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جلنة األمن الغذائي العاملي
الدورة احلادية واألربعون

"إحداث أثر فارق يف األمن الغذائي والتغذية"
روما ،إيطاليا 31 - 31 ،أكتوبر/تشرين األول 1034

تقرير مرحلي عن برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي
وأولوياتها
مسائل تستدعي اهتمام جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة):
إن اللجنة:
() 1
() 2
() 3
() 4

تعرب عن تقديرها لعمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بربناام العمال املتعادد السانوات للجناة
األمن الغذائي العاملي وأولوياتها (جمموعة العمل)؛
تعرب عن تقديرها لفريق اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء) ملذكرته حول
"القضايا احلرجة واملستجدّة اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية"؛
توصي بأن تواصل جمموعة العمل عملها بهدف تقديم اقرتاح بشأن أنشطة اللجنة املزمع القيام بهاا فارتة
السنتني  2112 – 2112لتُقرّها اجللسة العامة للجنة عام 2112؛
تطلب من فريق اخلرباء القيام بالدراسة /الدراسات التالية لعرضها على اجللسة العامة للجنة عام .2112

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org
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أوالً -معلومات أساسية
اعتمدت جلنة األمن الغاذائي العااملي (اللجناة) جلساتها العاماة األربعاني املنعقادة أكتوبر/تشارين األوّل
-1
 ،2113برنام العمل املتعدد السنوات لفرتة السنتني  12112 - 2114الاذ يعارخم لتلاس مساارات عمال اللجناة
والنتائ املتوقع حتقيقها مبا ذلك املسارات الرئيسية وغريهاا مان مساارات العمال إىل جاناب مواضايع تقاارير فرياق
اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء).
ويكمن الغرخم من برنام العمل هذا املساعدة على حتسني كفاءة اللجنة مان خاالل حتضاري برناام عملاها
-2
وتنظيمه وتنفيذه وحتديد أولوياته بشكل أفضل ،مبا ذلك حتديد الفجوات التمويل.
وتتبع بالتالي عملية إعداد برنام العمال عملياة شااملة ومنظّماة النتقااء األنشاطة املساتقبلية للجناة وحتدياد
-3
األولويات ذات الصلة.
ومبا يتماشى مع القرار الصادر عن الدورة األربعني للجنة ،ترتكز عملية حتديد األولوياات علاى والياة اللجناة
-4
ومساهمة األنشطة حتقيق هدفها اإلمجالي والنظار قيمتهاا املضاافة واحلالول دون اودواجياة العمال واألخاذ بعاني
االعتبار توافر املوارد.
جيب أن تسفر عملية حتديد األوليات ،نهاية فرتة السنتني احلالية وخالل الدورة الثانية واألربعاني للجناة
-2
أكتوبر/تشرين األوّل  ،2112عن اختاذ قرارات بشأن أنشطة اللجنة املتعلّقة مبا يلي:
(أ) مسارات العمل الرئيسية اليت تتسم بعملية تشاورية شاملة وواسعة النطاا بشاأن املواضايع االسارتاتيجية
اليت مت اإلقرار بأهميتها البالغة بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية واليت تلد إىل إجناو املنتجات الرئيساية
للجنة وإقرارها بعد إجراء عملية تفاوضية حسب االقتضاء؛
(ب) أنواع أخرى من مسارات العمل لتقوم بها اللجنة،
(ج) موضوع (مواضيع) تقرير (تقارير) فريق اخلرباء الذ سيشاكّل أساساا ملساارات عمال اللجناة الالحقاة أو
أساس مائدةٍ مستديرة بشأن السياسات.
ولدى اختاذ قرار أكتوبر/تشرين األوّل  2112بشأن برنام عمل اللجنة للفرتة  ،2112 – 2112قاد تعتارب
-2
اللجنة أن نتائ مسارات العمل قد تتحقق الفرتة ما بعد  2112مع ختطيط العمل لتحقيق هذه النتائ املتوقعاة .وقاد
تنظر أيضا احلفاظ على درجة معيّنة من املرونة ،حسب االقتضاء ،بغية معاجلة القضايا املستجدة خالل هذه الفرتة.

