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 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛
 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 الدورة الرابعة واألربعون
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 التقرير

 
 المسائل التنظيمية -أّولا 

 
أكتوبر/تشددددددددددددددرين  13إىل  9عقددت نندة األمن الادذائي العداملي جاللجندةهت دورردا الرابعدة واألربعل خال  ال  ة من  -1

 116 يف املقر الرئيسدددددددددي ملنظمة األغذية والزراعة جاملنظمةهت يف روما. وقد ح دددددددددر الدورة مندوبو  من 2017األو  
 من الدو  غري األع اء يف اللجنة، وممثلو  عن: 7ومن أع اء اللجنة؛ 

 
 12 من وكاالت األمم املتحدة وأجهزرا؛ 
 112 ؛1من منظمات اجملتمع املدين 
 3 من منظمات البحوث الزراعية الدولية؛ 
 3 من املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية؛ 
 62 ؛2من احتادات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية اخلاصة 
 58 من املراقبل. 

  

                                                      
من  منظمة 104املعنية باألمن الاذائي والتاذية بتيسري مشاركة منظمات اجملتمع املدين. ويشمل هذا العدد  لمجتمع املدينلقامت اآللية الدولية   1

 املدين. منظمات اجملتمع املدين حتت مظلة آلية اجملتمع
 حتت مظلة آلية القطاع اخلاص. ةشرك 58 يشمل هذا العدد  2
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 لوزراء. وميكن االطالع على القائمة الكاملة باألع ددددددداء واملشددددددداركلامن نواب نائبل اثنل وزراء و  4ومت تسدددددددجيل  -2
عدددددددددددددلدددددددددددددى الدددددددددددددعدددددددددددددندددددددددددددوا  الدددددددددددددتدددددددددددددا    Inf.44/2017CFS/5 الدددددددددددددوثددددددددددددديدددددددددددددقدددددددددددددة يفواملدددددددددددددراقدددددددددددددبدددددددددددددل 

)/documents/ar/44http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs(. 
 
 للجنددة؛ الع ددددددددددددددويددة يف ا -املراق بدداء و الدددورة؛  جدددو  أعمددا  -ويت ددددددددددددددمن التقرير املراقددات التدداليددة: املراق أل   -3

 قائمة بالوثائق. -املراق جيم و 
 
من  2من املدددادة  9و 8وُأحيطدددت اللجندددة علمددداحت بدددو و االحتددداد األورول يشددددددددددددددددار  يف هدددذه الددددورة طبقددداحت لل قرتل  -4

 املنظمة. دستور
 
 رناص من السودا .ااتتحت الدورة رئيسة اللجنة، سعادة السيدة أمرية داوود حسن ققد و  -5
 
 واعتمدت اللجنة جدو  األعمددا  واندددو  الزمين املؤقتل. -6
 
 انزائرو  الربازيلو  ناوالأو  أااانستا و  األرجنتلو  إثيوبياو  االحتاد الروسيوعيونت اللجنة ننة صياغة ت م كال من:  -7
هت  العربية مصرهورية مج، إضااة إىل السيد خالد الطويل جبا الياو  نيوزيلنداو  النرويجو  كنداو  غينيا االستوائيةو  الصلو  السويدو 

 كرئيس للجنة الصياغة.
 

 لجنة األمن الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة -ثانياا
 

رسددددددددددالة  عرب António Guterresبيانات ااتتاحية أدىل هبا كل من األمل العام لألمم املتحدة السدددددددددديد  أُلقيت -8
 لجنة؛ والسدددددددديد جوزين غرازيانو دا سدددددددديل ا، املدير العاماللسدددددددديدة أمرية داوود حسددددددددن قرناص، رئيسددددددددة وسددددددددعادة ا ؛ايديوية

 ، رئيس الصددددددددددددددندددوا الدددو  للتنميددة الزراعيددة جالصددددددددددددددندددواهت؛ Gilbert Huongbo؛ والسدددددددددددددديددد ملنظمددة األغددذيددة والزراعددة
، Fabrizio Hochschildجهت؛ والسددددددددددددديد ، املدير التن يذي لربنامج األغذية العاملي جالربنامDavid Beasleyوالسددددددددددددديد 

، رئيس اللجنة التوجيهية ل ريق اخلرباء الرايع Patrick Caronاألمل العام املسددددددددداعد للتنسددددددددديق االسددددددددد اتيجي؛ والسددددددددديد 
 وثائق معلومات على العنوا  التا : ضدددددددمنوهذه البيانات متاحة  املسدددددددتوى املعين باألمن الاذائي والتاذية جاريق اخلرباءهت.

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/ 
 
لدعم البلدا  يف حتقيق أهداف  2030نظرت اللجنة يف مشدددددددددددداركتها يف النهوة اطة التنمية املسددددددددددددتدامة لعام و  -9

عرة أعقبها ، John Agyekum Kufuorالسدددديد سددددعادة ألقاها  انلسددددة بكلمة رئيسددددية اسددددُتهلوتالتنمية املسددددتدامة. و 
، وعرة ملعا  السددديد 2017لعام  منظمة األغذية والزراعة للتقرير انديد عن حالة األمن الاذائي والتاذية يف العاملقدومتن 
امل ألمن الاددذائي والتاددذيددة يف العدداحددالددة   . وتال ذلددن نقدداا تندداو سددددددددددددددري، وزير الزراعددة والري يف اليمنيبن أمحددد امل أمحددد

 واالجتاهات األخرية. 
 

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/
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 2030تن يذ خطة التنمية املسدددددددددددددتدامة لعام من لدروس املسدددددددددددددتخلصدددددددددددددة ُكروسدددددددددددددت لانصددددددددددددد  تركيز جلسدددددددددددددة  و  -10
تمع حكومية، ا الحت عن جهود القطاع اخلاص واجملسياسات  تطبيقهت على منظورات البلدا  وجتارهبا يف 2030 عام جخطة

ما تبذلن من جهود لدعم املتابعة واالسدددددددددددتعراة العامليل  لتحقيق أهداف التنمية املسدددددددددددتدامة. كما نظرت اللجنة يف يناملد
 السياسي الرايع املستوى بشو  التنمية املستدامة.األمم املتحدة خال  مسامهارا يف منتدى  من
 
"، 2017عام ل لة األمن الاذائي والتاذية يف العامل"حااملعنو   ويف ما يتعلق بالبند ثانيا جبهت من جدو  األعما  -11

 اإ  اللجنة:
 

والصدددددددددددددندددوا الدددو  للتنميددة الزراعيددة ومنظمددة األمم املتحدددة والزراعددة ة منظمددة األغددذيددرحوبددت بددالتعدداو  بل  جأهت
تاذية لومنظمة الصدددددددددددددحة العاملية حو  التقرير انديد ذالة األمن الاذائي واوبرنامج األغذية العاملي للط ولة 

األمن الاذائي والتاذية الواردة يف خطة اخلاصدددددددددة بقاصدددددددددد املعلما مبسدددددددددامهتها يف رصدددددددددد  خذتالعامل، وأ يف
 ؛2030 عام

منذ  مرة األوىلللارت ع، قد املزمن يف العامل  التاذيةعدد الذين يعانو  من نقص  كو وأعربت عن قلقها ل جبهت
مليو  شددددددخص، وهو ما يعين، مع ارت اع  815إىل  2015مليو  شددددددخص يف عام  777، من 2003عام 

من أهداف التنمية  2الصحيح لتحقيق اهلدف  املسارمعدالت الوز  الزائد والسمنة، أ  العامل ليس على 
 باألمن الاذائي والتاذية. املتصلة 2030املستدامة واملقاصد األخرى خلطة عام 

زيادة اليت الكامنة وراء ال الرئيسددددددية هي بعض األسددددددبابوأقروت بو  النزاعات وتاري املناخ واألزمات املمتدة  ججهت
حمركات األزمات الاذائية الشدددددددديدة؛ وعلى ، وهي تعترب شدددددددهدرا مؤخرا مسدددددددتويات انعدام األمن الاذائي

عات حيثما يطو  أمد النزاإىل حد كبري انوع ونقص التاذية يكو  أسدددددوأ مسدددددتوى وجن اخلصدددددوص، بو  
 ؛وتكو  القدرات املؤسسية ضعي ة

نهود اسددددددددريع وترية تإىل اذكومات ومنظومة األمم املتحدة أصددددددددحاب املصددددددددلحة، مبا ايهم مجيع دعت و  جدهت
لسددودا  يف ة يف جنوب اجماعبعدما أعلن عن حالة املوسدداة واملعاناة الرهيبة،  هملعانة األسددباب انذرية هلذ

  وهي ردد مشا  شرا نيجرييا والصوما  واليمن؛  2017عام 
واالسدددتدامة  نهوةالمعانة االحتياجات ال ورية واملسدددامهة يف املتخذة دوليحتا ت بونن ينباي لإلجراءات وأقرو  جههت

 وتعزيزها؛ة من خال  إقامة نظم غذائية مستداممبا يف ذلن لمجتمعات، لوالقدرة على الصمود 
 ، الدوليةو  الوطنية وشدددددددجوعت اذكومات ومجيع أصدددددددحاب املصدددددددلحة الوطنيل والدوليل، يف إطار القوانل جوهت

 ، ال سيما إطار العمل بشو  األمن الاذائيهاالسياسات وتطبيقاخلاصة باستخدام منتجات اللجنة على 
 والتاذية يف ظل األزمات املمتدة الصادر عن اللجنة.
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 نة:"، اإ  اللج2030"الدروس املستخلصة من تن يذ خطة عام املعنو   ا ججهتوأما يف ما خيص البند ثانيحت  -12
 
رحوبددت بددالدددروس اليت قدددومتهددا البلدددا  املتطوعددة بشدددددددددددددددو  جتددارهبددا الوطنيددة يف جمددا  حتقيق أهددداف التنميددة  جأهت

املسدددددددتدامة املتصدددددددلة باألمن الاذائي والتاذية والزراعة املسدددددددتدامة، وباألمثلة عن املبادرات القطرية الناجحة 
 :والتحديات اليت واجهتها. وعلى وجن اخلصوص

 
، واسددددددددتعداد للتنمية املسددددددددتدامة 2030القيادة اليت تربهن عليها البلدا  يف تن يذ خطة عام أشددددددددادت ب هت1ج

األربعل اليت قبلت و الثة من بل البلدا  الث ،وإيطاليا وبلجيكا والسدددددويد وإندونيسددددديا أذربيجا و إثيوبيا 
 ، ملناقشة جتارهبا يف اللجنة؛2017إجراء استعراة وطين طوعي يف عام ب

اإلمجالية تدامة ساالباخلطوات اليت اختذرا البلدا  من أجل إصالح سياسارا، هبدف حتسل  ورحوبت هت2ج
نظمهددا الاددذائيددة وقدددررددا على ضددددددددددددددمددا  األمن الاددذائي والتاددذيددة على الصددددددددددددددعيددد الوطين من خال  ل
 شاملة؛ جنُ 

شدددددكل شدددددامل داخل ا بلتشدددددجيع تن يذ أهداف التنمية املسدددددتدامة وامتالكهاملتبعة هج وأقروت بتنوع النُ  هت3ج
اجملتمعات، مبا يف ذلن املشددداورات وانهود يف جما  االتصددداالت والتوعية، وإنشددداء مؤسدددسدددات شددداملة 

