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 جدول األعمال التفصيلي المؤقت 
 

MX754 Rev.1/A 

 الغذائي العالمي وأسبوع األغذية العالمي األمنالدورة الخامسة واألربعون للجنة 
 

فعال ات أسةةة لأل اعةذاا العاملي يف سةةة ا  )الة نا( الغذائي العاملي  اعمنتنعقد الدورة اخلامسةةةا واعرنعلل لة نا  
 نظم حتت ملضلأل:الذي ا  

 
 أمر ممكن 2030#القضاء_عةى_اجللأل يف العامل حبةلل عام  :أفعالنا هي مستق ةنا

 
أكتلنر/تشةةةةران اعولت وسةةةةتقلم الة ناث الم ال  ثاء  15 اإلثنجت دأ أعمال الدورة اخلامسةةةةا واعرنعج لة نا الم  

صةةةةة ا  الم اعةذاا العامليث مراسةةةةةم سةةةةةتعقدث نتعة   أعماهلات و  أكتلنر/تشةةةةةران اعول الذي الاف  الم اعةذاا العامليث 16
ف ها ت وإل مج ع أعضةةةةةةةاء الة نا وةء اععضةةةةةةةاء 9:30االحتفال ن لم اعةذاا العاملي يف القاعا الكربى عند متام السةةةةةةةاعا 

وجتدر اإلشةةارة (ت ءعضةةاعةى أالّ ات اوز عدد أعضةةاء كو وفد ث ثا أناعت ارهم مشةةاركج يف الة نا )إىل احلضةةلر مدعلول 
ما ن طالات دخلل حلضةةةةةةةلر عدد حمدود من املقاعد نالنسةةةةةةة ا إىل املرال ج يف الة نات وسةةةةةةةت ود اللفلد مقدّ أاضةةةةةةةا إىل تلافر 

 مراسم االحتفال ن لم اعةذاا العامليت 
 

ظم حةقةةةا شقةةةا  نشةةةةةةةةةةةةةةةة ل سةةةةةةةةةةةةةةتن  ث 11:30وعقةةةر مراسةةةةةةةةةةةةةةم االحتفةةةال ن لم اعةةةةذاةةةا العةةةاملي عنةةةد السةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةا  
ث 15:30 املسةةةةةةةةت دة: التغذاا/السةةةةةةةةمنا وتغء املنار والن اعات واهل رة"ث وخ ل ف ة نعد الظهر عند السةةةةةةةةاعا التحداات"

عةى اجللأل: اجملتمع املدين والقطاأل اخلاص والربملاشات التام لقضةةةةةاء يف اسةةةةةتعقد حةقا شقا  أخرى حلل" دور الشةةةةةراكات 
مدعلول  واملشاركج واملرال جعقد كةتا حةقيت النقا  يف القاعا الكربىث ومج ع أعضاء الة نا وةء اععضاء واملدل"ت وست  

 ت ول س مثا حاجا إىل نطالات دخللتاحلضلرإىل 
 

اليت حت و إىل نظمث مسةةةةةةةةةةةةةةاء الم اعةذاا العامليث جللا من اعحداة اجلاش  ا لة نات اشظر أدشا  الروان  وسةةةةةةةةةةةةةةت   
 املتعةقا ناعحداة اجلاش  ا لة ناتاملعةلمات 

 
الت امهم ظهار يف ال هل الرئ سةةةةي لةمنظما معرب أسةةةة لأل اعةذاا العاملي ح ا سةةةة شةةةة ع ال وار عةى إسةةةة  نظم و  

 والتقاط صةةةةةةلرة سةةةةةةتدم  يف وملعا من السةةةةةةلر لتشةةةةةةك و فسةةةةةة فسةةةةةةاء صةةةةةةلر اف اضةةةةةة ا مت و القضةةةةةةاء التام  ناخت ار إجراء  
  مبا اسةةةّ  ث تت لف من وملعات صةةلر عةى ف ات منتظمايتتةقائي حتداا السةةلر النهائ ا العةى اجللألت وسةة تم نشةةكو 

 عةى اجللألت التام الضلء عةى صلر خمتةفا مت و القضاء
 

 لةحسةةةةلل عةى امل اد من التفاصةةةة و عن أششةةةةطا الم اعةذاا العامليث ارجى زاارة السةةةةفحا اإللك وش ا اخلاصةةةةاو  
 تن لم اعةذاا العاملي

 

http://www.fao.org/world-food-day
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 اعرنعج لة ناو اجللاشر الةلجست ا لةدورة اخلامسا 
 

  (WiFi) الش كا ال سةك ا
 

 wifi2internet" كةما السر: guest_internet(: "WiFiالش كا ال سةك ا يف املنظما ) 
 

 ملعد ومكال اشعقاد اجتماعات الدورة 
 

 أكتلنر/تشران اعول: 19اجلمعا  - 17أكتلنر/تشران اعولث اعرنعاء  15 اإلثنج 
 

  :13:00 -10:00الف ة الس اح ا 
  :18:00 – 15:00ف ة نعد الظهر 

 
ث منظمةةا اعةةذاةا Aالطةةان  ال ةةالةاث امل   -ت عقةةد مج ع اجتمةةاعةات اجلةسةةةةةةةةةةةةةةةا العةةامةا لة نةةا يف القةةاعةا الكربى  

 ث Aالم اجلمعا يف القاعا احلمراءث امل   سةةةةةةةةة ا  جةسةةةةةةةةةات تشةةةةةةةةةا ر الدرو  املسةةةةةةةةةت ةسةةةةةةةةةا لسةةةةةةةةةتعقد وال راعات يف حج 
 الطان  اعولت

 
 ؟أان ميكن الع لر عةى املعةلمات املتعةقا نالدورة اخلامسا واعرنعج لة نا

 

اإللك وش ا اخلاصةةةةةا نالدورة السةةةةةفحا 
 اخلامسا واعرنعج لة نا

 الدورة اخلامسةةةةةةةةا واعرنعج لة ناث املتعةقا نميكن اال  أل عةى آخر املعةلمات 
 ضةةةةةةةةةةةاف ات اإلسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةة ا اععةلمات املن والعروب ووثائ  نمبا يف ذلك احملاضةةةةةةةةةةةر 

 )السفحا متاحا نالةغا اإلشكة  اا فق ث واللثائ  نالةغا اعصة ا(ت
لائما وثائ  الدورة اخلامسةةا واعرنعج 

 لة نا
ميكن اال  أل عةى وثائ  الدورة اخلامسةةةةةةةةا واعرنعج لة نا تم ع لغات اعمم 

 املتحدةت

اجلةةةةةدول ال مو لةةةةةةدورة اخلةةةةةامسةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
واعرنعج لة نةةةا واعحةةةداة اجلةةةاش  ةةةا 

 ذات السةا

 عحداة اجلاش  ا ذات السةةةةةا اجلدول ال مو لةدورة اخلامسةةةةا واعرنعج لة نا وا
هللاتف احململلا ولانةا ةتسةةةةةةةةةةةةةةف  ناسةةةةةةةةةةةةةةت دام ايف مكال واحدت وث قا ملات ا ل

اإلشكة  اا ةغا العا يف أسةةةةةةةةةةةةةفو السةةةةةةةةةةةةةفحات )نااشظر ال ر امللايت لةط  -لةط اعا 
 فق (

اجلاش  ا لةدورة اخلامسةةةةةةةةةةةةةةا اعحداة 
 واعرنعج لة نا مشفلعا مبة سات

واعرنعج لة نا مشةةةةةفلعا مبة سةةةةةات  لائما اعحداة اجلاش  ا لةدورة اخلامسةةةةةا
 )نالةغا اعصة ا(