1
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ثانياً -العملية
و مت تكييس العملية اليت تقررت خالل الدورة األربعني للجنة لتأخاذ بعاني االعتباار القياود املتعلّقاة بالتمويال
-2
والتوقيت .وتضمّن ذلك عقد حوار متعدد أصحاب املصلحة بوخارست  31مارس/آذار  2114عشايّة انعقااد مال ر
منظمة األغذية والزراعة (الفاو) اإلقليمي ألوروبا ،ومشاورة ختللت االجتماع عن آخر املعلومات املتعلّقاة باللجناة املنعقاد
خالل مل ر الفاو اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب  2مايو/أيار .2114
ومكّناات املشاااورة اإللكرتونيااة برعايااة املنتاادى العاااملي بشااأن األماان الغااذائي والتغذيااة 2الاايت عُقاادت
-8
بني  23أبريل/نيسان و 21مايو/أيّار  ،2114من مجع املقرتحات الواردة من جمموعة متنوّعة مان أصاحاب املصالحة
جمال األمن الغذائي والتغذية على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.
-9

وطُلب من املشاركني املشاورة على شبكة اإلنرتنت اإلجابة على األسئلة التوجيهية التالية:
(أ) ما هي املسائل اليت جيدر للجنة معاجلتها خالل فرتة السنتني 2112 – 2112؟
(ب) وضّح املسألة واشرح سبب طرحك هلا؛
(ج) ما هي األنشطة اليت تقرتح القيام بها ملعاجلة هذه املسألة؟ وأ مسار من مساارات عمال للجناة جياب
وضعه ملعاجلتها؟
( )1مسار عمل رئيسي
( )2نوع آخر من مسارات العمل
( )3تقرير لفريق اخلرباء رفيع املستوى

 -11ومت مجااع قائمااة بااا  122موضااوعا مقرتحااا ماان  22مساااهمة مت تلقّيهااا .وجاارت مناقشااة هااذه القائمااة
 31يونيو/حزيران  2114خالل اجتماع جمموعة العمل املفتوحة العضاوية املعنياة بربناام العمال املتعادد السانوات
للجنة .وقدّم أعضاء جمموعة العمل املزيد من املدخالت واملقرتحات بني  1و 23يوليوّ /وو  .2114وكنتيجة لاذلك ،مت
إعداد قائمة موحّدة باملواضيع وتقدميها القسم  3من هذه الوثيقة ،حاني تارد القسام  4قائماة باملواضايع املمكان
طرحها إلعداد تقارير مستقبلية لفريق اخلرباء.
 -11وكما تقرر الدورة األربعني للجنة ،أعدّ فريق اخلارباء ماذكّرة بشاأن "القضاايا احلرجاة واملساتجدّة اخلاصاة
باألمن الغذائي والتغذية" .3وشددت جمموعة العمل على أهمية هذه املذكرة كعنصر أساسي سايندرج إطاار املناقشاات
املتعلقة بربنام العمل املتعدد السنوات.
2
3
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 -12وبعد الدورة احلادية واألربعاني للجناة ،سارتكّز جمموعاة العمال علاى حتليال املقرتحاات وتصانيفها حساب
األولويات مبا يشرك اجملموعات اإلقليمية للفاو (من خالل ممثلياتهم مكتب اللجنة) ومكوّنات اجملموعة االستشاارية
اللجنة عرب سلسلة من املشاورات .وسيتم تنظيم اجتماع أو اجتماعني جملموعة العمال لالنتهااء مان مقارتح سايعرخم
على اجللسة العامة للجنة لتتخذ قرارا نهائيا بشأنه أكتوبر/تشرين األوّل .2112
 -13وباإلضافة إىل ذلك ،كررت جمموعة العمل أنه سيُطلب من اللجنة هذه السنة اختاذ قارار بشاأن عادد التقاارير
اليت سيقدّمها فريق اخلرباء عام  2112ومواضيعها ،إذ ينبغي الشروع مبسار العمل هذا عام  2112وهو مل يُدرج برناام
العمل املتعدد السنوات للفرتة .2112 – 2114

ثالثاً-

مقرتحات بشأن أنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي لفرتة السنتني 1032 – 1032

 -14جُمعت املسائل واألنشطة الواردة القائمة أدناه والناجتاة عان العملياة التشااورية الشااملة الايت جارت باني
مارس/آذار ويونيو/حزيران  2114وفق املواضيع الرئيسية الثمانية التالية:
( )1تنمية الزراعة وسلسلة األغذية وروابط ذلك باألمن الغذائي:
(أ) التنمية الزراعية ودورها حتقيق األ مان الغاذائي والتغذياة و التنمياة والنماو االقتصااد (مساار عمال
رئيسي).
(ب) اإلنتاجية الزراعية لألمن الغذائي والتغذية (مسار عمل آخر ،مائدة مستديرة).
(ج) تطوّر قطاع األغذية الزراعية وأثره على األمن الغذائي والتغذية (مسار عمل ،يُحدد الحقا).
(د) االبتكارات والنُه التكنولوجية لتعزيز إنتاجية سلسلة األغذية الزراعية لتحقيق األمان الغاذائي والتغذياة
(مسار عمل ،يُحدد الحقا).
(ها) وصول سكان الريس إىل خدمات كالتمويل ومناذج تطبيق اخلدمات املتعلّقة باملعلوماات عان املناا (مساار
عمل ،يُحدد الحقا).
(و) احللول وأفضل املمارسات للحد من الفاقد واملهدر من الغذاء مرحلة ما بعد احلصااد؛ خطاوت توجيهياة
للبلدان بشأن التدابري الصحيحة الواجب اختاذها واألدوات الواجب استخدامها لتحقيق أكارب أثار ممكان
(مسار عمل آخر ،مائدة مستديرة و/أو خطوت توجيهية).
(و) االسرتاتيجيات الزراعية اإلقليمية واإلقليمية الفرعية وآليات التكامال اخلاصاة بااألمن الغاذائي والزراعاة
األسرية (مسار عمل آخر).
( )2سبل وطر الزراعة على غرار:
(أ) النه الزراعي اإليكولوجي (مسار عمل ،يُحدد الحقا).
(ب) البذور والتنوّع البيولوجي للزراعة (مسار عمل ،يُحدد الحقا).

