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 يمرحًبا بكم يف الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العامل
 

 18إىل  14من  املمتدة الفرتة (اللجنة) خاللمن املقرر عقد الدورة الســــــــــــــادســــــــــــــة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 
س مبرور مخروما، إيطاليا. وعالوة على االحتفال  (املنظمة) يفيف منظمة األغذية والزراعة  2019 أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول

 يفاللجنة، فإن هذه الدورة ستكون أيًضا أول اجتماع عاملي رئيسي عن األمن الغذائي والتغذية  وأربعني عاًما على تأسيس
 25و 24ومي ي ،مؤمتر القمة بشأن أهداف التنمية املستدامة يف نيويوركيف إطار أعقاب املنتدى السياسي الرفيع املستوى 

لعقد ا عما كان عليه خالل اا حاليً أكثر بعدً  ســـــوء التغذية جبميع أشـــــكالهإن مدى القضـــــاء على اجلوع و و . أيلول/ســـــبتمرب
أن اجلوع يف العامل آخذ يف االرتفاع منذ عام  2019أفاد تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام قد املاضــــــــــــــي. و 

، ســــــــيكون موضــــــــوع الدورة الســــــــادســــــــة هبذا األمر اوإقرارً . 2011-2010عليه يف الفرتة  كانإىل ما  اآلن وقد عاد  2015
 واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي:

 
 من أجل تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة 2تسريع وتيرة التقدم باتجاه الهدف 

 
 للجنة األمن الغذائي العامليالدورة السادسة واألربعني ة اخلاصة بلوجستيالشؤون ال

 
  wifi2internet :كلمة السرّ  WiFi( :guest_internet( ةفي المنظم الشبكة الالسلكية

 
  10:00: من الســـاعة يةالصـــباحالفرتة . أكتوبر/تشـــرين األول 18اجلمعة  - 14ثنني : اإلالجلســاتموعد ومكان انعقاد 

السادسة واألربعني ق أعمال الدورة . وسُتعلّ 18:00إىل الساعة  15:00بعد الظهر: من الساعة فرتة و  13:00إىل الساعة 
 اتســــــتُعقد مجيع اجلللالحتفال بيوم األغذية العاملي. و  أكتوبر/تشــــــرين األول 16صــــــباح يوم  للجنة األمن الغذائي العاملي
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املخصـــــــــصـــــــــة  لســـــــــة"اجلباســـــــــتثناء  منظمة األغذية والزراعةمن ، A الطابق الثالث، املبىن-العامة للجنة يف القاعة الكربى 
 ، الطابق األول.Aاجلمعة يف القاعة احلمراء، املبىن  يوم اليت ستعقد صباح "لشبابل
 

ورة دالصــــــــــــفحة اإللكرتونية لل: يرجى زيارة الســــــــــادســــــــــة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالميمعلومات عن الدورة 
األعمال  وثائق الدورة مبا يف ذلك جدولاخلاصـــة ب روابطاللالطالع على  الســـادســـة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

اأ الدورة على هذه الصـــــــــفحةاملتعلقة بواجلدول الزمين ومعلومات عن األحداث اجلانبية. وســـــــــُتنشـــــــــر آخر األخبار    ،يضـــــــــً
ة فقط، الصــــــفحة متاحة باللغة اإلنكليزيوعروضــــــهم ووثائق املعلومات األســــــاســــــية اإلضــــــافية. ( احملاورينمبا يف ذلك أمساء 

 ).األصليةلغتها والوثائق ب
 

اعل ، يف دورهتا الســــادســــة واألربعني، الفرصــــة إلقامة حوار وتفاللجنةتتيح  :ضـــبط الوقت والمشـــاركة الرفيعة المســـتوى
) ن ذلكم يرجى من السادة املندوبني توخي اإلجياز يف مداخالهتم (ال تتعدى مدهتا ثالث دقائق أو أقلّ جمديني. ولذلك، 

واحلرص على أن تكون متصـلة بالبند قيد النقاش. ومن غري احملّبذ إلقاء بيانات رمسية ُمسـهبة. وسـُيسـتعان بنظام اإلشـارات 
لثالث خصــــص هلم. وبإمكان املندوبني الذين تتعدى مدة بياناهتم االضــــوئية ملســــاعدة املندوبني على التحّكم يف الوقت امل

لنشـــــــرها ضـــــــمن القســـــــم اخلاص بالبيانات على الصـــــــفحة  cfs@fao.org إىل دقائق إرســـــــاهلا بواســـــــطة الربيد اإللكرتوين
إلقاء أحد الوزراء  ). ويف حالاألصــلية لغتها(ب (اللجنة) ياإللكرتونية للدورة الســادســة واألربعني للجنة األمن الغذائي العامل

أو وزراء دولة (أو من يقابلهم) بيان إحدى الدول األعضاء، فإ�م سُيعطون األولوية على قائمة املتحدثني  أو نواب الوزراء
 شرط إبالغ األمانة مسبًقا بذلك خطًيا.

 
وســــــائل التواصــــــل  ربع التواصــــــل عند cfs46# ع (هاشــــــتاغ)يرجى اســــــتخدام عالمة املرب: وســـــائل التواصـــــل االجتماعي

وص واألربعني للجنة خبصــــــ الســــــادســــــةدليل الدورة ، ميكن االطالع على وللمزيد من التفاصــــــيل هبذا الشــــــأن االجتماعي.
 .اإللكرتونية للدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العامليالصفحة على وسائل التواصل االجتماعي املتاح 

 
الرامية إىل جعل اجتماعات األمم  الزرقاء" املنظمةمبادرة "خضـــــــــرنة مع  امتاشـــــــــيً : لجنة األمن الغذائي العالمي خضـــــــرنة

يع الوثائق مبا أن مج واألربعون للجنة مقتصـــــدة يف اســـــتخدام الورق الســـــادســـــةاملتحدة أكثر مراعاة للبيئة، ســـــتكون الدورة 
ة الســـــــــادســـــــــة دور الصـــــــــفحة اإللكرتونية للنســـــــــخة مطبوعة، يرجى االطالع على جتم إىل ويف حال احت .امتاحة إلكرتونيً 

