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

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

A 

 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة الثالثة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2016أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، 

 جدول األعمال التفصيلي المؤقت 
 

 الدورة الثالثة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالميموعد انعقاد جلسات 
 

بعد  13:00صــــباحاً إىل الســــاعة  10:00ســــُتعقد اجللســــات الصــــباحية للجنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة) من الســــاعة 
 .18:00إىل الساعة   15:00الظهر واجللسات املسائية من الساعة 

 
 تخضير لجنة األمن الغذائي العالمي

 
املندوبني الكرام اإلحاطة علماً بأن الدورة الثالثة واألربعني للجنة ستقتصد يف استخدام الورق متاشياً مع  السادة يُرجى من

مبادرة "ختضري األمم املتحدة" الرامية إىل جعل اجتماعات األمم املتحدة أكثر مراعاة للبيئة. وسُتتاح كافة وثائق املعلومات 
وسيكون  كرتوين كما يف السنوات املاضية. وسُيطبع عدد حمدود من الوثائق عند الطلب.عها اإللاألساسية للجنة على موق

، الطابق األول)  Aاملبىن باإلمكان عند الطلب طباعة الوثائق من مكتب الوثائق الكائن يف مركز كوريا خلدمات املؤمتر (
مســـــاًء. وميكن  18:00صـــــباحاً إىل الســـــاعة  8:30أكتوبر/تشـــــرين األول من الســـــاعة  21إىل  17طوال الفرتة املمتدة من 

 للراغبني يف احلصول على نسخ مطبوعة إما:
 التوجه شخصياً إىل مكتب الوثائق وطلب النسخ اليت حيتاجون إليها •
مع إيضــــــــــاح الوثائق واللغات املطلوبة  Print@fao.org-CFS43أو الكتابة مســــــــــبقاً إىل عنوان الربيد اإللكرتوين  •

 بالتفصيل والتوجه من مثّ إىل املركز الستالم النسخ
 

   .].cfs/cfs43org/www.faoللدورة الثالثة واألربعني للجنة على العنوان:[اإللكرتوين املوقع  زيارةوملزيد من التفاصيل، يرجى 
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 }التخاذ قرار{ المسائل التنظيمية -أوًال 
 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين (أ)
 عضوية جلنة األمن الغذائي العاملي  (ب)
 تشكيل جلنة الصياغة  (ج)

 
 وثائق املعلومات األساسية:

 
• CFS 2016/43/1 جدول األعمال التفصيلي املؤقت  
• CFS 2016/43/Inf. 1 اجلدول الزمين املؤقت 

 
 }التخاذ قرارلإلحاطة و { افتتاح الدورة -ثانياً 

 
 عن ةرئيســـي لمةكلمالحظات االفتتاحية من على املنرب والثاين إللقاء  لســـُتعقد اجللســـة يف جزأين حبيث يكّرس اجلزء األّول 
 مدهتالقاء مداخالت إل ني املشاركنيلمندوبتتاح الفرصة خالل اجللسة ل"نظم األغذية املستدامة والتغذية وتغّري املناخ". وس

 مندوبني الرفيعي املستوى.للقائق عن هذا املوضوع. وسُتعطى األولوية ثالث د
 

 اجلزء األول: املالحظات االفتتاحية
 

 املالحظات االفتتاحية لرئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي (أ)
 أمني عام األمم املتحدة  رسالة فيديوية من (ب)
(الفاو) والصـــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية بيانات رؤســـــاء كل من منظمة األغذية والزراعة  (ج)

 العاملي ورئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
 

 "نظم األغذية املستدامة والتغذية وتغّري املناخ". عن ةالرئيسي الكلمةاجلزء الثاين: 
 

 السياساتالتقارب بين  - ثالثاً 
 

متاشياً مع دور جلنة األمن الغذائي العاملي الرامي إىل تشجيع التقارب بني السياسات، سيسعى هذا البند إىل توفري التوجيه 
 يف جمال السياسات يف ما خيص القضايا الرئيسية املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية.

 
 والتغذية، بما في ذلك دور الثروة الحيوانية  التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق األمن الغذائي (أ)

 
يكمن الغرض من هذا البند يف عقد مناقشـــات شـــاملة ومســـتندة إىل األدلّة، هبدف اعتماد توصـــيات يف جمال الســـياســـات 

 انية". و بشأن املسائل املتعّلقة "بالتنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك دور الثروة احلي
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إىل فريق اخلرباء الرفيع املسـتوى املعين باألمن  2014وطلبت اللجنة خالل دورهتا احلادية واألربعني يف أكتوبر/تشـرين األول 
 2016يف يوليو/متّوز  رصــــــــــــــدالغذائي والتغذية (فريق اخلرباء) أن يعّد تقريراً هبذا الشــــــــــــــأن. ويتيح تقرير فريق اخلرباء الذي 

مدخالت علمية ومســـــتندة إىل األدلّة هلذا البند. وينظر التقرير يف قضـــــايا التنمية الزراعية املســـــتدامة لتقييم اســـــتدامة األمن 
 الغـــــــذائي والتغـــــــذيـــــــة من النواحي االقتصــــــــــــــــــــاديـــــــة والبيئيـــــــة واالجتمـــــــاعيـــــــة ويف مجيع أبعـــــــادمهـــــــا (التوافر والوصــــــــــــــول

 واالستخدام واالستقرار). 
 

