتدةإطار العمل لتحقيق األمن الغذائي والت

 

إطار العمل تطوير  2012الثالثني املنعقدة يف عام وطلبت جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورتها التاسعة  -3

غالبًا ما  ،هو توفري االتساق يف مشهد مشتت الصك. واهلدف من هذا لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة

م إطار شاورات استمّرت ثالث سنوات، ُيقدَّاألمن الغذائي والتغذية. وبعد فرتة من املفاوضات وامل يتّم فيه إهمال مسألة

 .(CFS 2015/42/4)العمل إىل اللجنة يف دورتها الثانية واألربعني إلقراره 

 

 تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى

 

فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية خالل هذه الفرتة دعم عمل اللجنة عرب  واصل -4

(، 2014واملهدر من األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة ) فاقدحول الإصدار تقارير عملية ومستندة إىل األدلة 

( واملياه لألمن الغذائي والتغذية 2014الغذائي والتغذية ) مصائد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة لألمن

لموائد املستديرة حول لمبثابة معلومات أساسية  ،(. وُتعترب هذه التقارير اليت طلبتها جلنة األمن الغذائي2015)

جيابية حول فريق اخلرباء الرفيع املستوى، تتلقى تعليقات إ تقاريرسياسات جلنة األمن الغذائي، وكما بالنسبة إىل 

، بناًء على طلب جلنة األمن الغذائي، مذكرة حول القضايا احلرجة جودتها. كما أصدر فريق اخلرباء الرفيع املستوى

 (.2014واملستجدة على صعيد األمن الغذائي والتغذية )

 

 املنتدى الرفيع املستوى لربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق

 

تسويق منتجات املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية يتيح هلم فرصة زيادة إن . 2015يونيو/حزيران  25 -5

والتغذية. وقد نظمت أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي "منتدى  التنمية الريفية واألمن الغذائي لتعزيزإنتاجهم ودخلهم 

، على 2015وما يف يونيو/حزيران رفيع املستوى لربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق" يف مقّر منظمة الفاو يف ر

( الذي أقّرته اللجنة يف دورتها األربعني يف CFS 2013/40/9 Rev.1النحو املطلوب يف برنامج العمل املتعدد السنوات )

نظرها يف وثيقة معلومات أساسية وخالل احلدث . وعرضت جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة وجهات 2013عام 

الذي يبّين  ةملزيد من املعلومات. كذلك ميكن االطالع على ملخص الرئيس اإللكرتونيةُيرجى مراجعة الصفحة  -بذاته

وهو معروض على الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن  اإللكرتونيةالنقا  الرئيسية اليت طرحها املنتدى على الصفحة 

 (.CFS 2015/42/9 Add.1الغذائي العاملي )
 

http://www.fao.org/3/a-mo194e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI036e.pdf
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 رصد فعالية جلنة األمن الغذائي

 

 احلاديةعماًل باملنهجية اليت ُأقّرت يف الدورة  2015يف شهر مارس/آذار  اإلنرتنتجرى استطالع على  -6

لجنة ما (. وقد رّد على االستطالع الذي مشل مجيع أصحاب املصلحة يف الCFS 2014/41/11واألربعني للجنة )

راء احلالية ألصحاب املصلحة يف اللجنة حول واألحملة عن التصورات االستطالع  يقدمشخصًا. و 470جمموعه 

ما يسمح بالتوصل إىل استنتاجات أولية عامة حول مدى  ،. ومّت حتديد بعض مواطن القوة والضعف النسبيةتهافعالي

يف اصة بإصال  جلنة األمن الغذائي العاملي. وقد أصبح التقرير تقدم اللجنة حنو حتقيق الرؤية احملددة يف الوثيقة اخل

 إلثراء النقاشات حول اجملاالت احملتملة إلجراء حتسينات واملزيد من التحليل.تصرف أعضاء اللجنة واملشاركني 

 

 خاص حول تنمية املعرفة واملهارات واملواهب لدى الشباب يف جمال األمن الغذائي والتغذيةث حد

 

( الذي أقّرته اللجنة يف دورتها األربعني CFS 2013/40/9 Rev.1ا جاء يف برنامج العمل املتعدد السنوات )كم -7

ا تدريبًا مالئمًا يف غياب أشخاص تلقو حتقيق األمن الغذائي والتغذيةتتمثل الصعوبة األساسية اليت تعيق ، 2013يف عام 

ملعاجلة هذه املسألة، دعت اللجنة إىل مناقشة بني طائفة متنوعة من أصحاب  وجاهزين للعمل يف القطاع الزراعي

املكتب  اعترب، 2014. ويف نوفمرب/تشرين الثاني مسألة بناء القدرات وتطوير املواهب يف القطاع الزراعياملصلحة حول 

ونتيجًة لالهتمام الكبري بهذا النقاش، من النقاش جيب أن ينصّب على الشباب.  واجملموعة االستشارية أن تركيز

حدث خاص حول "تنمية املعرفة واملهارات واملواهب لدى  -املزمع تنظيم حدثني خالل الدورة الثانية واألربعني للجنة

االطالع على ميكن ". ائي والتغذيةحاضنة أفكار الشباب من أجل األمن الغذو" الشباب يف جمال األمن الغذائي والتغذية"

-http://www.fao.org/cfs/cfsوثيقة املعلومات األساسية حول احلدث األول على صفحة اللجنة  على املوقع التالي: 

home/cfsevents/youth/special/en/ شريط فيديو يبّين أفكار الشباب حول كيفية معاجلة  50كثر من كما يتوفر أ

 ./http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/youth/incubator/enعلى املوقع التالي: األمن الغذائي والتغذية 

 

 اخلطو  التوجيهية الطوعية مبناسبة مرور عامني على إقرار  :ًا بآخر التطوراتحدث لإلحاطة علم

 :بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

 وضعنا احلالي ووجهتنا املستقبلية

 

لتوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة اخلطو  اناسبة مرور عامني على إقرار مب. 2014مايو/أيار  14 -8

من قبل جلنة األمن الغذائي العاملي يف جلسة  حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

غم أنه بالرفريق اخلرباء العاملي وأبرز خاصة، ُنّظم حدث مجع العديد من أصحاب املصلحة لالطالع على التقدم امُلحرز. 

نقطة تالٍق بني كل اجلهات الفاعلة املعنية بالزراعة واألمن الغذائي  اخلطو  التوجيهية الطوعيةمن حداثتها، شكلت 

بني كيفية قيام الدول املختلفة بتنفيذ ية حول سرياليون وغواتيماال والفلوالتغذية. وقد وضحت دراسات حاالت قطر

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI036e.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/youth/special/en/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/youth/special/en/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/youth/special/en/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/youth/incubator/en/
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ات إلعطاء أصحاب املصلحة فرصة لتوسيع نطاق معلوماتهم. ُيرجى اخلطو  التوجيهية. كما ُعقد حدث لتبادل اخلرب

  مراجعة ملخص احلدث )باإلنكليزية(.

 

 أنشطة التواصل والتوعية -باء
 

 زيارة األمني العام لألمم املتحدة إىل جلنة األمن الغذائي العاملي

 

املتحدة بان كي مون من الفرصة للتوجه  خالل زيارته إىل روما، استفاد األمني العام لألمم. 2014مايو/أيار  7 -9

جلنة وأشار يف كلمته إىل أن موضوع األمن الغذائي والتغذية مسؤولية اجلميع وأن منصة إىل أصحاب املصلحة يف اللجنة. 

