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 راملؤمت
 واألربعون الثانيةالدورة 

 2021 متّوز/يوليو 16-12، روما

 تقرير الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي
 )2019أكتوبر/تشرين األول  18-14(روما، 

 
 

 موجز
واألربعون للجنة األمن الغذائي العاملي عناية اجمللس واملؤمتر إىل القرارات والتوصـــــيات  تلفت الدورة الســـــادســـــة 

 الصادرة عنها.
 وإّن اللجنة: 

يف ظل وجود  2030أبدت جمدًدا قلقها إزاء التحدي اهلائل املتصل ابلقضاء التام على اجلوع حبلول عام  (أ)
مليون نســـمة (أي شـــخص واحد من كل تســـعة أشـــخاص تقريًبا يف العامل) ال يزالون يعانون اجلوع  820

 يف يومنا هذا؛
ومتاشّيا مع اإلعالن السياسي ملؤمتر القمة بشأن أهداف التنمية املستدامة، أكدت جمدًدا االلتزام الكامن  )ب(

ختاذ خطوات ملموســـــة أكثر لدعم واملتمثل يف عدم إمهال أحد من خالل ا 2030يف صـــــلب خطة عام 
األشــــــخاص املوجودين يف حاالت معرضــــــة للخطر والبلدان األشــــــد عرضــــــة للخطر والوصــــــول إىل أكثر 

 الفئات معا�ة من اإلمهال؛
الذي ومن خالل مســــــــــارات عمله  2023-2020وأقّرت بر�مج العمل املتعدد الســــــــــنوات للجنة للفرتة  )ج(

رة النظم الغذائية والتغذية؛ والزراعة اإليكولوجية والنهج املبتك -ية املواضــــــــــــــيعية املرّتبة حبســــــــــــــب األولو 
األخرى؛ واملســاواة بني اجلنســني ومتكني املرأة يف ســياق األمن الغذائي والتغذية؛ وتشــجيع الشــباب على 

ي ئاملشــاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية؛ واحلد من أوجه عدم املســاواة من أجل حتقيق األمن الغذا
ق مقاصــــــد يوفّر إطارًا شــــــامالً لتســــــريع وترية التقدم احملرز ابجتاه حتقي -والتغذية؛ ومجع البيا�ت وحتليلها 

 ؛2030من أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  2اهلدف 
 تواعرتفت ابلرؤية الواســعة والشــاملة واالســرتاتيجية للعملية اجلديدة إلعداد بر�مج العمل املتعدد الســنوا )د(
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 املنبثق عن متابعة تقييم اللجنة؛
وأشـــــــارت إىل أّن تطبيق بر�مج العمل املتعدد الســـــــنوات ســـــــيكون مرهوً� بتوافر القدر الكايف من املوارد  )ه(

 ؛CFS 1 2018/45/3 املالية والبشرية مع مراعاة وجود عبء عمل ميكن إدارته طبًقا ملا جاء يف الوثيقة
 تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي، طلبت:ومتاشًيا مع تقرير تنفيذ  )و(
 

أن يوافق املكتب على اســـــــــــــرتاتيجية حمكمة لتعبئة املوارد للمســـــــــــــاعدة على دعم اجللســـــــــــــة العامة  )1(
و�ت اللجنة جل مساندة أولأومسارات العمل وفريق اخلرباء الرفيع املستوى وآلية اجملتمع املدين من 

اشـــًيا مت، ضـــما�ت واضـــحةعلى النحو املشـــار إليها يف بر�مج العمل املتعدد الســـنوات، مع وضـــع 
 مع اخلطوط التوجيهية للمنظمة، ملنع حصول تضارب يف املصاحل على صعيد التمويل؛

يعها، مبا يف ذلك اللجنة وتنو على األمانة مواصــلة اجلهود اليت تبذهلا يف ســبيل توســيع قاعدة متويل  )2(
من خالل التواصل مع الدول األعضاء يف اللجنة واملؤسسات اخلاصة والقطاع اخلاص واملؤسسات 

 املالية.
من املادة الرابعة من الالئحة الداخلية للجنة مبا ميّكن منظمة األغذية والزراعة  1وقررت تعديل الفقرة  (ز)

يف  معهالعاملي من املشـــــاركة حبكم موق األغذيةنمية الزراعية وبر�مج لألمم املتحدة والصـــــندوق الدويل للت
 عضوية اجملموعة االستشارية للجنة.

 
 املؤمترو  املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس

 امإىل املصـــــــادقة على قرارات وتوصـــــــيات جلنة األمن الغذائي العاملي وتلفت عنايته انمدعو واملؤمتر إّن اجمللس  
 بشكل خاص إىل ما يلي: 

وما تضـــــــــّمنه من اســـــــــتنتاجات  2019مضـــــــــمون التقرير عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  (أ)
 )؛ 11إىل  8(الفقرات من 

 )؛ 28و 27(الفقراتن  2023-2020بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة للفرتة  )ب(
 ).34إىل  32والتعديالت يف الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي (الفقرات من  )ج(

 
 
 

 قبل اجمللس واملؤمترمن  اإلجراءات املقرتح اختاذها
 إن اجمللس واملؤمتر مدعوان إىل املصادقة على تقرير الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. 
 
 
 
 

                                                           
1  documents/ar/-of-http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/list 

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/list-of-documents/ar/
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 )؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة ابستخدام رمز االستجابة السريعة (
 .البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئةللتقليل إىل أدىن حد من أثرها  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgموقع املنظمة: وميكن االطالع على واثئق أخرى على 
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A 

 الغذائي العامليجلنة األمن 
 الدورة السادسة واألربعون

 ""يف األمن الغذائي والتغذية فارقإحداث  "

 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14روما، إيطاليا، 

 التقرير
 

 املسائل التنظيمية -أّوًال 
 
 املمتــــــدة واألربعني خالل الفرتة  الســـــــــــــــــــادســـــــــــــــــــةعقــــــدت جلنــــــة األمن الغــــــذائي العــــــاملي (اللجنــــــة) دورهتــــــا  -1

ع وكان موضــــــو يف املقر الرئيســــــي ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف روما.  2019أكتوبر/تشــــــرين األول  18إىل  14من 
قد و من أهداف التنمية املستدامة بغية حتقيق أهداف التنمية املستدامة كافة".  2الدورة "اإلسراع يف إحراز تقدم يف اهلدف 

 من الدول غري األعضاء يف اللجنة، وممثلون عن: 12ولجنة من أعضاء ال 114 حضر الدورة مندوبون من
 