نبعاثات االعوض ســـــــــــتُ . و أي أثر على املناخكون للجنة لن يو ملزيد من التفاصـــــــــــيل.  عامليواألربعني للجنة األمن الغذائي ال
تفاقية األمم التابعة ال احلياد املناخي اآلن منصـــة مســـامهات يفوســـفرهم جًوا من خالل لمندوبني النامجة عن التنقل احمللي ل
 .غري املناخاملتحدة اإلطارية بشأن ت

  

http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/en/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/en/
mailto:cfs@fao.org
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/en/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/en/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs46/en/
file://hqfile4/ES/CFS/CFS-45th/Documents/2018_45_Inf_2_Annotation%20of%20the%20Provisional%20Agenda/%E2%80%A2%09https:/unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now
file://hqfile4/ES/CFS/CFS-45th/Documents/2018_45_Inf_2_Annotation%20of%20the%20Provisional%20Agenda/%E2%80%A2%09https:/unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now
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 جدول األعمال التفصيلي
 

 املسائل التنظيمية -أّوًال 
 

جلنة  م تعينييتجدول أعمال الدورة الســادســة واألربعني للجنة وجدوهلا الزمين، وســ اعتمادعضــوية اللجنة و  يجري تأكيدســ
 الصياغة.

 وثائق المعلومات األساسية:
 

• CFS 2019/46/1/Rev.1 – املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي جدول األعمال 

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

• CFS 2019/46/Inf.2/Rev.1 - الية)(الوثيقة احل دليل الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 
 

، تداعياهتا الســياســاتية يف ســياق أهداف 2019حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  -ثانًيا
 التنمية املستدامة

 
مليون نسمة  820كان أكثر من ،  2019والتغذية يف العامل لعام األمن الغذائي  وفقا آلخر التقديرات الواردة يف تقرير حالة

يف املائة من ســكان العامل. ويتضــح من خالل إلقاء نظرة  11أي ما يعادل قرابة  2018يف العامل يعانون من اجلوع يف عام 
مليارات نســـــمة،  1.3يف املائة من ســـــكان العامل أو  17.2شـــــاملة أكثر لنطاق انعدام األمن الغذائي مبا يتخطى اجلوع أّن 

كافية. و ية لون بانتظام على أغذية مغذالغذائي مبســـــتويات معتدلة، مما يعين أ�م مل يكونوا حيصـــــقد عانوا من انعدام األمن 
مل ســـــكان العامل املتأثرين مبســـــتويات معتدلة من انعدام األمن الغذائي باإلضـــــافة إىل أولئك الذين وإذا ما ّمت احتســـــاب جمُ 

 نسمة.  )2يعانون من اجلوع، يصبح اجملموع املقّدر أعلى من ملياري (
 
عامل لعام والتغذية يف الاألمن الغذائي  حتديث بشـــــــــأن التداعيات الســـــــــياســـــــــاتية حلالة إعطاء عن فضـــــــــًال إّن هذه الدورة، و 

رفع و  لتبادل وجهات نظرهممن املشــــــــاركني روما وغريهم  توجد مقارها يف، ســــــــتوفر فرصــــــــة لرؤســــــــاء الوكاالت اليت 2019
من أهداف التنمية  2إدراج اللجنة يف عملية تســـــــــريع وترية التقدم باجتاه اهلدف صـــــــــياهتم بشـــــــــأن كيفية املضـــــــــي قدًما و تو 

 املستدامة.
 

دة، ورئيس جلنة : األمني العام األمم املتحهميأو مندوبمتحدثني اليت ســيلقيها ما يلي من  بالبياناتالدورة  وف ُتســتهلّ وســ
األمن الغذائي العاملي، واملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة)، ورئيس الصــــندوق الدويل للتنمية الزراعية (اإليفاد)، 

للجنة التابع  ع املســــــــــــــتوىياللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفواملدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي (الربنامج)، ورئيس 
 .األمن الغذائي العاملي
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تداعيات مع إبراز ال 2019حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  م عرض بشــــــــــــــأن تقرير، ســــــــــــــيقدَّ البياناتوعقب 
 ذات الصلة. وبعد ذلك، تتاح الفرصة للمندوبني للقيام مبداخالت. سياساتيةال
 
 واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجه يف التقرير النهائي.ض و سُيحال ملخص عن العر و 
 

 المعلومات األساسية: وثيقتا
 

• 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: -ثالثًا

 
أصـــــحاب املصـــــلحة يف جلنة  إشـــــراكهو  دف من هذا البند من جدول األعمالإن اهل

أهداف  تنفيذ يف جمالاألمن الغذائي العاملي يف نقاش بشــــــــــــأن "املمارســــــــــــات اجليدة" 
ات دالتنمية املســــتدامة، واســــتكشــــاف الســــبل اليت ميكن للجنة من خالهلا معاجلة احملدّ 

 بنجاح. 2030خطة عام حتقيق التقدم احملرز يف  تؤدي إىل إبطاءالنظامية اليت 
 

 جلسةالمجريات 
 

 :إىل ثالثة أجزاء اجللسةسُتقسم هذه 
 

فيها  طتســلّ  ،باحلق يف الغذاء ةلألمم املتحدة املعني ةاخلاصــ ة، املقرر Hilal Elver هبا الســيدة تديلكلمة رئيســية  -ألف
 أهداف التنمية املستدامة"؛ زمن احلق يف الغذاء يف إعمالللتقرير "الضوء على النتائج الرئيسية 

ئلة احلضــور على أســ إدارة األمم املتحدة للشــؤون االقتصــادية واالجتماعيةجلســة أســئلة وأجوبة، جييب فيها ممثل  -باء
 ف التنمية املستدامة يف نيويورك؛اهدبشأن أقمة مؤمتر البشأن نتائج 

ملي. وســـيكون ضـــمن ايديرها الســـيد أمري عبد اهللا، نائب املدير التنفيذي لربنامج األغذية العللخرباء حلقة نقاش  -جيم
اسي الرفيع من بني البلدان اليت قدمت استعراًضا وطنًيا طوعًيا يف املنتدى السياثنني ممثالن عن بلدين اخلرباء فريق 

نظر  ، وممثل عن املنتدى االقتصـــــــــادي العاملي إلبداء وجهةمن آلية اجملتمع املدين التابعة للجنةاملســـــــــتوى، وُحماور 
 القطاع اخلاص.