. وأقّر بأن اللجنة هي يف الصدارة يف الكثري بني مواقف ووجهات النظر من مجيع القطاعاتجتمع األمن الغذائي العاملي 

  للتنمية احلديثة. إقرأ البيان بكامله. "القصص غري املروية"ن اجملاالت الرئيسية وبأن اللجنة هي إحدى أفضل م

 

 الشرق األدنى  يف املخصصة ألصحاب املصلحة املتعددين العمل حلقات

  األمن الغذائي والتغذية ومشال أفريقيا حول

 

  ُعقدت حلقتا عمل خالل هذه الفرتة: -10
 

  تونس العاصمة، تونس2013نوفمرب/تشرين الثاني  6 إىل 4من ، 

الغذائي يف ظل قليمية املتصلة باألمن اإلُأدرجت على جدول األعمال االسرتاتيجية واألنشطة واملبادرات 

التحوالت االجتماعية والسياسية اجلارية يف املنطقة وقضايا نقص التغذية والتغذية الزائدة. كما نوقشت كيفية 

اسات والربامج والتدخالت جلعل الزراعة والنظم الغذائية أكثر استجابة حلاجات التغذية. حتسني السي

وُقّدمت التعليقات بشأن املبادئ وإطار العمل اللذين كانا كالهما قيد التطوير يف ذلك احلني. وجرى نقاش حول 

اتيجية إقليمية للحّد منهما من األغذية، مبا يف ذلك وضع اسرت وامُلهدر فاقدوجهات النظر املختلفة بشأن ال

. ويرد تقرير حلقة العمل على هذا "شبكة إقليمية لتوفري األغذية"خالل عشر سنوات وإقامة باملائة  50بنسبة 

 (.الرابط )باإلنكليزية

 28 – 29  عّمان، األردن2015أبريل/نيسان ، 

اإلمنائي. وكان جدول  يالعامل األغذيةنظمة الفاو وبرنامج هذه املكاتب اإلقليمية ملشرتك بتنظيم حلقة العمل ا

لويات القادمة، حيث مشل واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي واألو احلاديةاألعمال متسقًا مع نتائج الدورة 

متعددين إزاء األمن الغذائي يف إقليم الشرق األدنى، واألزمات املمتدة، والتغذية،  أصحاب مصلحة نهجًا ذي

وامُلهدر من األغذية. وركزت النقاشات على متابعة  فاقدالسياسات بشأن الواملبادئ والتوصيات املتعلقة ب

ُعرضت أمثلة ملبادرات قطرية متعددة القطاعات وأصحاب املصلحة حول القرارات على املستوى اإلقليمي و

 ويرد تقرير حلقة العمل على هذا الرابط )باإلنكليزية(. وامُلهدر من األغذية. فاقدالتغذية وال

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/Events/CFS_NERWS_2015/CFS_RMSWS_2015_Report_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/Events/CFS_NERWS_2015/CFS_RMSWS_2015_Report_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/Events/CFS_NERWS_2015/CFS_RMSWS_2015_Report_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/Events/CFS_NERWS_2015/CFS_RMSWS_2015_Report_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/Events/CFS_NERWS_2015/CFS_RMSWS_2015_Report_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/Events/CFS_NERWS_2015/CFS_RMSWS_2015_Report_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/Events/CFS_NERWS_2015/CFS_RMSWS_2015_Report_Final.pdf
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 ة عمل للتوعية خمصصة للوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا حلق

 

حضر ممثلون قطريون وإقليميون من الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا هلا حلقة العمل . 2015مارس/آذار  18 -11

يمته االستفادة إىل أقصى حّد ممكن من أثر عمل اللجنة املتعلق بالسياسات وق كيفيةاليت شكلت فرصة للتحاور حول 

تقاء مبعارفهم حول اللجنة واعتربوا املناسبة طريقة مفيدة رعلى املستويني اإلقليمي والوطين. وقد متكن املشاركون من اال

لتعزيز التعاون بني الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا هلا. كما نوقشت املواضيع اليت تهّم أصحاب املصلحة، مبا يف 

 تجات اللجنة.ذلك الطرق اليت تضمن استخدام من

 

 أنشطة الرؤساء

 

خالل واليتها اليت استمّرت عامني، ُدعيت رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي للحديث عن عمل ومنوذج  -12

اللجنة وعرض منتجاتها. وقد مشلت أسفارها كل املناطق وغّطت العديد من جماالت عمل اللجنة. ميكن االطالع على 

تائج واملزيد من التفاصيل بشأن برامج الرئيسة يف كل رحلة من رحالتها على حيز العمل التقارير اليت تتضمن أبرز الن

اليت  ناسباتاخلاص باللجنة الذي ميكن الدخول إليه من خالل ممثلي املكتب واجملموعة االستشارية. وترد أبرز امل

 تناولت فيها الرئيسة الكلمة يف ما يلي.

 

 املشاركة يف الفعاليات -13

 أفريقيا 

 14-15  أديس أبابا، إثيوبيا: بناء القدرة على الصمود لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي 2014مايو/أيار ،

  (2020)مؤمتر املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية 

 

 آسيا واحمليط اهلادئ 

  و( اإلقليمي )الفامؤمتر منظمة األغذية والزراعة مونغوليا:  أوالن باتار، ،2014مارس/آذار  14إىل  10من

 آلسيا واحمليط اهلادئ نوالثاني والثالث

 7-8  جلنة األغذية والزراعة يف  ةجتماع مع وزير الزراعة ورئيس، مانيال، الفلبني: ا2015أغسطس/آب

 جملس الشيوخ

 10- 12  صندوق كروفورد: "ال مزيد من العمل كاملعتاد لألمن أغسطس/آب، كانبريا، أسرتاليا: مؤمتر

سرتالية ة الوطنية األذية: مسؤوليتنا املشرتكة"، وندوة مركز سياسات التنمية التابع للجامعالغذائي والتغ

 بعنوان: "الدور املتنامي لتعددية األطراف يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية".
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 أوروبا وآسيا الوسطى

 5-6  األسرية )وزارة التنمية  بودابست، هنغاريا: املنتدى العاملي واملعرض عن الزراعة، 2014مارس/آذار

 الريفية يف هنغاريا(

 3  املؤمتر اإلقليمي التاسع والعشرون ألوروبا ، بوخارست، رومانيا:2014أبريل/نيسان 

 8-9  وارسو، بولندا: حلقة عمل تشاركية عن التحالف العاملي للبحوث بشأن 2014أبريل/نيسان ،

 غازات الدفيئة الزراعية

 9  ل، بلجيكا: املؤمتر الرفيع املستوى عن حقوق امللكية: احللقة الضائعة كسو، بر2014أبريل/نيسان

 الستئصال الفقر )الربنامج األوروبي ومفوضية االحتاد األوروبي(

 12  فيفي، سويسرا: املؤمتر السنوي حول مبادرة 2015مايو/أيار ،Save Food   نستله، الفاو، برنامج(

 (Messe Düsseldorfاألمم املتحدة للبيئة و

 30  املؤمتر احلادي عشر عن سياسات مكافحة اجلوع:  ، برلني، أملانيا: 2014يونيو/حزيران

 االستثمارات الزراعية املسؤولة )وزارة األغذية والزراعة االحتادية(

 4  الهاي، هولندا: حماضرة ملؤسسة 2014سبتمرب/أيلول ،Dick de Zeeuw : املفارقات يف األمن"

 (Dick de Zeeuwملصلحة الذاتية" )مؤسسة الغذائي: التغلب على ا

 4   حتديد مسار العمل لعامل خاٍل من اجلوع: احلوار بني بلدان ، برلني، أملانيا: 2015فرباير/شبا

 (WelthungerHilfe) 7الشمال واجلنوب حول دور جمموعة الـ

 22  الرتبة. مادة التغيري"  – 2015األسبوع العاملي الثالث للرتبة ، برلني، أملانيا: "2015أبريل/نيسان

 )معهد الدراسات املتقدمة عن االستدامة(

 17-19  ل، بلجيكا: زيارة إىل مؤسسات االحتاد األوروبيكسو، بر2015يونيو/حزيران 

 25  ميالنو، إيطاليا: اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للمزارعني2015يونيو/حزيران ، 

 21-22  يا: املنتدى العاملي للقيمني على قطاع األلبان ، فلنيوس، ليتوان2015سبتمرب/أيلول 