 من وكاالت األمم املتحدة وأجهزهتا؛ 16
 1من منظمات اجملتمع املدين؛ 172و
 من منظمات البحوث الزراعية الدولية؛ 12و
 من املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية؛ 7و
 ؛اخلاصةواملؤسسات اخلريية  2من احتادات القطاع اخلاص 115و
 .من املراقبني 85و

  

                                                           
لية التابعة آلمن منظمات اجملتمع املدين  141اجملتمع املدين. ويشمل هذا العدد  منظماتبتيسري مشاركة  الشعوب األصليةو جملتمع املدين اقامت آلية   1

 اجملتمع املدين.
 لية القطاع اخلاص.اتبًعا آلاحتاًدا  94يشمل هذا العدد   2
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. وميكن الوزراء من وكالءووكيل واحد  لوزراءامن نواب  8من الوزراء و 12قد حضـر الدورة سـيدة أوىل واحدة وو  -2
التايل:  على العنوان  Inf.46/2019CFS/5 الوثيقة يفابألعضـــــــــــــاء واملشـــــــــــــاركني واملراقبني  الع على القائمة الكاملةاالطّ 

)/documents/ar/46http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs(. 
 
 اللجنــة؛  العضــــــــــــــويــة يف -املرفق ابء و جــدول أعمــال الــدورة؛  -ويتضــــــــــــــمن التقرير املرفقــات التــاليــة: املرفق ألف  -3
 .بيان صادر عن االحتاد الروسي –؛ واملرفق دال ابلواثئققائمة  -املرفق جيم و 
 
ـــــة علمـــــً  -4 ـــــدورة طبقـــــً  اوأُحيطـــــت اللجن   2من املـــــادة  9و 8ا للفقرتني أبّن االحتـــــاد األورويب يشــــــــــــــــــارك يف هـــــذه ال

 من دستور املنظمة.
 
 من اجلمهورية الدومينيكية. Mario Arveloفري وافتتح الدورة رئيس اللجنة، سعادة الس -5
 
 واجلــدول الزمين. واعتمدت اللجنة جدول األعمــال -6
 
 االحتاد الروســـــــي وإندونيســـــــيا والربازيل وبنغالديش ومجهورية إيرانمن  وعّينت اللجنة جلنة صـــــــياغة مؤلفة من كلٍّ  -7

 إىل إضـــافةن اإلســـالمية وجنوب الســـودان وســـويســـرا وفرنســـا وكندا وكوســـتاريكا واململكة العربية الســـعودية ونيوزيلندا واليااب
 .الصياغة للجنة كرئيسة)  فنلندا( Sanna-Liisa Taivalmaa السيدة

 
 ، تداعياهتا السياساتية2019حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  -اثنًيا

 يف سياق أهداف التنمية املستدامة
 
، األمينــة العــامــة Maria Francesca Spatolisanoأُلقيــت كلمــات افتتــاحيــة من جــانــب كــل من الســــــــــــــيــدة  -8

، أمني عام António Guterresاملســــاعدة لتنســــيق الســــياســــات والشــــؤون املشــــرتكة يف ما بني الوكاالت نيابة عن الســــيد 
، رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي؛ والســـــــيد شـــــــو دونيو، املدير العام Mario Arveloاألمم املتحدة؛ وســـــــعادة الســـــــفري 

 ، رئيس الصــــــــــــــنـــدوق الـــدويل للتنميـــة الزراعيـــة؛ والســــــــــــــيـــدGilbert Houngboراعـــة؛ والســــــــــــــيـــد ملنظمـــة األغـــذيـــة والز 
David Beasley املدير التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي؛ والســــــــــــــيد ،Patrick Caron رئيس اللجنة التوجيهية لفريق ،

لجنة األمن الغذائي ت ضمن واثئق معلومات لاخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية. وترد مجيع هذه البيا�
 .http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/arالعاملي على املوقع التايل: 

 
، املدير العام املســـــــــــاعد إلدارة التنمية Máximo Torero Cullenأصـــــــــــغت اللجنة إىل عرض قّدمه الســـــــــــيد و  -9

 .اعة، تلته البيا�ت اليت أدىل هبا األعضاء واملشاركوناالقتصادية واالجتماعية يف منظمة األغذية والزر 
 

 أبدت اللجنة قلقها العميق إزاء ارتفاع عدد اجلياع يف العامل. و  -10
 

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/documents/ar/
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نة: تاح على املوقع اإللكرتوين للجاحلريف امل احملضـــــــــــــروميكن االطالع على احملضـــــــــــــر الكامل للجلســـــــــــــة ضـــــــــــــمن  -11
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf  

 
 املستفادةجلنة األمن الغذائي العاملي وأهداف التنمية املستدامة: الدروس  -اثلثًا

 
، مديرة الزراعة والتجارة والتنمية يف Carin Smallerقامت بتيســــريها الســــيدة نقاش أصــــغت اللجنة إىل جلســــة  -12

 املعهد الدويل للتنمية املستدامة، ومشلت ما يلي:
 

 ، مقررة األمم املتحدة اخلاصة بشأن احلق يف الغذاء؛Hilal Elverكلمة رئيسية ألقتها السيدة  •
، األمينة العامة املســـــاعدة Maria Francesca Spatolisanoوجلســـــة من األســـــئلة واألجوبة مع الســـــيدة  •

 لألمم املتحدة لتنسيق السياسات والشؤون املشرتكة بني الوكاالت؛
 أعقبتها بيا�ت ألقاها األعضاء واملشاركون. •
 فريق من اخلرباء ضّم كال من: لونقاش  •

o  السيدRory Jay S. Dacumosهليئة الوطنية لالقتصاد والتنمية (، اNEDA(الفلبني ، 
o  السيدNeil Briscoeوزارة التنمية الدولية، اململكة املتحدة ، 
o  السيدSaúl Vicente Vázquezاجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود ، 
o  السيدSean de Cleeneاملنتدى االقتصادي العاملي ، 

 أعقبتها بيا�ت ألقاها األعضاء واملشاركون. •
 

ة: تـــــــاح عــلــى املــوقــع اإللــكــرتوين لــلــجــنـــــــاملــ د احملضـــــــــــــــر الــكـــــــامـــــــل لــلـــــــدورة ضـــــــــــــــمــن احملضـــــــــــــــر احلــريفويــر  -13
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf  

 

 االحتفال ابليوم الدويل للمرأة الريفية -رابًعا
 

(إيطاليا)، �ئب رئيس جلنة  Valentina Savastanoقامت بتيســريها الســيدة نقاش أصــغت اللجنة إىل جلســة  -14
  األمن الغذائي العاملي، مشلت ما يلي:

