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لجنة األمن الغذائي العالمي
"إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"
روما ،إيطاليا 19-15 ،أكتوبر/تشرين األول

2018

التقرير
أولا -المسائل التنظيمية
عقدددت ةنددة األمن اليددذائي العدداملي (اللجنددة) دور ددا ا دامسد د د د د د ددة واألربعني خالل الفرتة املمتدددة من  15إىل
-1
أكتوبر/تش د درين األول  2018يف املقر الرئيسد ددي ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف روما .وقد حلد ددر الدورة مندوبو من
 114من أعلاء اللجنة و 10من الدول غري األعلاء يف اللجنة ،وممثلو عن:
19








 13من وكاالت األمم املتحدة وأجهز ا؛
و 106من منظمات اجملتمع املدين1؛
و 6من منظمات البحوث الزراعية الدولية؛
ومؤسسة واحدة ( )1من املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية؛
و 79من احتادات القطاع ا اص واملؤسسات ا ريية ا اصة2؛
و 65من املراقبني.

ومت تس د د د د د ددجيددل نددائددح واحددد للرئي و 7من الوزراء و 7من نواب الوزراء .وميكن االطالع على القددائمددة الكدداملددة
-2
ب د د دداألعل د د د د د د د د دداء واملش د د د د د د د د ددارك د د ددني واملد د د دراقد د د دب د د ددني يف ال د د ددوثد د د ديد د د دق د د ددة  CFS 2018/45/Inf.5عد د د دل د د ددى الد د د دعد د د دند د د دوا الد د د دت د د دداي
).(http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ar/
 1قامت آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية بتيسري مشاركة منظمات اجملتمع املدين .ويشمل هذا العدد  57من منظمات اجملتمع املدين حتت مظلة
آلية اجملتمع املدين.
 2يشمل هذا العدد  32من الشركات حتت مظلة آلية القطاع ا اص.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةwww.fao.org :
MY266/A
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ويتل د د د د د ددمن التقرير املراقدات التداليدة :املراق أل  -جددول أعمدال الددورة؛ واملراق بداء  -العل د د د د د ددويدة يف اللجندة؛
-3
واملراق جيم  -قائمة بالوثائق.
-4
املنظمة.

وأُحيطت اللجنة علماً بأ ّ االحتاد األورويب يش د دداره يف هذه الدورة طبقاً للفقرتني  8و 9من املادة  2من دس د ددتور

-5

وقد ااتتح الدورة رئي اللجنة ،سعادة السفري  Mario Arvelo Caamañoمن اةمهورية الدومينيكية.

-6

واعتمدت اللجنة جدول األعمددال املؤقت واةدددول الزمين املؤقت.

وعيّنت اللجنة ةنة صياغة مؤلفة من كل من االحتاد الروسي وأايانستا وأملانيا والربازيل وبريو والسودا والصني
-7
وغينيا االسد د د ددتوائية وانلندا وكوسد د د ددتاريكا وماليزيا وامليرب والنمسد د د ددا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية واليابا إضد د د ددااة
إىل السيد ( Antonio Sá Ricarteالربازيل) كرئي للجنة الصياغة.
ثانياا-

حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم

كل من س د د د ددعادة الس د د د ددفري  ،Mario Arvelo Caamañoرئي ةنة األمن
-8
أُلقيت بيانات ااتتاحية من جانح ّ
اليددذائي العدداملي؛ والسد د د د د د ديددد جوزي د غرازيددانو دا س د د د د د دديلفددا ،املدددير العددام ملنظمددة األغددذيددة والزراعددة (املنظمددة)؛ والسد د د د د د ديددد
 ،David Beasleyاملدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي (الربنامج)؛ والس د د د د د دديدة  ،Cornelia Richterنائح رئي
الص د د د ددندول الدوي للتنمية الزراعية (الص د د د ددندول)؛ والس د د د دديد  ،Patrick Caronرئي اللجنة التوجيهية لفريق ا رباء الرايع
املس د د د د د ددتوى املعين باألمن اليذائي والتيذية .وألقت الس د د د د د دديدة  ،Zala Shardaben Fathesinhمن والية كجرات ،احتاد
داخلن ا اص ( )SEWAيف اهلند ،الكلمة الرئيس د ددية نيابة عن النس د دداء الريفيات احتفاالً باليوم الدوي
النس د دداء العامالت حلس د د ّ
للمرأة الريفي د ددة .وه د ددذه البي د ددان د ددات مت د دداح د ددة ض د د د د د ددمن وث د ددائق املعلوم د ددات ا د دداص د د د د د د د د ددة ب د دداللجن د ددة على العنوا الت د دداي:
.http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ar/
وعرض السدديد  ،Kostas G. Stamoulisاملدير العام املسدداعد إلدارة التنمية االقتصددادية واالجتماعية يف املنظمة،
-9
البند الثاين (ب) من جدول األعمال عن "حالة األمن اليذائي والتيذية يف العامل لعام  "2018وأعقح ذلك نقاش.
 -10وأعربت اللجنة عن قلقها العميق حيال تزايد عدد األش د ددخاص الذين يعانو من انعدام األمن اليذائي يف العامل،
واالجتاهات السلبية اليت يشهدها اةوع وسوء التيذية ،على حنو ما هو وارد يف تقرير حالة األمن اليذائي والتيذية يف العامل
لعام  ،2018وناشدت مجيع أصحاب املصلحة ااخاذ اإلجراءات الالزمة لعك مسار هذه االجتاهات.
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 -11وبالنس د د د د د ددبة إىل البند الثاين (د) من جدول األعمال عن "حالة األمن اليذائي والتيذية يف العامل لعام - 2018
مناقش ددة لفريق ا رباء"ُ ،عقدت مناقش ددة لفريق ا رباء رش دداركة خرباء انيني دوليني بارزين وممثلني عن اجملتمع املدين والقطاع
ا اص .ومتحور النقاش حول املمارسات اةيدة والتحديات اليت تعرتض طريق القلاء على اةوع حبلول سنة .2030
 -12وتولّت السد د د د دديدة
وضم اريق ا رباء كالً من:
إدارة اةلسةّ .

Kanyangwa Luma






 ،Joyceمديرة مكتح نائح املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي،

السيد  ،John Ingramأستاذ يف جامعة أكسفورد ،اململكة املتحدة.
والسيد  ،Bruce Hewitsonمدير جمموعة التحليل للنظام املناخي ،جامعة كيح تاو  ،جنوب أاريقيا.
والس د دديدة  ،Tui Shortlandمديرة  ،Te Kopuمركز التميّز يف جمال معارف الش د ددعوب األص د ددلية واملعارف
احمللية يف بلدا احمليط اهلادئ ،نيوزيلندا.
والسيدة  ،Thato Moagiمديرة مزارع  ،Legae La Banarengجنوب أاريقيا.

ثالثاا-

حالة األمن الغذائي والتغذية لعام  :2018عرض ومناقشة لفريق الخبراء

 -13تش د د د د دداركت ةنة األمن اليذائي ومنظمة األغذية والزراعة يف تنظيم مناقش د د د د ددة اريق ا رباء من أجل تبادل األاكار
بني املش د د د د د د دداركني حول القل د د د د د د ددايددا املطروحددة يف تقرير حددالددة األغددذيددة والزراعددة لعددام  2018الددذي يتندداول العالقددة القددائمددة
بني اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية.
دح تركيز التقرير على اهلجرة الريفية وأشد د ددكاهلا املتعددة والدور اهلام الذي تؤدي يف البلدا النامية واملتقدمة
 -14وينصد د د ّ
على الس د دواء .ويتناول التقرير دوااع اهلجرة الريفية وآثارها ويربز كي أ أولويات السد ددياسد ددات ذات الصد ددلة باهلجرة الريفية
تعتمد على السياقات القطرية اليت تتطور باستمرار.
وتوىل الس د د دديد  ،Kostas Stamoulisاملدير العام املس د د دداعد إلدارة التنمية االقتص د د ددادية واالجتماعية يف املنظمة،
-15
ّ
إدارة النقاش .وق ّدم تقرير حالة األغذية والزراعة لعام  2018الس د د د د د دديد  ،Andrea Cattaneoكبري ا رباء االقتص د د د د د دداديني
يف املنظمة .وقد ض د د د د د د ّدم اريق ا رباء املشد د د د د د دداره يف النقاش خرباء بارزين يف جمال اهلجرة وعاملني يف جمال التنمية وممثلني
عن اجملتمع املدين والقطاع ا اص.
-16

وضم اريق ا رباء كالً من:
ّ





السيدة  ،Sandra Paola Alvarezأخصائية يف جمال اهلجرة والتنمية ،املنظمة الدولية للهجرة؛
والسد دديد  ،Bruno Loschأسد ددتاذ جامعي وأبرز خرباء االقتصد دداد السد ددياسد ددي ،مركز التعاو الدوي للبحوث
الزراعية من أجل التنمية؛
والسيد  ،Nadjirou Sallاألمني العام لشبكة منظمات املزارعني الريفيني واملنتجني الزراعيني يف غرب أاريقيا؛
والس د د د د د دديدة  ،Hlamalani Ngwenyaخبرية اس د د د د د ددتش د د د د د ددارية يف التنمية الدولية ،املنتدى العاملي للخدمات
االستشارية الريفية ،وأستاذة حماضرة يف جامعة الدولة احلرة يف جنوب أاريقيا.
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رابعا-
ا

تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي  -تنفيذ الرد

 -17درس د د د د ددت اللجنة الوثيقة  CFS 2018/45/2بعنوا "تقييم ةنة األمن اليذائي العاملي :خطة العمل  -مش د د د د ددفوعة
رش د د د د د ددروع قرار" والوثيقدة  CFS 2018/45/3بعنوا "تقييم ةندة األمن اليدذائي العداملي  -تنفيدذ الرد على التقييم" على حنو
ما عرض د د ددتهما الس د د دديدة ( Jiani Tianالص د د ددني) والس د د دديد ( Oliver Mellenthinأملانيا) بص د د ددفتهما امليس د د د ادرين املش د د دداركني
هلذه العملية.
-18

وإ ّ اللجنة:
(أ)

أبدت تقديرها لكل من الس د د د د د دديدة ( Jiani Tianالص د د د د د ددني) والس د د د د د دديد ( Oliver Mellenthinأملانيا)
على قيامهما بتيسد ددري وضد ددع اللمسد ددات األخرية على خطة العمل ،ال سد دديما الرد على توصد دديات التقييم
 7و 10و 11و 12و 13و 14اليت مل تُعرض على اللجنددة يف دور ددا الرابعددة واألربعني وتنفيددذ الرد على
التقييم وصوالً إىل انعقاد الدورة ا امسة واألربعني للجنة؛

أقرت "تقييم ةن د د ددة األمن الي د د ددذائي الع د د دداملي :خط د د ددة العم د د ددل  -مشد د د د د د ددفوع د د ددة رشد د د د د د ددروع قرار"
(ب) و ّ
(الوثيقة )CFS 2018/45/2؛
أقرت "تقييم ةن ددة األمن الي ددذائي الع دداملي  -تنفي ددذ الرد على التقييم" (الوثيق ددة )CFS 2018/45/3
(ج) و ّ
مع اإلقرار بأ ّ وثيقة اإلصالحات الصادرة يف عام  2009ال تزال تشكل حجر الزاوية لعمل اللجنة.

خامسا -المسائل الحرجة والناشئة في مجالي األمن الغذائي والتغذية -
ا
نحو برنامج عمل متعدد السنوات استراتيجي للفترة 2023-2020
-19

إ ّ اللجنة:
(أ) أخذت علماً باآلراء اليت أُعرب عنها وباملس د د د د د ددائل اليت ميكن طرحها واليت مت اقرتاحها خالل اةلس د د د د د ددة
يف ما يتعلق باملس د د د د د ددائل احلرجة واملس د د د د د ددتجدة اليت س د د د د د ددتنظر ايها ةنة األمن اليذائي العاملي (اللجنة)
يف املسددتقبل باعتبارها عنصدراً مهماً يف املناقشددات املقبلة يف سدديال إعداد برنامج العمل املتعدد السددنوات
املقبل للجنة؛
(ب) ومتاشياً مع اإلرشادات املدرجة يف امللحق باء بتقرير تنفيذ تقييم ةنة األمن اليذائي العاملي ،أوصت بأ
يقوم مكتح اللجنة ،بالتعاو مع اجملموعة االسددتشددارية وبدعم من أصددحاب املصددلحة املعنيني يف اللجنة
ورش د دداركتهم ،ب عداد برنامج العمل املتعدد الس د ددنوات للجنة األمن اليذائي العاملي للفرتة 2023-2020
من أجل عرض على اللجنة يف دور ا السادسة واألربعني للنظر اي واملصادقة علي ؛
(ج) وطلبت من اريق ا رباء الرايع املس د د د د ددتوى املعين باألمن اليذائي والتيذية (اريق ا رباء الرايع املس د د د د ددتوى)
إجراء الدراس د د ددة التالية وعرض د د ددها حبلول الفص د د ددل األول من عام  2020بعنوا "األمن اليذائي والتيذية:
نح سد د د د د ددردي عاملي ح عام  "2030بناء على االقرتاح الوارد يف القسد د د د د ددم الثال من الوثيقة
وضد د د د د ددع ّ
.CFS 2018/45/4
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سادسا -آخر المعلومات عن مسارات عمل لجنة األمن الغذائي العالمي
ا
والقرارات ذات الصلة
سادسا( -أ) إقرار اختصاصات التوجيهات المتعلقة بسياسات النظم الغذائية والتغذية
ا
 -20درست اللجنة الوثيقة  CFS 2018/45/06بعنوا "اختصاصات إعداد ا طوط التوجيهية الطوعية بشأ النظم
اليذائية والتيذية للجنة األمن اليذائي العاملي" والوثيقة  CFS 2018/45/05بعنوا "مس د د د ددارات عمل ةنة األمن اليذائي
العاملي بشأ النظم اليذائية والتيذية  -مشروع قرار" على حنو ما عرضتهما السيدة ( Liliane Ortegaسويسرا) ،رئيسة
جمموعة العمل املفتوحة العلوية املعنية بالتيذية.
-21