 

  

http://www.fao.org/cfs/cfs45
http://www.fao.org/cfs/cfs45
https://bit.ly/2BtMLDM
https://bit.ly/2BtMLDM
http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/agenda-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/agenda-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/agenda-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/side-events/en/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/side-events/en/
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 واملشاركا الرف عا املستلى ض   الللت
 

لذلكث ارجى من السادة املندونج و الفرصا لةحلار والتفاعو اجملداجت  ثيف دورهتا اخلامسا واعرنعج ثتت   الة نا 
ذات صةةةةةةةةةةةةةةةةا نةال نةد ل ةد أل تكلل مةداخ هتم مةداخ ت )ث ة دلةائ  أو ألةو( و نة  من  للمةا اقلمالتحةي نةاإلاةاز يف 

 إلقاء ن اشات رمس ا مطللاتال اتللع املنالشات و 
 

 وزار أو وزار شائر أو وزار م و ثاملسةةةةةةتلى رف عا مشةةةةةةاركامن الدول اععضةةةةةةاء عةى  دولا وفداشةةةةةةتمو  حال يفو  
 تاملتحدثج لائما يف اعوللاا حظى نل اعماشا إن غ ل  ان غي ث(اعادل ذلك ما أو) خارج ا

 

 وسائو التلاصو االجتماعي
 

ت ولةم اد من التفاصةةة و االجتماعيسةةةائو التلاصةةةو م عةى و يف تلاصةةةةك cfs45#ارجى اسةةةت دام ع ما املرنع )هاشةةةتاغ( 
املتا  عةى  االجتماعي التلاصةةةو وسةةةائولة نا خبسةةةلص  اخلامسةةةا واعرنعج ةدور هبذا الشةةة لث ميكن اال  أل عةى دل و ال

 السفحا اإللك وش ا لةدورة اخلامسا واعرنعجت
 

 اعحداة اجلاش  ا
 

 تعقد اعحداة اجلاش  ا يف القاعات التال ا: 
 

    القاعا احلمراءث املAث الطان  اعول 
    لاعا إارالث املB عةى ميج لاعا اعع مدرج ميكن اللصلل إل ها عن  را  ال -ث الطان  اعول 
    لاعا العرا ث املBث الطان  ال اين 
    لاعا ل نالث املDث الطان  ال اين 
    لاعا املكس كث املDث الطان  ال اين 
    لاعا الفة جث املCث الطان  ال اين 
    القاعا اخلضراءث املAث الطان  اعول 
   اعرضيمرك  الش خ زاادث ال هل الرئ سيث الطان 
 

 اإلثنج)ناسةةةةةةةةةةةت ناء  10:00إىل السةةةةةةةةةةةاعا  8:30من السةةةةةةةةةةةاعا   اف ة السةةةةةةةةةةة احالتعقد اعحداة اجلاش  ا خ ل و  
وخ ل ف ة املسةةةاء  ثواعرنعاء إىل اجلمعا( اإلثنج) 14:30إىل السةةةاعا  13:00وال  ثاء(ث وخ ل ف ة الغداء من السةةةاعا 

 14:30 نظم حدة نعد ظهر الم اعرنعاء من السةةةةةاعاإىل اخلم ست كما سةةةةة    اإلثنجمن  19:30إىل  18:00من السةةةةةاعا 
لةحسلل عةى امل اد من  حداة اجلاش  ا ذات السةااعو اجلدول ال مو لةدورة اخلامسا واعرنعج ت اشظر 15:00إىل الساعا 

 املعةلمات عن ملعد ومكال اشعقاد اعحداة اجلاش  ات
  

http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/agenda-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
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 16 من 4سفحا ال

 سل  املعةلمات
 

ث يف الطان  اعرضةةي Bنظم سةةل  املعةلمات اخلاص نالدورة اخلامسةةا واعرنعج لة نا يف لاعا اعع مث امل   سةة    
الم  من 14:00حىت الساعا و أكتلنر/تشران اعول  15 اإلثنجمن ص ا  الم  8:30فتت  أنلان  عند الساعا لةمنظمات وست  

 أكتلنر/تشران اعولت 19 امللاف  اجلمعا
 

 الغذائي العاملي اعمنختضء جلنا 
 

متاشةةةةة ام مع م ادرة "خضةةةةةرشا اعمم املتحدة ال رلاء" الرام ا إىل جعو اجتماعات اعمم املتحدة أك ر مراعاة لة   اث  
سةةتكلل الدورة اخلامسةةا واعرنعلل لة نا مقتسةةدة يف اسةةت دام اللر ت وعةى ةرار السةةنلات املاضةة اث سةةتكلل مج ع وثائ  

 تمتاحا عةى مللعها اإللك ويناملعةلمات اعساس ا السادرة عن الة نا 
 

وسةةةةةةةةةةةةةة كلل من املمكنث عند الطةرث   اعا اللثائ  من مكتر اللثائ  الكائن يف مرك  كلراا خلدمات املؤمتر  
أكتلنر/تشةةةةةةةةةةةةةةران اعول  19إىل  17أكتلنر/تشةةةةةةةةةةةةةةران اعول وعةى امتةةةداد الف ة من  15ث الطةةةان  اعول( الم A)امل   
 ت وميكن لةراة ج يف احلسلل عةى شسخ مط لعا إما:18:00إىل الساعا  8:30الساعا  من
 

 التلج  ش س ام إىل مكتر اللثائ  و ةر النسخ اليت حيتاجلل إل ها؛ 
  أو إرسةةةةةةال رسةةةةةةالا نالرباد اإللك وين مسةةةةةة قام إىلrint@fao.orgP-45cfs  مع إاضةةةةةةا  رلم اللث قا والةغا املطةلنا

 تلائما اللثائ يف والتلج  نعد ذلك الست مهات وميكن اال  أل عةى أرلام اللثائ  
 

وتةك النامجا عن السةةةةةةفر نالطائرة سةةةةةةتعلب  ام املندونج حمة  اتفاش عاث وسةةةةةةتكلل الة نا ةء ذي أثر عةى املنارت 
 املناخي اآلل التانعا التفال ا اعمم املتحدة اإل اراا نش ل تغء املنارتمنسا م ادرة احل اد مبسامهات يف 

 
 جدول اععمال التفس ةي املؤلت

 
 )الختاذ لرار(المسائل التنظيمية  -أولا 
 

 ؛)الختاذ لرار(اعتماد جدول اععمال واجلدول ال مو  )أ(
 ؛)لإلحا ا(عضلاا الة نا  )ب(
 تلرار()الختاذ تشك و جلنا الس اةا  )ج(

 
 وثائ  املعةلمات اعساس ا:

 
CFS 2017/45/1 Rev1 جدول اععمال املؤلت 

CFS 2017/45/Inf.1 Rev 1 اجلدول ال مو املؤلت 
CFS 2017/45/Inf.2 )جدول اععمال التفس ةي املؤلت )هذ  اللث قا 

  

https://bit.ly/2BtMLDM
https://bit.ly/2BtMLDM
mailto:cfs45-Print@fao.org
https://bit.ly/2BtMLDM
file://///hqfile4/ES/CFS/CFS-45th/Documents/2018_45_Inf_2_Annotation%20of%20the%20Provisional%20Agenda/•%09https:/unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now
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 2018الغذائي والتغذية في العالم لعام  األمنحالة  -ثانياا
 

 ت2018الغذائي والتغذاا يف العامل لعام  اعمنست قدمث خ ل افتتا  أعمال الة ناث حملا عاما عن تقرار حالا  
 
