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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة اخلمسون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2022أكتوبر/تشرين األول  10-13

 - 2024موضوع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية لعام 
 مشروع قرارمع 

 
 املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها

 إّن اللجنة:
"موضووووووع تقرير اريق االاف الرايع املاوووووألون املع    من بعنوان  CFS 2022/50/7/Rev.1تنظر يف الوثيقة  (1)

عئيس جلنة ، Gabriel Ferreroمشوووروع قراع" على مو ما قّهماا الاووويه مع  – 2024الغذائي والألغذية لعام 
 ؛ا من الغذائي العاملي

 وتطلب من اريق االاف الرايع املاوووووووووووووووألون املع    من الغذائي والألغذية الألابع للجنة إعهاي الهعا وووووووووووووووة الألالية (2)
ة وشووووووووة  احلضوووووووورية من غذا يقيق ا من الغذائي والألغذية يف  وووووووويا  احلضووووووووري "تعزيز النظم الغذائية   بشوووووووو ن

 ؛2024وتقهمياا يف عام الألحضر والألحول الريفي" 
من تقرير اريق االاف الرايع املاووألون املع    من الغذائي والألغذية  2028عام  ناوو ةوتطلب إيعاج موضوووع  (3)

 (.2027-2024برانمج العما املألعهي الانوات املقةا )للفرتة  يف
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ع  لتحقيق األمن الغذائي والتغذية احلضرررررية وشررررب  احلضرررررية الغذائية النظم تقوية يف سررررياق التوسرررر 
 احلضري والتحو ل الريفي

 
 ا  اس املنطقي

 
مو ا وووأل هامات غ  ر حضووورية منو الألحضووور مقرتانت بألغيج وذاة ا وووألعمال ا عاضوووي الزعاعية يف املناطق الشوووة   إنّ  -1

ا من ض ضوورية عن مغووايع إمهايات ا  ذية ما يعرّ يؤيي شووياتا اشووياتا إو حهوص "اغووا ذغرايف" للمناطق احليعتا للربح 
امألهاي الألواصوووووووووووووووا ب  املناطق  على يف ظا عهم وذوي ختطيط خاص  لنظم الغذائيةو . الغذائي والألغذية إو خماطر غ ل

يألزايه بيع ا  ذية العالية الألجايز وا ألاال اا يف معظم املرا ز احلضرية، يف ح  يألم إمهال املألاذر احمللية  واحلضرية،الريفية 
 والألغذية. اليت توّار ا  ذية الغحية والطازذة أب عاع مياوعة مع ما لذلك من آاثع  لةية على ا من الغذائي 

ا ل  آاثع إجيابية الزعاعة احلضووورية وشوووة  احلضووورية خي وتُعألل -2  احلّيز وذوية الغذائية، ا مناط تنوع على حمألملةاعتا مامت
 الهعم من  لقليا احلضوووورية وشووووة  احلضوووورية الزعاعة يظى ذلك، ومع. احمللية اجملألمعات ومتك  اجملألمعي والعما احلضووووري،
والقيمة الاوووووووووقية ل عاضووووووووي من  ناطق احلضووووووووريةامل يف املطةقة احلالية اللوائح يهّ  من ذلك بهالت و . املهن معظم يف احلكومي

 الفرص املألاحة غمام اإلنألاج احمللي. 
املناطق احلضوووووووورية، ال بّه من مواذاة  غن حوايل الاووووووووأل  يف املائة من  ووووووووكان العاف يعيشووووووووون حاليتا يفونظرتا إو  -3

ع احلضووووووري  ملقاعنة الةناف على مو غاضووووووا" يف غعقا   مع الألحّول الريفي من غذا "إعاية الألحهايت اليت يطرحاا الألو ووووووّ
وأتثج تغج املناخ والنزاعات. غما ا زمة الغذائية احلالية املألعهية الطةقات على ماألون العاف األهل على  19-ذائحة  وايه

الألغوووووووهي للفقر وعهم املاووووووواواة، وبناف القهعة على الغوووووووموي  ن حيثم غمهية الةعه اإلقليمي للنظم الغذائية وعلى إمكاانت 
 واإليماج االذألماعي، وتشجيع  ةا العيش املاألهامة.