وإ ّ

اللجنة:

(أ)
(ب)
(ج)

(د)

(ه)

(و)

الفعالة
ونوهت بالقيادة ّ
أعربت عن تقديرها لعمل جمموعة العمل املفتوحة العل د د د د د ددوية املعنية بالتيذية ّ
لرئيسها السابق السيد خالد الطويل (مجهورية مصر العربية) ولرئيسها احلاي؛
وص د ددادقت على اختص د دداص د ددات إعداد ا طوط التوجيهية الطوعية للجنة بش د ددأ النظم اليذائية والتيذية
دعماً لعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التيذية 2025-2016؛
أقرت بأمهية إرسد د دداء عملية شد د دداملة تؤدي إىل اعتماد ا طوط التوجيهية ،على أ تكو مفتوحة ةميع
وّ
أصد د ددحاب املصد د ددلحة املهتمني ،وأ تيسد د د ّدرها أمانة اللجنة ،بتوجي من جمموعة العمل املفتوحة العلد د ددوية
املعنية بالتيذية ورساعدة اريق مهام اين؛
وش د ددددت على األمهية القص د ددوى للتخطيط ملراحل التش د دداور تعزيزاً حل املس د ددؤولية عن العملية وض د ددماناً
لنجاحها ،ودعت أص د د د ددحاب املص د د د ددلحة املعنيني كااة يف اللجنة إىل املش د د د دداركة بش د د د ددكل ااعل يف إعداد
ا طوط التوجيهية الطوعية؛
وإدراكاً منها لعدم توار األموال الكااية حالياً ،دعت أعلدداء اللجنة وأصددحاب املصددلحة ايها إىل تواري
املوارد املالية الكااية را مي ّكن من تطبيق عملية التقارب بني السد ددياسد ددات وضد ددما تنفيذ مجيع األنشد ددطة
املخطط هلا ضمن حدود املوارد املتاحة؛
وطلبددت عرض ا طوط التوجيهيددة بشد د د د د د ددأ النظم اليددذائيددة والتيددذيددة إلقرارهددا من قبددل اللجنددة يف دور ددا
السابعة واألربعني يف عام .2020

سادسا( -ب) لجنة األمن الغذائي العالمي وخطة التنمية المستدامة لعام :2030
ا
المساهمات في المنتدى السياسي الرفيع المستوى
 -22درس د د د د ددت اللجنة الوثيقة  CFS/2018/45/7بعنوا "مش د د د د ددروع مس د د د د ددامهة ةنة األمن اليذائي العاملي يف املنتدى
الس ددياس ددي الرايع املس ددتوى بش ددأ االس ددتعراض العاملي للتنمية املس ددتدامة لعام  "2019والوثيقة CFS 2018/45/8 Rev.1
بعنوا "ةنة األمن اليذائي العاملي وخطة عام  :2030مس ددامهات اللجنة يف املنتدى الس ددياس ددي الرايع املس ددتوى  -مشد دروع
القرار" ،على حنو ما عرضهما السيّد ( Willem Olthofاالحتاد األورويب).
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وإ ّ اللجنة:
(أ)

أعربت عن تقديرها للعملية التش د د دداورية الش د د دداملة اليت نُفذت يف الفرتة الفاص د د ددلة بني الدورتني وأش د د ددادت
مليسر هذه العملية؛
بالدور القيادي ّ

(ب) وأشد د ددارت إىل اإلعالنات الوزارية الصد د ددادرة عن منتدى األمم املتحدة السد د ددياسد د ددي الرايع املسد د ددتوى املعين
بالتنمية املسد د د د ددتدامة يف عام  2018واليت تعيد التأكيد على األمهية احلامسة للقلد د د د دداء على اةوع وحتقيق
تروج هلا ةنة األمن
األمن اليذائي بالنس د ددبة إىل التنمية املس د ددتدامة وتش د ددري إىل الرس د ددائل األس د دداس د ددية اليت ّ
اليذائي العاملي والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومن بينها مثالً النظم اليذائية املس د د د د د ددتدامة واحلد
من الفاقد واملهدر من األغذية ومحاية املوارد الطبيعية واحلصول على أغذية ميذية من صيار املنتجني؛
(ج) وأكدت من جديد التزامها بتكثي اةهود لتش ددجيع العمل بالتوص دديات املرتبطة بالس ددياس ددات الص ددادرة
عن ةنة األمن اليذائي العاملي يف مجيع البلدا  ،وذلك من أجل تعزيز اتسد د د د ددال السد د د د ددياسد د د د ددات املرتبطة
باألمن اليذائي والتيذية؛
(د)