 
"املرأة الريفية والفتيات وبناء القدرة على مواجهة تغري املناخ"  2019مقدمة عن املوضـــــــــــــوع الرئيســـــــــــــي لعام  •

 ، �ئب رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية.Cornelia Richterعرضتها السيدة 
 : امها كل منكلمتان رئيسيتان ألق •

o  السيدةKate Gilmoreئب مفوض األمم املتحدة حلقوق اإلنسان� ،. 
o  والســـــــــيدةFatoumata Diallo) ئب رئيس االحتاد الوطين للنســـــــــاء الريفيات� ،FENAFER (

 .مايل يف

 .نياألعضاء واملشاركجولة من األسئلة واألجوبة من جانب أعقبت ذلك  •
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: الكامل للجلســـــــــــــة ضـــــــــــــمن احملضـــــــــــــر احلريف املتاح على املوقع اإللكرتوين للجنةوميكن االطالع على احملضـــــــــــــر  -15
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 النظم الغذائية والتغذية -خامًسا

 
 تناولت البند اخلامس (أ) من جدول األعمال ومشلت ما يلي:نقاش أصغت اللجنة إىل جلسة  -16

 
رئيسة (سويسرا)،  Liliane Ortega السيدةمعلومات حمدثة عن إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية عرضتها  •

 الغـــذائيـــة والتغـــذيـــة، وذلـــك ابالســـــــــــــتنـــاد إىل الوثيقـــةجمموعـــة العمـــل املفتوحـــة العضـــــــــــــويـــة املعنيـــة ابلنظم 
CFS 2019/46/2  بعنوان "املســــودة صــــفر للخطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشــــأن

  النظم الغذائية والتغذية"؛
، املديرة العامة املســـــــــاعدة ملنظمة الصـــــــــحة العاملية املعنية Naoko Yamamotoوعرض قدمته الســـــــــيدة  •

 وسكان ينعمون بصحة أفضل؛ ون التغطية الصحية العاملية بشؤ 
، املشــرف على "احلوارات بشــأن النظم David Nabarroومناقشــة لفريق من اخلرباء قام بتيســريها الســيد  •

 الغذائية" ضمن املنتدى االقتصادي العاملي ومبشاركة كل من: 
 

o  الســـيدةBibi Giyose الغذائية واملســـتشـــارة اخلاصـــة للمدير، كبرية املســـؤولني عن التغذية والنظم 
 التنفيذي للشراكة العاملية من أجل التنمية يف أفريقيا (نيباد)؛

o  والســــــــيدةEmorn Udomkesmalee ،أســــــــتاذة معاونة، معهد التغذية التابع جلامعة ماهيدول ،
 اتيلند؛

o  والســــــــــيدةPreeti Ahujaال الزراعة ، مديرة شــــــــــؤون أمريكا الالتينية، املمارســــــــــات العاملية يف جم
 واألغذية، البنك الدويل؛

 أعقبتها بيا�ت ألقاها األعضاء واملشاركون. •
 

 تناولت ما يلي:نقاش وأصغت اللجنة، ابلنسبة إىل البند اخلامس (ب) من جدول األعمال، إىل جلسة  -17
 

بعنوان "تقرير مرحلي عن متابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية مبا  CFS 2019/46/3عرض للوثيقة  •
، مديرة شــــعبة Anna Larteyيف ذلك تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية" قدمته الســــيدة 

من  ، مدير إدارة التغذيةFrancesco Brancaالنظم الغذائية والتغذية يف منظمة األغذية والزراعة والسـيد 
 أجل الصحة والتنمية يف منظمة الصحة العاملية؛

 بيا�ت ألقاها األعضاء واملشاركون. وأعقبت ذلك •
 

: ويــرد احملضـــــــــــــــر الــكـــــــامـــــــل لــلـــــــدورة ضـــــــــــــــمــن احملضـــــــــــــــر احلــريف املــتـــــــاح عــلــى املــوقــع اإللــكــرتوين لــلــجــنـــــــة -18
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf    
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 ةوالتغذيالتوسع احلضري والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي  -سادًسا
 

بعنوان "التوســــــــــــــع احلضــــــــــــــري والتحول الريفي  CFS 2019/46/4أصــــــــــــــغــت اللجنــة إىل عرض تنــاول الوثيقــة  -19
واالنعكاســــــــــــــات على األمن الغذائي والتغذية: ملخص عن األحداث اليت ختللت الفرتة الفاصــــــــــــــلة بني الدورات يف الفرتة 

 .ا، أعقبته بيا�ت لألعضاء واملشاركني، هولندHans Hoogeveen" من تقدمي سعادة السيد 2018-2019
 

ة: تـــــــاح عــلــى املــوقــع اإللــكــرتوين لــلــجــنـــــــويــرد احملضـــــــــــــــر الــكـــــــامـــــــل لــلـــــــدورة ضـــــــــــــــمــن احملضـــــــــــــــر احلــريف املــ -20
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf  

 
 لتمويل األمن الغذائي والتغذية  املصلحةالشراكات املتعددة أصحاب  -سابًعا

 2030وحتسينهما يف إطار خطة عام 
 

مســــــاعدة املدير التنفيذي، إدارة ، Ute Klamertالســــــيدة  قامت بتيســــــريهاأصــــــغت اللجنة إىل جلســــــة نقاش،  -21
 واحلوكمة يف بر�مج األغذية العاملي، وختّللها ما يلي: اتالشراك

 
التنمية الريفية واألمن الغذائي والتغذية،  وحدة، �ئب رئيس Willem Olthofمه السيد عرض رئيسي قدّ  •

 املديرية العامة للتنمية والتعاون يف املفوضية األوروبية.
 شارك فيه كل من:للخرباء ونقاش  •

o  الســــيدةAnshu Mohan مســــتشــــارة فنية رفيعة املســــتوى، شــــراكة صــــحة األم والوليد والطفل يف ،
 منظمة الصحة العاملية؛

o  والســــــــــــيدJonas Mugabe الشــــــــــــراكة األفريقية األوروبية للبحوث الزراعية من أجل  بر�مج، مدير
 ، غا�؛)FARA( ، منتدى البحوث الزراعية يف أفريقيا)PAEPARD( التنمية

o  والســــــيدBadrul Arefin ،املدير العام لوحدة التخطيط والرصــــــد يف جمال األغذية، وزارة األغذية ،
 بنغالديش؛

o  والسيدKevin Marinacci ، ،مؤسسة املسؤول التنفيذي األول"Fabretto"نيكاراغوا؛ ، 

o ةوالســـيد Patti Rundall شـــؤون الســـياســـات، شـــبكة العمل الدويل املعنية أبغذية األطفال  ة، مدير
)IBFAN.( 