تفاعلي ، إىل جانب أســــــئلة/تعليقات احلضــــــور املوجهة عرب التطبيق الالنقاشوســــــتســــــاعد األســــــئلة التالية وغريها يف توجيه 
"Slido." 
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 وكيفإىل اســـــــــرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية اخلاصـــــــــة بكم،  2030 خطة عامها تما هي التحوالت اليت جلب -1
قاتكم يف جمال عاللدعم مشــاريعكم/ لجنة وتوصــياهتاخلاصــة بالبشــأن الســياســات ا اخلطوط التوجيهيةاســتخدمتم 

 ؟التعاون

ما هي التحديات اليت ف". الركب متخلًفا عنعدم ترك أحد مبدأ " 2030من املبادئ الرئيسية املعتمدة خلطة عام  -2
دكم/جمموعتكم، بلاألربع املقبلة، عند ترمجة هذا املبدأ إىل إجراءات ملموســــة لفائدة الســــنوات ، يف مقد تعرتضــــك

 وكيف ينبغي معاجلتها؟

 ، باملناخ مؤمتر القمة املعينو هل ميكن أن تؤثر االجتماعات األخرى، مثل املنتدى الســـــــــياســـــــــي الرفيع املســـــــــتوى،  -3
 ؟بالعكسو  على جلنة األمن الغذائي العاملي،

 
 .إىل جلنة الصياغة إلدراجه يف التقرير النهائي هليُيحسملخص املناقشات و  سالرئي يتلوسو 
 

 االحتفال باليوم الدويل للمرأة الريفية -رابًعا
 

أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول. ومتثل املرأة الريفية ربع  15ُحتيي هذه الدورة اليوم الدويل للمرأة الريفية يف 
 رة على الصـــــــمود القد، وتعزز اقتصـــــــاداتنا، وتبين تتوىل زراعة قدر كبري من أغذيتناســـــــكان العامل و 

، نائب رئيس الصــــندوق الدويل Cornelia Richterوســــتقّدم بداية الســــيدة . يف وجه تغري املناخ
، نائب املفوض الســــــامي حلقوق اإلنســــــان، مفوضــــــية Kate Gilmoreللتنمية الزراعية، الســــــيدة 

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، اليت ستلقي كلمة مقتضبة تركز فيها على حقوق اإلنسان 
 Sirebara Fatoumataالســـيدة اخلاصـــة باملرأة الريفية. وســـتلي ذلك مالحظات رئيســـية تلقيها 

Diallo، فية (نائب رئيس االحتاد الوطين للمرأة الريFENAFER ًســــة االحتاد الوطين للنســــاء ) يف مايل. وهي أيضــــ ا مؤســــِ
العامالت يف قطاع األمساك ورئيســـــــــــــة ســـــــــــــابقة لالحتاد الوطين للجمعيات التعاونية للُمزارعات يف مايل. ومتارس الســـــــــــــيدة 

Diallo  اء وفتيات أخريات. نســ ، وهي مهارات تنقلها إىلوتربية األمساك يف صــناديق منزلية منتجات قابلة للتســويقزراعة
 وهي تعمل الصـــغريا لالدخار االئتماين الريفي يربط النســـاء والفتيات مبؤســـســـات التمويل نظامً  Dialloووضـــعت الســـيدة 

 .األمساك لفتيات الريفيات الصغريات وأطفال صيادياتعزيز تعليم على 
 

قيق ، ســـــتتاح للمندوبني فرصـــــة طرح أســـــئلة تتعلق بالتحديات اليت تواجهها املرأة الريفية يف عملية حتوبعد الكلمة الرئيســـــية
 وأسرهتا وجمتمعها. لذاهتااألمن الغذائي والتغذية 

 
 .إىل جلنة الصياغة إلدراجه يف التقرير النهائي هليُيحسملخص املناقشات و  سيتلو الرئيسو 
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 النظم الغذائية والتغذية -خامًسا
 

مبا يف ذلك العملية  ،التأكيد على أمهية التغذية يف النظم الغذائية العاملية واإلقليمية والوطنيةهو ، الدورةإن اهلدف من هذه 
ء الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشــأن النظم الغذائية والتغذية. وســُيخصــص جز  اخلطوط التوجيهية وصــعاملتواصــلة ل

 .تقرير مرحلي بشأن متابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذيةلالطالع على أيًضا  الدورةمن 
 

 التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية حنو إعداد اخلطوط (أ)
 

لوقت احلايل، يف ا البلدانســــوء التغذية أحد أكرب التحديات اليت تواجهها  يعدّ 
ما يتطلب اختاذ إجراءات عاجلة ملعاجلة آثارها الســــلبية. ومن املتوقع أن تؤدي 

 طوطخالعملية الســـــياســـــاتية اليت تقودها جلنة األمن الغذائي العاملي إىل وضـــــع 
توجيهية طوعية بشـــــــأن النظم الغذائية والتغذية، من شـــــــأ�ا أن توفر توجيهات 

الســــــياســــــات واالســــــتثمارات والرتتيبات املؤســــــســــــية  يف جمالدلة األقائمة على 
 .سوء التغذية جبميع أشكالهالفعالة ملعاجلة 

 
احلالة  يف العمل الرئيســــي الذي يســــاهمالغذائية النظم الغذائية واخليارات  وتعدّ 

اح اقرت  هو الطوعيــة اخلطوط التوجيهيــة. واهلــدف من لتغــذويــة لألشــــــــــــــخــاصا
غذائية صحية. وترنو  طأمنامن اتباع تغيريات يف السياسات واملؤسسات والسلوكيات تُعزز النظم الغذائية املستدامة وُمتّكن 

 تالتشتّ ظم الغذائية و جلة تعقيد النهذه التغيريات إىل املسامهة يف تنفيذ اإلجراءات املنسقة عرب قطاعات متعددة بغرض معا
 تدامة.املتعلقة باالس تلك، والتطرق يف نفس الوقت إىل التحديات االجتماعية والبيئية و يف جمال السياسات