ة ل أســـــاســـــي على مكّون الثروة احليوانية يف النظم الزراعية باعتبارها حمرّكاً لتنمية قطاعي الزراعة واألغذيويرّكز التقرير بشـــــك
ات يف نظم األغذية حول العامل. وإنه يســــــــــــــتعرض االجتاه كربىوراء تغريات اقتصــــــــــــــادية واجتماعية وبيئية  كامناً وعامًال  

يقّيم  ة يف املســــــــتقبل مبا يف ذلك األغذية احليوانية املصــــــــدر. كما أنهواحملرّكات واإلســــــــقاطات املرتبطة بالطلب على األغذي
اسـتدامة التحديات والتهديدات والفرص املتاحة أمام التنمية الزراعية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. ويدرس التقرير أيضاً 

ىل نظم يارات املتاحة لالنتقال إمســــــارات اســــــتحداث نظم مســــــتدامة قائمة على احملاصــــــيل والثروة احليوانية فضــــــالً عن اخل
 مستدامة وإدارهتا.

 
للمســـاعدة على بناء التوافق حول جمموعة من مقرراً للجلســـة،  Yaya Olaniranقام مكتب اللجنة بتعيني ســـعادة الســـيد و 

قدت عُ  على حنو وثيق مع األعضــاء واملشــاركني يف اللجنة خالل مفاوضــات وقد عمل .التوصــيات الســياســاتية هبذا الشــأن
قبل انعقاد الدورة الثالثة ، روما، إيطاليا يف الفاو 2016أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول  12ويف  2016ســــــــــــــبتمرب/أيلول  9و 8يف 

 واألربعني للجنة، وذلك بدعم فين من الفاو والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. 
 

أي أدوار  :بشــــأن التنمية الزراعية املســــتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةوترد نتائج عمل املقرر يف مشــــروع التوصــــيات 
) اليت تشّكل وثيقة CFS 2016/43/2/Rev.1(الوثيقة  2016أكتوبر/تشرين األول  13النسخة املنقحة يف للثروة احليوانية؟ 

 معلومات أساسية هلذا البند. 
 

 :وسيتوزع العمل على جزأين
 

 }لإلحاطة والمناقشة{ النقاش - 1الجزء 
 

سيشّكل تقرير فريق اخلرباء واملوجز عنه والتوصيات املصاحبة له، فضالً عن مشروع التوصيات املقرتح الصادر عن املقرر، 
 .أساساً للمناقشة التفاعلية اليت سُتعقد يف اجللسة العامة

 
 }التخاذ قرار{ اعتماد التوصيات في مجال السياسات - 2الجزء 

 
ل إىل توافق ضــــمن اجلزء األّول، ســــُينشــــئ املقرر جمموعة أصــــدقاء املقرر ملواصــــلة جهود بناء التوافق  ويف حال مل يتم التوصــــّ
بعد اجللســـــات الرمسية خالل األســـــبوع نفســـــه (أي يف الفرتات املســـــائية). وُيشـــــّجع األعضـــــاء على االتصـــــال مبجموعاهتم 

تفق عليها ضمن ملتابعة التقّدم احملرز. وسرتد التوصيات املتعّلقة بالسياسات وامل اإلقليمية واملشاركني على االتصال هبيئاهتم
 مشروع القرار الذي سيقّدمه املقرر إىل اجللسة العامة إلقراره. 
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 وثائق املعلومات األساسية: 
 

• CFS 2016/43/Inf. 13  ِّيق املنـــدوبني لتحقر بشــــــــــــــــأن اإلجراءات واخلطوط التوجيهيـــة املوّجهـــة إىل مـــذّكرة املقر
التقارب بني الســــــياســــــات اخلاصــــــة بالتنمية الزراعية املســــــتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك دور 

 الثروة احليوانية
• CFS 2016/43/2/Rev.1 بشـــــأن التنمية الزراعية املســـــتدامة لتحقيق األمن الغذائي  ةمشـــــروع التوصـــــيات املقرتح