 .من بني احلضور عدد من األعضاء واملشاركنيلمداخالت أعقبت ذلك و  •
 

: وميكن االطالع على احملضـــــــــــــر الكامل للجلســـــــــــــة ضـــــــــــــمن احملضـــــــــــــر احلريف املتاح على املوقع اإللكرتوين للجنة -22
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf. 
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 النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة -اثمًنا
 

 ، مدير قســــــم الدعوة واالّتســــــاق Kwesi Atta-Krahأصــــــغت اللجنة إىل جلســــــة نقاش قام بتيســــــريها الســــــيد  -23
 بني البلدان يف املعهد الدويل للزراعة االستوائية، وختّللها ما يلي:

 
مقّدمة عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــتوى عن "النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة من  •

، رئيس Patrick Caronأجل زراعة ونظم غذائية مســتدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية"، عرضــها الســيد 
 اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى؛

مة عن النتائج الرئيســية والتوصــيات الصــادرة عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســتوى، قّدمه عرض للمحة عا •
 ، قائد الفريق املعين ابملشروع التابع لفريق اخلرباء الرفيع املستوى؛Fergus Lloyd Sinclairالسيد 

دة األمم املتح، رئيســــــة وحدة النظم اإليكولوجية الربّية يف بر�مج Musonda Mumbaمداخلة للســــــيدة  •
 للبيئة، بصفتها مشاركة يف املناقشة بشأن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى؛

 عدد من األعضاء واملشاركني من بني احلضور.لمداخالت وأعقبت ذلك  •
 

 :وميكن االطالع على احملضـــــــــــــر الكامل للجلســـــــــــــة ضـــــــــــــمن احملضـــــــــــــر احلريف املتاح على املوقع اإللكرتوين للجنة -24
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf  

 
 2028-2019إطالق عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية للفرتة  -اتسًعا

 
 يلي: ، مديرة شعبة الشراكات يف املنظمة، ماMarcela Villarealختللت هذه اجللسة اليت تولت تيسريها السيدة  -25

 
املمثــل الــدائم لكوســـــــــــــتــا ريكـا  ة، �ئبــAmarilli Villegas Corderoكلمــة رئيســـــــــــــيــة ألقتهــا الســـــــــــــيــدة  •

 اللجنة التوجيهية الدولية لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية؛ ورئيسة
 وجلسة نقاش مع: •

o  السيدSam Herodian  ، وزير الزراعة يف إندونيسيا؛كبري مستشاري 
o  السيد وMartin Uriarteرئيس املنتدى الريفي العاملي ، 

 مداخالت لكل من األعضاء واملشاركني. وأعقبت ذلك •
 

: اإللكرتوين للجنةوميكن االطالع على احملضـــــــــــــر الكامل للجلســـــــــــــة ضـــــــــــــمن احملضـــــــــــــر احلريف املتاح على املوقع  -26
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf  
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 2023-2020مشروع قرار بشأن بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة  -عاشًرا
 

بعنوان "بر�مج العمل املتعدد الســــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي  CFS2019/46/7نظرت اللجنة يف الوثيقة  -27
  " على حنو ما عرضها رئيس اللجنة.2023-2020للفرتة 

 
 وقامت اللجنة مبا يلي: -28

 
  2030أعربت جمدًدا عن قلقها إزاء التحدي اهلائل املتصـــــــــــل بتحقيق القضـــــــــــاء التام على اجلوع حبلول عام  (أ)

ا واحًدا من أصـــــــــل كل تســـــــــعة أشـــــــــخاص يف العامل)  820يف ظّل وجود   مليون نســـــــــمة (أي ما يناهز شـــــــــخصـــــــــً
 ال يزالون يعانون من اجلوع يف يومنا هذا؛

ومتاشـًيا مع اإلعالن السـياسـي ملؤمتر القمة اخلاص أبهداف التنمية املسـتدامة، أكدت جمدًدا االلتزام الكامن يف  (ب)
لعدم إمهال أحد من خالل اختاذ خطوات ملموســـــــــة أكثر ملســـــــــاندة األشـــــــــخاص الذين  2030صـــــــــلب خطة عام 

  ؛ن الركب أوًال لفئات األكثر ختّلًفا عيعيشون يف ظروف عصيبة والبلدان األشّد عرضة للخطر وبغية الوصول إىل ا
الذي ومن خالل مســــــــــــــارات عمله  2023-2020وأقرّت بر�مج العمل املتعدد الســــــــــــــنوات للجنة للفرتة  (ج)

خرى؛ النظم الغذائية والتغذية؛ و�ج الزراعة اإليكولوجية والنهج املبتكرة األ -املواضــــــــيعية املرتّبة حبســــــــب األولوية 
ني ومتكني املرأة يف سـياق األمن الغذائي والتغذية؛ وتشـجيع الشـباب على املشـاركة والعمل يف واملسـاواة بني اجلنسـ

الزراعــة والنظم الغــذائيــة؛ واحلــّد من أوجــه عــدم املســـــــــــــــاواة من أجــل حتقيق األمن الغــذائي والتغــذيــة؛ وأدوات مجع 
من أهداف  2 جتاه حتقيق مقاصــــــــــد اهلدفيوفّر إطارًا شــــــــــامًال لتســــــــــريع وترية التقدم احملرز اب -البيا�ت وحتليلها 

 3؛2030التنمية املستدامة حبلول عام 
�مج لرؤية االسرتاتيجية اليت تتسم هبا العملية املبسطة اجلديدة إلعداد بر اوسّلمت ابلطابع الواسع والشامل و  (د)

 امللحق ابء بتقرير هو مبّني يفالعمل املتعدد الســنوات نتيجة متابعة تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي، على حنو ما 
 )؛CFS 2018/45/3 الوثيقة( تنفيذ تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي

وأشـــــارت إىل أّن تنفيذ بر�مج العمل املتعدد الســـــنوات ســـــيكون مرهوً� بتوافر القدر الكايف من املوارد املالية  (ه)
 ؛CFS 2018/45/3 للوثيقةوالبشرية، مع مراعاة حجم عمل ميكن التحّكم فيه، وفًقا 

 :ومتاشًيا مع تقرير تنفيذ تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي، طلبت )و(
 

حلشــــد املوارد للمســــاعدة يف دعم الدورة العامة ومســــارات  حمكمةمن املكتب املوافقة على اســــرتاتيجية  )1(
عملها وفريق اخلرباء الرفيع املسـتوى وآلية اجملتمع املدين من أجل دعم أولو�ت اللجنة كما ترد ضـمن بر�مج 
العمل املتعدد الســـــــــنوات، مع إعطاء ضـــــــــما�ت واضـــــــــحة تتماشـــــــــى مع اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية 

 وث تضارب يف املصاحل يف ما خيص التمويل؛والزراعة ملنع حد
ومن األمانة مواصــلة اجلهود اليت تبذهلا يف ســبيل توســيع قاعدة متويل اللجنة وتنويعها، مبا يف ذلك من  )2(

 خالل التواصل مع الدول األعضاء يف اللجنة واملؤسسات اخلاصة والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية.
 