 ال  اشات االفتتاح ا )أ(
 

 )لإلحا ا(
 

 س ديل اعش اص التال ا أمساؤهمث أو من انلب عنهمث ن  اشات افتتاح ا ملج ة: 
 

  الس دMario Arvelo ؛الغذائي العاملي اعمنث رئ س جلنا 
 ؛الس د جلزا  ةرازااشل دا س ةفاث املدار العام ملنظما اعةذاا وال راعا لألمم املتحدة 
  الس دGilbert F. Houngbo؛ث رئ س السندو  الدويل لةتنم ا ال راع ا 
  الس دDavid Beasley؛ث املدار التنف ذي لربشام  اعةذاا العاملي 
  السةةةةةةةةةةةةةة دPatrick Caron الغذائي  اعمنالة نا التلج ه ا التانعا لفرا  اخلرباء الرف ع املسةةةةةةةةةةةةةةتلى املعو نث رئ س

 ؛والتغذاا )فرا  اخلرباء الرف ع املستلى(

  السةةةةةةةةةةةةةة ةةةةدةZala Shardaben Fathesinh من والاةةةةا ك راتث اهلنةةةةد مبنةةةةاسةةةةةةةةةةةةةة ةةةةا ال لم الةةةةدويل لةمرأة الراف ةةةةا 

 أكتلنر/تشران اعولت 15يف 
 

 2018الغذائي والتغذاا يف العامل لعام  اعمنعرب تقرار حالا  )ب(
 

 )لإلحا ا واملنالشا(
 

سةة تمرب/أاةلل  11لذي صةةدر يف ا 2018مل لعام الغذائي والتغذاا يف العا اعمنتقرار حالا  عةى الة نا سةة عرب 
االزدااد نعد أك ر من ؤكد ما إذا كال مسةةةةةةتلى اجللأل يف العامل اسةةةةةةتمر يف أدلا جدادة سةةةةةةتهذا التقرار واتضةةةةةةمن  ت2018
وث قما  اارت ا م تقرار السةةةةنا املاضةةةة ا أل اإلخفا  يف احلد من اجللأل يف العامل ارت    تلاصةةةةوت ولد أظهرمن االخنفاب امل عقد

ن اادة الن اعات وأعمال العنف يف أحناء عدة من العاملت ويف الللت ذات ث ا دو أل اعدلا اعول ا تشةةةةةةةةةةةةةةء إىل أل اعحداة 
الغذائي والتغذاات واستكشف تقرار هذ  السنا نشكو  اعمنا ناملنار تؤدي أاضا يف نعض ال ةدال إىل تقلاض ذات السة

الغذائي  اعمننالنسةةةةةةةةةةةةة ا إىل  -حىت ندول ش اعات  -  اعثر الذي ختّةف  تقة ات املنار والظلاهر املناخ ا القسةةةةةةةةةةةةةلى معمّ 
دافعما رئ سةةةةة ما اكمن وراء االرتفاأل اعخء ملسةةةةةتلى تشةةةةةكو هدها املنار والتغذاا يف العاملث وما إذا كاشت التغءات اليت اشةةةةة

اجللأل واعزمات الغذائ ا الشةةةةةةةةةةةدادة يف العاملت كما اكشةةةةةةةةةةةف التقرار عن اعدلا اليت ت ّج ك ف أل تقة ات املنار والظلاهر 
الغذائي والتغذاا يف العداد من ال ةدال  مناعاملناخ ا القسةةلىث املرت طا ج ئ ا نتغء املنارث تؤثر نالفعو سةةة ما عةى ال راعا و 

 يف خمتةف أحناء العاملت
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الغذائيث مبا يف ذلك تلافر اعةذاا  اعمن اادة تقة ات املنار والظلاهر املناخ ا القسلى تؤثر عةى مج ع جلاشر ف 
واحلسةةلل عة ها واسةةت دامها واسةةتقرارهاث إضةةافا إىل تع ا  اعسةة اب اعخرى الكامنا وراء سةةلء التغذاا ذي السةةةا نرعااا 

سةةةة ما ال    ات كما تؤدي السةةةةدمات ذات السةةةةةا ناملنار إىل تفالم آثار علامو الاع فال وتغذاتهم واخلدمات السةةةةح ا و 
الغذائي والتغذااث خاصةةةةةا  اعمنسةةةةة و كسةةةةةر الع   و  تطالاد اعخرىث وةال ما ما انطلي ذلك عةى شتائ  سةةةةةة  ا اإلجه

 نالنس ا إىل السكال الذان اع شلل يف دائرة الفقر والذان اتمتعلل نقدرة ألو عةى التسدي هلا والتكّ ف معهات 
 

ع   واعصةةةةةةةةةلل كسةةةةةةةةةر اللم شظرا إىل أل سةةةةةةةةة و  الغذائي وسةةةةةةةةةلء التغذاا أعظم ال  اعمنخطر اشعدام  لد ناتو  
ت وأك ر ت ثرا هبا تقة ات املنار والظلاهر املناخ ا القسةةلى املتغءةلأك ر عرضةةا  -ال سةة ما تةك اخلاصةةا نالفقراء -املع شةة ا 

اء عةى قت يف وال القضةةةةةةةيت حتقّ لتهداد من زاادة تآكو املكاسةةةةةةةر الاإلجراءات اليت ميكن اختاذها ملنع هذا اإذام ما هي ف
 اجللأل وسلء التغذاا يف السنلات اعخءة؟

 
 خ تتاالغذائي والتغذاا يف العاملث ستعطى الكةما لةمندونج لةق ام مبد اعمنعرب تقرار حالا ونعد  

 
 تالدورةاشتهاء أعمال  نعد ة نااإللك وين ل للعامل عةى نشرس  ةرئ سل مة ص يف املنالشا شتائ  وستدرج 

 

 2018الغذائي والتغذاا يف العامل لعام  اعمننش ل تقرار حالا منالشا لفرا  اخلرباء  (ج)
 

 ملنالشا(ا)لإلحا ا و 
 

ةم تمع املدين ل لل ل ومم ةل ل دول و خرباء رائد اشارك ف هاث املسةحامتعددة أصحاب  اشلنامهي  املنالشاهذ   
إذا أردشا وضةةةةةةع حد الرتفاأل مسةةةةةةتلى اجللأل يف العامل والرجلأل إىل  والقطاأل اخلاص اكتسةةةةةةلل أمه ا حامسا الختاذ إجراءات

 ث يف ظو ت ااد تقة ات املنار والظلاهر املناخ ا القسلىت2030لةقضاء عةى اجللأل حبةلل عام املسار السح   
 

أجو شةةةةةة ع املندونلل عةى الرد عةى ما مسعل  أو تكمةت  من ونعد العروب اعول ا اليت اقّدمها احملاضةةةةةةرولث سةةةةةة    
 إلاما حلار وحتداد املمارسات اجل دة وك ف ا التسدي لةتحداات املاثةات

 
 تالدورةاشتهاء أعمال  نعد ة نااإللك وين ل للعامل عةى نشرس  ةرئ سل مة ص يف املنالشا شتائ  وستدرج 

 
 املعةلمات اعساس ا: قا وث
 

CFS 2017/45/Inf.13  2018الغذائي والتغذاا يف العامل لعام  اعمنحالا 
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 2018لعام األغذية والزراعة بشأن حالة ومناقشة لفريق الخبراء عرض  -اثالثا 
 

 ملنالشا(ا)لإلحا ا و 
 

ث الع لا 2018أكتلنر/تشةةةةةةران اعول  15الم ث الذي سةةةةةة سةةةةةةدر 2018لعام  اعةذاا وال راعااتناول تقرار حالا  
 وراءسةةةم  مل اج اعشةةة اص نالسةةةعي تالقائما نج اهل رة وال راعا والتنم ا الراف ات فاهل رة والع عاملي آخذ يف االتسةةةاألث 