 لإلشراف على تن يذ السياسات واستعراضها من املستوى الوطين إىل املستوى احمللي؛
 وأشارت إىل أنن ما زالت هنا  حتديات هامة، من قبيل:  هت4ج

 
   واحد؛  سوء التاذية يف آ   معانة مجيع أشكا 
 ودعم صاار منتجي األغذية للخروج من دائرة ال قر واعتماد ممارسات أكثر إنتاجية واستدامة؛ 
  للنظم الاذائية؛ اإلمجالية وحتسل االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
  البىن االاتقار إىلو  أو بل املناطق الري ية واذ ددددددددددددددريةو/ومعانة أوجن عدم املسدددددددددددددداواة اإلقليمية 

 الري ية. التحتية
 

وأعربددت عن تقددديرهددا للدددروس اليت عرضددددددددددددددتهددا البلدددا  اليت قدددمددت تقددارير طوعيددة عن أمهيددة القيددادة  هت5ج
، أصددددحاب املصددددلحة والشددددراكات ال عالة املتعددة، ودعم العمليات كااة  ية على املسددددتوياتاتالسددددياسدددد

 إىل تنمية القدرات.البيانات املصنو ة والرصد، واذاجة  أمهيةو 
تطبيق أطر السددددددددددددياسددددددددددددات، مثل منتجات اللجنة، لتحقيق أهداف إىل وجدودت دعورا مجيع البلدا   هت6ج

 املستدامة. التنمية
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": انطبددداعدددات املنتددددى 2030"نندددة األمن الادددذائي العددداملي وخطدددة عدددام املعنو  ا جدهت ويف مدددا يتعلق بدددالبندددد ثدددانيدددحت  -13
  "، اإ  اللجنة: 2018واملسامهة يف املنتدى السياسي الرايع املستوى لعام  2017عام  السياسي الرايع املستوى يف

 
أعربت عن تقديرها لعمل جمموعة العمل امل توحة الع دددددددددوية بشدددددددددو  أهداف التنمية املسدددددددددتدامة، الذي  جأهت

ية نجاالحتاد األورولهت، رئيس جمموعة العمل امل توحة الع ددددددددوية املع Willem Olthofعرضددددددددن السدددددددديد 
 ؛بوهداف التنمية املستدامة

مية السياسي الرايع املستوى بشو  التن األمم املتحدة منتدىالصادر عن وأحاطت علمحتا باإلعال  الوزاري  هتبج
 الاددذائيددةنظم الالتددوكيددد على الدددور احملوري الددذي ميكن أ  تؤديددن  أعدداد، الددذي 2017املسددددددددددددددتدددامددة لعددام 

ة إىل رسدددددددائل رئيسدددددددية ترووج هلا اللجن يت دددددددمون إشددددددداراتوالذي املسدددددددتدامة يف اسدددددددتئصدددددددا  ال قر وانوع، 
مارات ، واالسددددددتثاألراضددددددي حوكمة حيازة يف جماالت عدة من بينهاوالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، 

تخ ي  من آثاره، التكيو  معن والوتدابري  وتاريو املناخواسددتدامة سددبل العير الري ية واذ ددرية، املسددؤولة، 
كثر ضددددع حتا، ، وتلبية اذاجات اخلاصددددة بالبلدا  األاننسددددلالبيولوجي، ومتكل املرأة واملسدددداواة بل والتنووع 

اصددددة النسدددداء خإنتاجية صدددداار املنتجل،  زيادةمسدددداعدة إنسددددانية طارئة و  حتتاج إىلواجملتمعات احمللية اليت 
 ؛واملزارعل األسريل والرعاة وصيادي األمسا والشعوب األصلية 

يع اللجنة بشدددددددو  السدددددددياسدددددددات يف مج توصدددددددياتهود لتعزيز اسدددددددتخدام كثي  انبت كدت جمددحتا التزامهاوأ هتجج
 ؛أكرب أثرالسياسات الوطنية إلحداث  تكامل تشجيعالبلدا  هبدف 

"مسددددددددددددددامهة ننة األمن الاذائي العاملي يف املنتدى بعنوا   CFS 2017/44/2 وصددددددددددددددادقت على الوثيقة جدهت
ملسدددامهة اللجنة يف اسدددتعراة املنتدى السدددياسددي  باعتبارها منطلقحتا"، 2018لعام  السدددياسدددي الرايع املسدددتوى

 وأحاطت ؛"التحوو  باجتاه جمتمعات مسددددددتدامة وقادرة على الصددددددمود" بعنوا  2018الرايع املسددددددتوى لعام 
العالقة  مل التسويةيشعلمحتا ب رورة حتديثها على ضوء نتائج مناقشات الدورة الرابعة واألربعل للجنة، مبا 

لل قرة بشدددو  الوقود اذيوي وآخر البيانات والتقارير الدولية عن األمن الاذائي والتاذية، مبا يف ذلن تقرير 
ي دددددددع املكت  اللمسدددددددات األخرية عليها بعد على أ  ، 2017لعام  حالة األمن الاذائي والتاذية يف العامل

 ؛اجملموعة االستشارية التشاور مع
 ضدددددمن موضدددددوع 2019إىل اسدددددتعراة املنتدى السدددددياسدددددي الرايع املسدددددتوى لعام  االروقرورت إرسدددددا  مدخ جهدهت

"متكل السدددكا  وضدددما  الشدددمولية واملسددداواة"، وطلبت أ  تقدوم اللجنة مسدددامهة للنظر ايها خال  الدورة 
  يتم أ اخلامسددددددددة واألربعل للجنة، متاشدددددددديحتا مع القرار الذي اختذتن اللجنة يف دوررا الثالثة واألربعل، على

 ا يت ق مع األحكام املنصددوص عليها يف برنامج العمل املتعدد السددنواتخال  عملية شدداملة مب وضددعها من
 ؛2019-2018لل  ة 

قةوشجوعت مجيع أصحاب املصلحة يف اللجنة على راع مستوى مشاركتهم  هتوج ستويات ل  املخمتعلى  املنسو
   واستعراضها. 2030لعام  املستدامة يف عملية متابعة خطة التنمية
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 لجنة األمن الغذائي العالمي والتغذية –ثالثاا
 

املسددددددددددددددتوى.  رايعال اخلرباء من اريق ُأعد بتكلي  األغذية والتاذية الذي بشددددددددددددددو  نظم نظرت اللجنة يف التقرير -14
اع عملية ر ى إلطالع أع دددددددددداء اللجنة عل العاملية الصددددددددددحة ومنظمة والزراعة األغذية اجملا  أمام منظمة وأاسددددددددددحت اللجنة

 عقددد عمددل برنددامج على تن يددذو  بددالتاددذيددة املعين الثدداين الدددو  املؤمتر خال  هبددا التعهددد مت اليت املتعلقددة بددااللتزامدداتالتقددارير 
 ذيةالتا لتحسددددددل الدروس وتشدددددداطر انيدة مكروسددددددة للممارسددددددات كما أ  جلسددددددة.  التاذية أجل من للعمل املتحدة األمم

 اللجنة أنشطة نتائج يف مت النظرو . ومناقشتها غذائية صحية نظم يف باالستثمارات املتعلقة اتاخلرب  لتباد  أتاحت ال رصة
  .املقبلة السنتل ا ة على امل تبة واآلثار الدورات األخرية بل ما خال  ا ة يف جما  التاذية

 
 والنظم الاذائية"،  املسدددددددددددتوى عن التاذية "إصددددددددددددار تقرير اريق اخلرباء الرايع ةعنوناملوبالنسدددددددددددبة إىل البند ثالثحتا جأهت  -15

 اإ و اللجنة: 
 

يع أثنت مع التقدير على تقرير اريق اخلرباء الرايع املسدددتوى املعين باألمن الاذائي والتاذية جاريق اخلرباء الرا جأهت
 هت الذي عرضددددددددددددددتن السدددددددددددددديدةCFS 2017/44/Inf.16املسددددددددددددددتوىهت عن التاذية والنظم الاذائية جالوثيقة 

Jessica Fanzo قائدة ال ريق املسددددددددؤو  عن املشددددددددروع، وأخذت علما بنتائجن الرئيسددددددددية وبالدعوة اليت ،
 ت منها من أجل العمل وأشارت يف النقاا الذي أعق  ذلن إىل ما يلي:

 
أنون لكلو من النظم الاذائية، سددددددددددددددواء أكانت تقليدية أو خمتلطة أو حديثة، حتديات مرتبطة هبا وقدرة   هت1ج

سارات حنو االستدامة وأمناط غذائية صحية أكثر من شونا أ  تعزز األمن الاذائي كامنة على اتح م
 والتاذية حاضرحتا ومستقبالحت؛ 

جأهت الواردة يف تقرير اريق اخلرباء الرايع املسددددددددددددتوى إىل ننة األمن الاذائي العاملي للبح  9والتوصددددددددددددية  هت2ج
 ية احملسونة ألمناط غذائية صحيوة؛ إمكانية إعداد خطوط توجيهية طوعية عن البيئات الاذائ يف

وأنون من ال ددددددروري اإلقرار بقيمة انهات ال اعلة يف البيئات الاذائية، ال سدددددديما النسدددددداء منهم، وتواري  هت3ج
الدددعم هلددا من أجددل التحو  إىل زراعددة ونظم غددذائيددة مراعيددة للتاددذيددة مع حلو  شددددددددددددددداملددة مكي ددة مع 

  .ليارم وأذواقهمالسياقات ومع تاري طلبات املستهلكل وأا 
وأوصددددت بو  يسددددتند العمل الالحق املتعلق بالتقارب بل السددددياسددددات املتصددددلة بالتاذية داخل اللجنة إىل  جبهت

 األدلة العلمية الواردة يف التقرير.
 