                                                           
 .داليرد بيان أدىل به االحتاد الروسي يف امللحق   3
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 ألمن الغذائي العاملي رصد توصيات جلنة ا -حادي عشر
 بشأن السياسات اخلاصة أبصحاب احليازات الصغرية

 
، اســـــتشـــــارية يف التنمية Hlamalani Ngwenyaأصـــــغت اللجنة إىل جلســـــة نقاش، قامت بتيســـــريها الســـــيدة  -29

 جنوب أفريقيا، ختّللها ما يلي:الدولية، وحماضرة يف جامعة الدولة احلرة يف 
 

علم االجتماع الريفي، جامعة يف ، أســــــــــتاذ فخري Jan Van der Ploegعرض رئيســــــــــي قّدمه الســــــــــيد  •
 واغننغن. 

 من: ونقاش للخرباء شارك فيه كلّ  •
o السيد Gilberto Correia Carvalho Silva وزير الزراعة والبيئة، كابو فردي، ورئيس جملس األمن ،

 ؛)CONSAN-CPLP( الربتغاليةالغذائي والتغذوي للمجتمعات احمللية للبلدان الناطقة ابللغة 
o والســـــــيد Mamadou Goitaاملدير التنفيذي، معهد البحوث وتشـــــــجيع البدائل يف جمال التنمية ، 

(IRPAD/Afrique)مايل؛ ، 
o والســــــــــيدة Andrea Soraya Martinez Galarza أمانة الزراعة األســــــــــرية، وزارة الزراعة والثروة ،

 احليوانية، إكوادور؛
o والســـيدة Editrudith Lukanga ،العاملي للصـــيادين والعاملني يف صـــيد  لمنتدىة لشـــاركامل ةرئيســـال

 ).WFF( األمساك
 عدد من األعضاء واملشاركني من بني احلضور.لمداخالت أعقبت ذلك و  •

 
 وأشارت اللجنة إىل التوصيات الثالث املتعلقة ابلسياسات الصادرة عن اللجنة وهي: -30

 
االســتثمار يف زراعة أصــحاب احليازات الصــغرية من أجل األمن الغذائي والتغذية اليت أقرهتا اللجنة يف دورهتا  )(أ

 ؛2013األربعني يف عام 
 ؛2016ربط أصحاب احليازات الصغرية ابألسواق اليت أقرهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني يف عام  (ب)
 أجل األمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانية؟ اليت أقرهتا اللجنة  التنمية الزراعية املســــــــــــــتدامة من (ج)

 .2016يف دورهتا الثالثة واألربعني يف عام 
 

 :الع على احملضـــــــــــــر الكامل للجلســـــــــــــة ضـــــــــــــمن احملضـــــــــــــر احلريف املتاح على املوقع اإللكرتوين للجنةوميكن االطّ  -31
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf  

  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
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 مسائل أخرى -اثين عشر
 

 الغذائي العامليتعديل الالئحة الداخلية للجنة األمن  – ألف
 

من املــادة الرابعــة من الالئحــة الــداخليــة  1بعنوان "تعــديــل الفقرة  CFS 2019/46/8نظرت اللجنــة يف الوثيقــة  -32
 .للجنة األمن الغذائي العاملي" كما عرضها رئيس اللجنة

 
 من املادة الرابعة من الالئحة الداخلية للجنة كاآليت: 1وقّررت اللجنة تعديل الفقرة  -33

 
ل املكتب جمموعة استشارية من بني ممثلي املنظمات اليت ُجياز هلا املشاركة يف أعمال اللجنة يف إطار الفقرة يشكّ " -34
من الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم  33من املادة  3من وثيقة إصــالح جلنة األمن الغذائي العاملي والفقرة  11

مج األغذية املتحدة وبر� االســــــتشــــــارية حبكم منصــــــبهم ممثلو منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. ويشــــــارك يف اجملموعة
  ني.الســـــــــــــتشـــــــــــــارية يف منصـــــــــــــبهم ملدة ســـــــــــــنتويتّم تعيني أعضـــــــــــــاء اجملموعة اصـــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية. العاملي وال

 ."رئيس، ما مل تقّرر اللجنة خالف ذلكوال يتجاوز عدد أعضاء اجملموعة االستشارية عدد أعضاء املكتب، مبا فيهم ال
 

 الرتتيبات اخلاصة ابلدورة السابعة واألربعني للجنة االمن الغذائي العاملي –ابء 
 

 2020أكتوبر/تشرين األول  16إىل  12أوصت اللجنة أبن تُعقد دورهتا السابعة واألربعون خالل الفرتة املمتدة من  -35
يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما كما هو مبّني يف اجلدول الزمين املؤقت لدورات األجهزة الرائسية للمنظمة. 

 وسوف حيدد املدير العام ابلتشاور مع رئيس اللجنة املوعد النهائي للدورة. 
 

 انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب واألعضاء املناوبني –جيم 
 

، املمثل الدائم ململكة اتيلند لدى منظمة األغذية والزراعة Thanawat Tiensinانتخبت اللجنة ابلتزكية السيد  -36
 والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي رئيًسا للجنة األمن الغذائي العاملي. 

 
 وانتخبت اللجنة ابلتزكية ما يلي من أعضاء يف مكتب اللجنة واألعضاء املناوبني عنهم:  -37

 
الربازيل، اجلمهورية الدومينيكية، غينيا االســــــتوائية،  االحتاد الروســــــي، أفغانســــــتان، إندونيســــــيا،األعضــــــاء:  •

 فرنسا، مايل، موريتانيا، نيوزيلندا، اهلند، الوال�ت املتحدة. 
السنغال، سويسرا،  ون: األرجنتني، إسبانيا، أسرتاليا، بنغالديش، مجهورية إيران اإلسالمية،األعضاء املناوب •

 ُعمان، كابو فريدي، كندا، كور� اجلنوبية، كوستاريكا.
 