ري هةةذا التقرار حتة  م حةةدوة  ث يف نعض اعح ةةالث إىلهةةا تؤديفرص جةةداةةدة ولكن اشقسةةةةةةةةةةةةةةةامةةات داخةةو اجملتمعةةاتت وا 
ةراف ا ل وك ف ا ارت ا ها نعمة ات التنم ا االلتسةةاداا واخلسةةائص الدمي -سةةلاء حد   ا عةىالداخة ا والدول  -لتدفقات اهل رة

ما واحللكمات وانسةةةةر ترك   التقرار عةى اهل رة الراف ا وأشةةةةكاهلا املتعددة والدور اهلام الذي تؤدا  يف ال ةدال النام ا واملتقدّ 
رها واربز ك ف أل أوللاات الس اسات ذات السةا ناهل رة الراف ا سلاءت واتناول التقرار دوافع اهل رة الراف ا وآثا حد   عةى

تعتمد عةى السةةةة الات القطراا اليت تتطلر ناسةةةةتمرارت فاعوللاات سةةةةتكلل خمتةفا نالنسةةةة ا إىل ال ةدال اليت تشةةةةهد حاالت 
تقال ا التسةةةاداا ودميلةراف اث حتدااث وال ةدال اليت متر مبرحةا اش الراف شةةة ابوال ةدال اليت تشةةةكو ف ها عمالا أزمات ممتدةث 

 وال ةدال املتقدما اليت حباجا إىل العمال املهاجرانت
 

رث جتمع اخلرباء اشةةرع عة ها م سةةّ منالشةةا لفرا  اخلرباء ث سةةتنظم اعةذاا وال راعاونعد عرب ملج  لتقرار حالا  
 عروب النعد سةةةةةةةةةةةةةة دعى املندونلل والقطاأل اخلاصت و الرائدان يف وال اهل رةث والعامةج يف وال التنم اث واجملتمع املدينث 

  لث إىل املشاركا يف النقا  لتحداد املمارسات اجل دة وك ف ا معاجلا التحداات املاثةاتو احملاضر اليت اقدمها 
 
 املعةلمات اعساس ا: قا وث
 

CFS 2017/45/Inf.14  أكتلنر/تشران اعول( 15)اإلصدار يف  2018حالا اعةذاا وال راعا لعام 
 

 تنفيذ الرد   -الغذائي العالمي  األمنتقييم لجنة  -رابعاا
 

 )لةمنالشا واختاذ لرار(
 

يف إ  أل الة نا يف دورهتا اخلامسةةةةةةةةةا واعرنعج عةى متانعا التق  م املسةةةةةةةةةتقو لة نا  هدع هذ  اجلةسةةةةةةةةةااكمن  
إىل املكتر وضةةةةةةةةةةةةع السةةةةةةةةةةةة غا الرانعا واعرنعجث كاشت لد  ة ت  هتادور يف فالة نا  ت2017-2016الذي أجري يف الف ة 

 (تCFS 2017/44/Reportمن اللث قا  36وتنف ذها )الفقرة  ثالنهائ ا خلطا عمو تق  م الة نا
 

لةتق  م  تلصةةةةةةةة ات اعرنع عشةةةةةةةةرةال( الرد عةى مج ع CFS 2018/45/2اللث قا تق  م الة نا: تعرب خطا العمو ) 
و الرد عةى التلصةةةةة ات ال ماين اليت ألّرهتا الة نا يف دورهتا الرانعا واعرنعجث والرد عةى التلصةةةةة ات ت وتشةةةةةماملسةةةةةتقو لة نا
 ( اليت تقّدم لغرب إلرارهات14و 13و 12و 11و 10و 7الست املت ق ا )
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( إىل CFS 2018/45/3الغذائي العاملي: تنف ذ الرد عةى التق  م )اللث قا  اعمنوتسةةةةعى اللث قا املعنلشا تق  م جلنا  
تلض   أو تنش   عناصر مع نا من عمة ا اإلص   لتع ا  الة نا ناعت ارها املنتدى الدويل واحلكلمي الدويل اعك ر مشلال 

واهدع التقرار إىل حتسةةةةةةةةةةةةةةج جدوى الة نا وفعال تها وكفاءهتاث وحتف   إمكاشاهتا  الغذائي والتغذاات اعمننالنسةةةةةةةةةةةةةة ا إىل 
  نشةةةةةكو  لعي من أجو حتق   رؤاا ج ه ا والتلصةةةةة ات نشةةةةة ل السةةةةة اسةةةةةات اليت تسةةةةةت دم وتط ّ وإمكاشات اخلطلط التل 

 ةتحداات القادما نشكو أفضوتالتسدي لالة نا و 
 

( CFS 2018/45/Inf. 15حملا عاما عن حالا تنف ذ خطا العمو )اللث قا  -الغذائي العاملي اعمنتق  م جلنا إل و  
 خطا عمو التق  متم حملا عاما عن حالا تنف ذ اقدّ 
 

)أملاش ا(ث الةذال عّ نهما مكتر  Oliver Mellenthin)السةةةةةج( والسةةةةة د  Jiani Tianالسةةةةة د كو من وسةةةةة عرب   
 الة نا ل شةةةةةةة اك يف ت سةةةةةةةء العمة اث وث قيت معةلمات أسةةةةةةةاسةةةةةةة ا هلذ  الدورةت ونعد ذلكث سةةةةةةةتعطى الكةما لةمشةةةةةةةاركج 

 من أجو الق ام مبداخ تت
 

 هبذا امللضلألتاملرت طج إىل إلرار القراران وستدعى الة نا  
 

 وثائ  املعةلمات اعساس ا:
 

CFS 2018/45/2  الغذائي العاملي: خطا العمو مشفلعا مبشروأل لرار اعمنتق  م جلنا 
CFS 2018/45/3  مبشروأل لرار االغذائي العاملي: تنف ذ الرد عةى التق  م مشفلع اعمنتق  م جلنا 
2018/45/Inf. 15CFS   حملا عن حالا تنف ذ خطا العمو -الغذائي العاملي  اعمنتق  م جلنا 

 

نحو برنامج عمل  -الغذائي والتغذية  األمنوالناشااااااااالة في مجالي  الحرجةالمساااااااااائل  -خامساا
 2023-2020متعدد السنوات استراتيجي للفترة 

 
 لةمنالشا واختاذ لرار()
 

ص هذ  اجلةسةةةةةةةا لةقضةةةةةةةااا احلرجا والناشةةةةةةة ا يف وايل   الغذائي والتغذاا لتمه د الطرا  لةمنالشةةةةةةةات  اعمنختسةةةةةةةّ
ت واشةةمو هذا 2023-2020ال حقا نشةة ل إعداد ال احات مق ةا خبسةةلص نرشام  عمو الة نا املتعدد السةةنلات لةف ة 

 ال ند من جدول اععمال ما اةي:
 

من خ ل متكج أصةةةةحاب املسةةةةةحا  2023-2020شام  العمو املتعدد السةةةةنلات لةف ة مته د الطرا  إلعداد نر  (1)
يف الة نا من ت ادل آرائهم وال ا  لضااا ممكنا ان غي لة نا معاجلتها يف املستق وت وإل مذكرة فرا  اخلرباء الرف ع 