  2016أكتوبر/تشرين األول  13: أي أدوار للثروة احليوانية؟ النسخة املنقحة يف والتغذية
• CFS 2016/43/3  املوجز عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــتوى والتوصـــــــــيات الواردة فيه بشـــــــــأن التنمية الزراعية

 أي أدوار للثروة احليوانية؟ ،املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
• CFS 2016/43/Inf. 14  تقرير فريق اخلرباء رفيع املســـتوى بشـــأن التنمية الزراعية املســـتدامة لتحقيق األمن الغذائي

 أي أدوار للثروة احليوانية؟، والتغذية
 

 ربط أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق: التوصيات في مجال السياسات (ب)
 }التخاذ قرار{ 
 

مليون مزرعة من املزارع الصــــــــــــــغرية وتقوم األســــــــــــــر بإدارة معظمها. ويوفّر  570تعّد غالبية املزارع يف العامل البالغ عددها 
من املزارعني وصّيادي األمساك احلرفيني  اً مليون 470يف املائة من إمجايل األغذية اليت ينتجها  70أصحاب احليازات الصغرية 

يف املائة من األشـــخاص الذين يعانون من  70ضـــي والشـــعوب األصـــلية. وعالوة على ذلك، إن كني لألراوالرعاة وغري املالّ 
يف املائة من هؤالء الفقراء  75مليار شــــــــــــــخص والذين يعيشــــــــــــــون يف املناطق الريفية، و 1.4البالغ عددهم و الفقر املدقع 

 املوجودين يف املناطق الريفية، هم من أصحاب احليازات الصغرية. 
 

السياق، من شأن تعزيز وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل األسواق أن يساهم بشكل إجيايب يف حتقيق األمن ويف هذا 
 السّكان يف املناطق الريفية واحلضرية.  سائرالغذائي واحلد من الفقر بالنسبة إىل املزارعني أنفسهم و 

 
ونيو/حزيران ة باألســـواق، الذي عقدته اللجنة يف يويف أعقاب املنتدى الرفيع املســـتوى بشـــأن ربط أصـــحاب احليازات الصـــغري 

، اُختذ قرار مبتابعة عملية وضـــــــع جمموعة من التوصـــــــيات يف جمال الســـــــياســـــــات. وتســـــــاهم التوصـــــــيات يف حتقيق عدد 2015
من خالل مواجهة العوائق الرئيســــــــية وتســــــــليط الضــــــــوء على فرص إشــــــــراك  2030أهداف خطة التنمية املســــــــتدامة لعام  من

يازات الصـــغرية ودجمهم، مما يؤدي إىل حتســـني األمن الغذائي والتغذية على حنو إمجايل. ولقد تفاوض أصـــحاب أصـــحاب احل
 املصلحة يف اللجنة بشأن هذه التوصيات وتوّصلوا إىل اتفاق حوهلا حبيث سُتعرض على اجللسة العامة إلقرارها. 

 
 وثائق املعلومات األساسية:

 
• CFS 2016/43/4  ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق -مشروع قرار 
• CFS 2016/43/5  التوصيات -ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق 
• CFS 2016/43/Inf.15  املنتدى الرفيع املســــــــــتوى للجنة األمن الغذائي العاملي بشــــــــــأن ربط أصــــــــــحاب احليازات

  2015ن يونيو/حزيرا الصادرة يف الصغرية باألسواق، وثيقة املعلومات األساسية
  



5 CFS 2016/43/1 Rev.2 

 معلومات محدثة عن مسار عمل اللجنة وأنشطتها -رابعاً 
 

يكمن الغرض من هذا البند من جدول األعمال يف إطالع اجللســــــــــــــة العامة على مســــــــــــــارات العمل اجلارية وغريها من 
 األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة:

 
 2030في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام  لجنة األمن الغذائي العالميمشاركة  )أ(
 }التخاذ قرار{ 
 

إىل تغيري املقاربة املّتبعة يف  هدفاً  17البالغ عددها وأهداف التنمية املســـــــــــتدامة  2030تدعو خطة التنمية املســـــــــــتدامة لعام 
ويتســـــم هذا بأمهية خاصـــــة بالنســـــبة إىل العمل يف جمال الســـــياســـــات املتعلق باألمن الغذائي جمال التنمية بشـــــكل جذري. 

. 2030والتغذية والذي يؤثر بصــــــــــــورة مباشــــــــــــرة على حتقيق العديد من األهداف والغايات الواردة يف اخلطة املتكاملة لعام 
ن حتقيق ع املســـتويات وبشـــكل مجاعي عن على مجيو التنفيذ بقيادة قطرية غري أن مجيع أصـــحاب املصـــلحة مســـؤول يكونو 

 األهداف وضمان إشراك اجلميع. 
 