 
ن الغذائي الطوعية للجنة األم اخلطوط التوجيهيةباإلضــــــــــافة إىل تقدمي حتديث عن عملية التشــــــــــاور بشــــــــــأن هذه الدورة، و 

العاملي، ســــتوفر فرصــــة ملناقشــــة ســــبل تعزيز اســــتخدامها/اســــتيعاهبا مبجرد إقرارها يف الدورة الســــابعة واألربعني للجنة يف عام 
 الســـياســـات واحلوار بني خمتلف املؤســـســـات والقطاعات اليت تشـــكل جزًءا  املواءمة بنيتعزيز . ويتضـــمن ذلك ســـبل 2020

 يها.فغذائية وتؤثر من النظم ال
 

 الجلسةمجريات 
 

 :ينأإىل جز  اجللسةسُتقسم هذه 
 

لغذائية النظم ابرئيســة جمموعة العمل املفتوحة العضــوية املعنية  ،(ســويســرا) Liliane Ortegaســتقدم الســيدة  -ألف
حملة عامة  تعطيوســـــــ النظم الغذائية والتغذيةالطوعية بشـــــــأن  اخلطوط التوجيهيةمعلومات حمّدثة عن  ،والتغذية

 .الدورة السادسة واألربعني للجنة انعقاداليت جرت قبل  املسامهات الواردة خالل املشاورات اإلقليميةعن 

 
  التنميــــــــة املســــــــــــــــتــــــــدامــــــــةمن أهــــــــداف  2 دفاهلــــــــ

 القضــــــــــــــــــــاء  - 1ودعم اهلـــــدف  )2-2(املقصــــــــــــــــــــد 
 الصــــــــــــــــحـة اجليـدة والرفـاه،  - 3على الفقر، واهلـدف 

املســـــــــــــــاواة  - 5التعليم اجليد، واهلدف  - 4واهلدف 
املياه النظيفة والنظافة  - 6بني اجلنســــــــــــــــني، واهلدف 

العمل الالئق ومنو االقتصاد،  - 8الصحية، واهلدف 
 احلــــد من أوجــــه عــــدم املســــــــــــــــــــاواة،  - 10واهلــــدف 
 املسؤوالن.  االستهالك واإلنتاج - 12واهلدف 
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وارات عن احلأمني "، David Nabarroيديرها الســـــيد  للخرباء وســـــيكون اجلزء الثاين يف شـــــكل حلقة نقاش -باء
اإلقليمية  من ممثلني عن املنظمات فريق اخلرباءتألف ملنتدى االقتصـــــــــــــادي العاملي. وســـــــــــــييف ا" النظام الغذائي

؛ ويلي الذين ســيجيبون على األســئلة التوجيهية التالية واملؤســســات املالية وقطاع التجزئة واألوســاط األكادميية
 ذلك مداخالت احلضور.

ســتدامة مة ظم غذائين وضــعهم يف اتقدمي أمثلة حمددة عن التدخالت املنســقة عرب القطاعات اليت تســ -1
 ؛أمناط غذائية صحية ضمانإىل حتسني التغذية و  تؤدي

ية ان االتساق بني تدخالت اجلهات الفاعلة الرئيسالقائمة ولضمحملة عامة عن القيود الرئيسية  إعطاء -2
 املشاركة يف النظم الغذائية وسياساهتا؛

لتشجيع على لتبادل األفكار بشأن نوع اإلجراءات الالزمة على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية  -3
الطوعية بشـــــــــــأن النظم الغذائية والتغذية، مبجرد إقرارها يف الدورة الســـــــــــابعة  اخلطوط التوجيهيةاعتماد 

 واألربعني للجنة.
 
 .إىل جلنة الصياغة إلدراجه يف التقرير النهائي هليُيحسملخص املناقشات و  سيتلو الرئيسو 
 

 املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية ملتابعةمرحلي رير تق (ب)
 

املؤمتر الدويل  خالل ،والزراعة ومنظمة الصــــــــــــــحة العاملية التزمت منظمة األغذية
ســـــــــــــوء ، هبدف القضـــــــــــــاء على اجلوع وعلى 2014يف عام  الثاين املعين بالتغذية

 ا يف إعالن روما عن التغذية عن رؤية مشـــــــــــــرتكةت، وعربّ التغذية جبميع أشـــــــــــــكاله
ا على إطار عمل طوعي لتحقيق هذا اهلدف. ويف ا أيضـــــــــــً تللعمل العاملي. واتفق

تعقد   صيص فرتة زمنية يف دورهتا السنوية اليت، وافقت اللجنة على خت2016عام 
ؤمتر الدويل املكل ســــــنتني ملناقشــــــة التقدم احملرز يف تنفيذ ســــــياســــــات وإجراءات 

ة واألربعني للجنة، الدورة الرابعالذي ُعرض خالل اللجنة. وبعد التقرير املرحلي األول ذات الصـــــــــــــلة ب الثاين املعين بالتغذية
 آخر. رًا مرحلًياعة ومنظمة الصحة العاملية تقريستقدم منظمة األغذية والزرا

 
 .إىل جلنة الصياغة إلدراجه يف التقرير النهائي هليُيحسملخص املناقشات و  سيتلو الرئيسو 
 

 وثيقتا المعلومات األساسية:
 

• CFS 2019/46/2 -  املســـــــــودة صـــــــــفر للخطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشـــــــــأن النظم
 الغذائية والتغذية 

• CFS 2019/46/3 -  التقرير املرحلي ملتابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، مبا يف ذلك تنفيذ عقد األمم
 املتحدة للعمل من أجل التغذية

 

 
وخصوصا  التغذية،املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة 

 التنمية املستدامةمن أهداف  2 دفاهل
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 التوّسع احلضري والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية -سادًسا
 

نتائج حدثني اثنني للجنة ُعقدا خالل الفرتة الفاصــــــلة  اجللســــــةهذه  ســــــتعرض
ن حيث األمن ملتوّسع احلضري والتحول الريفي ا تأثرياتبني الدورتني بشأن "

على فئات الدخل الدنيا" و"تشجيع مشاركة وعمالة الشباب الغذائي والتغذية 
 ."والنساء يف النظم الغذائية عرب احملور الريفي واحلضري