ث م و املعةلمات من مسةةةادر ( وةءهاCFS 2018/45/Inf./17والناشةةة ا )اللث قا  احلامسااملسةةةتلى نشةةة ل املسةةةائو 
التقارار اللاردة من اللكاالت اليت تلجد مقارها يف روماث أي منظما اعةذاا وال راعا والسةةةةةةةةةةةةةةندو  الدويل لةتنم ا 
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ال راع ا ونرشام  اعةذاا العامليث وأجه ة اعمم املتحدة اعخرىث سةةت ري املنالشةةات وسةة تناول ملج  لةرئ س شتائ  
 ؛منالشا اجلةسا العاما

 
مي و ال ا  من و نشةةةةةكو اسةةةةةت نائيت  2020اختاذ لرار نشةةةةة ل ملضةةةةةلأل تقرار فرا  اخلرباء الرف ع املسةةةةةتلى يف عام و  (2)

( اعسةةةا  ملنالشةةةا اجلةسةةةا CFS 2018/45/4إعداد مكتر الة ناث نالتعاول مع اجململعا االسةةةتشةةةارااث )اللث قا 
 ت2020رف ع املستلى يف عام العاماث مبا افضي إىل لرار حلل أششطا فرا  اخلرباء ال

 
 املعةلمات اعساس ا: قتا وث
 

CFS 2018/45/4  معةلمات أساس ا ومشروأل لرار -2020أششطا فرا  اخلرباء الرف ع املستلى يف عام 
17/Inf./45/2018CFS   الغذائي والتغذاا نشةةةةةةةةةة ل املسةةةةةةةةةةائو  اعمنلفرا  اخلرباء الرف ع املسةةةةةةةةةةتلى املعو ن 2املذكرة

 الغذائي والتغذاا اعمنوالناش ا نالنس ا إىل  احلامسا
 

 الغذائي العالمي والقرارات ذات الصلة األمنآخر المعلومات عن مسارات عمل لجنة  -سادساا
 
 إلرار اختساصات التلج هات املتعةقا نس اسات النظم الغذائ ا والتغذاا )أ(
 
 (لةمنالشا واختاذ لرار)
 

هذ  اجلةسةةةا يف إلرار االختسةةةاصةةةات املتعةقا نوعداد اخلطلط التلج ه ا الطلع ا نشةةة ل النظم من دع اهلاكمن  
( اليت سةةة عرضةةةها رئ س وملعا العمو CFS 2018/45/6الغذائي العاملي )اللث قا  اعمنالغذائ ا والتغذاا السةةةادرة عن جلنا 
 املفتلحا العضلاا املعن ا نالتغذاات

 
ث تلفر هذ  االختسةةاصةةات معااء سةةتلّج  2017لّدمتها اجلةسةةا العاما لة نا يف عام  ا مع املؤشةةرات اليتومتاشةة م  

 ت2020خطلات العمة اث مبا اؤدي إىل وضع الس غا النهائ ا لة طلط التلج ه ا الطلع ا يف عام 
 

هذ  االختساصات مثرة عمة ا شامةا ومك فا شهدت مشاركا عدد ك ء من أصحاب املسةحا املهتمجت تعترب و  
يف تقرار فرا  اخلرباء الرف ع  اللاردةات األ هن  شةةةةةةةةةةةةةامو ومنه ي يف وال النظم الغذائ اث ناالسةةةةةةةةةةةةةتناد إىل اعدلا وهي تق   

 اسات نج لطاعات اعةذاا وال راعا والسحاتاملستلىث هبدع معاجلا الت  ؤ احلايل امللجلد يف وال الس 
 

املعروب عةى اجلةسةةةةةةةةا العاما لة نا لةنظر ف   وإلرار ث إىل  (ثCFS 2018/45/5واشةةةةةةةةء مشةةةةةةةةروأل القرار )اللث قا  
عمة ا شةةةةةامةا واشةةةةةّ ع مج ع أصةةةةةحاب املسةةةةةةحا يف الة نا عةى املشةةةةةاركا نشةةةةةكو ششةةةةة  يف إعداد اخلطلط  تط    أمه ا

 تاالطلع  التلج ه ا
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وخ ل الدورة اخلامسا واعرنعجث اتللع من أعضاء الة نا وأصحاب املسةحا ف ها تقدمي آرائهم نش ل العناصر  
 املنالشات القادما من أجو إعداد اخلطلط التلج ه ا الطلع اتيف  االس شاد هبااملعروضا يف هذ  اللث قا هبدع 

 
 املعةلمات اعساس ا: قتا وث
 

CFS 2018/45/5  الغذائي العاملي نش ل النظم الغذائ ا والتغذاا مع مشروأل لرار اعمنمسارات عمو جلنا 

CFS 2018/45/6  االختساصات املتعةقا نوعداد اخلطلط التلج ه ا الطلع ا نش ل النظم الغذائ ا والتغذاا السادرة
 الغذائي العاملي اعمنعن جلنا 

 

 : املسامهات يف املنتدى الس اسي الرف ع املستلى 2030الغذائي العاملي وخطا عام  اعمنجلنا  )ب(
 

 )لةمنالشا واختاذ لرار(
 

تسةةةةاهم الة ناث ك  ء من لرارها القاضةةةةي نلضةةةةع حتق   أهداع التنم ا املسةةةةتداما يف صةةةةةر عمةهاث يف املتانعا  
 لةتقدم احملرز يف نةلغ أهداع التنم ا املسةةةةتداما عن  را  إرسةةةةال إسةةةةهامات إىل املنتدى السةةةة اسةةةةي جواالسةةةةتعراب العامل 

الرف ع املسةةةةتلى عند االلتضةةةةاءت واسةةةةعى هذا ال ند من جدول اععمال إىل منالشةةةةا النتائ  املن  قا عن املنتدى السةةةة اسةةةةي 
  الدعم الذي تقّدم  إىل ال ةدال وتسةةةةراع وتءة أثر  من أجو والك ف ا اليت ميكن هبا لة نا تع ا 2018الرف ع املسةةةةتلى لعام 

 املضي لدمات
 

التحلّل حنل وتمعات مستداما حتت ملضلأل " 2018ولد ش ظم استعراب املنتدى الس اسي الرف ع املستلى لعام  
ضةةةات املعّمقا عهداع يف ش لالركث ورّك  عةى االسةةةتعرا 2018الل ل/متلز 18إىل  9" خ ل الف ة من ولادرة عةى السةةةملد
ت وإل اععضةةةةاء وأصةةةةحاب املسةةةةةحا مدعلول إىل منالشةةةةا شتائ  اسةةةةتعراب 17و 15و 12و 11و 7و 6التنم ا املسةةةةتداما 

املنتدى اليت أاّدهتا الة نا مبسةةةامها ل نةلرهتا من خ ل عمة ات وأششةةةطا شةةةامةات كما أل الة نا مدعلة إىل النظرث ضةةةمن 
لزاري املن    عن املنتدى ومنالشةةةةةةةةةةةةةةا الك ف ا اليت ميكن هبا لة ناث من خ ل زاادة املشةةةةةةةةةةةةةةاركا هذ  النتائ ث يف اإلع ل ال

 والتنس   وةء ذلك من اعششطاث زاادة إسراأل وتءة الت امات ال ةدالت
 

متكج السكال وضمال  "مبلضلأل  2019وستعقر ذلك منالشا لةملافقا عةى مسامها الة نا يف استعراب عام  
ععضةةةاء وأصةةةحاب املسةةةةحا إىل النظر يف ك ف ا عكس مسةةةار االجتاهات السةةةة  ا املتعةقا ادعى ا"ت و املسةةةاواةالشةةةملل ا و 

ناجللأل وسلء التغذاا من خ ل التشداد عةى ال انطات القائما نج تلج هات الة نا يف وال الس اسات وأهداع التنم ا 
املنالشا مبسلدة وث قا تتضمن خطل ا عراضا ل إعدادها من خ ل هذ  وت دعم  ت17و 16و 13و 10و 8و 4املستداما 