ونظرت جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــوية املعنية بأهداف التنمية املســـــــتدامة، منذ الدورة الثانية واألربعني للجنة، يف الطرق 
 املفيد الذي قد تؤديه.  ويف الدور 2030اليت ميكن للجنة اتباعها لدعم النهوض خبطة التنمية املستدامة لعام 

 
طرق اليت تســمح ، الضــوء على العلى الدورة الثالثة واألربعني للجنة إلقرارهالناشــئ عن ذلك والذي ســُيعرض  االقرتاحويســّلط 

 ضمن واليتها ورؤيتها وأدوارها. 2030للجنة باملشاركة بأفضل وجه ممكن يف النهوض خبطة التنمية املستدامة لعام 
 

للمنتدى  2017الذي يتضــمن قراراً يقضــي بأن تســاهم اللجنة يف االجتماع الذي ســُيعقد خالل ســنة وبعد إقرار االقرتاح، 
الســياســي الرفيع املســتوى حتت عنوان "القضــاء على الفقر وتشــجيع الرفاهية يف عامل متغّري"، ســوف يُدعى أعضــاء اللجنة 
وأصحاب املصلحة إىل مناقشة نطاق مسامهة اللجنة وإىل إعطاء توجيهات عامة هبذا الصدد. وقد يفضي هذا النقاش إىل 

الفاصــلة بني  2017-2016نة وضــع اللمســات األخرية على مســامهتها يف الفرتة تفويض اجللســة العامة للجنة مكتب اللج
 الدورتني استناداً إىل األعمال التحضريية جملموعة العمل املفتوحة العضوية.

 
 وثائق املعلومات األساسية:

 
• CFS 2016/43/6 2030يف النهوض خبطـــــة التنميـــــة املســــــــــــــتـــــدامـــــة لعـــــام  جلنـــــة األمن الغـــــذائي مشــــــــــــــــــاركـــــة 

 يف ذلك مشروع قرار)(مبا 
• CFS 2016/43/Inf.16  مســــــــــــــامهة جلنة األمن الغذائي العاملي يف منتدى األمم املتحدة  بشــــــــــــــأنمذكرة توجيهية

 السياسي الرفيع املستوى
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 وتوصياتها لجنة األمن الغذائي العالميرصد تنفيذ قرارات  (ب)
  والممارسات الجيدة لتشاطر التجارباالختصاصات  )1(

 }قرار التخاذ{ 
 

جات بني خمتلف أصــحاب املصــلحة بشــأن اســتخدام منت لتشــاطر التجاربتشــّكل اللجنة، باعتبارها منصــة شــاملة، حّيزاً 
ل هذه البيئة بوصفها مسامهة يف رصد فعاليتها. ويف مث شاطرهااللجنة، فضالً عن تسليط الضوء على املمارسات اجليدة وت

الوطنية واإلقليمية والعاملية. وهلذا الغرض، وضــــعت جمموعة  التجاربغاء إىل املتعددة أصــــحاب املصــــلحة، من املهم اإلصــــ
منتجات  أحداث مواضـــــيعية لتقييم إقامةبشـــــأن  االختصـــــاصـــــات املوضـــــوعة للجنة العمل املفتوحة العضـــــوية املعنية برصـــــد

  اللجنة، وسوف تُعرض هذه االختصاصات إلقرارها.
 

 وثائق املعلومات األساسية:
 

• CFS 2016/43/7  يف جمال تطبيق قرارات جلنة األمن  التجارب واملمارســــــــات اجليدةلتشــــــــاطر االختصــــــــاصــــــــات
 الغــــذائي العــــاملي وتوصــــــــــــــيــــاهتــــا من خالل تنظيم أحــــداث على املســــــــــــــتويــــات الوطنيــــة واإلقليميــــة والعــــامليــــة

 (مبا يف ذلك مشروع قرار)
 

األراضـــــــي ومصـــــــايد األســـــــماك  الخطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــأن الحوكمة المســـــــؤولة لحيازة )2(
 حدث عالمي مواضيعي – والغابات

 }لإلحاطة والمناقشة{ 
 

ة الطوعية بشــأن اخلطوط التوجيهييســعى احلدث العاملي املواضــيعي إىل تشــاطر التجارب واالطالع على اســتخدام وتطبيق 
احلوكمة املســؤولة حليازة األراضــي ومصــايد األمساك والغابات يف ســياق األمن الغذائي الوطين (اخلطوط التوجيهية الطوعية) 

وية. واملمارسات اجليدة اليت وضعتها جمموعة العمل املفتوحة العض التجارببتشاطر مع االسرتشاد باالختصاصات اخلاصة 
وســـــــوف يســـــــاهم يف رصـــــــد التقدم احملرز باجتاه تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية. وســـــــيمّكن من إقامة حوار تفاعلي بني 

املصــلحة  ت الواردة من أصــحابأصــحاب املصــلحة املتعددين اســتناداً إىل التجارب واملمارســات اجليدة املوثّقة يف املســامها
ة من هذا احلدث وســـــــتتاح الدروس املســـــــتفاديف اللجنة واملتاحة على الصـــــــفحة اإللكرتونية للدورة الثالثة واألربعني للجنة. 