"Fiat lactis( "ملنتجات األلبان ياالحتاد الدول: حتسني األمن التغذوي بفضل األلبان) 

 

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 7  نائب )ممثلة ب ن ألمريكا الالتينية والبحر الكارييبواملؤمتر اإلقليمي الثالث والثالث: 2014مايو/أيار

  (Gustavo Infanteرئيسة اللجنة السيد 

 

 الشرق األدنى ومشال أفريقيا 

  الفاو( اإلقليمي مؤمتر منظمة األغذية والزراعة ، مقّر منظمة الفاو: 2014فرباير/شبا   28إىل  24من(

  ن للشرق األدنىوالثاني والثالث

  املنبثقة عن املنتدى  ةالعاملي األجندةلس اجمقمة ، دبي: 2014نوفمرب/تشرين الثاني  11إىل  9من

 االقتصادي العاملي
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 وامُلهدر من األغذية،  فاقدمؤمتر ال، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة: 2015مارس/آذار  11إىل  9 من

 املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية

 28-29  املصلحة املتعددينألصحاب عمل اإلقليمية الرابعة ال، عّمان، األردن: ورشة 2015أبريل/نيسان 

إقليم الشرق األدنى، برنامج  -حول األمن الغذائي والتغذية )منظمة الفاواخلاصة بإقليم الشرق األدنى 

  األغذية العاملي، جلنة األمن الغذائي العاملي(

 

 أمريكا الشمالية 

  املعين باملناخ  ، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية: مؤمتر القمة2014سبتمرب/أيلول  26إىل  21من

  )األمم املتحدة(

 17  اجتماع اجمللس االقتصادي ، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية: 2014نوفمرب/تشرين الثاني

: عرض لتقرير الدورة األربعني للجنة األمن الغذائي العاملي )مقّر واالجتماعي اخلاص بالتنسيق واإلدارة

  األمم املتحدة(

  واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية: مؤمتر البنك الدولي 2015ار مارس/آذ 23إىل  21من ،

  حول األراضي والفقر )البنك الدولي(

 13  نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية: حلقة عمل بشأن حوكمة نظام التنمية يف 2015مايو/أيار ،

  واالجتماعي لألمم املتحدة( )اجمللس االقتصادي 2015ما بعد العام  فرتةاألمم املتحدة يف 

 30 األمم منتدى جتماع ا، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية: 2015يوليو/متوز  2 -يونيو/حزيران

بعنوان "تعزيز التكامل والتنفيذ  2015لعام  السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامةاملتحدة 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي() 2015عام ى بعد فريق اخلرباء الرفيع املستو -واالستعراض

 20 اجتماع اجمللس االقتصادي واالجتماعي ، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية: 2015 يوليو/متوز

األربعني للجنة األمن الغذائي العاملي )مقّر األمم و احلادية: عرض لتقرير الدورة اخلاص بالتنسيق واإلدارة

  املتحدة(

 25-27 قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة ، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية: 2015بتمرب/أيلول س

دعوة موجهة من رئيس الدورة السبعني للجمعية العامة للمشاركة يف احلوار التفاعلي "بناء : 2015

 مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة" )املقر الرئيسي لألمم املتحدة(

 

  ت، ومدّونات ومقابالت حول عمل جلنة األمن الغذائي العاملي مرتمجة إىل لغات خمتلفة:مقاال -14
 Devex Interview (English): “How to make Rome a food security hub” (15 October 2013) 
 Devex Interview (English): “Why security of tenure is crucial for good land management” (11 

July 2014) 
 Rotary International (Italian): “For World Food Security” (July-October 2014) 

 13)باإلنكليزية والعربية(: "مكافحة اجلوع ال ميكن كسبها وحده" ) مدونة األمن الغذائي و التغذوي العربي 

  (2014أكتوبر/تشرين األول 

file:///C:/Users/Hemonin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XSIZP6M0/How%20to%20make%20Rome%20a%20food%20security%20hub
https://www.devex.com/news/why-security-of-tenure-is-crucial-for-good-land-management-83852
http://issuu.com/digital_magazines/docs/voce_rotary_webs_10.14/0
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 ( "14مدّونة املنتدى االقتصادي العاملي: "كيف ميكن مساعدة أصحاب احليازات الصغرية على إطعام العامل 

  (2015يناير/كانون الثاني 
 WeltHungerHilfe Blog (English): “Zero Hunger Means All Hands On Deck and All Options 

on the Table” (February 2015) 
 The Guardian (English) : “Wanted: Innovative Ideas on how to feed nine billion people” (27 

February 2015) 
 Global - The international briefing (English) : “Including everyone at the food security table” 

(February/March 2015) 
 Great Insights magazine (English): “From investment principles to action” (9 March 2015) 
 SCN News (English): “Achieving sustainable nutrition together in the post-2015 development 

agenda.”  (April 2015) 

 دقيقة )بالعربية(: "ورشة العمل اإلقليمية ألصحاب املصلحة املتعددين حول  39:50 ،بّث التلفزيون األردني

  (2015أبريل/نيسان  28األمن الغذائي والتغذية يف منطقة الشرق األدنى" )
 Un seul monde/Eine Welt/Un solo Mondo (French, German, Italian): “Stronger together, than 

divided: the reformed CFS”  (14 June 2015) 
 Die Zeit (German): “Fighting Hunger, democratically” (June 2015) 
 ABC Net News – Radio interview (English): “Ending waste a target for UN Committee on 

World Food Security” 
 Crawford Fund Opinion piece (English): “Pushing Agriculture Into The Stratosphere Of 

Innovation” (11 August 2015) 
 Devex (English): “Calls for greater collaboration to tackle food security” (11 August 2015) 

 ABC TV News 24 The World (English): “What is the future of Food Security” (12 August 

2015)  

 Thomson-Reuters and Devex (English) : “How will we fill 9 billion bowls by 2050?” (22 

September 2015) 

 Unilever  (English) : “Will hunger become history? Backing the UN Global Goals ” (27 

September 2015) 
 

 

  

http://www.welthungerhilfe.de/blog/zero-hunger-means-all-hands-on-deck-and-all-options-on-the-table/
http://www.welthungerhilfe.de/blog/zero-hunger-means-all-hands-on-deck-and-all-options-on-the-table/
Wanted:%20innovative%20ideas%20on%20how%20to%20feed%20nine%20billion%20people
http://www.global-briefing.org/2014/09/including-everyone-at-the-food-security-table/
http://ecdpm.org/great-insights/food-nutrition-security-inclusive-partnerships/investment-principles-action/
http://unscn.org/files/Publications/SCN_News/SCNNEWS41_web_low_res.pdf
http://unscn.org/files/Publications/SCN_News/SCNNEWS41_web_low_res.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/fr/documents/Publikationen/Eine-Welt/33840_EineWelt_215_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/fr/documents/Publikationen/Eine-Welt/33840_EineWelt_215_FR.pdf
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-06/hunger-lebensmittel-nahrung-menschenrechte-nachhaltige-entwicklung
http://www.abc.net.au/news/2015-08-12/ending-waste-a-target-for-un-committee-on-world/6690556
http://www.abc.net.au/news/2015-08-12/ending-waste-a-target-for-un-committee-on-world/6690556
http://www.crawfordfund.org/wp-content/uploads/2015/08/Verburgoped.pdf
http://www.crawfordfund.org/wp-content/uploads/2015/08/Verburgoped.pdf
https://www.devex.com/news/calls-for-greater-collaboration-to-tackle-food-security-86694
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 تتبع القرارات والتوصيات -جيم

 

  2013أكتوبر/تشرين األول  -2012أكتوبر/تشرين األول 
 

 للجنة األمن الغذائي العاملي التاسعة والثالثني التقرير النهائي للدورة

 احلالة النص يف الوثيقة جمال العمل رقم البند املصدر

 التقرير النهائي للدورة

للجنة األمن الثالثني 

 لعامليالغذائي ا

البند الثامن، 

 (د)21الفقرة 
 احلق يف الغذاء

وافقت اللجنة على أن ختصص جلسة، يف 

، 2014دورتها احلادية واألربعني يف عام 

بشأن استعراض التقدم احملرز على مدى 

عشر سنوات يف تنفيذ اخلطو  التوجيهية 

لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف 

   .سياق األمن الغذائي الوطين

مّت تنظيم استعراض للتقدم احملرز 

على مدى عشر سنوات خالل 

للجنة  واألربعني احلاديةالدورة 

  األمن الغذائي العاملي.