 
 ا ههاف والنألائج املألوقعة

 
يألم ا اهلهف من ماوواع العما يف إع وواف ةموعة من الألوصوويات يف ةال الاوويا ووات بشوو ن تعزيز النظم الغذائية  -4

مع مجلة  2احلضرية وشة  احلضرية يف  يا  الألحّضر والألحول الريفي، بوصفاا و يلة عئياية لألحقيق عؤية اللجنة واهلهف 
 .11و 10و 1 من غههاف الألنمية املاألهامة ا خرن مبا اياا ا ههاف

تكون توصوويات اللجنة يف ةال الاوويا ووات بشوو ن النظم الغذائية احلضوورية وشووة  احلضوورية يف  وهناك تغووّوع يف غن -5
الاووووووويا وووووووات املناوووووووقة ل من الغذائي والألغذية عل خمألل  املناطق الريفية  تشوووووووجعّ  ،اة مو العماوموذّ  ةز شوووووووكا وثيقة مر ّ 

 ا. موالروابط القائمة بيناامل أللف  الريفي واحلضري   ات احملهية للاياقاالحألياذ راعيةت واحلضرية وشة  احلضرية م
اريق االاف الرايع املاووووووألون املع    من تقرير  و وووووووف ياووووووألع  ماوووووواع العما  لنألائج والألوصوووووويات املنة قة عن -6

 املوضوع. و وف يألناول الألقرير ا  الة الرئياية الألالية: هذا حول الغذائي والألغذية



3 CFS 2022/50/7/Rev.1 

 

ميكن ذعا النظم الغذائية احلضوووورية وشووووة  احلضوووورية غ  ر إنغووووااتا وتواارتا للجاات الفاعلة اياا ومن حيث   ي  -1
 نألائج ا من الغذائي والألغذية؟

 ي  ميكن ذعا  وووووووووال وووووووووا اإلمهايات الغذائية احمللية والعاملية، الرثية و ج الرثية، غ  ر قهعة على الغوووووووووموي  -2
غذية يف الاووووياقات احلضوووورية، وااصووووة للعامل  يف النظم الغذائية يف االقألغوووواي لضوووومان يقيق ا من الغذائي والأل

 الرثي؟  ج
مبا يف  -ما هي الألغّجات اليت يلزم إذراؤها يف الأل طيط احلضوووري لهعم مجيع غبعاي ا من الغذائي بشوووكا غاضوووا  -3

عفتا واملقيم  يف ذلك يعم حقو  اإلناووووووووان والغووووووووفة الفاعلة واال ووووووووألهامة، ال  وووووووويما ل شوووووووو اص ا شووووووووه ضوووووووو
 ماألوطنات  ج عثية؟

 ي  ميكن للحكومات الوطنية والةلهية غن تعزز قهعة املهن والةلهات املن فضووووووووووووة الكربون والشوووووووووووواملة واملكألفية  -4
ذاتيتا إو حه ما والقايعة على الغوووووووووووموي، على املاوووووووووووامهة يف ياووووووووووو  ا من الغذائي والألغذية يف ظا تغّج املناخ 

 ؟19-ذائحة  وايهوا زمات من قةيا 
ما هي الاوويا ووات ا ناووب اليت جيب اعألمايها على امألهاي الألواصووا ب  املناطق الريفية واحلضوورية ملعاجلة قضووااي  -5

ع احلضووووري يف ا عاضووووي اليت  ان  زعاعية  ووووابقتا، واهلجرة إو املناطق احلضوووورية، وتزايه  حيازة ا عاضووووي، والألو ووووّ
 املناااة على املواعي الطةيعية؟

تعزيز ا من الغذائي والألغذية من غذا ي املنااع والألحهايت احملألملة اليت تنطوي علياا ا  ووووووووووووووووا  اإلقليمية ما ه -6
 لاكان املناطق احلضرية؟

 ي  ميكن لهمج الزعاعة الذ ية مناخيتا ومماع ووات االقألغوواي الهائري يف الزعاعة احلضوورية وشووة  احلضوورية غن يعوي  -7
 ع وغن حيّان القهعة على الغموي يف وذ  تغّج املناخ؟مبنااع مناخية مشرت ة على اجلمي

لألحقيق الألحّوالت  يفيز العمليات الشووووووووواملة والشوووووووووفااة والألشووووووووواع يةمن  ي  ميكن إشوووووووووراك املواطن  ومتكينام  -8
 ميكن ضمان الألكاما ب  الُناج املنطلقة من ا على إو ا  فا و لعكس؟ احلضرية، و ي 