 
 الجلسةمجريات 

 
ع احلضـــــــــري والتحول الريفي  العمل من أجل ســـــــــارم مّيســـــــــر ،(هولندا) Hans Hoogeveen ســـــــــيقدم الســـــــــيد "التوســـــــــّ

 ويلي ذلك مداخالت احلضور. ؛على األمن الغذائي والتغذية" نتائج هذين احلدثني ماوانعكاساهت
 
 .إىل جلنة الصياغة إلدراجه يف التقرير النهائي هليُيحسملخص املناقشات و  سالرئي يتلوسو 
 

 :المعلومات األساسية وثيقة
 

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

 
الشـــراكات املتعددة أصـــحاب املصـــلحة لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتســـينهما يف إطار  -سابًعا

 2030خطة عام 
 

بني أصـــــحاب املصـــــلحة املتعددين  ما الشـــــراكات يف من املتوقع أن تضـــــطلع
بأكملها،  2030بدور هام يف متويل األمن الغذائي والتغذية، ويف خطة عام 

من خالل االســــــــــــــتفادة من أموال إضــــــــــــــافية مبا يف ذلك األموال املتأتية من 
 القطاع اخلاص واملنظمات اخلريية.

 
 عددين ما بني أصــحاب املصــلحة املت يفالفعالة املعارف واســتخالص الدروس بشــأن الشــراكات على  اجللســةوســرتكز هذه 

ن الغذائي متويل األمهو تســـــــــليط الضـــــــــوء على ما جيعل الشـــــــــراكات فعالة يف  اجللســـــــــة. واهلدف من على نطاقات خمتلفة
 ددة على املســتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، فضــال عن النهج العملية املتبعة ملواجهة التحديات احمل والتغذية وحتســينهما

 .ماليت تعرتضه
 

 الجلسةمجريات 
 

 
 واهلدف ،التنمية املستدامةمن أهداف  2 دفاهل

  مدن وجمتمعات حملية مستدامة - 11

 
أهـداف التنميـة املســــــــــــــــتـدامـة املتعلقـة بـاألمن الغـذائي 

من أهداف التنمية  2اهلدف والتغذية وخاصــة عالقة 
عقد الشــــــــــــراكات لتحقيق  -17باهلدف املســــــــــــتدامة 

 أل
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 :ينأإىل جز  اجللسةسُتقسم هذه 
 

 يف ديرية العامة للتنمية والتعاونلمل، املدير العام Willem Olthofســـــــــيلخص املتحدث الرئيســـــــــي، الســـــــــيد  -ألف
أصــــــحاب الشــــــراكات بني "بشــــــأن  2018لعام فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى  نتائج تقريراملفوضــــــية األوروبية، 
 اليت ُعرضــــــــــــت " 2030لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتســــــــــــينهما يف إطار خطة عام  املصــــــــــــلحة املتعددين

 الدورة اخلامسة واألربعني للجنة. يف

ة املتعددين أصحاب املصلحبني شراكات العن خمتصرة قدم حملة عامة جمريات اجللسة وسيسيستعرض املنسق  -باء
، النقاش ملنبثقة عناعلى األســئلة املتعلقة بالقضــايا الرئيســية  الردّ  فريق اخلرباءأعضــاء يطلب من ســاملختارين، و 

 :الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددينأفضل لكيفية تفعيل فهم  اكتسابوذلك هبدف 

ربتكم ؟ وماذا ميكننا أن نتعلم من جتاخلاص بكم املتعددينبني أصحاب املصلحة  ةالشراكل كيف ُمتوَّ  -1
 من حيث آليات التمويل املبتكرة؟

متويل  بكم من حيث ةاخلاصــــ بني أصــــحاب املصــــلحة املتعددين ةالشــــراكما هي الفوائد اليت حققتها  -2
 ؟األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما

املصـــــلحة العامة (مقابل  بني أصـــــحاب املصـــــلحة املتعددين ةالشـــــراكختدم كيف ميكنكم ضـــــمان أن  -3
 وما هي الدروس اليت ترغبون يف تبادهلا معنا؟مصلحة أعضائها)؟ 

اخلاصـــــة بكم يف  بني أصـــــحاب املصـــــلحة املتعددين ةشـــــراككيف تســـــاهم عوامل احلوكمة الداخلية لل -4
 التوترات املمكنة بني( بني أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة املتعددين اتالشـــــــــراكمواجهة التحديات اخلاصـــــــــة ب

يها ميكنكم إطالعنا علالت)؟ وهل لديكم جتربة ما وتكاليف املعام توازن القوىالشـــــــركاء وأوجه عدم 
 ؟بني أصحاب املصلحة املتعددين اتالشراك تفعيلتكون مفيدة ل قد

 
 .إىل جلنة الصياغة إلدراجه يف التقرير النهائي هليُيحسملخص املناقشات و  سيتلو الرئيسو 
 
 :المعلومات األساسية يقتاوث
 

• 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
 2030ة وحتسينهما يف إطار خطة عام لتمويل األمن الغذائي والتغذياملصلحة املتعددين 
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 الُنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة  -ثامًنا
 

ة اإليكولوجية الُنهج الزراعي"تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى بشــــــأن ل يشــــــكّ 
 ز األمنلتعزيمســـــــــتدامة من أجل زراعة ونظم غذائية  النهج املبتكرة وغريها من

أســــــــــــــاس هذا البند من جدول األعمال. واهلدف من هذه  "الغذائي والتغذية
هو إتاحة الفرصـــــة للجلســـــة العامة ملناقشـــــة النتائج والتوصـــــيات ذات  اجللســـــة

الصــلة بالســياســات العامة الواردة يف التقرير وإســداء توجيهات بشــأن القضــايا 
الغذائي   ســـــــــــياســـــــــــات جلنة األمناليت يتعني معاجلتها أثناء عملية التقارب بني

 العاملي اليت ستبدأ يف الدورة السادسة واألربعني للجنة.
 