CFS 2014/41/8

5

(ج) دور االبتكار واالستثمار تنمية الزراعة ونظم األغذية (مسار عمل ،يُحدد الحقا).
(د) النماذج الزراعية ملعاجلة التحد املزدوج املتمثّل األمن الغذائي وتغيّر املنا (مسار عمل رئيسي).
( )3الثروة احليوانية:
(أ) دور األمراخم احليوانية وأثرها على األمن الغذائي والتغذية (مسار عمل آخر).
(ب) دور الثروة احليوانية جمال األمن الغذائي (مسار عمل ،يُحدد الحقا).
( )4التغذية:
(أ) دور النظم الغذائية املتنوّعة وأهميتها دعم صحّة اإلنسان والتنمياة البشارية مباا ذلاك خاالل فارتات
احلمل والطفولة املبكرة واملراهقة (التغذية املدرسية) (مسار عمل ،يُحدد الحقا).
(ب) الروابط القائمة بني التحديات املرتبطة باألمن الغذائي والتغذياة وامليااه والصاحة وساالمة األغذياة (مساار
عمل آخر ،مائدة مستديرة)
(ج) تدعيم األغذية كسياسة عامة لتحقيق األمن التغذو (مسار عمل ،يُحدد الحقا).
(د) أسباب اجلوع اخلفي وعواقبه (مسار عمل آخر ،مائدة مستديرة).
(ها) السياسات العامة املتعلّقة بالتغذية :دم سياسات التغذية املشرتكة بني القطاعاات (مباا ذلاك التغذياة
املدرسية) ال سيما بالنسبة إىل األطفال وخالل األيام األلس األوىل (مسار عمل ،يُحدد الحقا).
( )2احلراجة:
(أ) احلراجة املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية (مسار عمل ،يُحدد الحقا).
( )2املساواة بني اجلنسني:
(أ) كني املرأة وسدّ الفجوة على مستوى املساواة بني اجلنسني جمال الزراعة ،مبا حيقاق األمان الغاذائي
والتغذو وينهض حبق النساء احلصول على األغذية (مسار عمل ،يُحدد الحقا).
( )2احلوكمة:
(أ) وضع إطار من أجل تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  2112بشأن مسائل متصلة بالزراعة املستدامة ،واألمن
الغذائي والتغذية (مسار عمل رئيسي).
(ب) معاجلة الفجوات على مستوى املساواة بني اجلنسني وتهميش املرأة من خاالل عملياات صانع السياساات
(مسار عمل ،يُحدد الحقا).
(ج) املبادرة بشأن اآلليات التشاركية البلدان ،مع األخذ احلسبان الدعم الذ تقدّمه الفاو للجاان املعنياة
بالسنة الدولية للزراعة األسرية على املستويني القطر واإلقليمي وغريهاا مان منصاات أصاحاب املصالحة
املتعددين (مسار عمل آخر ،جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد).
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(د) استعراخم نظم الرصد القائمة على احلقو اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية (بعد تقرير فريق اخلرباء رفيع
املستوى ،مسار عمل آخر ،جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد).
(ها) تعزيز التعاون االبتكار (بني القطاع اخلاص واجملتمع املدني) دعما للتحالفات الوطنية اخلاصاة بااجلوع
وسوء التغذية من خالل الشركات الفنية واملالية (مسار عمل ،يُحدد الحقا).
(و) دور السلطات احمللية واحلضرية املعنية باألمن الغذائي والتغذية (مسار عمل ،يُحدد الحقا).
( )8األومات وحاالت الطوارئ واملساعدة اإلنسانية:
(أ) إعادة النظر دور احلماية االجتماعية وشبكات األمان حاالت الطوارئ املفاجئة (مسار عمال ،يُحادد
الحقا).
(ب) االجتاهات على مستوى املساعدة اإلنسانية لتحقيق ألمن الغذائي والتغذية (مسار عمل ،يُحدد الحقا).
 -12ووفقا للمذكّرة التوجيهية املوافق عليها عام  ،2113سيُعرخم مقرتح نهائي على اجللسة العاماة للجناة إلقاراره
أكتوبر/تشرين األوّل .2112