 لجنة:ل"آخر املعلومات عن املؤمتر الدو  الثاين املعين بالتاذية"، اإ و ااملعنو  وبالنسبة إىل البند ثالثحتا جبهت  -16
 

التقرير املرحلي ، بالوثيقة بعنوا  "2030رحوبت، يف سددددددددددددياا التن يذ اناري خلطة التنمية املسددددددددددددتدامة لعام  جأهت
بشددددددددددددددو  متابعة املؤمتر الدو  الثاين املعين بالتاذية، مبا يف ذلن تن يذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل 

ومنظمة  والزراعةكت يف عرضددددددها منظمة األغذية هت، اليت اشدددددد  CFS 2017/44/Inf 17" جالوثيقة التاذية
 الصحة العاملية، ونظرت يف ما خلصت إلين من نتائج؛



7 C CFS 2017/44/Report 

 وأقروت بومهية اسدددتخدام توجيهات اللجنة يف جما  السدددياسدددات وال ويج هلا من أجل مؤازرة انهود القطرية  هتبج
 و اللجنة د العمل من أجل التاذية، أيف سبيل الوااء بالتزامارا وأكدت جمددحتا، متاشيحتا مع برنامج عمل عق

ار العاملي واالتساا والتقارب بل السياسات اخلاصة بالتاذية ومساحة للحو  للتعاو ستواصل تواري منصة 
 وتشاطر التجارب بل اذكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين؛ 

ية وحسنة س وميكن بلوغها وواقعبإعال  كلو من إكوادور والربازيل عن التزامات حمددة وقابلة للقيا ورحوبت هتجج
من أجل اختاذ إجراءات ملموسدددددددة، باإلضدددددددااة إىل إطالا شدددددددبكات عمل من أجل نظم غذائية  التوقيت

مسددتدامة ومتوازنة من شددونا أ  تسدداهم يف وضددع حد لسددوء التاذية بكااة أشددكالن؛ وشددجوعت أصددحاب 
 ؛ عمل عقد العمل من أجل التاذيةاملصلحة كااة على تكثي  انهود بناء على ما نص علين برنامج 

وكرورت طلبها إىل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصددددددددددددددحة العاملية تزويدها بانتظام مبعلومات حمدثة عن  هتدج
 على صعيد تن يذ نتائج املؤمتر الدو  الثاين املعين بالتاذية؛  احملرزالتقدم اإلضايف 

 عن اسدددددددتمرار وجود ثارات  CFS 2017/44/Inf 17لوثيقة وأوصدددددددت باالسددددددد شددددددداد بالنتائج الواردة يف ا هتهج
 يف السياسات والنجاحات يف العمل املقبل من أجل التقارب بل سياسات اللجنة اخلاصة بالتاذية. 

 
 "املمارسات انيدة وتشاطر الدروس لتحسل التاذية"، اإ و اللجنة:املعنو  وبالنسبة إىل البند ثالثحتا ججهت  -17
 

صددة للممارسددات انيدة وتشدداطر الدروس عن "االسددتثمارات من أجل نظم غذائية نلسددة املخصددو رحوبت با جأهت
 هت CFS 2017/44/Inf 18صددددحية" وعرة دراسددددات حالة، باالسددددتناد إىل وثيقة املعلومات األسدددداسددددية ج

 امل يدة لكي تنظر ايها اللجنة.  والتجارب املمارساتاليت تت من معلومات عن 
 
 كذلن إىل ما يلي: وأشارت اللجنة   -18
 

وجود نج شامل متعدد القطاعات للتدخالت السياساتية والرباجمية وصوالحت إىل نظم غذائية  ال روريمن  جأهت
 مستدامة وصحية؛ 

العمل عرب القطاعات على مواءمة العمليات والسددددياسددددات واالسددددتثمارات اليت ردف إىل التوصددددل  وينباي جبهت
خال  التزام سددياسددي راسددي وترتيبات مؤسددسددية اعالة وقدر كاف  من إىل نظم غذائية صددحية ودعمها من 

 التمويل وترتيبات الرصد؛ 
وجي  أ  تك ل ال تيبات املؤسددددسددددية واذوكمة املشدددداركة اهلاداة وااللتزام من جان  اجملتمع املدين والقطاع  ججهت

امة يف سددبيل رااحتا ااعلة هال اعلة يف سددلسددلة القيمة باعتبارها جهات مسددتثمرة وأط األطرافاخلاص ومجيع 
 االنتقا  إىل نظم غذائية صحية ومستدامة أكثر وتشجيع الشراكات ال عالة والشاملة؛ 

وتؤدي املرأة دورحتا مركزيحتا يف النظم الاذائية ومن ال ددددددروري تواري الظروف ملشدددددداركتها القوية يف حتديد معامل  جدهت
 التاذية.  حتسلالنظم الاذائية مبا يك ل 
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 العمل عقد ذلن يف امب بالتاذية للنهوة العاملي الاذائي األمن ننة "جهوداملعنو  يف ما يتعلق بالبند ثالثا جدهت و  -19
 :اللجنة التاذية"، اإ و  أجل من
 

أعربت عن تقديرها لعمل جمموعة العمل امل توحة الع دددددددددددوية املعنية بالتاذية اليت ي أسدددددددددددها السددددددددددديد خالد  جأهت
 هت؛لعربيةا مصرمجهورية الطويل ج

  ةا خال  بالتاذية املتعلقة اللجنة "أنشدددددطةاملعنونة  CFS 2017/44/Inf 19 Rev.1ونظرت يف الوثيقة  جبهت
باملناقشددددددددددددة اليت جرت يف جمموعة العمل على وجن اخلصددددددددددددوص رحوبت ملخصددددددددددددات"، و : الدورات بل ما

هت، 2025-2016ل التاذية جامل توحة الع ددوية بشددو  مسددامهة اللجنة يف عقد األمم املتحدة للعمل من أج
شددددددددددددددو  بعلى حنو ما قدومن الرئيس، معيدة التوكيد على أ  القرار املتخذ يف الدورة الثالثة واألربعل للجنة 

هت يتيح األسددددددددداس CFS 2016/43/9الوثيقة "مشددددددددداركة ننة األمن الاذائي العاملي يف النهوة بالتاذية" ج
حدة يف انهود انماعية املبذولة حتت إطار عقد األمم املتالرئيسي لعمل اللجنة بشو  التاذية ومسامهتها 

 للعمل من أجل التاذية؛

تحدة للعمل يف سدددددياا عقد األمم املوكَل ت جمموعة العمل امل توحة الع دددددوية املعنية بالتاذية بو  ت دددددع،  ججهت
 2019-2018واقددددا لربنددددامج العمددددل املتعدددددد السددددددددددددددنوات لل  ة هت، و 2025-2016من أجددددل التاددددذيددددة ج
بل  لعملية التقارب اختصدددددددددددددداصدددددددددددددداتالقائمة،  األولويات ترتي  وبإعادة الطوعية وباالسددددددددددددددتعانة باملوارد

على انلسة ها لعرض، السياسات وصوالحت إىل وضع خطوط توجيهية طوعية خاصة بالنظم الاذائية والتاذية
اء الرايع املستوى عن اخلرب  بتقرير اريق. وسوف ُيس شد يف ذلن اخلامسة واألربعلرا يف دور للجنة العامة 

 2017-2016أنشددددددددددددددطددة اللجنددة مددا بل الدددورات يف ال  ة نتددائج ا ددددددددددددددالحت عن التاددذيددة والنظم الاددذائيددة، 
 الدورة الرابعة واألربعل للجنة.  واملناقشات املتصلة بالتاذية يف

 
 التقارب بين السياسات -رابعاا

 

 غذائي والتغذيةالحراجة المستدامة من أجل األمن ال - رابعاا )أ(
 

 الاذائي األمن أجل نم املسدددتدامة الرايع املسدددتوى بشدددو  اذراجة اخلرباء اريق على تقرير التقدير مع اللجنة أثنت -20
 اءاخلرب  التابع ل ريق املسددددددددؤو  عن املشددددددددروع ال ريق قائد ،Terence Sunderland السدددددددديد قدومن الذي والعرة والتاذية،

 شهي ، أكرم ة السيدوعرة سعاد. التقرير يف الواردة املتعلقة بالسياسات الصلة ذات الرئيسية الرايع املستوى، عن األدلة
 اليت ياسددددددداتالسددددددد جما  يف عمل اللجنة والتوصددددددديات كي ية اسدددددددتخدام  حو  نظر وجهات املنظمة، يف الاابات ننة رئيس

ارة إىل أ  ننة اإلشددددددددد مع التنسددددددددديق، من دحتقيق املزي إىل وكي  ميكن أ  تؤدي الاابات ننة سدددددددددياا اللجنة يف وضدددددددددعتها
 François Pythoudسددددددددددددعادة  يف حل قدوم. 2018 اليت سددددددددددددتعقد يف عام دوررا يف اللجنة الاابات سددددددددددددتنظر يف نتائج

 عن واملنبثقة السدددياسدددات جما  يف املق حة التوصددديات بل السدددياسدددات، اللجنة اخلاصدددة بالتقارب عملية مقرر ،هتسدددويسدددراج
   .اآلخرين املصلحة وأصحاب اللجنة أع اء دارت بل اليت املناقشات
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 وإ  اللجنة: -21
 

 قليمية والعاملية،واإل والوطنية احمللية املستويات على التوصيات على نشر املصلحة أصحاب مجيع شجوعت جأهت
 والربامج ودعم هذا التطبيق، والسددددددددددددياسددددددددددددات االسدددددددددددد اتيجيات صددددددددددددياغة عند تطبيقها من واالسددددددددددددت ادة

 ت اء؛االق حس 
 طة األممخ سدددددديما وال املتعلقة بالاابات، القائمة العاملية السددددددياسددددددات صددددددكو  تن يذ أمهية إىل وأشددددددارت جبهت

الصددددددددددلة،  ذات األطراف املتعددة البيئية واالت اقات 2030–2017 لل  ة للاابات االسدددددددددد اتيجية املتحدة
 يف اللجنة؛ املصلحة إىل أصحاب بالنسبة

بعد  لسددددددياسدددددداتا بل اللجنة اخلاصددددددة بالتقارب لعملية الوقت من املزيد سددددددتقبلامل يتاح يف بو  وأوصددددددت ججهت
 اخلرباء الرايع املستوى؛ اريق إصدار تقارير

 روما يف اليت توجد مقارها الوكاالت ودعوة يف عقد اجتماع حمدود على النظر اللجنة مكت  وشددددددددددددددجوعت جدهت
 العالقة ذلن يف امب السدددياسدددات، بل التقارب عملية خال  الك اية اين مبا تناقر مل اليت الق دددايا ملناقشدددة

وربطها  اتللتوصدددددددددددي رسدددددددددددم خرائ  اللجنة أمانة إىل وطلبت والتاذية، الاذائي واألمن التجارية املزارع بل
 العمل موحج املتاحة بتواار املوارد رهنحتا باألهداف واملقاصدددددد ذات الصدددددلة من أهداف التنمية املسدددددتدامة،

 اللجنة؛ يف
 يف امب إىل األجهزة املعنية بوضددع السددياسددات، اخلاصددة بالسددياسددات التوصدديات على إحالة هذه عتوشددجو  جههت

 املتحدة ألمما ومنتدى السدددددياسدددددي املسدددددتوى الرايع املتحدة ومنتدى األمم الاابات وننة الزراعة ننة ذلن
 .البيولوجي التنوع وات اقية بالاابات املعين

 
****************************** 

 

بصددددورة من خال  تنووع نظمها اإليكولوجية وتصددددورات اإلنسددددا  واسددددتخداماتن،  ،3تسدددداهم الاابات واألشددددجارو  -22
اوح هذه املسددددامهات وت   .وعلى مسددددتويات خمتل ة مباشددددرة وغري مباشددددرة يف حتقيق األمن الاذائي والتاذية بوشددددكا  عديدة

تشددددددكل و  املسددددددتمدة من الاابات يف جودة النظام الاذائي وتنووعنحبسدددددد  أنواع الاابات وطريقة إداررا. وتسدددددداهم األغذية 
شددبكات أما  يف ال  ات اليت تندر ايها األغذية لل ئات املعتمدة بصددورة مباشددرة على الاابات لتومل سددبل عيشددها. وهي 

اذية بات أطعمة متؤدي كذلن دورحتا كآليات للتعامل مع الصدددددددددددمات واألزمات. وتؤمون األغذية الربيوة املسددددددددددتمدة من الاا
ملاليل النسددددددددداء والرجا  واألط ا  يف املناطق الري ية. ويُعدو الوقود اخلشدددددددددل مصددددددددددرحتا رئيسددددددددديحتا للطاقة  منووعةوأمناطحتا غذائية 
للسددددكا   لدخلاالطهي ولتعقيم املياه لكلو أسددددرة من أصددددل ثالث أسددددر معيشددددية يف العامل. وتولود الاابات  املسددددتخدمة يف

ياه وتثبيت من خال  تنظيم تداقات املاملسدددتدامة دمات النظام اإليكولوجي األسددداسدددية وال دددرورية للزراعة احملليل وتوار خ
   ال بة واحملااظة على خصوبة ال بة وتنظيم املناخ وتواري موئل للملقحات وامل  سات الربيوة لآلاات الزراعية.