 الجلسةمجريات 
 

 :ينأإىل جز  اجللسةسُتقسم هذه 
 

ســـــــيعرض . و اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســـــــتوىرئيس ، Patrick Caronالتقرير الســـــــيد ســـــــيقدم  -ألف
فريق قرير عن نتائج تعامة حملة فريق مشــــــروع فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى،  ، قائدFergus Sinclair الســــــيد
جلنة األمن  يف التقارب بني السياساتعلى عملية  مع الرتكيز بوجه خاص على االنعكاسات وتوصياته اخلرباء

 الغذائي العاملي. وستتاح الفرصة للمندوبني لطرح األسئلة بشأن نتائج التقرير.

 بناًء على هذه األسئلة التوجيهية: ك نقاش مع احلضور يديره ميّسروسيعقب ذل -باء

ما هي قضـــايا الســـياســـات ذات األولوية اليت يتعني معاجلتها أثناء عملية التقارب بني ســـياســـات جلنة  -1
 األمن الغذائي العاملي؟

خلرباء الرفيع افريق قضـــــايا الســـــياســـــات هذه بالكامل يف التوصـــــيات املقدمة يف تقرير  متت معاجلةهل  -2
 ؟املستوى

 ؟توىفريق اخلرباء الرفيع املسهل هناك أي قضية من قضايا السياسات املهمة مل ُتذكر يف تقرير  -3
 

قرير إىل جلنة الصـــــياغة إلدراجه يف الت يلهُيحســـــملخص هذا البند من جدول األعمال و  سالرئي يتلوســـــ، املناقشـــــات وعقب
 .النهائي

 
 األساسية:المعلومات  يقتاوث
 

• 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 

 
 التنميـــة املســــــــــــــــتـــدامـــةمن أهـــداف  2 دفاهلـــيـــدعم 

املياه النظيفة والنظافة  -6دف اهلويســـــاهم يف حتقيق 
العمل الالئق ومنو االقتصــــاد،  -8الصــــحية، واهلدف 

الصناعة واالبتكار واهلياكل األساسية،  - 9واهلدف 
االســــــــــــــــتهالك واإلنتــاج املســــــــــــــــؤوالن،  -12واهلــدف 
 احلياة يف الّرب. -15واهلدف 
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• CFS 2019/46/Inf.17 - ) بشأن الُنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها  )2019تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى
 من أجل زراعة ونظم غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية  النهج املبتكرة من

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

 
من األغذية يف العامل، وُحتسن  يف املائة 80نتج الزراعة األسرية أكثر من تُ 

النظم و صـــــــــــون التنوع البيولوجي االســـــــــــتدامة البيئية وتيف الوقت نفســـــــــــه 
. ويبين عقد األمم املتحدة للزراعة األســــــــرية، الذي وجتددها اإليكولوجية

، على جناح الســـنة الدولية للزراعة األســـرية يف 2028إىل  2019من  تدّ مي
ا يتعلق م عة والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية مها وكالتا األمم املتحدة الرائدتان يف. ومنظمة األغذية والزرا2014عام 

العقد من تركيز جهود اجملتمع الدويل على العمل بشــــــكل مجاعي هذا . وســــــُيمّكن 2019بالعقد الذي أُطلق يف مايو/أيار 
  سرية.يئة بيئة مواتية للزراعة األعلى تصميم سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية شاملة وتنفيذها من أجل هت

 
 بشــــــــــأن توصــــــــــياتالو توجيهية الطوط الزراعة األســــــــــرية" وهي حزمة تتكون من اخل"حزمة  جرى إعدادولالحتفال بالعقد، 

 :غريةأصحاب احليازات الصيت اعتمدهتا اللجنة للرتكيز على السبل العديدة ال برازإللجنة اخلاصة بال اتسياسال
 

 الغذائي العاملي بشأن الزراعة األسريةحزمة جلنة األمن 
 

 

 

 

اخلطوط التوجيهيــــــة 
ـــــة بشــــــــــــــــــأن  الطوعي
احلوكمة املســــــــــــــؤولة 

 حليازة األراضي

املبـــادئ اخلـــاصـــــــــــــــــة 
تثمـــــــارات  بـــــــاالســــــــــــــ

نظم املســــــــــــــؤولـــة يف 
 األغذيةو الزراعة 

أصــــــــــــــحـــــاب ربط 
 احليازات الصــــــغرية

 باألسواق

 

   

 اخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل اإلعمال
  املطرد للحق يف غذاء كاف

الــتــنــمــيـــــــة الــزراعــيـــــــة 
املســــــــــتدامة لتحقيق 
األمــــــن الــــــغـــــــذائــــــي 

 والتغذية

مصــــــــــايد اســــــــــتدامة 
ـــــــة  األمســـــــاك وتــــــربــــــي

من األحيــــاء املــــائيــــة 

االســــــــــــــتثمـــــــار يف 
زراعة أصــــــــــــــحاب 
احليازات الصــــــغرية 
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ألمن الغــذائي أجــل ا
 والتغذية

ـــتـــحـــقـــيـــق األمـــن  ل
 الغذائي

 
 الجلسةمجريات 

 
كوســــتاريكا اليت ســــتقدم،   الشــــراكات يف منظمة األغذية والزراعة، شــــعبة، مديرة Marcela Villarrealالســــيدة قدم تســــ

ا  ،بصــــــفتها رئيس اللجنة التوجيهية لعقد الزراعة األســــــرية ة التوجيهية احلضــــــور بناًء على األســــــئلمن ليه مداخالت تعرضــــــً
 التالية:

 
ستخدامها ال دعماللجنة وزيادة اخلاصة بال السياسات يف جمال االستفادة من التوجيهاتكيف ميكن للعقد  -1

 على نطاق أوسع؟

 لمن أجاألخرى مثل عقد العمل لزراعة األســـــــــرية والســـــــــنوات والعقود الدولية عقد اما هي الصـــــــــالت بني  -2
 التغذية، وعقد املياه، وعقد التنوع البيولوجي؟

 
 .إىل جلنة الصياغة إلدراجه يف التقرير النهائي هليُيحسملخص املناقشات و  سيتلو الرئيسو 
 

  2023-2020برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة  -عاشرًا
 

، اليت يديرها رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي، املشــاورات اليت أجريت خالل فرتة اجللســةســتختتم هذه 
لتقييم املستقل، مع ا اومتاشيً ما بني الدورتني بإقرار أول برنامج عمل متعدد السنوات مدته أربع سنوات. 