 

 2014 أكتوبر/تشرين األول -2013 أكتوبر/تشرين األول

 األمن الغذائي العاملي للجنة األربعنيالتقرير النهائي للدورة 

 احلالة نص يف الوثيقةال جمال العمل رقم البند املصدر

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

البند األول، 

 9الفقرة 

القضايا 

 اللوجستية

احلاجة بشكل عام إىل احلصول )...(  

على وثائق الدورة جبميع اللغات الرمسية 

يف األمم املتحدة يف التوقيت املناسب لكي 

عراضها وحّثت يتسنى جلميع الوفود است

املسؤولني كافة عن إعدادها على ضمان 

 التقّيد باملهل الزمنية.

 احلاديةيف ما يتعلق بالدورة 

واألربعني للجنة، مّت نشر مجيع 

الوثائق ضمن مهلة األسابيع 

الثمانية باستثناء مربع القرار حول 

منظور العشر  -احلق يف الغذاء

(. أما CFS 2014/41/7سنوات )

وثائق الدورة الثانية  بالنسبة إىل

واألربعني، فإن كل وثائق الدورة 

يف طريقها ألن تصبح متاحة ضمن 

 مهلة األسابيع الثمانية.

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 لفأ 4البندان 

 اءوب

 تقارب

 السياسات

التوصيات املتعلقة مّتت املوافقة على 

لوقود البيولوجي بالسياسات اخلاصة با

واألمن الغذائي واالستثمار يف زراعة 

أصحاب احليازات الصغرية لتحقيق األمن 

  الغذائي والتغذية

توصيات السياسات العامة اليت 

مت إقرارها يف الدورة األربعني 

 للجنة األمن الغذائي العاملي

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 اخلامسد البن

 53، الفقرة لفأ

مبادئ 

االستثمار 

وقد أخذت اللجنة علمًا باملعلومات 

 احملدثة الواردة يف الوثيقة 

 حلاديةاُأقّرت املبادئ يف الدورة 

واألربعني للجنة األمن الغذائي 
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املسؤول يف  الغذائي العاملي

الزراعة ونظم 

 األغذية

CFS 2013/40/6  وأقّرت اجلدول الزمين

املقرت  للمضي قدمًا يف املستقبل على النحو 

 .6الوارد يف الفقرة 

 العاملي )ُأنظر اإلضاءات(

 

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

باء  اخلامسالبند 

 (ج)55الفقرة 

إطار العمل 

لتحقيق األمن 

الغذائي 

والتغذية يف 

 األزمات املمتدة

الواردة يف علمًا بآخر املعلومات  أخذت

وأقّرت اجلدول   CFS 2013/40/7 قة الوثي

على  الزمين املقرت  للمضي قدمًا يف املستقبل

 .15النحو الوارد يف الفقرة 

تواصلت العملية التشاورية خالل 

-2013الفرتة املمتدة من أكتوبر 

2014  

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 اخلامسالبند 

الفقرة  يمج

 (ج)58

اإلطار 

اإلسرتاتيجي 

 العاملي

وافقت على أّنه ينبغي سنويًا حتديث 

من  1األرقام اإلحصائية اليت تشمل القسم 

اإلطار اإلسرتاتيجي العاملي لكي تتماشى 

مع األرقام الصادرة يف تقارير حالة انعدام 

 .الغذائي يف العاملاألمن 

مّت حتديث النسخة الثالثة من 

لعاملي اإلطار االسرتاتيجي ا

( على هذا األساس خالل 2014)

للجنة  واألربعني احلاديةالدورة 

 .األمن الغذائي العاملي

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 اخلامسالبند 

 (أ)64الفقرة  الد

الالئحة 

 الداخلية

فّوضت املكتب النظر يف معايري االختيار 

يف اللجنة اخلاصة بتعيني األعضاء 

التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى 

من الوثيقة عن  43املشار إليها يف الفقرة 

إصال  جلنة األمن الغذائي العاملي ويف 

من الالئحة الداخلية لفريق  10الفقرة 

اخلرباء الرفيع املستوى، اليت ينبغي 

إدراجها يف املادة اخلامسة من الالئحة 

غرض تقديم اقرتا  الداخلية للجنة، وذلك ب

بهذا الشأن إىل اللجنة خالل الدورة العامة 

اليت ستعقدها يف شهر أكتوبر/تشرين األول 

2014. 

ُرفعت التعديالت اليت ُأدخلت 

من الالئحة الداخلية  5على املادة 

للجنة األمن الغذائي العاملي إىل 

 احلاديةاللجنة يف دورتها 

 واألربعني إلقرارها.

ي للدورة التقرير النهائ

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 اخلامسالبند 

الفقرة  الد

 (ب)61

أقّرت طرق وشرو  االنضمام إىل أمانة 

اللجنة من خالل انتداب املوظفني من 

أجهزة أخرى تابعة لألمم املتحدة ومعنية 

 مباشرة باألمن الغذائي والتغذية

تبقى إمكانية ضّم أجهزة أخرى 

ملتحدة خيارًا مرتبطًا تابعة لألمم ا

بتوفر املوارد، وفقًا حلاجات 

 األمانة.

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 اخلامسالبند 

 (ج)61الفقرة  الد

طلبت إىل كّل من الفاو والصندوق الدولي 

للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي 

أمني للجنة يف  املضي قدمًا يف عملية تعيني

  أقرب فرصة ممكنة.

باشر أمني متفّرغ للجنة األمن 

 6الغذائي العاملي عمله يف 

  .2014أكتوبر/تشرين األول 
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التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 اخلامسالبند 

 (أ)63الفقرة  الد

من  33أقّرت التعديل املقرت  يف املادة 

مة للمنظمة وطلبت إىل اجمللس الالئحة العا

إحالته إىل الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر 

( 2015يونيو/حزيران  13-6)روما، 

  ه.للموافقة علي

أحال جملس منظمة الفاو هذه 

 33التعديالت امُلدخلة على املادة 

للمنظمة إىل من الالئحة العامة 

الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر 

 13و 6ا بني املنعقدة يف روم

للموافقة ، 2015يونيو/حزيران 

 عليها.

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

الفقرة  الالبند د

 (ب)64

فّوضت املكتب، بالتشاور مع اجملموعة 

االستشارية، العمل فورًا على حتليل دور 

اجملموعة االستشارية وتشكيلها وفئاتها 

يار يف كل فئة من الفئات وإجراءات االخت

ومن  من أجل تعزيز املساهمة اليت تقدمها.

املقرر أن يقدم املكتب اقرتاحًا إىل اللجنة 

خالل الدورة العامة اليت ستعقدها يف شهر 

 .2014أكتوبر/تشرين األول 

ملادة على اتعديالت ُأدخلت 

الرابعة من الالئحة الداخلية 

يف ما  للجنة األمن الغذائي العاملي

يتعلق مبنح أدوار إضافية إىل 

اجلموعة االستشارية، وإمكانية 

عملية تعيني مشاركني متخصصني و

رفع التقارير اليت يتعني على 

مكونات اجملموعة االستشارية أن 

تقوم بها يف نهاية كل فرتة فاصلة 

بني الدورات. وقد قرر املكتب 

اإلبقاء على الفئات اخلمس يف 

ية من دون أي اجملموعة االستشار

احلفاظ على التشكيلة و تغيري

احلالية للمجموعة االستشارية 

باإلضافة إىل  هامقاعد عددو

املمارسة احلالية الختيار أعضائها. 