 االحتاد اعورويب(ث تعرب عةى الة نا ملنالشتها واختاذ لرار نش هنات) Olthof Willemعمة ا شامةا حتت إشراع الس د 
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وأخءاث سةةةةةةةةةةةةةة طةر من أعضةةةةةةةةةةةةةةاء الة نا وأصةةةةةةةةةةةةةةحاب املسةةةةةةةةةةةةةةةحا ف ها االتفا  عةى العمة ا اللاجر ات اعهاث  
ناالسةةةةةةةةةةتناد إىل لرار اجلمع ا العاما لألمم املتحدة نشةةةةةةةةةة ل متانعا  2020ث إلعداد املسةةةةةةةةةةامها يف منتدى عام 2019 عام يف

 واستعراب ترت  ات الدورة القادما لةمنتدىت
 
 املعةلمات اعساس ا: قتا وث
 

CFS 2018/45/7  الغذائي العاملي يف املنتدى الس اسي الرف ع املستلى نش ل االستعراب  اعمنمشروأل مسامها جلنا
 2019العاملي لةتنم ا املستداما لعام 

CFS 2018/45/8  مسةةةةةةةةةامهات الة نا يف املنتدى السةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةي الرف ع 2030الغذائي العاملي وخطا عام  اعمنجلنا :
 مشروأل القرار  -املستلى املعو نالتنم ا املستداما 

 

 تع ا  املساءلا وتشا ر أفضو املمارسات )ج(
 
 (لةمنالشا واختاذ لرار)
 

 )جنلب أفراق ا( وملعا العمو املفتلحا العضةةةةةةةلاا املعن ا نالرصةةةةةةةدت  Anne-Marie Moultonترأسةةةةةةةت السةةةةةةة دة  
يف التحضء لةحدة امللاض عي العاملي  2018وملعا العمو املفتلحا العضلاا يف عام املهما املةقاة عةى عات  مت ةت لد و 

 اعمناخلطلط التلج ه ا الطلع ا لدعم اإلعمال املطرد لةح  يف ةذاء كاع يف سةةةةةةة ا  نشةةةةةةة ل رصةةةةةةةد اسةةةةةةةت دام وتط    
 خ ل الدورة اخلامسا واعرنعج لة نا وفعال ات شظمت لرصد تلص ات الة نا نش ل الس اساتت الغذائي الل و

 
 إىل ما اةي:وهتدع هذ  اجلةسا  

 
  اخلرباتاعخذ ن هبدع تع ا اليت تعقد حتداد اعدوار واملسؤول ات لتنظ م اعحداة امللاض ع ا العامل ا واعحداة 

 هاواستعراضتها ومتانع ثالس اسات نش لاعخرى  الة نا تلص ات وتط    ناست دام املتعةقا اجل دة واملمارسات
  ا؛وت ادهل

   لرصةةد تلصةة ات الة نا اعخرى نشةة ل السةة اسةةات خ ل الدورة  2019 عام حدة يفواختاذ لرار نشةة ل تنظ م
السةةةةةةةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةةةةةةةا واعرنعج لة نةةا )رهنةةا نتلافر امللارد(ث وحملر ترك   احلةةدة واعدوار واملسةةةةةةةةةةةةةةؤول ةةات اخلةةاصةةةةةةةةةةةةةةةا 

 لةحدة؛  نالتحضء
 

سةةة ؤدي إىل وضةةةع هذا املمارسةةةاتت و وإل الة نا مدعلة إىل إلرار مشةةةروأل القرار لتع ا  املسةةةاءلا وتشةةةا ر أفضةةةو  
 اخلرباتاعخذ ن هبدع تع ا اليت تعقد اعدوار واملسةةةةةةةةؤول ات يف ما اتعة  نتنظ م اعحداة العامل ا امللاضةةةةةةةة ع ا واعحداة 

تها ومتانع ثيف املسةةةةةةةتق و السةةةةةةة اسةةةةةةةات نشةةةةةةة لاعخرى  الة نا تلصةةةةةةة ات وتط    ناسةةةةةةةت دام املتعةقا اجل دة واملمارسةةةةةةةات
د أاضةةةةةةةا حملر ترك   احلدة الذي سةةةةةةة عقد خ ل الدورة السةةةةةةةادسةةةةةةةا واعرنعج لة نا يف وسةةةةةةة حدّ  تاوت ادهل هاواسةةةةةةةتعراضةةةةةةة

 ؛السةةةغءة احل ازات أصةةةحاب زراعا يف االسةةةت مار( 1)خبسةةةلص:  السةةة اسةةةات نشةةة ل الة نا تلصةةة اتلرصةةةد  2019 عام
 تاحل لاش ا ال روة ذلك يف مبا ثاملستداما ال راع ا التنم او ( 3) ؛السغءة ناعسلا  احل ازات أصحابورن   (2)
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 املعةلمات اعساس ا: اوث ق
 

CFS 2018/45/9 شروأل لرار مبا رفقم م –املساءلا وتشا ر أفضو املمارسات  ش  عت 
 

القرارات ي و الغةةةذائي العةةةامل اعمنآخر املعةلمةةةات عن مسةةةةةةةةةةةةةةةةةارات عمةةةو جلنةةةا وثةةةائ  أخرى حتةةةت إ ةةةار  د()
 السةا ذات
 
 أاضا حتت إ ار هذا ال ند من جدول اععمال: تالالتال  للث قتاالترد 
 

CFS 2018/45/Inf.16  2023-2020اس ات   ا االتساالت 
CFS 2018/45/Inf.18  2018الغذائي العاملي لعام  اعمنالتقرار املرحةي السنلي لة نا 

 

 حدث مواضيعي عالمي عن الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاء -سابعاا
 

 ملنالشا(ا)لإلحا ا و 
 

الرانعا واعرنعجث عةى عقد حدة ملاض عي عاملي لةلللع عةى است دام وتط     هتاوافقت الة ناث خ ل دور  
 الغةةةةةةذائي الل و  اعمناخلطلط التلج ه ةةةةةةا الطلع ةةةةةةا لةةةةةةدعم اإلعمةةةةةةال املطرد لةح  يف ةةةةةةةذاء كةةةةةةاع يف سةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةا  

 اخلامسا واعرنعجت دورهتا)اخلطلط التلج ه ا( يف اجلةسا العاما خ ل 
 

 وتكمن أهداع احلدة امللاض عي العاملي يف ما اةي: 
 

  تشةةةةةةةةة  ع اعتماد املمارسةةةةةةةةةات اجل دة وتك  فها والنهلب هبا واسةةةةةةةةةت  ص الدرو  من الت ارب يف وال تنف ذ
 اخلطلط التلج ه ا؛

  ج ه ةا عةى املسةةةةةةةةةةةةةةتلاةات الل ن ةا ورصةةةةةةةةةةةةةةةد التقةدم احملرز )من النةاح تج الكم ةا والنلع ةا( يف تط    اخلطلط التل
 واإللة م ا والعامل ا؛

  واسةةةةةةةةةةةةةةت  ص الدرو  لتحسةةةةةةةةةةةةةةج جدوى عمو الة نا وفعال ت ث مبا يف ذلك لتحق   اعهداع الل ن ا املتعةقا
 الغذائي والتغذاا؛ اعمنن

 وزاادة التلع ا نالة نا واخلطلط التلج ه ا وفهمهمات 
 

احلدة امللاضةةة عي العامليت ولد  سةةة شةةةاد هبا يف تقدمي إسةةةهامات لدعي أصةةةحاب املسةةةةحا يف الة نا إىل لد و  
تعرب شتائ  اعحداة املتعددة أصةةةةحاب املسةةةةةحا املنظما عةى املسةةةةتلى  15من اإلسةةةةهاماتث منها  56ورد ما وملع  