فز هبا اللجنة حســـتتاح ألصـــحاب املصـــلحة يف اللجنة فرصـــة إبراز أولوياهتم والتفكري يف الطريقة اليت ســـتُ 
 .سوء التغذية جبميع أشكالهعملية حتقيق أهداف التنمية املستدامة، من خالل معاجلة اجلوع و 

 
الدورة اخلامســـة  للتختا للتوجيهات الواردة يف تقييمات اللجنة، ويف تقرير التنفيذ الالحق، ويف املناقشـــات العامة اليت ووفقً 

ء اللجنة األولية اليت قدمها أعضــــا االقرتاحاتلناشــــئة، ُعقدت مناقشــــات بشــــأن واألربعني للجنة بشــــأن القضــــايا احلرجة وا
. ويتســـم املشـــروع الناشـــئ عن 2019واملشـــاركون يف االجتماع املفتوح األول لربنامج العمل املتعدد الســـنوات يف أوائل عام 
 ةاملوارد الالزم ا أربع ســــــــنوات تراعيبرنامج العمل املتعدد الســــــــنوات بالشــــــــمولية والواقعية، ويقرتح خطة اســــــــرتاتيجية مدهت

 .والقدرة على حشد املواردلتنفيذه 
 

 الجلسةمجريات 
 

 سيقدم رئيس اللجنة برنامج العمل املتعدد السنوات وسيدعو إىل القيام مبداخالت بناًء على األسئلة التوجيهية التالية:
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 للجنةات برنامج العمل املتعدد الســـــــــــــنو تعددة الوقائع والتكاملية. كيف يتوافق املحزمة كاملة من املقرتحات  -1
 ؟أولويات جمموعتكممع  2023-2020للفرتة 

ســــنوات برنامج العمل املتعدد الكيف ختطط جمموعتكم، من البداية، للمشــــاركة بنشــــاط يف خمتلف أنشــــطة  -2
 القطري واإلقليمي؟ ينيعلى املستو  األثرمن أجل تعظيم  2023-2020للجنة للفرتة 

ســيتطلب التنفيذ الفعال ملســارات العمل املواضــيعية للجنة شــراكات أوســع مع اجلهات الفاعلة ذات الصــلة  -3
بكـل جمـال من اجملـاالت املواضــــــــــــــيعيـة. ومن هي اجلهـة اليت جيـب أن تتعـامـل معهـا اللجنـة على املســــــــــــــتوى 

 العاملي/اإلقليمي؟
 

على ) CFS 2019/46/6(الوثيقة  برنامج العمل املتعدد الســـــنواتوبعد مناقشـــــة هذا البند، ســـــيعرض قرار اللجنة بشـــــأن 
 العامة إلقراره. الدورة

 
 وثائق المعلومات األساسية:

 
• CFS 2019/46/6 -  2023-2020مشروع قرار بشأن برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  

• CFS 2019/46/7 -  2023-2020برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  

• CFS 2019/46/Inf.18 -  2019-2018التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 
 

رصــــــــــــــد توصــــــــــــــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشــــــــــــــأن الســــــــــــــياســــــــــــــات اخلاصــــــــــــــة  -حادي عشر
 احليازات الصغرية  بأصحاب

 
ميثل أصـــحاب احليازات الصـــغرية أكرب فئة فردية من املزارعني األســـريني وميثلون 

ســــــــــيني إلمدادات الغذاء يف العامل. وعالوة على الدور الرئيســــــــــي املنتجني الرئي
ا، فإ�م يً ا وعاملالذين يضـــــــــــــطلعون به يف ضـــــــــــــمان األمن الغذائي والتغذية حمليً 

عمل احملافظة على فرص المهون أيضـــــا يف جمموعة واســـــعة من الفوائد مثل ايســـــ
 من الفقر وتعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. واحلدّ 

 
الدورة الســـادســـة واألربعني للجنة، ثالث توصـــيات مواضـــيعية تتعلق بســـياســـات اللجنة  هذا خالل وســـُيقّيم حدث الرصـــد

يف جمال  التوصـــــياتما يلي  لدعم زراعة أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية. ويف ســـــياســـــاتال يف جمالشـــــاملة  توجيهاتوتُقدم 
 :السياسات

 

   

 
التنمية املســتدامة القضــاء على من أهداف  1دف اهل

العمل  - 8الصــــــــــــــحية، واهلدف  -2الفقر، واهلدف 
احلد من أوجه  -10الالئق ومنو االقتصــــــــاد، واهلدف 

 العمل املناخي.  - 13عدم املساواة، واهلدف 
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ربط أصــــــــــــــحــــــاب احليــــــازات 
  الصغرية باألسواق

التنميــة الزراعيــة املســــــــــــــتــدامـــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق األمـــن الـــغـــــــذائـــي 
والتغـــــــذيـــــــة: أي أدوار للثروة 

 احليوانية؟ 

االســتثمار يف زراعة أصــحاب 
ق لتحقياحليــــازات الصــــــــــــــغرية 

 األمن الغذائي 

 
تخدام باســــــ ما يتعلق املصــــــلحة يفاحلدث إىل التجارب واملمارســــــات اجليدة جملموعة واســــــعة من أصــــــحاب هذا ويســــــتند 

 ا من خمتلف أصـحاب املصـلحة جرى تلخيصـها يف الوثيقةتقريرً  50السـياسـات وتطبيقها. واسـُتلم حوايل بشـأن توصـيات ال
CFS2019/46/Inf.19 " رصـــــد توصـــــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشـــــأن الســـــياســـــات اخلاصـــــة بأصـــــحاب احليازات

 املة اليت أرســـــــلها أصـــــــحاب املصـــــــلحة الك ر". وســـــــتنشـــــــر التقاريالصـــــــغرية: ملخص عن مســـــــامهات أصـــــــحاب املصـــــــلحة
 .اللغة األصليةعلى صفحة الدورة السادسة واألربعني للجنة ب