توصية املكتب كما أقّرت اللجنة 

اليت جتيز ملمثلي املؤسسات 

األكادميية املشاركة يف اجتماعات 

 .نياللجنة بصفة مراقب

دورة التقرير النهائي لل

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

الفقرة  الالبند د

 (ج)64

الالئحة 

 الداخلية

فّوضت املكتب إعطاء مزيد من اإليضاحات 

حول الوثيقة عن إصال  جلنة األمن 

الغذائي العاملي يف ما يتعلق بالتمييز بني 

املشاركني يف اللجنة واملراقبني فيها وذلك 

جنة خالل الدورة بغرض رفع اقرتا  إىل الل

العامة املقبلة اليت ستعقدها يف شهر 

 .2014أكتوبر/تشرين األول 

نظرًا إىل استحالة التوصل إىل 

توافق يف اآلراء، طلب املكتب 

إجراء املزيد من املناقشات بهدف 

تقديم اقرتا  إىل اللجنة خالل 

 دورتها الثانية واألربعني.

التقرير النهائي للدورة 

ة األمن للجن األربعني

 الغذائي العاملي

 اءه اخلامسالبند 

 (ـه)66الفقرة 

أقّرت املقرت  املتعلق بوضع خطة عمل  الرصد

لتعميم قرارات اللجنة يف سياق اسرتاتيجية 

 االتصاالت اخلاصة باللجنة

جمموعة العمل املفتوحة  واصلت

 العضوية املعنية بالرصد عملها

كما هو  2014-2013خالل فرتة 

 مطلوب.
قرير النهائي للدورة الت

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 اءه اخلامسالبند 

 (و)66الفقرة 

أقّرت املقرت  اهلادف إىل تركيز رصد 

اللجنة على منتجات اللجنة الرئيسية 

 واالسرتاتيجية واحملفزة
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التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 اءه اخلامسالبند 

 (ز)66الفقرة 

عمليات تقييم دورية لفعالية  أقّرت إجراء

جلنة األمن الغذائي يف حتسني أطر 

ويف تعزيز االتساق بني ... السياسات

أصحاب املصلحة ومشاركتهم يف حتقيق 

وأوصت على وجه . األمن الغذائي والتغذية

 التحديد بإجراء دراسة استقصائية أساسية

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 اءه اخلامسالبند 

   66الفقرة 

طلبت/أوصت بأن تواصل جمموعة العمل 

املفتوحة العضوية املعنية بالرصد عملها يف 

من  5كما هو ُمشار إليه يف الفقرة  2014عام 

ورفع تقريرها إىل  CFS 2013/40/8الوثيقة 

، رهنًا اللجنة يف دورتها احلادية واألربعني

 باملوارد املتاحة

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 اءه اخلامسالبند 

 ي 66الفقرة 

شّددت على ضرورة استخدام الرصد 

والتقييم من أجل حتسني عمل اللجنة 

وصياغة توصيات اللجنة يف املستقبل مع 

مراعاة ضرورة أن تكون بسيطة ودقيقة 

ة وقابلة للتنفيذ وذات إطار زمين ومقتضب

  حمدد

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 اخلامسالبند 

 ج ايز

اسرتاتيجية 

 التواصل

أقّرت عناصر االسرتاتيجية كما وردت 

وأوصت وحّثت على أن تضع األمانة خطة 

للتنفيذ تشمل امليزانية، بالتعاون الوثيق مع 

 .واجملموعة االستشارية املكتب

ُعرضت خطة تنفيذ وميزانية على 

أصحاب املصلحة يف اللجنة خالل 

ولويات األدورة اإلعالمية عن ال

سبتمرب/أيلول  11املنعقدة يف 

. وواصلت األمانة أنشطة 2014

االتصال والتواصل اخلاصة بها 

)ُأنظر اإلضاءات( ورفعت تقريرها 

واألربعني  احلاديةإىل الدورة 

 جنة األمن الغذائي العاملي لل

(CFS 2014/41/10.)  

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 اخلامسالبند 

 د يمج

االتصاالت  أشارت إىل ضرورة أن تشّكل

جزءا أساسيًا من مجيع مسارات عمل 

 اللجنة.

واصلت األمانة التوعية بشأن عمل 

املوارد اللجنة من خالل استخدام 

 املتاحة.

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  40

 الغذائي العاملي

  اخلامسالبند 

 أ واو

برنامج العمل 

املتعدد 

 السنوات

أوصت بأن تواصل عملها لرتتيب )...(  

أولويات برنامج عملها على حنو أكرب 

وتبسيطه، ولتنفيذ العملية املقرتحة الختيار 

العاملي وترتيب  أنشطة جلنة األمن الغذائي

 .2015-2014أولوياتها يف فرتة السنتني 

واصلت جمموعة العمل املفتوحة 

العملية ونّفذت  العضوية عملها

املقرتحة الختيار أنشطة جلنة 

األمن الغذائي العاملي وترتيب 

-2014أولوياتها يف فرتة السنتني 

2015. 
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التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 العاملي الغذائي

واو  اخلامسالبند 

 (ب)

اعتمدت الربنامج املتعدد السنوات للجنة 

، 2015-2014األمن الغذائي العاملي للفرتة 

مبا يف ذلك املواضيع املقرتحة يف تقرير فريق 

اخلرباء الرفيع املستوى، ومسارات العمل 

اخلاصة  الرئيسية ومسارات العمل األخرى

 بلجنة األمن الغذائي العاملي.

مّت تنفيذ برنامج العمل املتعدد 

  2015-2014السنوات لفرتة 

 خالل فرتة السنتني.

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

واو  اخلامسالبند 

 (ج)

املنقَّحة الختيار  ةياملذكرة التوجيه اعتمدت

أنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي وترتيب 

حقة بربنامج العمل املتعدد أولوياتها )املل

 السنوات(

املفتوحة جمموعة العمل أحيطت 

العضوية املعنية بربنامج العمل 

املتعدد السنوات علمًا باعتماد 

 املذكرة التوجيهية املنقحة.

 

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

واو  اخلامسالبند 

 (د)

واليت مل ترد يف  األنشطة املقرتحة للجنة

خطة العمل املتعددة السنوات للفرتة 

سوف ُتدرج ضمن املعلومات  2014-2015

األساسية اليت ستجري مناقشتها إىل جانب 

مدخالت أخرى يف عملية االختيار وحتديد 

 .األولويات املقبلة

جرى البحث يف األنشطة اليت مل 

يتّم استبقاؤها يف برنامج العمل 

-2014فرتة املتعدد السنوات ل

خالل عملية اختيار أنشطة  2015

اللجنة وحتديد أولوياتها لفرتة 

 السنتني الالحقة.

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 السادسالبند 

 (ج)76الفقرة 

أهداف التنمية 

ملا بعد عام 
2015 

متّ  تشجيع جلنة األمن الغذائي العاملي 

نشا  يف عملية جدول أعمال على االخنرا  ب

، لتساهم يف 2015التنمية ملا بعد عام 

النقاش من خالل التجربة الفريدة ألصحاب 

املصلحة املتعددين واملتنوعني الذين تشملهم 

ولدعم إدراج هدف خاص باألمن الغذائي 

 .والتغذية ضمن أهداف التنمية املستدامة

جلنة األمن الغذائي  ةرئيس تقام

ظيم العديد من أنشطة واألمانة بتن

تقصي احلقائق والتوعية املتصلة 

جبدول أعمال التنمية ملا بعد عام 

2015 . 