 صحاب املصلحة يف اللجنة.ألاملواضيعي 
 

 وثائق املعلومات األساسية:
 

• CFS 2016/43/8 اســـــــتخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــأن احلوكمة يف جمال واملمارســـــــات اجليدة  التجارب
  املوجز والعناصر األساسية –املسؤولة للحيازة وتطبيقها 

• CFS 2016/43/Inf.17 شــــــــــأن ب اخلطوط العريضــــــــــة للحدث العاملي املواضــــــــــيعي عن اخلطوط التوجيهية الطوعية
 األراضي ومصايد األمساك والغابات حليازةاحلوكمة املسؤولة 

  

http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
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 مشاركة لجنة األمن الغذائي العالمي في النهوض بالتغذية (ج)
 }التخاذ قرار{ 
 

 شــــــــــــــكالهميع أجبإن اللجنة يف موقع ميّكنها من املســــــــــــــامهة بشــــــــــــــكل ملحوظ يف اجلهود اجلارية ملكافحة ســــــــــــــوء التغذية 
مع األخذ يف االعتبار واليتها وميزاهتا النســـــبية. وتتضـــــمن هذه اجلهود تنفيذ توصـــــيات املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، 

حدة ة العامة لألمم املتاجلمعي وهي عناصـر أقّرهتا مجيعاً ، وعقد العمل من أجل التغذية 2030وخطة التنمية املسـتدامة لعام 
من إعداد جمموعة العمل املفتوحة  اقرتاح. وســــــــــــــُيقّدم 2016مارس/آذار  28بتاريخ الصــــــــــــــادر  A/70/L.42قرارها  مبوجب

  سة العامة إلقراره.العضوية املعنية بالتغذية بشأن مشاركة اللجنة يف النهوض بالتغذية إىل اجلل
 

 وثائق املعلومات األساسية:
 

• CFS 2016/9 يف النهوض بالتغذية (مبا يف ذلك مشروع قرار) مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي 
 

 عمل المتعدد السنواتالبرنامج  (د)
 }التخاذ قرار{ 
 

مت إنشــاء جمموعة عمل مفتوحة العضــوية معنية بربنامج عمل اللجنة املتعدد الســنوات من أجل مســاعدة اللجنة على وضــع 
فّعال. وتشــــــّجع  بواليتها على حنو املتصــــــلةجدول أعماهلا املســــــتقبلي وحتديد أولوياته، ومعاجلة املســــــائل الناشــــــئة واحلرجة 

 واســـــعة من أصـــــحاب املصـــــلحة امللتزمني يف طائفةفهم مشـــــرتك للمســـــائل املطروحة بني التوصـــــل إىل جمموعة العمل هذه 
 2019-2018بوضــــع برنامج العمل املتعدد الســــنوات لفرتة الســــنتني  ةاخلاصــــ جهودهاوســــتواصــــل جمموعة العمل . اللجنة

 .إلقراره 2017الذي سيقّدم إىل الدورة الرابعة واألربعني للجنة يف عام 
 

فريق اخلرباء ن والتقرير اللذين ســــــيصــــــدران عع و جنة أن تتخذ قراراً يف دورهتا الثالثة واألربعني بشــــــأن املوضــــــويُطلب من الل
. وتوفّر التقارير الصــــــــــادرة عن فريق اخلرباء حتليالت علمية وقائمة على املعارف وتســــــــــدي 2018الرفيع املســــــــــتوى يف عام 

 .  عملهايف ستنري هبا اللجنةكي تاألمن الغذائي والتغذية لاملشورة حول املسائل املرتبطة بالسياسات من منظور 
 

 وثائق املعلومات األساسية:
 

• CFS 2016/43/10  نتائج عمل جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــوية املعنية بربنامج العمل املتعّدد الســــــــنوات للجنة
 األمن الغذائي العاملي (مبا يف ذلك مشروع قرار)

• CFS 2016/43/Inf.18 2016-2015للفرتة  املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي التقرير 
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 المنتدى بشأن التحّضر والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية  (هـ)
 }التخاذ قرارللمناقشة و {  
 

تطرح وترية التحضـر السـريعة والتحول يف املناطق الريفية حتديات وفرصـاً لضـمان األمن الغذائي والتغذية. وسـيكمن اهلدف 
دوار اليت وحتديد اجملاالت الرئيســـية لتوجيه الســـياســـات واأل املطروحةمن املنتدى هذا يف التوصـــل إىل فهم أفضـــل للمســـائل 