                                                      
 شجار الواقعة خارج الاابات جمموعة منوعة من النظم الزراعية ختتل  للااية من حي  نطاقارا وتوثريها على األمن الاذائي والتاذية. ألتشمل ائة ا  3
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السدددددب   ال يزا  يشدددددكلت اع الطل  وتدهور األراضدددددي ب عل ار غري أ و تايري وجهة اسدددددتخدام األراضدددددي للزراعة  -23
من  4يف املائة تقريبحتا 80و 70نسددددبة ت اوح بل الرئيسددددي إلزالة الاابات على مسددددتوى العامل ككلو، حي  أنن مسددددؤو  عن 

ية تمعات احمللاجملالشدددددددددددعوب األصدددددددددددلية و ماليل على البيئة و ولذلن توثريات سدددددددددددلبية على اخلسدددددددددددارة اإلمجالية من الاابات 
على حسدداب نة احملسددو ولن يكو  باإلمكا  حتقيق الزراعة املسددتدامة واألمن الاذائي والتاذية وأصددحاب اذيازات الصددارية. 

الاابات ومن دونا. وال بدو من وجود تنسدديق أا ددل لسددياسددات اسددتخدام األراضددي لل ويج للزراعة املسددتدامة اليت تسددت يد 
 ومنتجة للاابات واألشجار. ومستدامةمن وجود نظم إيكولوجية سليمة 

 
توى وقد متوت صياغة التوصيات التالية استناداحت إىل االستنتاجات الرئيسية املنبثقة عن تقرير اريق اخلرباء الرايع املس -24

من ة من أجل األعن اذراجة املسددددددددددددددتدامللجنة األمن الاذائي العاملي جاريق اخلرباءهت املعين باألمن الاذائي والتاذية والتابع 
ائي والتاذية يف حتقيق األمن الاذللاابات واألشجار املستدامة  اإلدارة اتوالارة منها هو تعزيز مسامه الاذائي والتاذية.

، يف حقيق خطة لت سدددددياا األمن الاذائي الوطين وضدددددمن السدددددياا العام واملسدددددامهة يف اإلعما  املطرد للحق يف غذاء كاف 
ا بالدور األساسي الذي ت طلع بن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشو  اذوكمة املسؤولة ، إقرارحت 2030التنمية املستدامة لعام 

إعال  األمم املتحدة بشدددددددددو  حقوا دور ذيازة األراضدددددددددي ومصدددددددددايد األمسا  والاابات يف سدددددددددياا األمن الاذائي الوطين و 
اليت اعتمدرا حديثحتا األمم  2030-2017وتكمول التوصددددددددديات اخلطة االسددددددددد اتيجية للاابات لل  ة الشدددددددددعوب األصدددددددددلية. 

 املتحدة وتستند أي حتا إىل ات اقية التنوع البيولوجي، حس  االقت اء. 
 
وبالتا   ةوإضااة إىل ما تقدم ويف السياا ن سن، يتسم تن يذ التوصيات مبا يستجي  للمسائل اننسانية باألمهي -25

اضدددي وإىل ت مع اح ام حقوقهنو والن اذ إىل الاابات وحيازة األر اإ و تشدددجيع املسددداواة بل اننسدددل ومتكل النسددداء وال تيا
خدمات الدعم الزراعية واذرجية وبناء القدرات وتشددجيع املشدداركة العادلة للمرأة يف صددنع القرارات، كلها عناصددر أسدداسددية 

 لتحقيق األمن الاذائي والتاذية وينباي مراعارا يف مجيع التوصيات املتعلقة بالسياسات.
 
وتتسدددم هذه التوصددديات بومهية خاصدددة من أجل تلبية احتياجات الشدددعوب األصدددلية واجملتمعات احمللية وأصدددحاب  -26

اذيازات الصارية خاصة الشعوب املعتمدة على الاابات اليت تربطها عالقة روحانية وثقااية واجتماعية وسياسية واقتصادية 
القيمل على القطاف والعاملل ايها. وهم يندرجو  ضدددددددمن بالاابات. وتشدددددددمل تلن الشدددددددعوب الصددددددديادين يف الاابات و 

 جمموعة أصحاب اذيازات الصارية الذين يسامهو  إىل حد كبري يف اإلنتاج العاملي لألغذية. 
 

 التوصيات
 

تتوجن هذه التوصدددددديات يف املقام األو  إىل اذكومات لارة وضددددددع السددددددياسددددددات العامة، ولكنها موجهة أي ددددددا إىل مجيع 
صدددلحة الذين يقومو  بدور يف حتقيق األمن الاذائي والتاذية. وهذه التوصددديات طوعية وغري ملزمة وردف إىل أصدددحاب امل

أخرى  وتوصدددددياتاسدددددتكما ، وليس إىل إعادة صدددددياغة، التوجيهات ذات الصدددددلة اليت أتيحت سدددددابقحتا من خال  منتجات 
   .متعلقة بالسياسات للجنة األمن الاذائي العاملي

                                                      
 . 2017. تقرير اريق اخلرباء الرايع املستوى عن اذراجة املستدامة من أجل األمن الاذائي والتاذية، 6201حالة الاابات يف العامل، منظمة األغذية والزراعة،   4
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 لألمن الغأأأذائي والتغأأأذيأأأأةبأأأالنسأأأأأأأأأأأاأأأة إل  األبعأأأا  األربعأأأة ر بأأأيهميأأأة الغأأأابأأأات واأل أأأأأأأأأأأجأأأار اإلقرا -أولا 
 5والتشجيع عل  تعزيز  ورها والتوعية بها

 
اإلقرار باذاجة إىل تعزيز مسامهة الاابات واألشجار، ضمن اسي ساء املناظر الطبيعية، يف تواري خدمات  جأهت

 إلنتاج الزراعي واستعادة إنتاجية األراضي؛ النظام اإليكولوجي األساسية من أجل دعم ا
اجملتمعات و باملسددددامهة األسدددداسددددية اليت تقدمها الشددددعوب األصددددلية باملمارسددددات التقليدية املناسددددبة و  واإلقرار جبهت

، كاملومت الاابات واألشدددجار على حنو مسدددتداماحمللية وأصدددحاب اذيازات الصدددارية عند إدارة األراضدددي و 
 ، واإلقرار بتلن املمارسات واملسامهة؛لاذائي والتاذيةمبوازاة حتقيق األمن ا

 واإلقرار بالدور اذيوي للحراجة بالنسبة إىل سبل العير والتنمية املستدامة يف أرجاء العامل كااة. ججهت
 

بلورة واسأأتاداا المعارف المتةأألة بالسأأياسأأات بشأأين المسأأاهمات الماا أأرة ولير الماا أأرة للغابات  -ثانياا
 ي األمن الغذائي والتغذيةف واأل جار

 
تدابري إلبالغ واضدددعي السدددياسدددات اخلاصدددة باألمن الاذائي والتاذية ومطبقيها وتدريبهم بشدددو  أمهية  اختاذ جأهت

اإلدارة املسدددددددتدامة للاابات واألشدددددددجار بالنسدددددددبة إىل األمن الاذائي والتاذية وذلن باسدددددددتخدام منهجيات 
ائية ابات واألشجار يف األمن الاذائي والتاذية على نطاقات ا املعراة بشو  مسامهات الا لتوليدتشاركية 

، مع اإلقرار بو و الشددددددددعوب األصددددددددلية واجملتمعات احمللية وأصددددددددحاب اذيازات الصددددددددارية هم وزمانية خمتل ة
 ؛التقليدية أصحاب املعارف

حتسدددددددل و  البحوث شددددددداركة يفبناء القدرات الالزمة وتواري التدري  املهين والتايريات التنظيمية الالزمة للمو  جبهت
 ؛وتواري خدمات اإلرشاد البيانات مجع

 وتصميم املعايري القياسية ومجع البيانات امل صلة حبس  اننس والعمر ومعايري اجتماعية أخرى؛ ججهت
وحتسددددددددددددل عملية مجع البيانات بصددددددددددددورة منهجية وعرب القطاعات يف نظم رصددددددددددددد األمن الاذائي والتاذية  هتدج

يتعلق باسدددددددتخدام األغذية الربيوة جاذيوانات والنباتات وال طرياتهت واملنتجات اذرجية، مبا  واذراجة، يف ما
اة جودة النم  الاذائي وتنووعن، والتخ ي  من وطوة ال قر ولألغر احملتوى الاذائي و يف ذلن بالنسدددبة إىل 

 الصحية والطبيوة، ا الحت عن التوثريات على اذصاد؛
تاذية يف حتقيق األمن الاذائي والاألنواع املهملة والقليلة االستعما   مسامهة ث عنوإجراء مزيد من البحو  هتهدج

ف عن ، ا ددددددالحت عن املعار وعن العالقات بل األشددددددجار وعمليات اإلنتاج الزراعي يف نظم الزراعة اذرجية
لبشددددددددددددددرية من أجل االتنوع غري املعروف للااية للموارد الوراثية اذرجية اليت قد ت يد يف تلبية االحتياجات 

 . األمن الاذائي والتاذية

                                                      
 . النفاذ والتوافر والستاداا والستقراراألبعاد األربعة لألمن الاذائي هي:   5
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سأأأأأأياسأأأأأأات لم ارة المتةاملة للزراعة والغابات من أجل تحسأأأأأأين واسأأأأأأتدامة ورصأأأأأأد وضأأأأأأع وتطاي   -ثالثاا
  الغذائي والتغذية األمن

 
 إىل الدو ، للقيام مبا يلي: 

 
األمن الاذائي و عة واملياه اابات والزراالتشددددددددددددددجيع على اتباع نج متكامل مبا يشددددددددددددددمل احملور القائم بل ال هتأج

ال  توطيد نطاقات خمتل ة من خوالتاذية لتعزيز التقارب بل السدددددددددياسدددددددددات عرب خمتل  القطاعات وعلى 
 التنسيق بل القطاعات بواسطة عملية تشاركية وشاملة؛ 

ات واألشجار بإلدراج األبعاد اليت تعزز قدرة الااوالدعم للسياسات وتواري االش اطات املؤسسية واملالية  هتبج
 ؛الزراعية واملتصلة باألمن الاذائي والتاذية السياسات والربامج ضمنعلى الصمود 

واح ام حقوا املرأة ومحايتها وإعماهلا يف قطاعي الاابات والزراعة ومعانة االختالاات اننسددددددددددددددانية اليت  ججهت
 تؤثر سلبحتا على األمن الاذائي والتاذية؛

الن اذ إىل  ززيعاركية للتخطي  اذرجي واإلدارة اذرجية وال ويج هلا مبا ووضدددددددددع سدددددددددياسدددددددددات وتدابري تشددددددددد جدهت
اب اذيازات وأصددددحجملتمعات احمللية للشددددعوب األصددددلية واالاابات املنتجات الاذائية اهلامة املسددددتمدة من 

 ؛الصارية
 دداء، ا ددالحت قتاملتدهورة، حسدد  االاسددتعادة الاابات صددو  الاابات وجتديد الاابات األصددلية و وتشددجيع  هتهدج

  عن تطوير نظم الزراعة اذرجية؛
وإعطدداء حوااز لتواري خدددمددات النظددام اإليكولوجي القددائمددة على الاددابددات واليت تعود بددالن ع على الزراعددة  هتوج

 املستدامة واألمن الاذائي والتاذية. 
 