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

 السادسالبند 

 (د)76الفقرة 

مت تشجيع مجيع أصحاب املصلحة على 

القيام بدورهم لضمان أن تنعكس بشكل 

عمال التنمية ملا بعد عام كاف يف جدول أ

 ؤية جلنة األمن الغذائي العاملير 2015

بشأن قيام عامل خاٍل من اجلوع تقوم فيه 

البلدان بتنفيذ اخلطو  التوجيهية الطوعية 

لإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق 

 .األمن الغذائي القطري

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 العامليالغذائي 

 السادسالبند 

 (ج)76الفقرة 

ّ  تشجيع جلنة األمن الغذائي العاملي  مت

على االخنرا  بنشا  يف عملية جدول أعمال 

، لتساهم يف 2015التنمية ملا بعد عام 

النقاش من خالل التجربة الفريدة ألصحاب 

املصلحة املتعددين واملتنوعني الذين تشملهم 

لغذائي ولدعم إدراج هدف خاص باألمن ا

 ة.والتغذية ضمن أهداف التنمية املستدام



CFS/2015/42/Inf.13 Rev.2 14 

التقرير النهائي للدورة 

للجنة األمن  األربعني

 الغذائي العاملي

بالتشاور مع )...( تكّلف املكتب،  دال 7البند 

اجملموعة االستشارية، وذلك الستكشاف 

الطرق اليت ميكن للجنة من خالهلا أن 

ات تقدم مساهماتها يف عملية صنع القرار

حول جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 

 .يف نيويورك 2015

برنامج العمل املتعدد 

السنوات 
2014/2015 

ألف  الرابعالبند 

 33الفقرة 

أهداف التنمية 

ملا بعد عام 
2015 

على  2015سوف تبدأ اللجنة بالعمل عام 

دورها يف تيسري عمليات التقييم املتعددة 

لبلدان حول أصحاب املصلحة اليت تطلقها ا

النظم الغذائية املستدامة، واألمن الغذائي 

هذا املقرت  من وثيقة . وينبثق والتغذية

واإلعالن الوزاري الصادر عن  20نتائج ريو+

اجلزء الرفيع املستوى للمجلس االقتصادي 

واالجتماعي، اللذين أعادا التأكيد على 

العمل اهلام الذي تقوم به اللجنة وعلى 

 .طابعها الشمولي

أنه  2013قررت اللجنة يف عام 

"ميكن إطالق مسار عمل رئيسي 

للجنة األمن الغذائي العاملي يف عام 

لوضع إطار من أجل تنفيذ  2016

 2015جدول أعمال ما بعد عام 

بشأن مسائل متصلة بالزراعة 

املستدامة، واألمن الغذائي 

". ومن املتوقع أن ُيّتخذ والتغذية

للجنة قرار بهذا الشأن من قبل ا

. يف هذا الصدد، ويف 2015يف عام 

سياق برنامج العمل املتعدد 

السنوات، مّت تضمني برنامج العمل 

-2016املتعدد السنوات لفرتة 

املعروض على اللجنة  2017

للموافقة عليه يف دورتها الثانية 

 CFS) 2015واألربعني يف عام 

مقرتحًا حول ( 2015/42/12

نة مسار عمل يتعلق مبساهمة اللج

 يف أهداف التنمية املستدامة.

برنامج العمل املتعدد 

السنوات 
2014/2015 

ألف  الرابعالبند 

 34الفقرة 

تعزيز القدرة على الصعيد القطري على 

ختطيط وتنفيذ تقييمات متكاملة ومتعددة 

أصحاب املصلحة حول النظم الغذائية 

املستدامة، كشر  أساسي لتحديد 

الة معنية باألمن اسرتاتيجيات وإجراءات فع

الغذائي والتغذية، سوف تكون ضرورية 

 .2015لتحقيق أهداف التنمية ملا بعد عام 

برنامج العمل املتعدد 

السنوات 
2014/2015 

ألف  الرابعالبند 

  36الفقرة 

مانة مشروع اختصاصات األتعّد جيب أن 

الجتماع  للمرحلة التحضريية

/ املكتب/اجملموعة االستشارية يف أغسطس

 .2014آب 

برنامج العمل املتعدد 

السنوات 
2014/2015 

باء  الرابعالبند 

 43الفقرة 

تنمية املعرفة 

واملهارات 

واملواهب لدى 

الشباب يف 

جمال األمن 

الغذائي 

 والتغذية

سيتّم تنظيم مائدة مستديرة حول هذا 

املوضوع خالل الدورة الثانية واألربعني 

وف جتمع وسللجنة األمن الغذائي العاملي 

 .طائفة متنوعة من اجلهات الفاعلة

مزمع عقدها خالل الدورة الثانية 

واألربعني للجنة األمن الغذائي 

 العاملي.
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برنامج العمل املتعدد 

السنوات 
2014/2015 

باء  الرابعالبند 

 46الفقرة 

ربط أصحاب 

احليازات 

الصغرية 

 باألسواق

ينبغي النظر بعناية يف رزمة التوصيات 

ة لتسليط الضوء على التوصيات املوجود

األكثر صلة وفعالية منها، استنادًا إذا أمكن 

ىل عروض لتجارب ناجحة وأفضل إ

 املمارسات

ُعقد املنتدى الرفيع املستوى لربط 

أصحاب احليازات الصغرية 

يونيو/حزيران  25باألسواق يف 

)ُأنظر اإلضاءات(. وقد  2015

اُتخذ قرار داخل جمموعة العمل 

ة العضوية املعنية بربنامج املفتوح

العمل املتعدد السنوات بتحليل 

نتائج املنتدى الرفيع املستوى 

ستنتاج الدروس من ابهدف 

املمارسات اجليدة وحتديد 

خيارات لتجاوز احلواجز وتعظيم 

الفرص املتاحة. وسيتّم مناقشة 

نتائج عمل فريق العمل من قبل 

جمموعة عمل مفتوحة العضوية 

حدة فقط بهدف تنعقد ملرة وا

االتفاق على جمموعة من 

التوصيات املتعلقة بالسياسات 

واملمارسات اليت تبّين الدالئل 

وصول أصحاب قدرتها على تعزيز 

. احليازات الصغرية إىل األسواق

وسوف ُتعرض جمموعة التوصيات 

املتعلقة بالسياسات واملمارسات 

على الدورة الثالثة واألربعني للجنة 

العاملي يف عام  األمن الغذائي

  إلقرارها. 2016

برنامج العمل املتعدد 

السنوات 
2014/2015 

باء اخلامس البند 

 46الفقرة 

 سوف ُتقدَّم جمموعة من التوصيات امللموسة

حول السياسات املوجهة إىل صانعي 

الصادرة عن هذا املنتدى إىل السياسات و

اللجنة يف دورتها الثانية واألربعني 

 .إلقرارها

رنامج العمل املتعدد ب

السنوات 
2014/2015 

باء  الرابعالبند 

 47الفقرة 

مبا يف ذلك ، ختصاصاتالامشروع على 

مشروع جدول األعمال والنتائج املتوقعة، أن 

على أن يناقشه كل ُيعّد من قبل األمانة، 

من املكتب واجلماعة االستشارية، ويوافق 

 2014عليه املكتب حبلول أغسطس/آب 

  .صىكحّد أق

برنامج العمل املتعدد 

السنوات 
2014/2015 

باء  الرابعالبند 

 51الفقرة 

فريق اخلرباء 

 الرفيع املستوى

فريق اخلرباء الرفيع املستوى  [طلبت من]

 )...( إعداد تقرير عن املياه واألمن الغذائي.

مايو/أيار  15صدر التقرير يف 

وسيكون مبثابة مرجعية أساسية 

بالسياسات للتوصيات املتصلة 

اليت سيجري إقرارها يف الدورة 

الثانية واألربعني للجنة األمن 

 الغذائي العاملي.

التقرير النهائي للدورة 

 احلادية واألربعني

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

باء  الرابعالبند 

 (و)20الفقرة 

مبادئ 

االستثمار 

املسؤول يف 

الزراعة ونظم 

  األغذية

 األجهزة الرئاسية قررت إحالة املبادئ إىل

للمنظمة وبرنامج األغذية العاملي والصندوق 

   الدولي للتنمية الزراعية للنظر فيها

 ُأحيلت إىل منظمة الفاو.

