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 (؛RQميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 .أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئةللتقليل إىل  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

A 

 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة الثالثة واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

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

 املتحدة األمم منتدى يف العاملي الغذائي األمن جلنة مساهمة بشأن توجيهية مذكرة

 2017 لعام املستوى الرفيع السياسي

 

يكمن اهلدف من مذكرة املعلومات هذه يف توجيه مناقشات الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذاء العااملي )اللجناة(   

)املنتادى( حاوم موعاوع     2017ام مساهمة اللجنة يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى للتنمية املستدامة لع عناصربشأن 

 "القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار يف عامل متغّير".

 

 سياق مساهمة جلنة األمن الغذائي العاملي يف االستعراض العاملي -أواًل

 خالل املنتدى السياسي 2030خلطة عام  2017لعام 

 الرفيع املستوى للتنمية املستدامة

 

إىل جعال   2015 األوم تشارين /أكتاوبر يف  الثانياة واألربعاني   جلساتاا العاماة  دعا أصحاب املصلحة اللجنة يف  -1

حمورًا لعملااا. وأعاّدت وموعاة العمال املفتوحاة العضاوية املعنياة بأهاداف          2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

التنمية املستدامة مقرتحًا يف الوثيقة "مشاركة جلناة األمان الغاذائي العااملي يف النااو  لطاة التنمياة املساتدامة لعاام          

للجنة. ويتوخى هذا املقارت،   ( من أجل عرعه على اجللسة العامة الثالثة واألربعني CFS 2016/43/6" )الوثيقة 2030

التابعة للمجلس االقتصااد  واالجتمااعي وغاهاا     اهليئاتإىل تعزيز فعالية  2030استجابًة للدعوة الواردة يف خطة عام 

من األجازة احلكومية الدولية من أجل دعم املتابعة واالستعرا  العامليني للمنتدى السياسي الرفياع املساتوى  أن تقاّدم    

املواعايعي املزماع عقادها خاالم املنتادى. وساوف تشادد         العاملياة لالساتعرا   مة اساتباقية يف املناقشاات   اللجنة مساه

مساهمات اللجنة على الروابط القائمة باني األمان الغاذائي والتغذياة والزراعاة املساتدامة إىل جانا  مساائل  ات صالة          
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فيذ أهداف التنمياة املساتدامة بصاورة متكاملاة     خاععة لالستعرا   و لك إلسداء املشورة يف وام السياسات بادف تن

 عمن أبعاد التنمية املستدامة الثالثة.

 

 اخلاااء أجاازة  مادخالت مان اهليئاات التشاغيلية و     2016والتمس املنتدى السياسي الرفيع املستوى يف عاام   -2

مساهمة مباا يف   47جلنة ومنصة حكومية دولية  كما أنه تلقى  80للمجلس االقتصاد  واالجتماعي ومن حوالي  التابعة

األمن الغذائي العاملي. ووردت مساهمة اللجنة  إىل جان  مساهمات أخرى مّتصلة بااألمن   من جلنة مساهمة واحدة  لك

مل ياتم التشاديد    الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة  يف حصيلة املساهمات الصادرة عن أمانة األمم املتحادة  غاا أناه   

 على مسائل األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة والتنمية الريفية يف اإلعالن الوزار  الصادر عن املنتدى.

 

 التنمياة  خطاة  السبعني بشأن "متابعةومت اإلعالن  يف قرار األمم املتحدة الصادر عن اجلمعية العامة يف دورتاا  -3

  عاان أن 2016يوليو/مّتااوز  29العاااملي" والااذ  مت اعتماااده يااوم   الصااعيد علااى واستعراعاااا 2030 لعااام املسااتدامة

  مبا 2030االستعرا  الذ  سيقوم به املنتدى  برعاية اجمللس االقتصاد  واالجتماعي  خلطة التنمية املستدامة لعام 

وسيكون موعوعه "القضااء علاى الفقار وتعزياز االزدهاار يف       2017فياا كافة أهداف التنمية املستدامة  سيجر  يف عام 

