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ويرجى من السادة . من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ من أجل احلّد ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :على العنوان التالي

ME389/A 

A 

 العاملي الغذائي األمن جلنة

 والثالثون  التاسعة ةالدور

 0210 تشرين األول/أكتوبر 02-15 إيطاليا، روما،

  املؤقتاملشروح جدول األعمال 

 

يف متام الساعة  2112تشرين األول /سوف تبدأ دورة جلنة األمن الغذائي العاملي املقرر عقدها يف شهر أكتوبر- 1

وستستمّر ( الفاو) عةيف املقّر الرئيسي ملنظمة األغذية والزرا 2112تشرين األول /أكتوبر 11من صباح يوم االثنني  9:01

 . لاألو نتشري/أكتوبر 21إىل يوم السبت 

 

 املسائل التنظيمية –أواًل 

 

 الزمين لواجلدو لاعتماد جدول األعما (أ)

 عضوية اللجنة (ب)

 تشكيل جلنة الصياغة (ج)

 

 التمهيد للدورة التاسعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي –ثانيًا 

 

 (يؤكد الحقًا)بيان أمني عام األمم املتحدة  (أ)

والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي بيانات رؤساء منظمة األغذية  (ب)

 ورئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى
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 التقارب بني السياسات –ثالثًا 

 

ويتمثل اهلدف . تسعى هذه الدورة إىل مؤازرة دور اللجنة يف التشجيع على مزيد من التقارب بني السياسات- 2

إطار  يفتنظر فيها اللجنة  ياملوائد املستديرة حول السياسات يف التوصل إىل توصيات ملموسة حول السياسات لكمن 

 . لومفّص ححوار مفتو

 

 : السياسات لبحث املوضوعني التاليني لمستديرتان حو نوسُتعقد مائدتا- 0
 

 يالرعاية االجتماعية من أجل األمن الغذائ (أ)

 وتغّير املناخاألمن الغذائي  (ب)

 

 وثائق الدورة

 

 :سُتتاح وثائق الدورة التالية لكّل من املائدتني املستديرتني- 4
 

  وأي نص أو غالف مرافق هلا، عند ( صندوق قرارات)مسودة جمموعة من التوصيات بشأن السياسات

 .صندوق القراراتاحلاجة، لشرح املسّوغ املنطقي ل

  املستوى مشفوعًا بقائمة توصيات مستخرجة حرفيًا من تقرير فريق اخلرباءموجز يعده فريق اخلرباء الرفيع. 

 

الكامل لفريق اخلرباء الرفيع املستوى جزءًا من الوثائق الرمسية بل من الوثائق املرجعية اليت  تقريرالكون يولن - 1

وسيكون التقرير متاحًا بالكامل على املوقع اإللكرتوني لفريق اخلرباء، . خالل مناقشة بنود جدول األعمال سُيستعان بها

 .على أن ُيتاح عدد حمدود من النسخ املطبوعة منه أثناء الدورة

 

 املناقشات – 1القسم 

 

/ وسيكون أحد املقدمني . نان اثنان وحماضران اثندورة التفاعلية رئيس ومقرر ومقدماسوف يكون يف هذه ال- 6

وسُتعّين الوكالة املسؤولة . احملاضرين االثنني خبري من فريق اخلرباء الرفيع املستوى وسيقوم بعرض تقرير فريق اخلرباء

 .احملاضر الثاني/ م عن التحضري للمائدة املستديرة املقدِّ

 

ُيفتح بعد ؛ على أن إىل تقديم عروض احملاضرين سيفتتح الرئيس مناقشات فريق اخلرباء وسيدعو اثنني منو- 7

وجيب أن تكون مداخالت احلاضرين مقتضبة ومرّكزة على املساهمة يف التوصيات الداعية إىل التقريب . ذلك باب النقاش

الرئيسية  وسيقدم الرئيس موجزًا عن النقاط. بني السياسات استنادًا إىل املعرفة وإىل أفضل املمارسات وإىل العرب املستفادة
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تفاعل بّناء وتبادل املعلومات  ثاواهلدف من ذلك هو إحد. اليت مّتت مناقشتها وعن التوصيات الصادرة عن الدورة

 . وصواًل إىل توصيات ملموسة بشأن السياسات

 

 جتميع التوصيات بشأن السياسات – 0القسم 

 

النهائية املنبثق عن املائدتني  القراراتصندوق سوف تنظر اجللسة العامة املخصصة لتجميع التوصيات يف  -8

 . املستديرتني حول السياسات

 

، إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء حول التوصيات بشأن السياسات، وذلك من 2و 1وسيسعى املقرر، بني القسمني  -9

 .خالل عقد اجتماعات غري رمسية مع أصحاب املصلحة

 

 العامليف حالة انعدام األمن الغذائي  –رابعًا 

 

 .الغرض من هذا البند هو إطالع اللجنة على حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل -11
 

 .2112عرض يستند إىل تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل يف سنة  (أ)