التقرير النهائي للدورة 

 احلادية واألربعني

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

باء الفقرة  4البند 

 (ز)20

قررت أن تطلب من اجلمعية العامة لألمم 

تحدة، عن طريق اجمللس االقتصادي امل

واالجتماعي، النظر يف املبادئ وتأييدها 

وضمان نشرها على نطاق واسع على مجيع 

 منظمات ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة

واألربعون للجنة األمن  احلادية)الدورة 

 الغذائي العاملي(.

ُأدرجت يف تقرير رئيس جلنة 

لس األمن الغذائي العاملي إىل اجمل

االقتصادي واالجتماعي يف 

 .2015يوليو/متوز 
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التقرير النهائي للدورة 

 احلادية واألربعني

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

باء  الرابعالبند 

 ( )20الفقرة 

وافقت على إدراج املبادئ يف عملية حتديث 

اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي 

 .والتغذية

بعة لإلطار ُضّمنت يف النسخة الرا

االسرتاتيجي العاملي اليت جيري 

إقرارها يف الدورة الثانية واألربعني 

 للجنة األمن الغذائي العاملي. 

التقرير النهائي للدورة 

 احلادية واألربعني

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

جيم  الرابعالبند 

 (ب)21الفقرة 

إطار العمل 

لتحقيق األمن 

الغذائي 

والتغذية يف 

 ات املمتدةاألزم

سّلمت باحلاجة إىل إتاحة وقت إضايف 

إلنهاء العملية وأقرت استمرارها واالنتهاء 

 .منها

مّت ختصيص املزيد من الوقت 

لعمليات التشاور والتفاوض ما أّدى 

 ُانظرإىل بلوغ توافق يف اآلراء )

 اإلضاءات(. 

التقرير النهائي للدورة 

 احلادية واألربعني

 للجنة األمن الغذائي

 العاملي

جيم  الرابعالبند 

 (و)21الفقرة 

كّلفت مكتب اللجنة، بالتشاور مع 

، بدعم من األمانةواجملموعة االستشارية 

بالدعوة إىل عقد جلسات إضافية للتشاور 

والتفاوض بهدف وضع الوثيقة يف صيغتها 

النهائية لعرضها على اللجنة وإقرارها يف 

 .دورتها الثانية واألربعني

النهائي للدورة  التقرير

 احلادية واألربعني

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

جيم  الرابعالبند 

 (ز)21الفقرة 

 توفري ضمان اللجنة أمانة من طلبت

 اللغات جبميع الفورية الرتمجةت خدما

وإتاحة  ،املقبلة املفاوضات خالل الرمسية

 النص املتفاوض بشأنه باللغات اآنفة الذكر.

توفري  حرصت األمانة على

 خدمات الرتمجة.

التقرير النهائي للدورة 

 واألربعنياحلادية 

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

 السادسالبند 

ألف الفقرة 

 (ج)41

برنامج العمل 

املتعدد 

 السنوات

املفتوحة أوصت بأن تواصل جمموعة العمل 

العضوية املعنية بربنامج العمل املتعدد 

ا  بشأن أعماهلا بغية تقديم اقرتالسنوات 

أنشطة اللجنة املزمع تنفيذها يف فرتة 

بهدف إقرارها خالل  2017-2016السنتني 

 .2015اجللسة العامة للجنة عام 

واصلت جمموعة العمل املفتوحة 

  العضوية عملها

التقرير النهائي للدورة 

 احلادية واألربعني

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

 السادسالبند 

ألف الفقرة 

 (د)41

لبت إىل فريق اخلرباء إجراء دراسة عن ط

"التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن 

الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك دور الثروة 

احليوانية"، على أن يعرض ذلك على 

ودراسة  2016اجللسة العامة للجنة عام 

عن "احلراجة املستدامة لتحقيق األمن 

لسة الغذائي والتغذية" على أن يقدم إىل اجل

  .2017العامة للجنة عام 

إن تقارير جلنة اخلرباء الرفيعة 

 املستوى هذه هي قيد التطوير.



17 CFS/2015/42/Inf.13 Rev.2 

 

التقرير النهائي للدورة 

 احلادية واألربعني

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

 السادسالبند 

ألف الفقرة 

 (ـه)41

طلبت إىل جمموعة العمل مراجعة املذكرة 

للجنة التوجيهية بشأن انتقاء أنشطة ا

وتصنيفها حبسب األولويات، املدرجة يف 

،  CFS 2013/40/9 من الوثيقة  1امللحق 

وذلك بناًء على الدروس املستفادة خالل 

، بهدف عرض 2015-2014فرتة السنتني 

النسخة املنقحة على الدورة الثانية 

 .واألربعني للجنة للموافقة عليها

أعّد فريق العمل املفتو  العضوية 

ة عن املذكرة نسخة منقح

التوجيهية الختيار أنشطة اللجنة 

وهي مرفقة بربنامج العمل املتعدد 

 2017-2016السنوات لفرتة 

وُتعرض إلقرارها يف الدورة الثانية 

واألربعني للجنة األمن الغذائي 

 (.CFS 2015/42/11العاملي )

التقرير النهائي للدورة 

 احلادية واألربعني

للجنة األمن الغذائي 

 مليالعا

  السادس البند

 ب 42باء الفقرة 

اسرتاتيجية 

 التواصل

أكدت على أهمية التواصل لدعم تنفيذ 

توصيات اللجنة وقراراتها وحتقيقها بشكل 

 .فعال

عززت األمانة حضورها يف وسائل 

التواصل االجتماعي ووسعت قائمة 

اخلاصة بها  اإللكرتونيةاملراسلة 

  متلقي. 5 000إىل ما يقارب 

ر النهائي للدورة التقري

 احلادية واألربعني

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

باء  السادسالبند 

 (ج)42الفقرة 

حثت أصحاب املصلحة يف اللجنة على 

اختاذ اإلجراءات املناسبة لنشر منتجات 

اللجنة يف دوائرهم وللمشاركة بنشا  يف 

 .زيادة التوعية باللجنة ومنتجاتها

جديد  مّت إطالق موقع إلكرتوني

ومبّسط يتيح الوصول بسهولة إىل 

منتجات جلنة األمن الغذائي 

العاملي واملواد املساندة للدورة 

الثانية واألربعني للجنة األمن 

 الغذائي.

التقرير النهائي للدورة 

 احلادية واألربعني

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

باء  السادسالبند 

 (د)42الفقرة 

 ًامن روما مقر حثت الوكاالت اليت تتخذ

هلا )الفاو، والصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي( على 

العمل بنشا  لنشر املعلومات حول منتجات 

اللجنة واستخداماتها، على نطاق منظماتها 

  سواء كانت يف روما أو يف املكاتب امليدانية

، نظمت 2015مارس/آذار  18يف 

موظفني عمل لل حلقةاألمانة 

اإلقليميني من الوكاالت اليت تتخذ 

من روما مقرًا هلا )راجع 

ويف أبريل/ نيسان  اإلضاءات( 

جلنة األمن  ةرئيس ت، بعث2015

الغذائي العاملي رسائل إىل رؤساء 

الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا 

هلا حلّثهم على نشر املعلومات 

حول اللجنة ومنتجاتها بني 

العاملني يف والسيما  موظفيهم،

 املكاتب امليدانية.