 إىل أصحاب املصلحة كااة، للقيام مبا يلي: 
 

ة واذراجة نظم الزراعرسدداء املمارسددات انيدة وتشددجيعها وتعميمها يف وزيادة االسددتثمارات يف البحوث إل جزهت
 والزراعة اذرجية ضمن اسي ساء املناظر الطبيعية املتكاملة؛ 

مع  ظم اجملتمعية،، مبا يف ذلن النوتشددددددددددددددجيع التخطي  املتكامل واإلدارة التكيو ية احمللية للمناظر الطبيعية جحهت
املتعددة للاابات واألشدددددجار مبا يسددددداهم يف تعزيز قدرة املناظر الطبيعية  اإلقرار بالوظائ  واالسدددددتخدامات

 واجملتمعات احمللية وسبل العير على الصمود؛ 
 إلدارةاوالتشددددددددددددددجيع على اتبدداع نج مراع  للتاددذيددة جيمع بل األهددداف املتعددددة لألمن الاددذائي والتاددذيددة و  جطهت

 البيولوجي؛ واستخدام األراضي وصو  التنوعللاابات املستدامة 
الدعم ال ين املناسدددد  وخدمات اإلرشدددداد والتدري  ألصددددحاب املصددددلحة، ال سدددديما  التشددددجيع على تواريو  جيهت

 اجملموعات ال عي ة؛ 
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  ؛لتخ ي  ال ا  على الااباتوصو  الاابات اإلنتاجية الزراعية االتساا بل وزيادة  ج هت
بل اننسل ومتكل املرأة عرب املؤسسات والسياسات والربامج اذرجية لتشجيع قيادة املرأة  تعميم املساواة ج هت

 ون اذها إىل املوارد اذرجية والتحكم هبا، ا الحت عن ارص الدخل لتحقيق األمن الاذائي والتاذية؛ 
يف خط   يدة وإدراجهداال ويج لنظم الطداقدة املتجدددة املنخ  ددددددددددددددة الكربو  لتحقيق األمن الادذائي والتادذ جمهت

اإلدارة اذرجية املسددتدامة، مبا يف ذلن على نطاا صدداري مدعومة من الشددعوب األصددلية واجملتمعات احمللية 
وأصددددحاب املصددددلحة لتحقيق منااع متعددة على غرار الن اذ العاد  إىل الوقود إلعداد الطعام واالسددددتثمار 

ذد قدر املسددتطاع من املخاطر على الصددحة املتصددلة االبتكارات االجتماعية وال نية، خاصددة من أجل ا يف
 الوقود؛  باستخدام حط 

وزيادة االسددتثمارات العامة واخلاصددة املسددؤولة لدعم املشدداريع القائمة على الاابات بقيادة اجملتمعات احمللية  ج هت
 من أجل سبل عير مستدامة. 

 
 سأأأأأياق يف كاف  لذاء في للح  المطر  مالعاإل أجل من الطوعية التوجيهية الاطوطتنفيذ  تشأأأأأجيع -رابعاا

الاطوط التوجيهية الطوعية بشأأأأأأأأأأأين الحوكمة المسأأأأأأأأأأأ ولة لحيا ة األراضأأأأأأأأأأأي و  الوطني الغذائي األمن
 األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني  ومةايد

 
اسدددددتناداحت إىل  ،عيةاملتصدددددلة بالاابات واألشدددددجار واألراضدددددي الزرا والتشدددددريعات والربامجال ويج للسدددددياسدددددات  هتأج

ألصددددددددددددددلية لشددددددددددددددعوب ااذيازة املشددددددددددددددروعة لحقوا وتك ل مبادئ اخلطوط التوجيهية الطوعية، اليت حت م 
  ؛واملوااقة اذرة واملسبقة وعن علم للشعوب األصليةوأصحاب اذيازات الصارية واجملتمعات احمللية 

لى يازات الصارية إلعداد مبادرات قائمة عواجملتمعات احمللية وأصحاب اذ والتعاو  مع الشعوب األصلية هتبج
من أجل تعزيز إنتاجية النظم املسددددددددددتندة إىل الاابات واألشددددددددددجار وقدررا على اخلطوط التوجيهية الطوعية 

 ؛الصمود وإدراج هذه املبادرات يف السياسات والربامج واملمارسات
على حنو مسددددددتدام، ا ددددددالحت عن الن اذ إىل وتيسددددددري الن اذ إىل املوارد من الاابات واألشددددددجار واسددددددتخدامها  ججهت

بالنسبة إىل الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وأصحاب اذيازات الصارية من أجل اإلعما   6األسواا
املطرد ذقها يف الاذاء الكايف يف سددددددياا األمن الاذائي الوطين والقوانل الوطنية وحقوا اذيازة املشددددددروعة 

 املوارد؛ واستخدام
يق مبادئ االسدددددددتثمارات املسدددددددؤولة يف الزراعة ونظم األغذية على مجيع أنواع وأحجام االسدددددددتثمارات وتطب جدهت

 الزراعية، مبا يف ذلن مصايد األمسا  والاابات والثروة اذيوانية لتعزيز األمن الاذائي والتاذية.
 

****************************** 

  

                                                      
 متاشيحتا مع توصيات اللجنة بشو  رب  أصحاب اذيازات الصارية باألسواا.  6
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 والتغذية الغذائي األمن سياق أة فيالمر  تمةين منتدىنتائج  - الاند رابعاا )ب(

 
 إ  اللجنة: -27
 

 اليت التحديات عن ألقتها اليت الرئيسددددددددددددددية الكلمة على Helen Hakena للسدددددددددددددديدة تقديرها عن أعربت هتأج
 ومحاية السددددالم تعزيز يف املرأة دور وعن انديدة غينيا بابوا يف اننسددددل بل املسدددداواة حتقيق سددددبيل تع ة
 والتاذية؛ الاذائي مناأل وضما  البيئة

 من اسدددددددعةو  جمموعة مشددددددداركة شدددددددهد الذي والتاذية الاذائي األمن سدددددددياا يف املرأة متكل مبنتدى ورحوبت هتبج
 مشدددد   اهم وللتوصددددل إىل املرأة متكل سددددبيل تع ة تزا  ال اليت التحديات ملناقشددددة املصددددلحة أصددددحاب
 والتاذية؛ ئيالاذا سياا األمن يف املرأة ذقوا ملالكا واإلعما  اننسل بل املساواة حتقيق إىل للحاجة

ا وأخدددذت هتجج  األمن نندددة جمنتددددى CFS 2017/44/7 الوثيقدددة يف املبلو  النحو على املنتددددى، بنتدددائج علمدددحت
 ،هتنتائج سودةم مع الرئيس ملخص - والتاذية الاذائي األمن سياا يف املرأة متكل العاملي بشو  الاذائي
الرجل  بل اواةاملسددد ب دددما  بالتزامارا اذكومات ت ي أ  ضدددرورة إىل االنتباه صاخلصدددو  وجن على ول تت
 سياسات إىل تااللتزاما تلن ترمجة خال  من والتاذية الاذائي األمن سياا يف وال تيات وال تيا  واملرأة،
 كااية؛  ومالية بشرية وموارد وطنية واستثمارات وبرامج

 شددددددكا أ مجيع على األمم املتحدة للق دددددداء ات اقية تن يذ أجل من العمل ضددددددرورة على ال ددددددوء وسددددددلوطت هتدج
 الري ية؛ املرأة حقوا بشو هت 2016ج 34 رقم العامة توصيتها سيما وال املرأة، ضد التمييز

 األمن سددددياا يف املرأة ومتكل والنسدددداء ال تيات وحقوا اننسددددل بل املسدددداواة تعميم أمهية على وشدددددودت هتهج
 ووثائقها. ومنتجارا اللجنة عمل مسارات مجيع يف والتاذية الاذائي

 
 والتغذية الغذائي األمن عل  والنعةاسات الريفي والتحول الحضري التوّسع - رابعاا )ج(

 
 إ و اللجنة:  -28
 

و  الري ي ع اذ دددددددددددري والتحعن تقديرها لعمل جمموعة العمل امل توحة الع دددددددددددوية املعنية بالتوسدددددددددددو  تعربأ جأهت
 جهولنداهت؛ Hans Hoogeveenسعادة ، اليت يرأسها ى األمن الاذائي والتاذيةواالنعكاسات عل

ع التجارب على جتميأثنت جهدددددددهت من التقرير النهائي للدورة الثالثة واألربعل للجنة،  32بال قرة  توإذ ذكور  جبهت
لاذائي والتاذية معانة األمن ااملعنونة " CFS 2017/44/6الواردة يف الوثيقة السددددددياسدددددداتية ال عالة  والنهج

ذلن باعتبار " السدددددياسددددداتال عالة يف جما  ظلو تاريو الديناميكيات الري ية واذ دددددرية: التجارب والنهج  يف
رمبا نة و أصددحاب املصددلحة يف اللجبل اهم مشدد   للمسددائل  بلورةعملية م يدة لإلحاطة واملسدداعدة على 

  ؛اسات وتنسيقهاالسيبل رب االتقحتقيق إىل  يعاسعملها الاللجنة يف الذي تستند إلين األساس إلرساء 
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ئي والتاذية معانة األمن الاذااملدخل إىل الوثيقة على أنا احملدودة يف جملاالت املواضدددددديعية با علمحتاأخذت و  ججهت
االنعكاسدات على بوبال جوات اليت تشدوب املعارف و  يف ظلو الرواب  القائمة بل املناطق الري ية واذ درية

 ستعراة؛االاملنبثقة عن  السياسات
ا األع ددداء دهعلمحتا بنتائج مناقشدددات جمموعة العمل امل توحة الع دددوية، خاصدددة اجملاالت اليت حدو  توأخذ جدهت

التوسددع اذ ددري والتحو  الري ي  انعكاسدداتهت 1: ج، وهيزيد من االهتماماملأنا تتطل   یواملشددارنو  عل
 الدخل املنخ ض جأصددددددحاباجملموعات ذات  یا وعلضددددددع شددددددد األمن الاذائي والتاذية لل ئات األ یعل