االختسةةةةةةةاصةةةةةةةات لتشةةةةةةةا ر الت ارب "الل و أو اإللة مي أو العاملي لت ادل اخلربات واملمارسةةةةةةةات اجل دة مبا اتماشةةةةةةةى مع 
الغذائي العاملي وتلصةة اهتا من خ ل تنظ م أحداة عةى املسةةتلاات  اعمنواملمارسةةات اجل دة يف وال تط    لرارات جلنا 

 (تCFS 2016/43/7الل ن ا واإللة م ا والعامل ا" )اللث قا 
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ث املدار العام املسةةةاعدث إدارة Kostas Stamoulisالسةةة د لكو من ا رئ سةةة ا ت  هذ  اجلةسةةةا أعماهلا نكةمتوسةةةتف 
ث مقررة اعمم املتحدة اخلاصةةةةا املعن ا ناحل  يف الغذاءث Hilal Elverالسةةةة دة و التنم ا االلتسةةةةاداا واالجتماع ا يف املنظماث 

 اتاعةذاوسةةة اسةةةات  لقاشلل م  شل مرك  ارئ سةةةث و نشةةة ل احل  يف الغذاءكرسةةةي ال لشسةةةكل   ثLivia Pomodoroوالسةةة دة 
ث شائر مدار املعهد اعملاين حلقل  Michael Windfuhrاشةةةةةةةةةرع عة ها السةةةةةةةةة د منالشةةةةةةةةةا لفرا  اخلرباء وسةةةةةةةةةتعقر ذلك 

اإلشسةةةةةةةالت وسةةةةةةة دعى احملاضةةةةةةةرول إىل ت ادل جتارهبم مع إا ء اهتمام خاص لةتحداات والنتائ  اليت حتّققت واملمارسةةةةةةةات 
عقد اعحداة يف إجنا  جتارهبمت وسةةةةةة عرب احملاضةةةةةةر من آل ا ن املتعةقااجل دة والطراقا اليت سةةةةةةامهت هبا االختسةةةةةةاصةةةةةةات 

 عةى السع د العامليتوتط  قها اجملتمع املدين التانعا لة نا حتة   عن است دام اخلطلط التلج ه ا 
 

وإل أعضةةةةةةاء الة نا وأصةةةةةةحاب املسةةةةةةةحا ف ها مدعلول إىل  ر  أسةةةةةة ةا عةى احملاضةةةةةةران والتعة   عةى العروب  
ا إىل الت ارب اخلاصا هبمت وس قلم املشرع نتة  ص مداوالت اجلةساث نال ك   عةى التقّدم احملرز يف تنف ذ املقدما استنادم 

 اخلطلط التلج ه ا ويف حتق   أهدافها الرئ س اث مبا يف ذلك الن احات احملّققا والق لد والتحداات واملمارسات اجل دةت
 

 مي االستنتاجات اليت ستحال إىل جلنا الس اةاتوس تلىل رئ س الة نا اختتام أعمال احلدة وتقد 
 

 وثائ  املعةلمات اعساس ا:
 

CFS 2018/45/Inf.19 
الت ارب واملمارسات اجل دة يف وايل است دام اخلطلط التلج ه ا الطلع ا لدعم اإلعمال 

لج  والعناصةةةةر امل –الغذائي الل و وتط  قها  اعمناملطرد لةح  يف ةذاء كاع يف سةةةة ا  
 اعساس ا

CFS 2018/45/Inf.20   احلدة امللاضةةةةةة عي العاملي نشةةةةةة ل اخلطلط التلج ه ا الطلع ا لدعم اإلعمال املطرد لةح 
 ةدورةلالغذائي الل و: اخلطلط التلج ه ا  اعمنيف ةذاء كاع يف س ا  

السةةةةةةةةةةةةةةفحةةةةةةةا اإللك وش ةةةةةةةا 
اخلامسةةةةةةةا  اخلاصةةةةةةةا نالدورة
 واعرنعج لة نا

وملعا اخلربات واملمارسةةةةةات اجل دة يف وايل اسةةةةةت دام اخلطلط التلج ه ا الطلع ا لدعم 
لج  امل -الغذائي الل و وتط  قها  اعمناإلعمال املطرد لةح  يف ةذاء كاع يف سةةةةةةةةةة ا  

 والعناصر الرئ س ا )نالةغا اعصة ا(
 

أصاااحال المصااالحة المتعددة شااارا ات التقرير فريق الخبراء الرفيع المساااتوش بشاااأن  -ثامناا
 2030الغذائي والتغذية وتحسينهما في إطار خطة عام  األمنلتمويل 

 
 )لةمنالشا واختاذ لرار(

 
 أصحاباملتعددة وخطا عمو أداس أنانا عةى است دام الشراكات  2030شّ عت خطا التنم ا املستداما لعام  
قضةةةةةةةةةةةةةةةاء عةى اجللأل والفقر وحتق   التنم ةةا ةلتكمةةةا جهلد احلكلمةةات الل ن ةةا واملنظمةةات احلكلم ةةا الةةدول ةةا ل املسةةةةةةةةةةةةةةةحةةا

ا ك  ء من هن  جداد يف وال احللكما زخم  املسةةةحا أصةةحاب املتعددةاملسةةتدامات ويف هذا السةة ا ث تكتسةةر الشةةراكات 
دة وتتطّلر نسةةةةةةرعات واسةةةةةةّة  هذا التقرار الضةةةةةةلء عةى الشةةةةةةفاف ا وكملضةةةةةةلأل لة حات ولكن اعدلا وال  اشات ما ت ال حمدو 

http://www.fao.org/cfs/cfs45
http://www.fao.org/cfs/cfs45
http://www.fao.org/cfs/cfs45
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واإلعمال املطرد لةح  يف  املسةةةحا أصةةحاب املتعددةواملسةةاءلا ناعت ارمها شةةر ج أسةةاسةة ج لةملاءما نج عمو الشةةراكات 
 سةتقطاب ملارد جدادةتةذاء كاع  لتحسةج اسةت دام امللارد املتاحا لألمن الغذائي والتغذاا والتنم ا املسةتداما واحتمال ا

 تق  مةةاهتةا إجراء من الةدول ةء من الفةةاعةةةا واجلهةةات احلكلمةات لتمكج املعةةااء من وملعةاأاضةةةةةةةةةةةةةةةا  التقرار هةذا اق  و 
 متلاو يف مسامهتها تحسجالكف ةا ن ساراتامل إىل إضافا مش كاث منه  اعتماد ان املسةحا أصحاب املتعددةلةشراكات 

 تهماوحتس ن والتغذاا الغذائي اعمن
 

لتملاو  املتعددان املسةةةةةحا أصةةةةحاب نج ما يفونعد إصةةةةدار تقرار فرا  اخلرباء الرف ع املسةةةةتلى عن "الشةةةةراكات  
ث اتم و اهلدع املنشةةةةةةةةلد يف حتة و 2018" يف الش ل/ح ارال 2030الغذائي والتغذاا وحتسةةةةةةةة نهما يف إ ار خطا عام  اعمن

ومنالشا  املسةحا أصحاب املتعددةذات السةا من التقرارث مبا يف ذلك وملعا املعااء املق حا لتق  م الشراكات  اجملاالت
 اخلاصا ناملتانعات الة ناعمة ا 

 
 ث حملا عاما Moraka Nakedi Makhuraم رئ س فرا  مشةةةةةةةةةروأل فرا  اخلرباء الرف ع املسةةةةةةةةةتلىث السةةةةةةةةة د وسةةةةةةةةة قدّ  