 
 الجلسةمجريات 

 
نقاش لفريق من اخلرباء ليها ي، جامعة واغننغن، Jan Douwe Van Der Ploegرئيسية للسيد الحظات مب اجللسة ستبدأ

خبري كل   رضعواألوســـاط األكادميية. وســـي آلية اجملتمع املدينو  اإلقليميةان األعضـــاء واملنظمات تألف من ممثلني عن البلدي
ســـــــات اجليدة اليت ، واملمار ققهالتحديات اليت واجهها، والنتائج اليت حلاهتمام خاص  إيالءجتاربه، مع  مشـــــــارك يف الفريق

لى األسئلة احلضور بناًء ع مداخالت منالنقاش  وف يلييف حتقيق نتائج ناجحة. وسمن املتوقع أن تساهم) سامهت (أو 
 التوجيهية التالية:

 
كيف اســتفاد أصــحاب احليازات الصــغرية (مبا يف ذلك النســاء والشــباب) (أو من املتوقع أن يســتفيدوا) من  -1

احلق يف الغذاء ال إعمواملرتبطة ب املتعلقة باألمن الغذائي والتغذيةالتوصـــيات يف جمال الســـياســـات اســـتخدام 
 الكايف؟

تحســني لالتوصــيات يف جمال الســياســات اخلاصــة باللجنة ما هي القيود والتحديات الرئيســية عند اســتخدام  -2
 األمن الغذائي والتغذية يف صفوف أصحاب احليازات الصغرية؟

لجنة بشكل اخلاصة بالالتوصيات يف جمال السياسات ما هي املمارسات اجليدة اليت توصون هبا الستخدام  -3
 ناجح؟

هم اعقد األمم املتحدة للزراعة األســــرية أو تســــ الســــياســــات يف يف جمال هم التوصــــياتاتســــميكن أن كيف  -4
بشـــــــــكل أكرب يف عقد عمل األمم املتحدة بشـــــــــأن التغذية لتحســـــــــني األمن الغذائي والتغذية يف صـــــــــفوف 

 أصحاب احليازات الصغرية، وبالتايل دعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة؟
 
 .إىل جلنة الصياغة إلدراجه يف التقرير النهائي هليُيحسملخص املناقشات و  سيتلو الرئيسو 
 

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

• CFS 2019/46/Inf.20 -  االســــــــــتثمار يف الزراعة القائمة على أصــــــــــحاب احليازات الصــــــــــغرية لتحقيق األمن
 الغذائي والتغذية

• CFS 2019/46/Inf.21 - ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق 

• CFS 2019/46/Inf.22 -  التنميــة الزراعيــة املســــــــــــــتــدامــة من أجــل حتقيق األمن الغــذائي والتغــذيــة: أي أدوار
 احليوانية؟ للثروة

 
 خرىاألسائل امل -ثاين عشر

 
عضــــاء املكتب أباإلضــــافة إىل ، لوالية مدهتا ســــنتانالرئيس القادم للجنة انتخاب مناقشــــة هذا البند،  يجري، يف ســــياقســــ

رية) من إذا كان يتعني تعديل املادة الرابعة (اجملموعة االســتشــا وســيطلب من اللجنة البّت يف مااجلدد وأعضــائهم املناوبني. 
 التقرير النهائي للدورة السادسة واألربعني للجنة.تم اعتماد وسيالالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي. 

 
 وثائق املعلومات األساسية:

• CFS 2019/46/8 -  العاملي تعديل الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي 
• CFS 2019/46/Inf.23 - انتخاب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 
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 أكتوبر/تشرين األول 18 ،احلدث اخلاص للدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي: اجلمعة
 ، القاعة احلمراء13:00 – 10:00الساعة 

 
 
 
 
 
 

احلدث اخلاص لتمكني أصـــحاب املصـــلحة يف اللجنة من املشـــاركة يف هذا  الدورةاملشـــاركون يف الشـــباب  نســـُينظم املندوبو 
 :الثة أجزاءإىل ث اجللسةوسُتقسم للجنة. السادسة واألربعني يف الدورة  احلاضرينحوار منظم مع املندوبني الشباب 

 
 التنمية املستدامة  من أهداف 2 دفاهلاألحداث اجلانبية و و اجلزء األول: أبرز أحداث الدورة السادسة واألربعني للجنة 

 
ون أ�ا بشــأن دورة اللجنة واألحداث اجلانبية مع تســليط الضــوء على البنود اليت يعتقد تعقيباهتمســيقدم املندوبون الشــباب 

 من أهداف التنمية املستدامة. 2ع وترية التقدم، بأكرب قدر من الفعالية، حنو حتقيق اهلدف سُتسرّ 
 

 2023-2020اجلزء الثاين: الشباب وبرنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 
 

املندوبون الشــباب مبناقشــة برنامج العمل املتعدد الســنوات، وخاصــًة مســار العمل املقرتح من يف مســتهّل هذا البند، ســيبدأ 
ارًا حول كيفية ". وسيطرحون أيًضا أفكل يف الزراعة والنظم الغذائيةتشجيع الشباب على املشاركة والعمالشباب واملعنون "

 ما يتعلق مبسارات العمل األخرى املقرتحة. تعميم نظرة الشباب يف
 

  عمل اللجنة يف جمال السياساتاجلزء الثالث: الشباب و 
 

جيهية التوصـــــيات واخلطوط التو "كيف ميكن للشـــــباب دعم تناول  - التايل الســـــؤالاإلجابة على  اجللســـــة حاول هذهســـــت
خذها ؟" وما هي اإلجراءات واخلطوات اليت ميكن أن يتاخلاصــــة بســــياســــات جلنة األمن الغذائي العاملي احلالية واملســــتقبلية

الشـــــباب لضـــــمان اختاذ أصـــــحاب املصـــــلحة الرئيســـــيني يف جمايل األمن الغذائي والتغذية إجراءات الســـــتخدام/تطبيق هذه 
 للجنة بشكل منهجي وفعال؟ التوجيهيةاخلطوط التوصيات و 

 
 نشر على صفحة الدورة السادسة واألربعني للجنة.حلدث وسيُ ذا اا هلوسُيعد املندوبون الشباب ملخصً 

 