اع وجتار القط غذية،  لألو   الصدددددددااو اذيازات الصدددددددارية، واألشدددددددخاص الذين ال ميلكو  أرضدددددددا، واملشددددددد  
املعنية معانة اجملاالت و هت 2  ذوي الدخل املنخ ض يف املناطق اذ ددددددددددددددريةهت؛ جو الرمسي، واملسددددددددددددددتهلك غري
اصددلة على امتداد السددلسددلة املتو يف النظم الاذائية عملهم النسدداء و من خال  تعزيز مشدداركة الشددباب و  هت1ج

وضدددددددددددع رلية للنظم الاذائية؛ و  هت3، مبا يف ذلن رب  املنتجل باألسدددددددددددواا؛ جيةواذ دددددددددددر  يةلري بل املناطق ا
 احمللية واإلقليمية لألمن الاذائي والتاذية ودور املد  الصارية/املتوسطة؛واذوكمة  هت4ج

آخر االضطالع بعمل استكشايف أجل من  2018لجنة عملها يف عام الورة أ  تواصل على ضر  تووااق جههت
عل دف التوصل خال  الدورة اخلامسة واألربالدورات هب اثنل خال  ا ة ما بلحدثل تنظيم من خال  

ريها من لحكومات وغل ارب بل السددددياسددددات دعماالتقإىل حتقيق  اهلادفجدوى العمل إىل حتديد جنة لل
الوطين واحمللي يف معانة األمن الاذائي والتاذية يف ظلو تاريو  ينحاب املصددددددددددددددلحة على الصددددددددددددددعيدأصدددددددددددددد

املتعدددد اللجنددة من برنددامج عمددل  27-19 يف ال قرات كمددا هو مبلو   ،الددديندداميكيددات الري يددة واذ ددددددددددددددريددة
 .2019-2018السنوات لل  ة 

 
 آخر المعلومات عن مسارات عمل اللجنة وأنشطتها   -خامساا

 
 برنامج العمل المتعد  السنوات للجنة األمن الغذائي العالمي - خامسا )أ(

 2019-2018للفترة 
 

"برنددامج العمددل املتعدددد السددددددددددددددنوات للجنددة األمن  بعنوا  CFS 2017/44/8.Rev.1نظرت اللجنددة يف الوثيقددة  -29
رئيس جمموعة ، جبناالديرهت Md Mafizur Rahmanالسدددديد "، على حنو ما قدومن 2019-2018الاذائي العاملي لل  ة 

 العمل امل توحة الع وية املعنيوة بربنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات جبرنامج العملهت.
 
 وإ  اللجنة: -30
 

أعربت عن تقديرها لعمل جمموعة العمل امل توحة الع ددددددددددددددوية املعنيوة بربنامج العمل املتعدد السددددددددددددددنوات  جأهت
  العملهت؛ ججمموعة

الذي يقدوم حملة عامة عن رلية  2019-2018نامج عمل اللجنة املتعدد السددددددددددددددنوات لل  ة واعتمدت بر  جبهت
على  نعكاسدددددددددددداتاالوعمليارا، و أهداف مسددددددددددددارات عمل اللجنة املسددددددددددددتقبلية ونتائجها املتوقعة اللجنة، و 
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ائي والتاذية ذامليزانية، مبا يف ذلن التقارير اليت سدددددددددددددديعدوها اريق اخلرباء الرايع املسددددددددددددددتوى املعين باألمن الا
 اخلرباءهت؛ جاريق

وأشددارت إىل أ  تن يذ برنامج العمل سدديكو  مرهونحتا بتواار املوارد الكااية ودعت مجيع أصددحاب املصددلحة  ججهت
إىل املسدددددددامهة يف سدددددددد ال جوة املالية القائمة، مع اإلقرار بو  التمويل اخلاص ب ريق اخلرباء الرايع املسدددددددتوى 

وطلبددت إىل  اجوة مزمنددة؛من املوارد الطوعيددة وبددونددن يعدداين من طيتددن بددالكددامددل املدددين يتم تا اجملتمعوآليددة 
 االستعراة؛ مكت  اللجنة إبقاء الوضع قيد

علمحتا باملذكرة الثانية اليت أعدها اريق اخلرباء بشدددددددددددو  الق دددددددددددايا اذرجة والناشدددددددددددئة لألمن الاذائي  خذتوأ جدهت
 ل؛قبلة املتعلوقة بإعداد برامج العمل يف املستقبوالتاذية بوص ها عنصرحتا مهمحتا من أجل املناقشات امل

شدددددت على أمهية وجود برنامج عمل جمد  متعدد السدددنوات من حي  الوقت واملوارد البشدددرية واملالية وضدددرورة و  جههت
ق العناصدددددددددر واملبادئ التوجيهية للعمل املسدددددددددتقبلي املتعلو  اذدو من عدد مسدددددددددارات العمل املوازية، إقرارحتا منها بو و 

 حصدديلةعلى تعتمد سددإعداد برنامج عمل اللجنة، مبا يف ذلن مدوتن وم ددمونن االسدد اتيجي وارتباطن بامليزانية، ب
 ؛2018املناقشات املتعلوقة مبتابعة تقييم اللجنة الذي سيعرة خال  دوررا اخلامسة واألربعل يف عام 

ادي إطالا مسددددددددددددددارات عمل جديدة قبل ا على أمهية متابعة تقييم اللجنة واذاجة إىل ت وأكدت جمددحت  جوهت
 االنتهاء من املسارات اذالية، وأوصت بو  تقتصر تقارير اريق اخلرباء على تقرير واحد يف السنة.

 

 تحديث  وري -اإلطار الستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية  - خامساا )ب(
 

"اإلطدار االسدددددددددددددد اتيجي العداملي لألمن الادذائي  املعنوندة CFS 2017/44/10 Rev.1نظرت اللجندة يف الوثيقدة  -31
جالربازيلهت، رئيسددددة جمموعة  Fernanda Mansur Tansini"، على حنو ما قدومتن السدددديدة 2017نسددددخة عام  - والتاذية

 العمل امل توحة الع وية املعنية باإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية.
 

 وإ و اللجنة: -32
 

عن تقديرها لعمل جمموعة العمل امل توحة الع ددددددددددددوية املعنية باإلطار االسدددددددددددد اتيجي العاملي لألمن  تعربأ جأهت
وضددددددددع ن خال  مبانتهاء واليتها بشددددددددكل إجيال  تو قر أالاذائي والتاذية جاإلطار االسدددددددد اتيجي العامليهت، و 

 الصياة النهائية للتحدي  الدوري لإلطار االس اتيجي العاملي؛
خة املنقوحة من اإلطار االسدددددددد اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية، اليت تعترب أو  حتدي  النسدددددددد ترو قأو  جبهت

 ا للقرار الذي اختذتن انلسدددددددددة العامة يفمت واقحت  هذا التحدي  قد إىل أ ارت شدددددددددأدوري تقوم بن اللجنة، و 
 ل  ةالتوجيهدددددات املددددددرجدددددة يف برندددددامج عمدددددل اللجندددددة املتعددددددد السددددددددددددددنوات لضددددددددددددددوء  يفو   20137عدددددام 
 8؛2016-2017

                                                      
 .CFS 2013/40/5 Rev.1يف الوثيقة  5جبهت و4و 3، وال قرات CFS 2013/40 Final Reportأهت يف الوثيقة ج58ال قرة   7
 .CFS 2015/42/12يف الوثيقة  39إىل  36ال قرات من   8
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لة االسدددتخدام عملية وسددده ةبوضدددع النسدددخة اإللك ونية لإلطار االسددد اتيجي العاملي باعتبارها أدا تورحوب ججهت
 ؛http://www.fao.org/cfs/home/products/onlinegsf/ar/والنشر 

ي بعد كل جلسة العامل أمانة اللجنة التحديثات السنوية املقبلة لإلطار االس اتيجي جتريعلى أ   توااقو  جدهت
 حاجة  ما إذا كانت هنا  جمموعة العمل املعنية بربنامج العمل املتعدد السددنوات إىل النظر يف تعامة ودع

 إىل إجراء حتدي  دوري جديد بعد أربع سنوات؛
ة ، على املسددددددتويات الوطنية واإلقليمياختاذ إجراءات مجيع أصددددددحاب املصددددددلحة يف اللجنة على تعشددددددجو و  جههت

 استخدامن.والتشجيع على تيسري نشر اإلطار االس اتيجي العاملي  ن أجلاملية، موالع
 

 رصد كفاءة لجنة األمن الغذائي العالمي - خامسا )ج(
 

تن يذ املنتجات الرئيسدددية للجنة بشدددو  السدددياسدددات رصدددد " املعنونة CFS 2017/44/11نظرت اللجنة يف الوثيقة  -33
جأوغنداهت،  Robert Sabiitiلسيد بالنيابة عن ا تها رئيسة اللجنةاليت عرضو  ،اسات"بشو  السي األخرىوتوصيات اللجنة 

 رئيس جمموعة العمل امل توحة الع وية املعنية بالرصد.

 
 وإ و اللجنة: -34
 

مهية وظي ة أ أكدت جمددحتا علىعن تقديرها لعمل جمموعة العمل امل توحة الع وية املعنية بالرصد و  تعربأ جأهت
 سبة إىل اللجنة؛الرصد بالن

يسدددددددية نتجات الرئاملهت اليت تعرة النهج الواج  اتباعن لرصدددددددد تن يذ CFS 2017/44/11الوثيقة ج تو قر وأ جبهت
 بشددددددددددددددو  السددددددددددددددياسددددددددددددددات، متاشدددددددددددددديا مع القرارات الصددددددددددددددادرة عن اللجنة يف دوررا الثالثة واألربعل لجنةل

ت اللجنة األخرى بشددددددو  ، وتوصددددددياهتCFS 2016/43/7و CFS 2016/43 Final Report جالوثيقتا 
 السياسات، على النحو التا :

 من خال  عقد حدث مواضدددديعي عاملي يف انلسددددة  السددددياسدددداتالرئيسددددية للجنة اخلاصددددة ب املنتجات
 العامة كل سنتل؛

  من خال  عقد أحداث على أساس خمصوص، بالنظر  السياساتاخلاصة بوتوصيات اللجنة األخرى
سددددددامهتن احملتملة يف جدو  األعما  العاملي حو  األمن الاذائي إىل أمهية رصددددددد هذه التوصدددددديات وم

ة ما بل انلسة العامة أو ا  انعقاد والتاذية ويف تواار املوارد. وستنظم هذه األحداث خال  أسبوع 
ددد من الدورات رهنا، ضددددددددمن مجلة أمور أخرى، مب ُُ أهداف وباإلطار الزمين لإلسددددددددهام يف جدو  ا 

 األعما  العاملي.
على عقد األحداث املواضددديعية العاملية الثالثة املقبلة خال  الدورات اخلامسدددة واألربعل والسدددابعة  توااقو  ججهت

ام من أجل تباد  التجارب واسدددددددتعراة اسدددددددتخدوذلن  ،واألربعل والتاسدددددددعة واألربعل للجنة على التوا 
اذائي اء كاف يف سددددددددددددددياا األمن الوتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعما  املطرد للحق يف غذ