 اعتماد التقرير –دال 
 

  .2019أكتوبر/تشرين األول  18ّمت اعتماد التقرير يوم اجلمعة  -38
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 املرفق ألف

 التنظيميةاملسائل  -أّوًال 
 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين (الختاذ قرار) (أ)

 عضوية اللجنة (لإلحاطة) (ب)

 تشكيل جلنة الصياغة (الختاذ قرار)  (ج)

 
 واثئق املعلومات األساسية:

• CFS 2019/46/1/Rev.2 - اجلدول الزمين املؤقت للدورة الســـــــــادســـــــــة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 
 (الوثيقة احلالية)

• CFS 2019/46/Inf.1 - اجلدول الزمين املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

• CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2 - دليل الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

 
 تداعياهتا السياساتية، 2019والتغذية يف العامل لعام األمن الغذائي  حالة -اثنًيا

 يف سياق أهداف التنمية املستدامة
 )واملناقشة (لإلحاطة

 
لكرتونية هم (ســـــتنشـــــر على الصـــــفحة اإليالبيا�ت االفتتاحية يلقيها ما يلي من متحدثني أو مندوب (أ)

  السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي: للدورة

 أمني عام األمم املتحدة •
 األمن الغذائي العامليرئيس جلنة  •
 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) •
 رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية (اإليفاد) •
 املدير التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي (الرب�مج) •
 رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى  •

) وأي تداعيات سياساتية SOFI 2019( 2019 العامل لعام عرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف (ب)
 سياق أهداف التنمية املستدامة، يليه بيا�ت املندوبني. يف

 : سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.تقرير النهائيال
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 واثئق املعلومات األساسية:

• CFS 2019/46/Inf.13 -  2019تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

• CFS 2019/46/Inf.14 -  وثيقة نتائج مؤمتر القمة بشأن أهداف التنمية املستدامة: اإلعالن السياسي الصادر
 عن رؤساء الدول واحلكومات (فور توفره)

 
 الدروس املستفادة جلنة األمن الغذائي العاملي وأهداف التنمية املستدامة: -اثلثًا

 )واملناقشة (لإلحاطة
 

الدروس املســــــــــتفادة حول كيفية مســــــــــامهة جلنة األمن الغذائي العاملي، خالل الســــــــــنوات العشــــــــــر منذ عملية إصــــــــــالحها 
، يف حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة مع الرتكيز على تســـريع عجلة التقّدم، مبا يتضـــّمن كلمة رئيســـية تلقيها 2009 عام يف

 .، املقررة اخلاصة بشأن احلّق يف الغذاءHilal Elver السيدة

 .: سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائيالتقرير النهائي
 

 االحتفال ابليوم الدويل للمرأة الريفية -رابًعا
 (لإلحاطة)

 
 .والتغذية مسامهة املرأة الريفية على حنو مستدام يف توفري األمن الغذائيإحياء اليوم الدويل للمرأة الريفية والبحث يف سبل 

 : سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.التقرير النهائي
 

 النظم الغذائية والتغذية -خامًسا
 (لإلحاطة واملناقشة)

 
العملية التحضـــــــريية لوضـــــــع اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن ســـــــُتقّدم معلومات حمّدثة عن  (أ)

 .الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية، مبا يف ذلك اخلطوات املقبلة

 وسيجري تقدمي تقرير مرحلي اثٍن ملتابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية. (ب)

 واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.: سُيحال ملخص عن العروض التقرير النهائي

 واثئق املعلومات األساسية:
• CFS 2019/46/2 -  املســـــــــودة صـــــــــفر للخطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشـــــــــأن النظم

 الغذائية والتغذية 
• CFS 2019/46/3 -  التقرير املرحلي ملتـابعـة املؤمتر الـدويل الثـاين املعين ابلتغـذيـة، مبـا يف ذلـك تنفيـذ عقـد األمم

 املتحدة للعمل من أجل التغذية
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 التوّسع احلضري والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية -سادًسا
 (لإلحاطة واملناقشة)

 
للجنة األمن الغذائي العاملي ُعقدا خالل الفرتة الفاصــــــــــــــلة بني الدورتني بشــــــــــــــأن ســــــــــــــيتناول النقاش نتائج حدثني اثنني 

ع احلضـــري والتحول الريفي على فئات الدخل الدنيا" و"تشـــجيع مشـــاركة وعمالة  "أتثريات األمن الغذائي والتغذوي للتوســـّ
 ."الشباب والنساء يف النظم الغذائية عرب احملور الريفي واحلضري

 .سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي :التقرير النهائي

 
 :واثئق املعلومات األساسية

• - CFS 2019/46/4 لتوّسع احلضري والتحول الريفي وانعكاساهتما على األمن الغذائي والتغذية: ملخص عن ا
 2019-2018األحداث اليت ختللت الفرتة الفاصلة بني الدورات يف الفرتة 

 
 الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة لتمويل األمن الغذائي والتغذية -سابًعا

 2030وحتسينهما يف إطار خطة عام 
 (للمناقشة)

 
ســـــــوف تناقش اللجنة الفوائد والقيود املمكنة للشـــــــراكات يف ما بني أصـــــــحاب املصـــــــلحة املتعددين لتمويل األمن الغذائي 

) وإىل 2018. وســوف يســتند النقاش إىل تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســتوى (2030والتغذية وحتســينهما يف إطار خطة عام 
 .ن الغذائي العامليجتارب ملموسة ألصحاب املصلحة يف جلنة األم

 : سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.التقرير النهائي

 

 :واثئق املعلومات األساسية

• CFS 2019/46/Inf.15 -  حملة عامة عن الشــــــــراكات يف ما بني أصــــــــحاب املصــــــــلحة املتعددين خالل الدورة
 السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

• CFS 2019/46/Inf.16 - ) يف ما بني أصــــحاب ) بشــــأن الشــــراكات 2018تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى
 2030لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما يف إطار خطة عام املصلحة املتعددين 

  



13 CFS 46 Report  

 

 الُنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة  -اثمًنا
 (للمناقشة)

 

ســتكون هذه فرصــة ألصــحاب املصــلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي إلبداء التعقيبات واإلســهامات بشــأن مضــمون أي 
 سياسات اللجنة.عملية مواءمة بني 

 : سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.التقرير النهائي

 واثئق املعلومات األساسية:

• CFS 2019/46/5 -  اإليكولوجية  الزراعيةملخص وتوصــــــيات تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى بشــــــأن النهج
 من أجل زراعة ونظم غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية النهج املبتكرة وغريها من 

• CFS 2019/46/Inf.17 - ) بشأن الُنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها 2019تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى (
 تغذية من أجل زراعة ونظم غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذائي وال النهج املبتكرة من

 

 2028-2019إطالق عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية للفرتة  -اتسًعا
 (لإلحاطة)

 

سوف تبحث اللجنة يف أمهية عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية وكيفية مسامهة املزارعني األسريني يف حتقيق األمن الغذائي 
 والتغذية على املستوى العاملي.

 ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.: سُيحال التقرير النهائي
 

 2023-2020بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة  -عاشًرا
 (الختاذ قرار)

 

وســتقوم إبطالقه،  2023-2020ســوف تقّر جلنة األمن الغذائي العاملي بر�مج عملها االســرتاتيجي املتعدد الســنوات للفرتة 
 وهو بر�مج حيدد أهدافها والنتائج املنشودة وسبل حتقيقها وجدواها ابلنسبة إىل أهداف التنمية املستدامة. 

 : سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.التقرير النهائي

 واثئق املعلومات األساسية:

• CFS 2019/46/6 -  2023-2020مشروع قرار بشأن بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة  
• CFS 2019/46/7 -  2023-2020بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة  
• CFS 2019/46/Inf.18 -  2019-2018التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 
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األمن الغذائي العاملي بشأن السياسات اخلاصة رصد توصيات جلنة  -حادي عشر
 (للمناقشة) احليازات الصغرية أبصحاب

 
سوف تناقش اللجنة استخدام وتطبيق التوصيات التالية اخلاصة ابلسياسات الصادرة عنها ابلنظر إىل اختصاصات تبادل 

لثالثة واألربعني ألمن الغذائي العاملي يف دورهتا االتجارب واملمارسات اجليدة من أجل تطبيق قرارات اللجنة اليت أقّرهتا جلنة ا
 ):CFS 2016/43/7(الوثيقة 

 
االســـــــتثمار يف الزراعة القائمة على أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية،  (أ)

 ؛2013وهي توصية أقّرهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف عام 
 ابألســــواق، وهي توصــــية أقّرهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعنيربط أصــــحاب احليازات الصــــغرية  (ب)

 ؛2016 عام يف
التنمية الزراعية املســـــتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانية؟ وهي توصـــــية  (ج)

 .2016أقّرهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني يف عام 
 لخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.: سُيحال ملتقرير النهائي»
 

 واثئق املعلومات األساسية:

• CFS 2019/46/Inf.19 -  رصـــد توصـــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشـــأن الســـياســـات اخلاصـــة أبصـــحاب
 احليازات الصغرية: ملخص عن مسامهات أصحاب املصلحة 

• CFS 2019/46/Inf.20 -  االســـــــــــتثمار يف الزراعة القائمة على أصـــــــــــحاب احليازات الصـــــــــــغرية لتحقيق األمن
 الغذائي والتغذية

• CFS 2019/46/Inf.21 - ربط أصحاب احليازات الصغرية ابألسواق 
• CFS 2019/46/Inf.22 -  التنميــة الزراعيــة املســــــــــــــتــدامــة من أجــل حتقيق األمن الغــذائي والتغــذيــة: أي أدوار

 ؟احليوانية للثروة
 

 مسائل أخرى -اثين عشر
 

 تعديل الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي (الختاذ قرار) (أ)
 الرتتيبات اخلاصة ابلدورة السابعة واألربعني (الختاذ قرار) (ب)
 انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب واألعضاء املناوبني (الختاذ قرار) (ج)
 قرار)اعتماد التقرير النهائي (الختاذ  (د)

 
 واثئق املعلومات األساسية:

• CFS 2019/46/8 - التعديالت يف الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي 
• CFS 2019/46/Inf.23 - انتخاب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 
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 املرفق ابء
 

   
 االحتاد األورويب (منظمة عضو)

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
 إريرت�

 إسبانيا
 أسرتاليا
 إستونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 العراق
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 إندونيسيا

 أنغوال
 أوروغواي

 أوغندا
 آيرلندا

 آيسلندا
 إيطاليا

 ابراغواي
 ابكستان

 الربازيل
 الربتغال
 بلجيكا
 بلغار�

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا

 املتعددة القوميات) -بوليفيا (دولة 
 بريو

 بيالروس
 اتيلند
 تركيا
 تشاد

 تشيكيا
 اجلزائر

 جزر سليمان
 اجلمهورية الدومينيكية

 مجهورية إيران اإلسالمية

 مجهورية كور�
 مجهورية كور� الشعبية الدميقراطية

 ر العربيةمجهورية مص
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان
 الدامنرك
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان مارينو
 سري النكا

 سلطنة عمان
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 السودان
 السويد
 سويسرا

 ليشي
 الصني

 طاجيكستان
 غا�

 غواتيماال
 غيا�
 غينيا

 غينيا االستوائية
 فرنسا

 الفلبني
 البوليفارية) –(مجهورية فنزويال 

  فنلندا
 قربص

 قريغيزستان
 كابو فريدي

 الكامريون
 كمبود�

 كندا
 كواب

 كوت ديفوار
 كوستاريكا

 كولومبيا
 نغوالكو 

 الكويت
 كينيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليبيا

 ليبري�
 ليتوانيا
 ليسوتو

 مايل
 ماليز�

 مدغشقر
 املغرب

 مقدونيا الشمالية
 املكسيك
 العربية السعوديةاململكة 

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
 وآيرلندا الشمالية

 موريتانيا
 موزامبيق
 مو�كو
 ميامنار
 �ميبيا
 النرويج
 النمسا
 النيجر
 نيجري�

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 هاييت
 اهلند

 هنغار�
 هولندا

 الوال�ت املتحدة األمريكية
 الياابن
 اليمن

 اليو�ن
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 املرفق جيم

البنـد من جدول  العنوان الرمز
 األعمال

CFS 2019/46/1/Rev.2  جدول األعمال املؤقت للدورة الســــــــــــــادســــــــــــــة واألربعني
 أوالً  األمن الغذائي العاملي للجنة

   