التقرير النهائي للدورة 

 واألربعني احلادية

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

باء  السادسالبند 

 ـ(ه)42الفقرة 

شجعت أصحاب املصلحة يف اللجنة على 

ضمان ختصيص املوارد الكافية ألنشطة 

 .االتصال

ُخصص حّد أدنى من املوارد 

-2014ة فرتالألنشطة االتصال يف 

 ملساندة عمل اجللسة العامة 2015

وأنشطة توعية خمتارة وأنشطة 

التوعية املدعومة من اجلهات 

االستثمار الزراعي املاحنة ملبادئ 

 وإطار العمل.  املسؤول
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التقرير النهائي للدورة 

 احلادية واألربعني

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

 السادسالبند 

الفقرة  جيم

 2(ب)43

لطلب من أمانة اللجنة، بالتعاون مع ا الرصد

جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية 

بالرصد، إجراء تقييم أساسي بشأن فعالية 

اللجنة ابتداًء من تنفيذ مسح آراء أصحاب 

وإتاحة حتديث يشمل ... املصلحة فيها

تقريرًا عن نتائج املسح األساسية يف الدورة 

 الثانية واألربعني للجنة

وسيتّم تقديم النتائج  حمس أجري

إىل جلنة األمن الغذائي العاملي يف 

 دورتها الثانية واألربعني 

(CFS 2015/42/10.) 

التقرير النهائي للدورة 

 احلادية واألربعني

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

 السادسالبند 

الفقرة  جيم

 3(ب)43

الطلب من أمانة اللجنة، بالتعاون مع 

وحة العضوية املعنية جمموعة العمل املفت

بالرصد، استكمال مسح آراء أصحاب 

املصلحة يف اللجنة بتنفيذ تقييمات معمقة 

على املستوى القطري على أساس تطوعي، 

على النحو املوصوف يف االقرتا  املنهجي 

 .، رهًنا بتوافر املوارد1الوارد يف امللحق 

تقييمات ستدعم األمانة إجراء 

ي على معمقة على املستوى القطر

، بانتظار توفر أساس تطوعي

 املوارد والدولة املتطوعة.

التقرير النهائي للدورة 

 احلادية واألربعني

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

 السادسالبند 

جيم الفقرة 

 4(ب)43

أصحاب املصلحة يف اللجنة على  [تشجيع]

مواصلة تبادل خرباتهم وأفضل ممارساتهم، 

كشاف السبل من األمانة است [الطلب]و

وتعزيزها من أجل تنظيم فعاليات على 

من هذه  5النحو املشار إليه يف الفقرة 

، رهًنا (CFS 2014/41/11) الوثيقة

 بتوافر املوارد

يهدف التنسيق والروابط مع البند 

الوارد على جدول أعمال جلنة 

األمن الغذائي العاملي إىل حتقيق 

 هذه الغاية.

التقرير النهائي للدورة 

 حلادية واألربعنيا

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

هاء  السادسالبند 

 (ب)49الفقرة 

اإلطار 

سرتاتيجي الا

 العاملي

أقرت اقرتاحًا بوضع توصيات املوائد 

املستديرة بشأن السياسات املعتمدة خالل 

اجللسة العامة يف اجلهاز الرئيسي لإلطار 

 االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

توصيات السياسات بشأن إن 

وامُلهدر من األغذية واملياه  فاقدال

 يف سياق النظم الغذائية املستدامة

(CFS 41: 2014و ) مصايد

األمساك وتربية األحياء املائية 

املستدامة لتحقيق األمن الغذائي 

( واردة CFS 41: 2014) والتغذية

يف النسخة الرابعة من اإلطار 

ذي جيري سرتاتيجي العاملي الالا

إقراره يف الدورة الثانية واألربعني 

 للجنة األمن الغذائي العاملي.

التقرير النهائي للدورة 

 واألربعنياحلادية 

للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

دال  الرابعالبند 

 (ب)47الفقرة 

الالئحة 

 الداخلية

تكّلف املكتب باستعراض املسألة على  )...(

كة اجملتمع يف ما يتعلق مبشار] حنو أكرب

بهدف  [املدني واحتادات القطاع اخلاص

ضمان مشاركة فعالة ملمثلي منظمات 

اجملتمع املدني/املنظمات غري احلكومية 

وممثلي القطاع اخلاص يف دورات جلنة 

 األمن الغذائي العاملي وعملها

مل يتّم التوصل إىل توافق يف اآلراء 

ومّت إرجاء إجراء املزيد من 

عار آخر، ريثما املناقشات حتى إش

تتوفر معلومات إضافية الختاذ 

قرار مستنري )يرجى العودة إىل 

 (.CFS 2015/42/Inf.17الوثيقة 
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 2015-2014امليزانية املقدرة لفرتة  -دال
 

   *اجللسة العامة للجنة األمن الغذائي ومسارات العمل العادية

 2,972,523 املوظفون األساسيون والدعم الفين

 350,000 مجة الفوريةخدمات الرت

 334,000 إصدار الوثائق

 95,350 أسفار احملاضرين، املسائل اللوجستية وأسفار أمانة جلنة األمن الغذائي 

 207,311 األنشطة املتعلقة برئيس جلنة األمن الغذائي )الدعم للرئيس واألسفار(

 135,000 دعم اتصاالت جلنة األمن الغذائي

 142,300 مةمصروفات التشغيل العا

    

 4,236,484 اجملموع الفرعي املتصل باجللسات العامة ومسارات العمل العادية

    

   مسارات العمل

 819,122 إطار العمل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة

 186,000 رصد فعالية جلنة األمن الغذائي

 1,046,000  األغذية مبادئ االستثمار املسؤول يف الزراعة ونظم

 107,200 املنتدى الرفيع املستوى لربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق

 78,200 احلدث اخلاص حول تنمية املعرفة واملهارات واملواهب لدى الشباب يف جمال األمن الغذائي والتغذية

 2,236,522 اجملموع الفرعي املرتبط مبسارات العمل

 6,473,006 جلسة العامة ومسارات عمل جلنة األمن الغذائي العامليالكلفة اإلمجالية لل

    

 2,799,777 فريق اخلرباء الرفيع املستوى

 1,612,000 آلية اجملتمع املدني

    

 10,884,783 اجملموع اإلمجالي

  

والالئحة طار اإلسرتاتيجي العاملي، وبرنامج العمل املتعدد السنوات، تشمل املسارات العادية، باإلضافة إىل أحداث اجللسات العامة، التحديث السنوي حول اإل *

تديرة حول سياسات جلنة األمن الداخلية، والدعم ملكتب/اجملموعة اإلستشارية للجنة األمن الغذائي والرئيس يف فرتة ما بني الدورات، والفرتة اليت تسبق املوائد املس

 اء الرفيع املستوى.الغذائي العاملي بشأن تقارير فريق اخلرب

وبرنامج األغذية العاملي مبساهمة وصلت  الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةمن منظمة األغذية والزراعة و 2015-2014جاء التمويل املخصص للجنة األمن الغذائي يف فرتة 

ينية )غري مقّدرة القيمة( من خالل الدعم الفين املقدم إىل مسارات العمل. إىل ثلث تكاليف اجللسة العامة ومسارات العمل العادية لكل منها. كما أنها توفر مساهمات ع

 حتاد األوروبي، وفرنسا، وأملانيا، والسويد، وسويسرا.، واالبيل وميليندا غيتسوقد حظي متويل مسار عمل جلنة األمن الغذائي بدعم من مؤسسة 

إسبانيا، وسويسرا، واململكة املتحدة. ورلندا، والنرويج، وروسيا، أسرتاليا، واالحتاد األوروبي، وفرنسا، وآ فيع املستوى كل منيشمل الشركاء املمولون لفريق اخلرباء الر

 ترد قيمته يف امليزانية أعاله.املستوى(  كما تقدمت فرنسا بدعم عيين )مساعدة ملركز منسق فريق العمل الرفيع

 cso4cfs@gmail.comمع املدني، ُيرجى االتصال بأمانة آلية اجملتمع املدني على املوقع التالي للمزيد من املعلومات حول الشركاء املمولني آللية اجملت

ج وإسبانيا( فضاًل عن منظمات ويمشل الشركاء يف التمويل من آلية اجملتمع املدني حكومات ومنظمات دولية )الربازيل، االحتاد األوروبي، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، النر

 (.Whelthungerhilfeو Action Aid ،Biovision ،Bread for the World ،CFGB ،ICCO ،Misereor،Oxfamغري حكومية ومنظمات اجملتمع املدني )
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