اركون يف دورة اللجنة باســـــتعراض نتائج املنتدى وحتليلها ضـــــمن جمموعة عمل وســـــيقوم املشـــــميكن للجنة االضـــــطالع هبا. 
 إلقرارها. 2017مفتوحة العضوية ملرة واحدة وسُتعرض النتائج على الدورة الرابعة واألربعني للجنة يف سنة 

 
 وثائق املعلومات األساسية:

 
• CFS 2016/43/11  ر والتحول الريفي واالنعكاســـــــــات على األمن  الغذائي والتغذية: اجملاالت الرئيســـــــــيةالتحضـــــــــّ

 رار) االضطالع هبا (مبا يف ذلك مشروع ق األمن الغذائي العاملي لتوجيه السياسات واألدوار اليت ميكن للجنة
• CFS 2016/43/Inf.19 جدول أعمال املنتدى بشأن التحّضر والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي 

 والتغذية وصيغته 
 

 اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية  (و)
 }التخاذ قرار{ 
 

يوفّر اإلطار االســــــــــــــرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية إطاراً شــــــــــــــامًال ومرجعاً إىل جانب توجيهات عملية بشــــــــــــــأن 
رات والســــياســــات القرا صــــانعينه موّجه إىل إاالســــرتاتيجيات والســــياســــات واإلجراءات املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية. و 

حبيث أنه يوّحد التوصــــــــيات ذات الصــــــــلة اليت اعتمدهتا اجللســــــــات العامة للجنة مع األخذ يف احلســــــــبان غريها من األطر 
 واخلطوط التوجيهية والعمليات القائمة.

 
مم اإلطار االســـــــرتاتيجي العاملي ليكون وثيقة ديناميكية قابلة للتحديث ســـــــنو  عامة للجنة ياً من جانب اجللســـــــة الوقد صـــــــُ

 استناداً إىل العمليات املعتادة يف اللجنة ونقاشاهتا حول السياسات.
 

) اليت تضّم توصيات يف جمال السياسات 2016ويُطلب من اللجنة إقرار النسخة اخلامسة من اإلطار االسرتاتيجي العاملي (
ر العمل بشــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة كما بشــأن املياه من أجل األمن الغذائي، وإشــارات إىل إطا

. ولقد أُدرجت فيه اإلحصــــــــــــــاءات الواردة يف تقرير حالة انعدام 2015اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني يف عام 
 .2015 لسنةاألمن الغذائي يف العامل 

 
ورية من أجل إدراج التطورات اجلديدة احلاصـــــــــــلة يف جمايل األمن وخيضـــــــــــع اإلطار االســـــــــــرتاتيجي العاملي لعملية حتديث د

الغذائي والتغذية، واحلد من طوله وتبســـــــيط حمتواه ووضـــــــع خيارات لنشـــــــره بصـــــــورة أفضـــــــل. ومن املتوقع تقدمي نتائج هذه 
   .2017العملية للموافقة عليها خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنة يف عام 
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 األساسية:وثائق املعلومات 
 

• CFS 2016/43/12  اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية -مشروع قرار 
• CFS 2016/43/13 النســــــــــــــخـــــة اخلـــــامســــــــــــــــــة من اإلطـــــار االســــــــــــــرتاتيجي العـــــاملي لألمن الغـــــذائي والتغـــــذيـــــة 

 )2016(اإلطار االسرتاتيجي العاملي لعام 
 

 }لإلحاطة والمناقشة{ 2030حالة انعدام األمن الغذائي في العالم وخطة التنمية المستدامة لعام  -خامساً 
 

، نشــــــر تقرير ذي مفهوم جديد يرّكز على رصــــــد 2017ســــــتســــــتأنف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، اعتباراً من عام 
التقرير الســـــــــــابق عن حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل. وســـــــــــُيعّد تقرير منفرد  عوضـــــــــــاً عنأهداف التنمية املســـــــــــتدامة 

من أهداف التنمية املســـتدامة (القضـــاء التام  2لعرض املســـائل والتحديات النامجة عن رصـــد مؤشـــرات اهلدف  2016 لعام
جتاهات العاملية املتعّلقة مبؤشــــــرات ) حملة عن اال1( على اجلوع). وســــــيتمحور التقرير حول ثالثة فصــــــول ترّكز على ما يلي:

  يف املعلومـــــات وقيـــــاس التحـــــديـــــات املرتبطـــــة بـــــاملؤشــــــــــــــرات املقرتحـــــة؛ الثغرات) حتليـــــل 2األمن الغـــــذائي والتغـــــذيـــــة؛ (
 الروابط بني األهداف والغايات.و ) 3(
 