عامل متغّير". وباإلعافة إىل  لك  ومن دون املس بالطبيعة املتكاملاة واملرتابطاة وغاا القابلاة للتجزئاة الا  تتسام بااا         

األهاداف    2017أهداف التنمية املستدامة  ستتم مناقشة وموعة من األهداف خالم استعرا  معمق سيشمل  يف عام 

من أهداف التنمية املستدامة. ويشاا االقارتا، املتعّلاق مبشااركة اللجناة يف النااو  لطاة عاام          14و 9و 5و 3و 2و 1

إىل أن مناقشات اللجنة  مبا أناا تنظر بتعمق أكا يف حالة األمن الغذائي والتغذية  تتناوم األسباب الكامنة هلا  2030

ة باا وتبادم اخلاات  بإمكاناا تقديم مساهمة كباة إىل جلساات املنتادى الاذ     والسياسات الناجحة والعقبات اخلاص

أن توّفر املدخالت ال  ساتقّدماا   املقرت،(. ويتوخى CFS 2016/43/6من الوثيقة  17يتسم بنطاق واسع وشامل )الفقرة 

دروس املستفادة املتعّلقة باملوعاوع السانو    اللجنة إىل املنتدى استعراعًا شاماًل حلالة األمن الغذائي والتغذية إىل جان  ال

للمنتدى فضاًل عن أدوات اللجنة املتعلقة بالسياسات والقرارات  ات الصلة مع احتمام تكميلاا مبراجع ترفاق بالتقاارير   

 CFSقة بالوثي 1 ات الصلة ال  يعّدها فريق اخلااء الرفيع املستوى وباملذكرات حوم املسائل امللّحة والناشئة )امللحق 

التوصيات والقارارات الرئيساية للجناة نظارًا إىل أنااا تارتبط        عن(. وجي  أن ترد هذه املساهمة يف ملّخص 2016/43/6

 مبوعوع االستعرا  السنو  واملناقشات ال  ستجر  يف سياق املنتدى.

 

مناقشاة اجللساة   إىل أن  املقارت، وعالوة على  لك  وبادف عمان تقديم املدخالت يف الوقا  املناسا   يشاا     -4

  على مساهمة اللجناة يف ساياق موعاوع اساتعرا  املنتادى      2017  أقّله يف عام العامة للجنة جي  أن تكون خمصصة

الذ  سيتمخض عن قرار بشأن التوجياات العامة والوالية ال  ستسند إىل مكت  اللجنة إلجناز املساهمة الا  أعادتاا   

الدورات. وساعيًا إىل تيساا التوجياه التاوافقي يف املناقشاة العاماة        الفاصلة بنيالفرتة وموعة عمل مفتوحة العضوية يف 

بشأن حمتوى املساهمة وهيكلاا مثاًل  ُيطر، عدد من األسئلة الرئيسية أدنااه. ويارد يف ماا يلاي خمطاط مفّصال حمتمال        

 .2017ملساهمة اللجنة يف عام 
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تيسا مناقشات املنتدى من خالم حتديد عمال اللجناة بشاكل    وجي  أن تكون مساهمة اللجنة مصممة لدعم و -5

مقتض  يف وام السياسات وطبيعته الشاملة يف سياق املوعوع الذ  جيار  استعراعاه إىل جانا  تساليط الضاوء علاى       

 املسائل الرئيسية  ات صلة مباشرة بذلك يف املنتجات. كما جي  أن ترتكز املساهمة على القارارات واملنتجاات الا  مت   

 إقرارها )أ  جي  أال تعيد هذه املساهمات فتح باب التفاو  على النصوص إطالقا(.