رابعاً-

املقرتحات اخلاصة بتقرير(تقارير) فريق اخلرباء رفيع املستوى لعام 1032

أعقاااب اجتماااع جمموعااة العماال املفتوحااة العضااوية املعنيااة بربنااام العماال املتعاادد الساانوات املنعقااد
-12
 31يونيو/حزيران  ،2114تَقرّر التمييز بني املواضيع اليت طُرحت كمسارات عمل للجناة لفارتة السانتني املقبلاة مان
جهة وتلك اليت اقتُرحت كمواضيع ممكنة لتقارير فريق اخلرباء من جهة أخرى.
 -12ومت إعداد القائمة الواردة أدناه لتسهيل املناقشات بشأن املوضوع أو املواضيع الواجاب اختيارهاا إلعاداد تقريار
(تقارير) فريق اخلرباء لعام  .2112ومت مجع هذه املواضيع وفقا للعناوين الرئيسية اإلحدى عشرة الواردة ما يلي:
( )1تنمية الزراعة وسلسلة األغذية وروابط ذلك باألمن الغذائي:
(أ) التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية.
(ب) منو اإلنتاجية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي.
(ج) االسرتاتيجيات الزراعية اإلقليمية واإلقليمية الفرعية وآليات التكامال اخلاصاة بااألمن الغاذائي والزراعاة
األسرية.
(د) تنوّع اهلياكل الزراعية والزراعة األسرية والتحويالت الريفية والفجوات املعرفية لصنع السياسات املتعلّقاة
باألمن الغذائي.
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( )2سبل وطر الزراعة على غرار:
(أ) األمن الغذائي والتغذية من خالل النُه الزراعية اإليكولوجية.
(ب) البذور والتنوّع البيولوجي للزراعة لتحقيق األمن الغذائي.
(ج) االبتكار واالستثمار جمال تنمية الزراعة ونظم األغذية لتحقيق األمن الغذائي.
( )3الثروة احليوانية:
(أ) أدوار تنمية الثروة احليوانية وأهميتها وآثارها على األمن الغذائي.
(ب) رفاه احليوان واألمن الغذائي.
( )4التغذية:
(أ) الروابط املوجودة بني التحديات املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية واملياه والصحة وسالمة األغذية.
(ب) تنويع النظم الغذائية ألغراخم التنمية البشرية وصحة اإلنسان مبا ذلك خالل احلمال والطفولاة املبكارة
واملراهقة.
(ج) تدعيم األغذية كسياسة عامة لتحقيق األمن التغذو .
(د) أثر تغيري الانظم الغذائياة علاى العارخم والطلاب العاامليني وعلاى األمان الغاذائي والتغذياة :ماا هاو دور
السياسات العامة؟
( )2احلراجة:
(أ) احلراجة املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.
( )2املساواة بني اجلنسني:
(أ) النساء والعالقات بني اجلنسني نظم األغذية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.
(ب) سدّ الفجوة على مستوى املساواة بني اجلنسني و كني املرأة جمال الزراعة لتحقيق األمن الغذائي وحاق
النساء احلصول على الغذاء.
( )2العمل:
(أ) حتد تشغيل سكان الريس لتحقيق األمن الغذائي والتغذو .
( )8الطاقة
(أ) الطاقة األحفورية والنفط اخلام واألمن الغذائي.
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( )9احلوكمة:
(أ) مناه تشاركية وواسعة النطا ومتعددة أصحاب املصلحة من أجل األمن الغذائي والزراعة األسرية.
(ب) معاجلة الفجوات على مستوى املساواة بني اجلنسني وتهميش املرأة عمليات صنع السياسات.
(ج) استعراخم نظم رصد األمن الغذائي والتغذية ،مبا ذلك دور التكنولوجيا.
( )11األومات وحاالت الطوارئ واملساعدة اإلنسانية:
(أ) السياسات واألدوات العامة لتحسني القدرة على الصمود بوجه الصدمات واألومات مبا ذلك احتياطاات
األغذية.
( )11األمن الغذائي املُدني:
(أ) األمن الغاذائي املنااطق احلضارية ،السابيل قادما :األسااليب واألدوات وآلياات االساتهداف وحتقياق
النتائ .
 -18ستُدعى جلنة األمن الغذائي العاملي إىل اختاذ قرار بشأن موضوع أو مواضيع تقرير أو تقارير فريق اخلارباء لعاام
 . 2112وسيتم اإلبقاء على املواضيع الايت مل ياتم اختيارهاا لتناقشاها جمموعاة العمال املفتوحاة العضاوية ماع احتماال
إدراجها برنام العمل املتعدد السنوات للفرتة .2112 – 2112