 . آخر املعلومات عن مراجعة الطرق املستخدمة لتقدير عدد اجلياع (ب)

 

 التقارب بني السياسات والتنسيق بينها –خامسًا 

 

 بيسعى هذا البند من جدول األعمال إىل إطالع اللجنة على آخر املعلومات حول التقدم احملرز يف جمال التقار -11

 :وسيتخلله عرض للبنود التالية. بني السياسات والتنسيق بينها
 

 مصطلحات األمن الغذائي والتغذية (أ)

األمن الغذائي العاملي يف دورتها السابعة والثالثني، فإّن اللجنة مدعوة إىل النظر بناء على طلب جلنة 

 .والتغذية يبشأن توحيد املصطلحات الرمسية لألمن الغذائ تيف التقدم احملرز على صعيد التوصيا

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية (ب)

 . ُتعرض النسخة األوىل من اإلطار اإلسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية العتمادها فسو

 معاجلة الثغرات يف السياسات والقضايا املستجدة (ج)

 .تناقش اللجنة الثغرات الرئيسية يف السياسات والقضايا املستجدة سوف
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 آفاق املستقبل: االستثمارات الزراعية املسؤولة (د)

الشاملة ودعمها من أجل التوصل إىل مبادئ متفق  ُيطلب إىل اللجنة دراسة العملية التشاورية سوف

 .عليها لالستثمارات الزراعية املسؤولة

 معاجلة انعدام األمن الغذائي يف ظّل األزمات املمتدة (هـ)

سوف ُيطلب إىل اللجنة إقرار التوصيات بشأن نتائج منتدى اخلرباء الرفيع املستوى عن انعدام األمن 

ستخدم وسيشمل هذا عناصر ُت. 2112أيلول /متدة املنعقد يف شهر سبتمربالغذائي يف ظّل األزمات امل

 . إلعداد جدول عمل لألمن الغذائي يف البلدان اليت تشهد أزمات ممتدة

 

 جلنة األمن الغذائي العاملي عوالصالت مالتنسيق العاملي واإلقليمي  –سادسًا 

 

وأنشطة التعاون بني جلنة األمن الغذائي العاملي  صالتيسعى هذا البند من جدول األعمال إىل توطيد ال- 12

اللجنة، من خالل جمموعة منّوعة من  ستنظرو. وجمموعة واسعة من أصحاب املصلحة على املستويني العاملي واإلقليمي

ية مع صالتها احلاضرة واملستقبلآخر املعلومات عن  يفاملبادرات العاملية واإلقليمية اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية، 

 . جلنة األمن الغذائي العاملي

 

 املراقبة ورسم اخلرائط واملتابعة –سابعًا 

 

يسعى هذا البند من جدول األعمال إىل إطالع اللجنة على التقدم احملرز يف القرارات السابقة للجنة األمن - 10

 .الغذائي العاملي وكيفية مراقبتها
 

 األمن الغذائي العاملي وتوصياتها متابعة التقدم باجتاه تنفيذ قرارات جلنة (أ)

 ةالسابقة للجنة األمن الغذائي العاملي واحلالة الراهن تسيقّدم عرض عام للقرارات الصادرة عن الدورا

 .ملراقبتها طلتنفيذها واخلط

 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي (ب)

  والتغذية يخرائط اإلجراءات القطرية يف جمالي األمن الغذائ مرس (ج)

 .سوف ُتعطى آخر املعلومات عن رسم خرائط اإلجراءات القطرية يف جمالي األمن الغذائي والتغذية

 

 (خريطة الطريق)االستنتاجات وآفاق املستقبل  –نًا مثا

 

األسبوع  على امتداداملناقشات والقرارات  منيسعى هذا البند من جدول األعمال إىل التوصل إىل استنتاجات - 14

 .وإىل البّت يف خريطة طريق ُتحدَّد من خالهلا آفاق املستقبل
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 األخرى لاملسائ –تاسعًا 

 

، والبّت يف املسائل اإلداريةر املعلومات عن آخل هذا البند من جدول األعمال تقديم عرض للجنة عن سيتخل- 11

 . احلاليةللدورة  يالتقرير النهائ دللجنة واعتما 2110الرتتيبات اخلاصة بالدورة املقرر عقدها يف سنة 
 

 الالئحة الداخلية  (أ)

  2110 لتشرين األو/يف أكتوبر يالعامل يالغذائ ناألم ةالرتتيبات اخلاصة بدورة جلن (ب)

 اعتماد التقرير  (ج)

 

 البلدان واالجتماعات اجلانبية جتارب

 

 .سوف يتّم عرض جتارب خمتلف البلدان واألقاليم بعد ظهر يوم اجلمعة خالل جلسة خاصة- 16

 

 من ملزيدلالجتماعات اجلانبية  الزمين لاجلدو ةويرجى مراجع. األسبوع لجانبية طوا توسُتعقد اجتماعا- 17

  .التفاصيل

 

 

 

 