CFS 2019/46/2  املســــودة صــــفر للخطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن النظم
 خامًسا الغذائية والتغذية

   

CFS 2019/46/3 
لتغذية، املرحلي ملتابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين ابالتقرير 

يف ذلــك تنفيــذ عقــد األمم املتحــدة للعمــل من أجــل  مبــا
 خامًسا التغذية

   

CFS 2019/46/4 

ع احلضـــــــري والتحول الريفي واالنعكاســـــــات على  التوســـــــّ
ــــة: ملخص عن األحــــداث اليت  األمن الغــــذائي والتغــــذي

ـــــــدورات يف الفرتةختللـــــــت الفرتة الفـــــــاصــــــــــــــلـــــــة بني   ال
 سادًسا 2018-2019

   

CFS 2019/46/5 

ملخص وتوصــــــــــــيات تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــتوى 
بشــــــــــــــــأن النهج الزراعيـــة اإليكولوجيـــة وغريهـــا من النهج 
املبتكرة من أجـل زراعـة ونظم غـذائيـة مســــــــــــــتـدامـة لتعزيز 

 األمن الغذائي والتغذية

 اثمًنا

CFS 2019/46/6  مشــروع قرار بشــأن بر�مج العمل املتعدد الســنوات للفرتة
 عاشرًا 2020-2023

CFS 2019/46/7  عاشرًا 2023-2020بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

CFS 2019/46/8 اثين عشر تعديل الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي 
   

CFS 2019/46/Inf.1  للدورة الســــــادســــــة واألربعني للجنة اجلدول الزمين املؤقت
 أوالً  األمن الغذائي العاملي

CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2 أوالً  لعامليا الغذائي دليل الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن 

CFS 2019/46/Inf.3/Rev.1 أوالً  قائمة الواثئق 

CFS 2019/46/Inf.4 أوالً  العضوية يف جلنة األمن الغذائي العاملي 
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البنـد من جدول  العنوان الرمز
 األعمال

CFS 2019/46/Inf.5 أوالً  قائمة املندوبني واملشاركني واملراقبني 

CFS 2019/46/Inf.6 أوالً  بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب 

CFS 2019/46/Inf.7 أوالً  بيان األمني العام لألمم املتحدة 

CFS 2019/46/Inf.8 أوالً  بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 

CFS 2019/46/Inf.9 أوالً  بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 

CFS 2019/46/Inf.10 أوالً  بيان رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

CFS 2019/46/Inf.11 أوالً  بيان املدير التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي 

CFS 2019/46/Inf.12  رفيع املســـتوى اخلرباء البيان رئيس اللجنة التوجيهية لفريق
 أوالً  املعين ابألمن الغذائي والتغذية

CFS 2019/46/Inf.13  اثنياً  2019تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

CFS 2019/46/Inf.14  :وثيقة نتائج مؤمتر القمة بشأن أهداف التنمية املستدامة
 اثنياً  واحلكوماتاإلعالن السياسي الصادر عن رؤساء الدول 

CFS 2019/46.Inf.15 
حملة عامة عن الشـــــراكات يف ما بني أصـــــحاب املصـــــلحة 
املتعددين خالل الدورة الســــادســــة واألربعني للجنة األمن 

 الغذائي العاملي
 اسابعً 

CFS 2019/46/Inf.16 

) بشـــــــــــــــــأن 2018تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى (
الشـــــــــــراكات يف ما بني أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة املتعددين 
لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتســينهما يف إطار خطة 

 2030عام 

 اسابعً 

CFS 2019/46/Inf.17 

) بشـــــأن الُنهج 2019تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى (
الزراعيـــة اإليكولوجيـــة وغريهـــا من االبتكـــارات من أجـــل 

غـــذائيـــة مســــــــــــــتـــدامـــة لتعزيز األمن الغـــذائي زراعـــة ونظم 
 والتغذية

 اثمًنا

CFS 2019/46/Inf.18  التقرير املرحلي الســــــــــــــنوي للجنــة األمن الغــذائي العــاملي
 عاشرًا 2019-2018للفرتة 
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البنـد من جدول  العنوان الرمز
 األعمال

CFS 2019/46/Inf.19 
رصـــــــــــــد توصـــــــــــــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشـــــــــــــأن 
السياسات اخلاصة أبصحاب احليازات الصغرية: ملخص 

 عن مسامهات أصحاب املصلحة
 حادي عشر

CFS 2019/46/Inf.20  االســــــــــتثمار يف الزراعة القائمة على أصــــــــــحاب احليازات
 حادي عشر الصغرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

CFS 2019/46/Inf.21 حادي عشر ربط أصحاب احليازات الصغرية ابألسواق 

CFS 2019/46/Inf.22  املســــــتدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي التنمية الزراعية
 حادي عشر والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانية؟

CFS 2019/46/Inf.23 اثين عشر انتخاب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 
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 املرفق دال
 

إّن االحتاد الروسي ينأى عن التوافق يف اآلراء بشأن إقرار بر�مج العمل املتعدد السنوات مع املالحظات التالية. إّن بر�مج 
العمل املتعدد السنوات طموح بشكل مفرط. وهو ال حيّد على النحو املالئم من مسارات عمل جلنة األمن الغذائي العاملي 

لتحّكم به خالل الفرتات الفاصلة بني الدورات، على حنو ما سبق أن قررته اجللسة حرًصا على وجود عبء عمل ميكن ا
) CL 155/REP(و) من الوثيقة  24) وجملس منظمة األغذية والزراعة (الفقرة CFS 2018/45/3العامة للجنة (الوثيقة 

. متوازن مج العمل املتعدد السنوات غري). وإّن بر�C2017/REP(ح) من الوثيقة  50ومؤمتر منظمة األغذية والزراعة (الفقرة 
دوالر أمريكي يف املتوسط على أبعد تقدير يف حني  100 000وسيجري متويل مسارات عمل اللجنة ذات الصلة حبدود 

دوالر أمريكي ملسار العمل املتخصص عن "املساواة بني اجلنسني ومتكني  700 000جرى ختصيص ميزانية تقّدر حبدود 
وهو موضوع من املفرتض أن يكرر ما تقوم به من عمل أجهزة متخصصة أخرى  –األمن الغذائي والتغذية" املرأة يف سياق 

اتبعة ملنظومة األمم املتحدة. ومن شأن ختطي االختصاص املوكل إىل وكاالت األمم املتحدة والرتكيز بشكل غري متناسب 
 على مسائل ملتبسة أن يقّوض كفاءة عملها. 

 
 