، وإطددار العمددل بشدددددددددددددددو  األمن الاددذائي والتاددذيددة يف ظددل األزمددات املمتدددة يف عددام 2018الوطين يف عددام 
 ؛2022، واملبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية يف عام 2020
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 اجتماع ارية وجمموعة العمل املعنية بالرصد يفإىل املكت  أ  يقوم، بالتشاور مع اجملموعة االستش توطلب جدهت
 2018ملرة واحدة، باإلشراف على التح ري للحدث املواضيعي العاملي خال  انلسة العامة يف عام  يُعقد

واألحداث املنظمة لرصددد توصدديات اللجنة األخرى بشددو  السددياسددات خال  أسددبوع انلسددة العامة أو ا ة 
 املوارد؛ما بل الدورات، رهنا بتواار 

 بومهية متابعة القرارات السددابقة للجنة اصددوص الرصددد يف سددياا خطة عمل اللجنة بشددو  التقييم،  تقور أو  جههت
 رهنا بتواار املوارد؛

 إعادة النظر يف اذاجة إىل جمموعة العمل املعنية بالرصددددددد ودورها يف ضددددددوء قرارات اللجنة  إمكانيةب تر أقو و  جوهت
 ملستقل للجنة.مبتابعة التقييم ا املتصلة

 
 الستجابة للتقييم المستقل للجنة األمن الغذائي العالمي -سا ساا 

 
"، ةاللجن"تقرير املشدددددددداورة إلعداد الردو على تقييم املعنونة  CFS 2017/44/12 Rev.1وثيقة النظرت اللجنة يف  -35

اللذا  يسددددددلنداهت آج Jón Erlingur Jónassonهت والسدددددديد العربية مصددددددرمجهورية خالد الطويل جقدومن السدددددديد  على حنو ما
 لعملية.اش كا يف تيسري على ا

 
 إ  اللجنة:و  -36
 

 على جودة التقييم املسدددددددتقل للجنة Angela Besterعن تقديرها ل ريق التقييم برئاسدددددددة السددددددديدة  بتعر أ جأهت
 ييم إىل، لتيسددددريمها عملية إعداد الردو على التقJón Erlingur Jónassonلسدددديد او سدددديد خالد الطويل للو 

 ؛حل انعقاد الدورة الرابعة واألربعل للجنة األمن الاذائي العاملي
 

 ؛هتCFS 2017/44/12 Rev.1" جالوثيقة اللجنة على "تقرير املشاورة إلعداد الردو على تقييم تصادقو  جبهت
 

، قت داءالاإضدااية حسد  التماس إسدهامات إىل املكت ، بعد التشداور مع اجملموعة االسدتشدارية،  تطلبو  ججهت
 هبدف:

 
 ل للجنة،  يف الدورة اخلامسدددة واألربع صدددادقة عليهانظر ايها وامللطة العمل لخل وضدددع الصدددياة النهائية

، عرب إعداد الردو على مجيع CFS 2017/44/12 Rev.1لوثيقة با 1 هو ُمشددددددار إلين يف امللحق كما
 ؛الرابعة واألربعلرا دور  اللجنة يفتُعَرة على  التوصيات اليت مل

  2 لحقالعامة، كما هو ُمشددددددددار إلين يف املانلسددددددددة تن يذ الردو على التوصدددددددديات اليت ال تتطل  إقرار و 
، وراع تقرير هبذا الشددددددددددددددو  إىل اللجنة يف دوررا اخلامسددددددددددددددة CFS 2017/44/12 Rev.1لوثيقة با

 ؛واألربعل

  ثيقدددددددةبددددددداالسدددددددددددددتنددددددداد إىل مدددددددا ورد يف الو  ،9و 6و 5و 3و 2 و1تن يدددددددذ الردو على التوصددددددددددددديدددددددات و 
CFS 2017/44/12 Rev.1وراع تقرير هبذا الشو  إىل اللجنة يف دوررا اخلامسة واألربعل ،. 
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ومراعاة ، االقت دددددددداءإضددددددددااية حسدددددددد  إسددددددددهامات التماس و ، 8لتوصددددددددية طبيق الرد على ااملكت  تإىل  تطلبو  جدهت
 ؛دوررا اخلامسة واألربعل يفلجنة التقرير إىل راع ، و CFS 2017/44/12 Rev.1وثيقة اليف الواردة املؤشرات 

 
االستشارية حىت  نت، أنن جيوز للمكت  تعيل جمموعودو  أ  يشكل ذلن سابقة ، بصورة استثنائيةتقرور و  جههت

موعة يف تشددددددددددددددكيل اجمل اتإجراء تايري هنا  حاجة إىل  تإذا كانيف ما نظر بالتا  الو  2018مارس/آذار 
اذاجة و  4توصددية لاألخذ بعل االعتبار تطبيق الرد على ا ، مع ملكتا للمدة املتبقية من والية ةاالسددتشدداري

 ؛العامةتتخذها انلسة أي قرارات إىل 
 

شددديا ا، مت2018 امات يف عا ة ما بل الدور خال  ملكت  يف عملن انظر ايها يالتالية لوقدومت التوجيهات  جوهت
 مع املناقشات اليت دارت أثناء انلسة العامة:

 ياسددددددددددددددي األوسددددددددددددددع نطاقا، مع إيالء اعتبار خاص خلدو  األعما  جب نباي رب  اللجنةي طة السدددددددددددددد
 بالتقار جما  التآزر مع املبادرات اليت هلا أهداف مماثلة أو مكملة يف أوجن ضددددددددددددددما  و ، 2030 عام
 السياسات؛ بل

 لاذائي ألمن اإىل اي ددددددددددددي  قيمة أكرب اسدددددددددددد اتيجي أطو  أجال وذي طابع لجنة إىل نج وحتتاج ال
 نشودة؛ج املستناد إىل النتائمسارات العمل باال استثمارارا يفيؤدي إىل تعظيم منااع ، و والتاذية

  رب  و لمعايري للجنة مع تطبيق واضح ال ختيار أنشطةينباي أ  تكو  هنا  مرحلة ختطي  شامل الو
ة واليدد أمهيتهدددا بدددالنسددددددددددددددبدددة إىلاالعتبدددار بعل اختيدددار املواضدددددددددددددديع أ  تدددوخدددذ وينباي لعمليدددة ؛ بددداملوارد

 تها؛رليو  لجنةال

  ة معرواددكو  غريتلجنددة قددد المنتجددات  اليت م ددادهددا أ تقييم نتددائج المن املهم إيالء االهتمددام إىل و 
 ،لحة ددما  مشدداركة مجيع أصددحاب املصددالسددبل الك يلة بحتديد قت ددي الصددعيد القطري؛ وهذا يعلى 

دور تعزيز و لجنددة، الملنتجددات  ال ويجبدد هموالتزامالوكدداالت اليت توجددد مقددارهددا يف رومددا، مبددا يف ذلددن 
موضدددددددددددددوعيدددة جلسددددددددددددددددات عدددامدددة حت يز لألمن الادددذائي والتادددذيدددة و  امركزيدددتددددى من الجندددة بوصددددددددددددد هدددال

 بالنشاط؛ وم عمة

 ؛ةيش ااتحلى بالأ  تالرايع املستوى عملية اختيار أع اء اريق اخلرباء وينباي ل 

  لقى انوهري املدور البهوة نلشددددددكيل اجملموعة االسددددددتشددددددارية من أجل امن املهم إعادة النظر يف تو
ري القائمة معايضددددددددددددددمن املعنية م توحة أمام مجيع انهات ال اعلة واذرص على بقائها ، على عاتقها

 . هتCFS: 2009/2 Rev.2جالواردة يف وثيقة إصالح اللجنة 

 
العملية أ  إىل ري تشدددددددو توصددددددديات تقرير التقييم املسدددددددتقل، الرد على تن يذ لعملية قيادة املكت  دعم اللجنة توإ   -37

  تشاركية وشاملة قدر اإلمكا .و ينباي أ  تكو  م توحة 
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 المسائل الحاسمة والنا ئة بالنساة إل  األمن الغذائي والتغذية   -سابعاا

 
 ل ريق اخلرباء الرايع املسددددددددددددددتوى املعين بدددددداألمن الاددددددذائي والتاددددددذيددددددة، التددددددابعددددددة م رئيس اللجنددددددة التوجيهيددددددة قدددددددو  -38

  ناشدددددددددددئةوالامسة بشدددددددددددو  الق دددددددددددايا اذ 2017/نيسدددددددددددا  أعدت يف أبريل اليت ةذكر املاللجنة ، إىل Patrick Caronالسددددددددددديد 

عناصددددددر للتحليل االسددددددتشددددددرايف للمنظمة  Marco Sanchez-Cantilloالسدددددديد عرة هت. و CFS 2017 44/Inf.24جالوثيقة 
 هت.CFS 2017/44/Inf.25جالوثيقة 

 
 المسائل األخرى   -ثامناا

 صة بالدورة الاامسة واألربعينالترتياات الاا )أ(
 
أكتوبر/تشدددددددرين األو   20إىل  15  خال  ال  ة املمتدة من و واألربعامسدددددددة أوصدددددددت اللجنة بو  تُعقد دوررا اخل -39

الرئيسددددددددددددددي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما، كما هو مبلو يف اندو  الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة  يف املقر 2018
 ظمة. وسيحدد املدير العام املوعد النهائي للدورة بالتشاور مع رئيس اللجنة.الرئاسية للمن

 
 انتااب الرئيس وأعضاء المةتب واألعضاء المناوبين )ب(

 
، س ري انمهورية الدومينيكية لدى منظمة Mario Arvelo Caamañoانتخبت اللجنة بالتزكية سعادة السيد  -40

 للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، رئيسا للجنة.األغذية والزراعة والصندوا الدو  
 
 :لجنة ومناوبيهمالانتخبت اللجنة بالتزكية األع اء التالية أمسالهم يف مكت  كما  -41
 

الصل و سويسرا و السودا  و  جنوب أاريقياو  العربيةمصر مجهورية و  الربازيلو إيطاليا و  إندونيسياو  إثيوبيااألع اء:  •
 .يات املتحدة األمريكيةوالوالنيوزيلندا و كوستاريكا و 

وموناكو وماليزيا ما  و وكندا وغينيا االستوائية وعما  وبريو وبناالدير وأملانيا : األرجنتل وأس اليا املناوبو  •
 واليمن.