الرئ سةة ا ذات السةةةا اللاردة يف التقرار واليت ميكن أل تسةةاعد يف حتداد عمة ا املتانعا اليت سةةتط   عن واالت السةة اسةةات 
 يف إ ار الة نات

 
 وستعقر ذلك منالشا مفتلحا اش ع ف ها أعضاء الة نا وأصحاب املسةحا عةى املسامها نآرائهمت 

 
س فرا  مشةةةةةةةروأل فرا  اخلرباء الرف ع املسةةةةةةةتلى املنالشةةةةةةةاث سةةةةةةة عرب رئ س فرا  اخلرباء الرف ع املسةةةةةةةتلى ورئ نعد و  

 االستنتاجات اليت ل التلصو إل هات
 
 املعةلمات اعساس ا:تا  قوث
 

CFS 2018/45/10 عن والتغذاا الغذائي ناعمن املعو املسةةةةةةتلى الرف ع اخلرباء فرا تقرار  وتلصةةةةةة ات مة ص 
الغذائي والتغذاا وحتس نهما يف إ ار  اعمنأصحاب املسةحا لتملاو  املتعددةالشراكات 
 2030خطا عام 

CFS 2018/45/Inf.21  يف إ ار  الغذائي والتغذاا وحتس نهما اعمنلتملاو  املسةحا أصحاب املتعددةالشراكات
 2030خطا عام 

 

  



 CFS 2018/45/Inf.2/Rev.1 اخلامسا واعرنعج لة نا اعمن الغذائي العامليجدول اععمال التفس ةي املؤلت لةدورة 

 16 من 15سفحا ال

 الممارسات الجيدة وتشاطر الدروس -تاسعاا
 

 ملنالشا(ا)لإلحا ا و 
 
 النظم الغذائ ا والتغذاا )أ(
 

السةةةةةة اسةةةةةةات والربام  املتعددة القطاعات اليت تدرج شةةةةةةلاةو  يف وال رباتاخلهتدع هذ  اجلةسةةةةةةا إىل تشةةةةةةا ر  
 تهاوعرب  التغذاا يف اإلجراءات ذات السةا وكذلك السكلك املةملسا ل ناء االتسا  نج الس اسات القطاع ا

 
ث مكلشا من مم ةج عن ال ةدال اععضةةاءث واجملتمع املدينث منالشةةا شةةامةا لفرا  اخلرباءوتت ذ هذ  اجلةسةةا شةةكو  

ث مدارة شةةع ا التغذاا والنظم الغذائ ا يف املنظمات وسةة طةر من Anna Larteyوالقطاأل اخلاصت وسةةتشةةرع عة ها السةة دة 
عراب يف احملاضةةةةةةةةران عرب أم ةا ودرو  خبسةةةةةةةةلص ال انطات القائما نج التغذاا وأهداع التنم ا املسةةةةةةةةتداما ل د االسةةةةةةةةت

 ت17و 15و 12و 11و 7و 6اعهداع  - 2018 عام
 

ت   تسةةث و 2018وسةةتسةةتف د هذ  اجلةسةةا من شتائ  اجتماأل فرا  اخلرباء الذي اشعقد يف ش لالرك يف الش ل/ح ارال  
 أهداع حمددة من أهداع التنم ا املستدامات معفرصا لةلللع عةى شقاط الدخلل احملتمةا وع لا التغذاا 

 
االختساصات إلعداد اخلطلط التلج ه ا نةلرة و  الة نا املنالشا يف س ا  التقارب اجلاري نج س اساتوستنظم  

من جدول اععمال أع  (ت وميكن سةةةةةةادسةةةةةةا )أ( الطلع ا نشةةةةةة ل النظم الغذائ ا والتغذاا السةةةةةةادرة عن الة نا )اشظر ال ند 
 ات هلاتهذ  العمة ا وتلفء إسهاميف تائ  هذ  املنالشا االس شاد نن

 
 املعةلمات اعساس ا: قا وث
 

CFS 2018/45/Inf./22 : راات اجلةساو النظم الغذائ ا والتغذاا: املمارسات اجل دة وتشا ر الدرو 
 

 2030الغذائي العاملي وخطا عام  اعمنجلنا  )ب(
 

ع ت احلكلمات الل ن ا اليت شاركت يف عمة ات االستعراب الل ن ا الطلع ا يف إ ار املنتدى الس اسي الرف ع د   
اليت الغذائي والتغذاا وال راعا املسةةةةتداماث  اعمنتسةةةةةا نامل الة نا إىل إرسةةةةال إسةةةةهامات ثيف ش لالرك 2018املسةةةةتلى لعام 

 ن جتاستحسن إعدادها نالتشارك مع أصحاب املسةحا الل 
 

ويف إ ار منالشةةةةةةةةةا تفاعة ا حتت إشةةةةةةةةةراع السةةةةةةةةة د أمء ع د امث شائر املدار التنف ذي لربشام  اعةذاا العامليث  
االسةةةةةةةة ات   ات الل ن ا ن املتعةقاجتارب نةداهنم نوااز  أل اعرضةةةةةةةةلاسةةةةةةةة طةر من مم ةي ال ةدال اليت أرسةةةةةةةةةت مسةةةةةةةةامهات 

 الرئ س ا والنتائ  اعول اث ناإلضافا إىل املعللاتث وال غرات يف وال الس اساتث والدرو  املست ةسا حىت اآللت 
 



 CFS 2018/45/Inf.2/Rev.1 جدول اععمال التفس ةي املؤلت لةدورة اخلامسا واعرنعج لة نا اعمن الغذائي العاملي

 16 من 16سفحا ال

نعد ذلك عةى الرد عةى ما مسعل  أو تكمةت  من أجو إلاما  ف ها أصةةحاب املسةةةحاو وسةة  شةة ع أعضةةاء الة نا  
 والتحداات اليت ان غي التسدي هلاتحلار وحتداد املمارسات اجل دة 

 
القادما يف عمة ات االسةةتعراب لةمنتدى السةة اسةةي  الة نا وميكن االسةة شةةاد ننتائ  هذ  اجلةسةةا يف مسةةامهات 

الرف ع املسةةةتلىث وميكن هلا أل تشةةةكو مسةةةدر إهلام ل اادة اإلمعال يف الك ف ا اليت ميكن هبا لة نا أل تدعم عةى أجنع حنل 
  ذهلا ال ةدال لةقضاء عةى اجللأل وسلء التغذاات اجلهلد اليت ت

 
 املعةلمات اعساس ا: قا وث
 

CFS 2018/45/Inf./23  املمارسةةةةةةةةةةةةةةات اجل دة وتشةةةةةةةةةةةةةةا ر الدرو 2030الغذائي العاملي وخطا عام  اعمنجلنا :: 
 راات اجلةساو

 

 المسائل األخرش -عاشراا 
 

 )الختاذ لرار( 2019الغذائي العاملي يف عام  اعمنال ت  ات اخلاصا نالدورة السادسا واعرنعج لة نا  )أ(
 )الختاذ لرار(اعتماد التقرار النهائي  )ب(

 
واعتماد التقرار النهائي  2018سةةةةةةةةةة تم ال ّت يف ال ت  ات اخلاصةةةةةةةةةةا نالدورة السةةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةةا واعرنعج لة نا يف عام  

وسةةةةةةةةتتا  شسةةةةةةةةخ إلك وش ا ةء هنائ ا من التقرار صةةةةةةةة ا  الم اجلمعات وسةةةةةةةة قدم الران  ومعةلمات الدخلل يف الدورةت  هلذ 
 الكربىت القاعا

 