 وثائق املعلومات األساسية: 
 

• CFS 2016/43/Inf. 20  تقييم الوضــــع  :2030طة التنمية املســــتدامة لعام دعماً خلرصــــد األمن الغذائي والتغذية
 الراهن وآفاق املستقبل

 
 }لإلحاطة{ تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي -سادساً 

 
ســــيقّدم مدير التقييم املســــتقل لفعالية اإلصــــالح يف اللجنة عرضــــاً وجيزاً عن التقّدم احملرز يف التقييم وســــيفســــح اجملال أمام 

 .األسئلة والنقاش
 

 مسائل أخرى -سابعاً 
 

ســــــــوف يتم إطالع اللجنة يف إطار هذا البند من جدول األعمال على آخر املعلومات عن املســــــــائل اإلدارية. وســــــــيجري 
 واعتماد التقرير النهائي هلذه الدورة.  2017البّت يف الرتتيبات اخلاصة بالدورة املقبلة للجنة يف عام 

 
 }التخاذ قرار{ 2017الرتتيبات اخلاصة بدورة جلنة األمن الغذائي العاملي يف عام  (أ)

 }التخاذ قرار{اعتماد التقرير  (ب)
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 األنشطة األخرى الجارية خالل األسبوع:
 األحداث الخاصة

 
 19:30 - 18:00أكتوبر/تشرين األول الساعة   17االثنين 

 
 المستدامة والنهوض بنتائج األمن الغذائي والتغذيةسالسل القيمة الشاملة لتحقيق الزراعة 

 
ســـــيتيح هذا احلدث فرصـــــة إقامة حوار واســـــع النطاق حول النهج املراعية للتغذية يف ســـــالســـــل القيمة وتوفري رؤية عن التقدم 

لنهج الرائدة االذي حترزه جمموعة العمل املشـــــــــــــرتكة بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. ويف حني أن هناك العديد من 
الناجحة، تدعو احلاجة إىل �ج يتســم مبزيد من املنهجية واالســتباقية لتكرار آثارها يف الســياق األوســع اخلاص بالنظم الزراعية 
والغذائية الشـــــــــــــاملة واملســـــــــــــتدامة وتكييف هذه اآلثار وتوســـــــــــــيع نطاقها. ولقد حددت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 

قة لتنمية القدرات وتوليد املنتجات املعرفية  العمل األســـاســـية اليتقاط وشـــركاؤها عدداً من ن تتضـــمن أنشـــطة مشـــرتكة أو منســـّ
واألدوات اإلرشـــــــــادية، إىل جانب تنظيم أحداث مشـــــــــرتكة للتعّلم ترتبط بالربامج القطرية ذات الصـــــــــلة وغريها من العمليات 

 ة املتعّلقة بالسياسات ذات الصلة.بقيادة قطرية إىل جانب مشاركة منّسقة يف املنتديات الدولي
 

وســيتضــمن هذا احلدث مشــاركة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما والبلدان والوكاالت الفنية واملالية املعنية بالتعاون واجملتمع 
 املدين واجلمعيات ومؤســـســـات البحوث والقطاع اخلاص. وســـُتعرض دراســـات احلالة ومســـارات التحســـني والدروس املســـتفادة

واملمارســــات اجليدة كما ســــيفســــح اجملال أمام تبادل اآلراء بشــــأن التحديات املتعّلقة بضــــمان االتســــاق يف جمال الســــياســــات 
 وتنمية القدرات املؤسسية والتآزر يف جمال التشغيل. 

 
ثمارات املبادئ اخلاصــة باالســتكما ســيغطي احلدث فرص إقامة الشــراكات مبوازاة االســتناد إىل منتجات اللجنة على غرار 

 واإلطــار وإطــار العمــل بشـــــــــــــــأن األمن الغــذائي والتغــذيــة يف ظــل األزمــات املمتــدة املســــــــــــــؤولــة يف الزراعــة ونظم األغــذيــة
 االسرتاتيجي العاملي. 

 
 وثائق املعلومات األساسية: 

 
• CFS 2016/43/Inf.21  ســـــــــالســـــــــل القيمة الشـــــــــاملة لتحقيق الزراعة املســـــــــتدامة والنهوض بنتائج األمن الغذائي

 وثيقة معلومات أساسية -والتغذية 
  

http://www.fao.org/3/a-au866A.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866A.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
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 13:00 - 10:00أكتوبر/تشرين األول الساعة  21الجمعة 
 

 عمليات االســـتعراض: الدروس المســـتفادة من 2030من االتفاق إلى العمل لتنفيذ خطة التنمية المســـتدامة لعام 
 الوطنية التطوعية األولى 

 
تدامة لعام  على قدرة البلدان على تكييف االســــــــــــــرتاتيجيات الوطنية  2030ويتوّقف التنفيذ الناجح خلطة التنمية املســــــــــــــ

وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وسريتكز هيكل املتابعة واالستعراض يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى على 
 مليات االستعراضعالوطنية التطوعية بشأن التقّدم احملرز لتحقيق كافة األهداف والغايات إىل جانب  عمليات االستعراض
 املواضيعية العاملية. 