 
 اعتما  التقرير النهائي )ج(

 
  .2017أكتوبر/تشرين األو   13 ،اعُتمد التقرير يوم انمعة -42
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 المرف  ألف
 جدول أعمال الدورة

 
 المسائل التنظيمية   -أّولا 

 
 جالختاذ قرارهتاعتماد جدو  األعما  واندو  الزمين  جأهت

 جلإلحاطةهتع وية اللجنة  جبهت

  جالختاذ قرارهتتشكيل ننة الصياغة  ججهت
 

 لجنة األمن الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة   -ثانياا
 

  جلإلحاطةهتالبيانات االاتتاحية  جأهت

ر وتتخللها كلمة رئيسددددددية حالة جبهت تناو  البح  . وسددددددياألمن الاذائي والتاذية يف العامل: مناقشددددددة يديرها ميسددددددو
ا الوضددع الراهن يف جنوب  اعة.واليمن املهددة مجيعحتا اطر اجمل نيجرييا شددرا ومشا  والصددوما  السددودا  أي ددحت

 مناقشةهتللجلإلحاطة و 

 مناقشةهتللحاطة و جلإل 2030الدروس املستخلصة من تن يذ خطة عام  ججهت

 2017: انطباعات املنتدى السدددددياسدددددي الرايع املسدددددتوى يف عام 2030ننة األمن الاذائي العاملي وخطة عام  جدهت
  جالختاذ قرارهت 2018واملسامهة يف املنتدى السياسي الرايع املستوى لعام 

 
 لجنة األمن الغذائي العالمي والتغذية    -ثالثاا

 
 شةهتلمناقلجلإلحاطة و والنظم الاذائية  عن التاذيةرباء الرايع املستوى إصدار تقرير اريق اخل جأهت

 لمناقشةهتلجلإلحاطة و آخر املعلومات عن املؤمتر الدو  الثاين املعىن بالتاذية  جبهت

 لمناقشةهتلجلإلحاطة و املمارسات انيدة وتشاطر الدروس لتحسل التاذية  ججهت

 الختاذ قرارهت جهوة بالتاذية مبا يف ذلن عقد العمل من أجل التاذية جهود ننة األمن الاذائي العاملي للن جدهت
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 التقارب بين السياسات   -رابعاا
 

 الختاذ قرارهت للمناقشة و جاذراجة املستدامة من أجل األمن الاذائي والتاذية  هتأج
 هتالختاذ قرارجنتائج منتدى متكل املرأة يف سياا األمن الاذائي والتاذية  هتبج

  جالختاذ قرارهتوالتحو  الري ي واالنعكاسات على األمن الاذائي والتاذية  ريالتوسوع اذ  ججهت

 
 آخر المعلومات عن مسارات عمل اللجنة وأنشطتها   -خامساا

 
  جالختاذ قرارهت 2019-2018برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الاذائي العاملي لل  ة  جأهت

 جالختاذ قرارهت  حتدي  دوري -ن الاذائي والتاذية اإلطار االس اتيجي العاملي لألم جبهت

 جالختاذ قرارهترصد ك اءة ننة األمن الاذائي العاملي  ججهت

 
 لتقييم المستقل للجنة األمن الغذائي العالمي الستجابة ل   -سا ساا

 
 جالختاذ قرارهت

 
 المسائل الحاسمة والنا ئة بالنساة إل  األمن الغذائي والتغذية    -سابعاا

 
 مناقشةهتللجلإلحاطة و 

 
 المسائل األخرى   -ثامناا

 
 جالختاذ قرارهتال تيبات اخلاصة بالدورة اخلامسة واألربعل  جأهت

  جالختاذ قرارهتع اء املناوبل انتخاب الرئيس وأع اء املكت  واأل جبهت

جالختاذ قرارهتاعتماد التقرير النهائي  ججهت
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 المرف  باء
  

العالمي ذائيالغ األمن لجنة في العضوية

 هتع و منظمةج األورول االحتاد
 الروسي االحتاد
 إثيوبيا

 أذربيجا 
 األرجنتل

 األرد 
 إري يا
 إسبانيا
 أس اليا
 إستونيا
 إسرائيل

 أااانستا 
 إكوادور
 العراا
 أملانيا

 املتحدة العربية اإلمارات
 إندونيسيا

 أناوال
 أوروغواي

 أوغندا
 هتيةاإلسالم - مجهوريةج إيرا 

 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 باراغواي
 باكستا 
 الربازيل
 الربتاا 
 بلجيكا
 بلااريا

 بناالدير
 بنما
 بنن

 ااسو بوركينا
 بوروندي
 واهلرسن البوسنة
 بولندا

 املددددتددددعدددددددددة - دولدددددددةج بددددولدددديدددد دددديدددددددا
 هتالقوميات

 بريو
 بيالروس

 تايلند
 تركيا
 تشاد

 تشيكيا
 توغو
 ليشيت تيمور
 انزائر
 البهاما جزر

 الوسطى أاريقيا ةمجهوري
 الدومينيكية انمهورية
 املتحدة تنزانيا مجهورية
 كوريا  مجهورية
 قراطيةالدمي الشعبية كوريا  مجهورية
 العربية مصر مجهورية
 اليوغوسددددددددددددددالايددة مقدددونيددا مجهوريددة
 السابقة
 مولدواا مجهورية
 أاريقيا جنوب
 السودا  جنوب

 الدامنر 
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا
 نوماري سا 
 النكا سري

 عما  سلطنة
 السل ادور
 سلوااكيا
 سلواينيا
 سناااورة
 السناا 
 السودا 
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 سرياليو 

 شيلي
 الصل
 غابو 
 غانا

 غواتيماال
 غيانا
 غينيا
 االستوائية غينيا
 ارنسا
 ال لبل
 هتريةالبولي ا – مجهوريةج انزويال
 انلندا
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 قربص
 قطر

 قريغيزستا 
 اردي كابو

 كازاخستا 
 الكامريو 

 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كوبا
 دي وار كوت

 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكوناو
 الكويت

 كينيا

 الت يا
 لبنا 

 لكسمربغ
 ليبيا

 ليبرييا
 ليتوانيا
 ليسوتو

 ما 
 ماليزيا

 مدغشقر
 املارب

 املكسين
 السعودية العربية اململكة
 املتحدة اململكة
 موريتانيا

 موريشيوس

 موزامبيق
 اكومون

 ناميبيا
 النرويج
 النمسا
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 هاييت
 اهلند

 هنااريا
 هولندا

 األمريكية املتحدة الواليات
 اليابا 
 اليمن
 اليونا 
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 المرف  جيم
 بالوثائ  قائمة

 

 الرمز العنوان
 CFS 2017/44/1/Rev.1 جدو  األعما  املؤقت

 CFS 2017/44/2 مع مشروع قرار - 2018مسامهة ننة األمن الاذائي العاملي يف املنتدى السياسي الرايع املستوى لعام 

 CFS 2017/44/3 شروع قرارم -جهود ننة األمن الاذائي العاملي للنهوة بالتاذية مبا يف ذلن عقد العمل من أجل التاذية 

 CFS 2017/44/4/Rev.1 شروع توصيات مق حة بشو  اذراجة املستدامة لتحقيق األمن الاذائي والتاذيةم

موجز وتوصدددديات تقرير اريق اخلرباء الرايع املسددددتوى املعين باألمن الاذائي والتاذية بشددددو  اذراجة املسددددتدامة من 
 أجل األمن الاذائي والتاذية

CFS 2017/44/5 

معانة األمن الاذائي والتاذية يف سدددددددياا تاري الديناميكيات الري ية اذ دددددددرية: التجارب والنهج ال عالة يف جما  
 مع مشروع قرار -السياسات 

CFS 2017/44/6 

 الرئيس ملخص -منتدى ننة األمن الاذائي العاملي بشو  متكل املرأة يف سياا األمن الاذائي والتاذية 
 مع مسودة نتائج

CFS 2017/44/7 

 CFS 2017/44/8/Rev.1 مش وعحتا مبشروع قرار 2019-2018برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الاذائي العاملي لل  ة 

 CFS 2017/44/9 مشروع قرار-حتدي  دوري لإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية 

 CFS 2017/44/10/Rev.1 2017عام  نسخة –اإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الاذائي والتاذية 

 -رصددددددد تن يذ املنتجات الرئيسددددددية للجنة بشددددددو  السددددددياسددددددات وتوصدددددديات اللجنة األخرى بشددددددو  السددددددياسددددددات 
 مشروع قرار

CFS 2017/44/11 

 CFS 2017/44/12/Rev.1 مراقاحت مبشروع القرار على تقييم ننة األمن الاذائي العاملي تقرير املشاورة إلعداد الردو 

 CFS 2017/44/Inf.1/Rev.1 اندو  الزمين املؤقت

 CFS 2017/44/Inf.2/Rev.5 جدو  األعما  الت صيلي املؤقت

 CFS 2017/44/Inf.3/Rev.4 قائمة بالوثائق

 CFS 2017/44/Inf.4 األمن الاذائي العامليع وية ننة 

 CFS 2017/44/Inf.5 قائمة باملندوبل واملشاركل واملراقبل يف الدورة الرابعة واألربعل للجنة األمن الاذائي العاملي

 CFS 2017/44/Inf.6 بيا  االختصاصات املقدم من االحتاد األورول

 CFS 2017/44/Inf.7 لرئيسة ننة األمن الاذائي العاملي املالحظات االاتتاحية

 CFS 2017/44/Inf.8 بيا  األمل العام لألمم املتحدة أو من ميثولن

 CFS 2017/44/Inf.9 بيا  املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

 CFS 2017/44/Inf.10 بيا  رئيس الصندوا الدو  للتنمية الزراعية أو من ميثولن

 CFS 2017/44/Inf.11 بيا  املدير التن يذي لربنامج األغذية العاملي أو من ميثولن

 CFS 2017/44/Inf.12 بيا  رئيس اللجنة التوجيهية ل ريق اخلرباء الرايع املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذية

 John Kufuor CFS 2017/44/Inf.13د بيا  املتحدث الرئيسي سعادة السي

 CFS 2017/44/Inf.14 حالة األمن الاذائي والتاذية يف العامل
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 CFS 2017/44/Inf.15 املستدامة للتنمية 2030الدروس املستخلصة من تن يذ خطة عام 

 CFS 2017/44/Inf.16 ي والتاذية عن التاذية والنظم الاذائيةتقرير اريق اخلرباء الرايع املستوى املعين باألمن الاذائ

 الدددددددددتدددددددددقدددددددددريدددددددددر املدددددددددرحدددددددددلدددددددددي بشدددددددددددددددددددددددو  مدددددددددتدددددددددابدددددددددعدددددددددة املدددددددددؤمتدددددددددر الددددددددددو  الدددددددددثددددددددداين املدددددددددعدددددددددين بدددددددددالدددددددددتدددددددددادددددددددذيددددددددة، 
 مبا يف ذلن تن يذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التاذية

CFS 2017/44/Inf.17 

 CFS 2017/44/Inf.18 تحسل التاذية: االستثمارات من أجل النظم الاذائية الصحيةاملمارسات انيدة وتشاطر الدروس ل

 CFS 2017/44/Inf.19/Rev.1 اللجنة املتعلقة بالتاذية خال  ا ة ما بل الدورات: ملخصات أنشطة

ن أجل األمن الاذائي   اذراجة املستدامة متقرير اريق اخلرباء الرايع املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذية بشو
 والتاذية

CFS 2017/44/Inf.20 

 CFS 2017/44/Inf.21 منتدى ننة األمن الاذائي العاملي بشو  متكل املرأة يف سياا األمن الاذائي والتاذية

 CFS 2017/44/Inf.22 2017التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الاذائي العاملي لعام 

 CFS 2017/44/Inf.23 التقييم املستقل للجنة األمن الاذائي العاملي

 CFS 2017/44/Inf.24 مذكرة اريق اخلرباء الرايع املستوى املعين باألمن الاذائي والتاذية عن املسائل اذامسة والناشئة

 CFS 2017/44/Inf.25 مستقبل األغذية والزراعة

 CFS 2017/44/Inf.26 انتخاب رئيس ننة األمن الاذائي العاملي

 
 

 