 

 أسئلة لتوجيه اجللسة العامة

 

"القضااء علاى الفقار     2017ما هي أهم الرسائل الناشئة عن عمل اللجنة يف ما خيص موعاوع اساتعرا  عاام     )أ(

 وتعزيز االزدهار يف عامل متغّير"؟

 إقراره بعد؟يتم الب  فيه/عمل اللجنة اخلاص بالسياسات الذ  مل  هل جي  اإلشارة إىل )ب(

كيف ميكن أن تعكس مساهمة اللجنة طبيعة عملاا املرتابط واملتصل مبوعوع اساتعرا  املنتادى بأفضال وجاه      )ج(

 ممكن ؟

التوجيااات  كيف ميكن ملساهمة اللجنة أن تيّسر باأكا قادر مان الفعالياة مناقشاات املنتادى وأن تا ثر علاى          )د(

 الصادرة عنه وال  سرتد يف البيان اخلتامي؟

هل يقّدم املخطط املقرت، الوارد أدناه إطارًا مناسبًا )من حيا  اهليكال واوتاوى( جملموعاة العمال املفتوحاة        )ها(

 ؟2017إعداد مساهمة عام عند العضوية املعنية بأهداف التنمية املستدامة واملكت  

 

 2017اللجنة لعام  ملساهمة املخطط املقرتح -ثانيًا
 

 مقّدمة: الفقر واالزدهار والنظم الغذائية املتغّيرة بسرعة -ألف

 

أحدث النتائج الواردة يف تقرير حالاة انعادام األمان الغاذائي يف العاامل/ التحادي  بشاأن أحادث اال اهاات           -6

 والبيانات.

 

  والروابط األساسية بيناما. يتخلل الفقر األسباب اهليكلية للجوع وسوء التغذية نظرًا العالقة بني الفقر واجلوع -7

واملتعّلقة باإلنتاج  فضاًل عان املساائل الدميغرافياة واالجتماعياة واملناخياة       االقتصاديةترتبط باحلوكمة والقضايا  أنااإىل 

لتغذية" من الفصل الثاني من اإلطار االسارتاتيجي العااملي   والبيئية )الفقرة ألف بعنوان "األسباب اهليكلية للجوع وسوء ا

 لألمن الغذائي والتغذية الصادر عن اللجنة(.
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 عمل جلنة األمن الغذائي اخلاص بالسياسات والرامي إىل القضاء -باء

 على الفقر وتعزيز االزدهار

 

عمل اللجنة املتصل بالقضاء على الفقر يف األرياف واملادن وتعزياز االزدهاار. التشاديد      مساهمة هادفة تستند إىل -8

من أهداف التنمية املستدامة مبوازاة تطوير الروابط مع حتقيق غاه من أهداف التنمية املستدامة يف  2على أهمية اهلدف 

 ت التالية:سياق استعرا  املنتدى. وميكن تسليط الضوء على عمل اللجنة يف اجملاال
 

 الوطين الغذائي األمن سياق يف كاف غذاء يف للحق املطرد اإلعمام  

   األمساا   ومصاايد  األراعاي  حلياازة  املسا ولة  بشاأن احلوكماة   الطوعياة  التوجياياة  حيازة األراعي/ اخلطاو 

 الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات

 األغذية ونظم الزراعة يف املس ولة باالستثمارات اخلاصة االستثمار املس وم يف الزراعة ونظم األغذية / املبادئ 

 ( اإلاملساواة بني اجلنسني)شارة إىل عدد من منتجات اللجنة 

  رهنًا بإقرار اللجة يف دورتاا الثالثة واألربعني[ –]ربط أصحاب احليازات الصغاة باألسواق 

 القدرة على الصمود يف األزمات املمتدة/ إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة 

 احلماية االجتماعية 

 

 املسائل اجلديدة/الناشئة عند املضي قدمًا: ضمان إحداث تغيري باجتاه -جيم

 العامل يفنظم غذائية مستدامة وشاملة 

 

 املستقبل واملتعّلقة مبوعوع املنتدى  ال سيما:النقا  اخلاصة بعمل اللجنة يف  
 

 التغذية والنظم الغذائية 

 التحّوم الريفي والتحضر 

 املزيد من العمل على متكني املرأة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية 

 

 االستنتاج -دال
 
 الرسائل والتوصيات الرئيسية املعروعة على املنتدى للنظر فياا 

 

 