 
وستسنح للمتطّوعني من البلدان وأصحاب املصلحة، خالل هذا احلوار املتعدد أصحاب املصلحة الذي ستعقده اللجنة، 

.  2030فرصة وصف طريقتهم يف دمج االسرتاتيجيات اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية ضمن خطة التنمية املستدامة لعام 
 ح األسئلة التالية لتوجيه احلوار: وسُتطر 

 
 كيف تتم معاجلة االعتبارات املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة؟ )1(
 هل تستنري اجلهود القطرية مبنتجات اللجنة وتوصياهتا يف جمال السياسات؟ )2(
 يات؟ جمال تصميم االسرتاتيجما هي املسامهات اليت تقّدمها املنصات املتعددة أصحاب املصلحة يف )3(
 كيف تضمن االسرتاتيجيات "إشراك اجلميع"؟ )4(
 هل هناك منصات مواضيعية إقليمية أو عاملية تدعم هذا العمل؟ )5(

 
وســـتتمثل نتائج احلدث اخلاص يف املعارف اليت مت تقامسها حول اجلهود املبّكرة املبذولة لتنفيذ خطة التنمية املســـتدامة على 

 القطري.املستوى 
 

 وثائق املعلومات األساسية: 
 

• CFS 2016/43/Inf.22  الدروس املســـــــــتفادة 2030من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة التنمية املســـــــــتدامة لعام :
 الوطنية التطوعية األوىل  عمليات االستعراض من

• CFS 2016/43/Inf.23  التنمية املســــــــــــــتدامة من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة  -جدول األعمال والصــــــــــــــيغة
 : الدروس املستفادة من عمليات االستعراض الوطنية التطوعية األوىل2030 لعام
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 األحداث الجانبية
 

سُتعقد أحداث جانبية طوال أيام األسبوع. ويرجى مراجعة اجلدول الزمين لألحداث اجلانبية ودليل األحداث اجلانبية على 
 .)/http://www.fao.org/cfs/cfs43( واألربعني للجنة:املوقع اإللكرتوين للدورة الثالثة 

 
 معرض لالحتفال بمرور أربعين عاماً على تأسيس لجنة األمن الغذائي العالمي

 
قراراً عن طريق اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوصــــــــي منظمة األغذية والزراعة  1974أصــــــــدر مؤمتر األغذية العاملي يف عام 

قام جملس املنظمة من بعدها  1975بإنشــــــاء جلنة معنية باألمن الغذائي العاملي. وُعقدت مشــــــاورة خمصــــــصــــــة يف مايو/أيّار 
 . 1976بتأسيس جلنة األمن الغذائي العاملي اليت عقدت اجتماعها األّول يف عام 

 
ومتثّلت الوظائف األصـــــــــــلية للجنة يف اســـــــــــتعراض خمزونات األغذية وإمداداهتا احلالية واملرتقبة بشـــــــــــكل مســـــــــــتمر، وتقييم 
مســــــــــــتويات خمزونات األغذية على حنو دوري، واســــــــــــتعراض اخلطوات اليت تتخذها احلكومات لتنفيذ نتائج التعهد الدويل 

، وتقدمي توصيات بشأن اإلجراءات على 1974ر األغذية العاملي يف عام بشأن األمن الغذائي العاملي الذي أقرّه أيضاً مؤمت
املديني الطويل والقصـــــــري يف جمال الســـــــياســـــــات لضـــــــمان إمدادات كافية من احلبوب لتحقيق حد أدىن من األمن الغذائي 

 .العاملي
 

لتســــليط لمنظمة لالرئيســــي  يف البهومعرض أربعني عاماً على تأســــيســــها. وســــُيقام  ســــتحتفل اللجنة مبرور 2016ويف عام 
 السنني. تطّور دورها على مرّ  رزة للجنة منذ إنشائها وإبراز مراحلالضوء على بعض املعامل البا

 
 سوق المعلومات

 
التغذية بفرصـــــة عرض مواد تتعّلق باألمن الغذائي و ســـــيحظى أصـــــحاب املصـــــلحة يف اللجنة، يف البهو الرئيســـــي للمنظمة، 

 .مع املندوبني يف اللجنةوبوالية اللجنة والتفاعل 
 

http://www.fao.org/cfs/cfs43/