ونظرت يف الوثيقة  CFS/2018/45/7بعنوا "مشد د ددروع مسد د ددامهة ةنة األمن اليذائي العاملي يف املنتدى
الس ددياس ددي الرايع املس ددتوى بش ددأ االس ددتعراض العاملي للتنمية املس ددتدامة لعام  "2019باعتبارها أس دداسد داً
مالئماً ملسد د ددامهة ةنة األمن اليذائي العاملي يف املنتدى السد د ددياسد د ددي الرايع املسد د ددتوى لعام  2019بشد د ددأ
"متكني السد د ددكا وضد د ددما الشد د ددمول واملسد د دداواة" .والحظت اللجنة بوج خاص أن ال بد من إطالعها
على آخر املعلومات املرتبطة بنتائج نقاش د د د ددات ةنة األمن اليذائي العاملي يف دور ا ا امس د د د ددة واألربعني
ال د د دالً عن أحدث اإلحصد د دداءات واالجتاهات الدولية املرتبطة باألمن اليذائي والتيذية ،اليت تسد د ددتند إىل
تقارير عاملية كحالة األمن اليذائي والتيذية يف العامل على س د د د ددبيل املثال ال احلص د د د ددر ،واليت يقوم املكتح
بوضع صييتها النهائية بعد عقد اجتماع مفتوح واحد أو أكثر؛

(ه) وقررت ،اس ددتناداً إىل توجيهات اةمعية العامة ل مم املتحدة بش ددأ ترتيبات املتابعة واالس ددتعراض للدورة
املقبلة من اجتماعات املنتدى السد ددياسد ددي الرايع املسد ددتوى املعين بالتنمية املسد ددتدامة ،أ تواصد ددل إرسد ددال
إسهاما ا يف عمليات االستعراض املستقبلية للمنتدى السياسي الرايع املستوى املعين بالتنمية املستدامة
ما بعد عام 2019؛
(و) وطلبت عرض مش ددروع نح املس ددامهة لعام  2020على الدورة الس ددادس ددة واألربعني للجنة األمن اليذائي
العاملي ،يف أعقاب عملية شدداملة ومي ّس درة تتلددمن عقد اجتماعني مفتوحني اثنني على أقصددى تقدير مع
االستفادة من إمكانية عقد مشاورات إلكرتونية؛
(ز)

دجعت مجيع أص د د ددحاب املص د د ددلحة يف اللجنة على راع مس د د ددتوى مش د د دداركتهم املن ّسد د د دقة على خمتل
وش د د د ّ
املسد د ددتويات يف عملية متابعة خطة التنمية املسد د ددتدامة لعام  2030واسد د ددتعراضد د ددها ،را يف ذلك عن طريق
عرض اةوانح املتصد د ددلة باألمن اليذائي ضد د ددمن عمليات االسد د ددتعراض الوطنية الطوعية ،خالل اةلسد د ددة
العامة للجنة.
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سادسا– (ج) تشجيع المساءلة وتشاطر أفضل الممارسات
ا
 -24نظرت اللجنة يف الوثيقة  CFS 2018/45/9بعنوا "تشد د ددجيع املسد د دداءلة وتشد د دداطر أالد د ددل املمارسد د ددات  -مراقاً
رشددروع قرار" ،كما ق ّدمتها السدديّدة ( Anne-Marie Moultonجنوب أاريقيا) ،رئيسددة جمموعة العمل املفتوحة العلددوية
املعنية بالرصد.
-25

وإ ّ
(أ)

اللجنة:

أعربددت عن تقددديرهددا للعمددل الددذي أ زتد جمموعددة العمددل املفتوحددة العل د د د د د ددويددة املعنيددة بددالرصد د د د د د ددد وأثنددت
الفعال الذي اضطلعت ب رئيسة اجملموعة؛
على الدور القيادي ّ

(ب) وبعد حب القرارات الص د ددادرة عن اللجنة يف دور ا الرابعة واألربعني (الوثيقة )CFS 2017/44 REPORT
يف الفقرتني (34ب) و(34و) ،والفقرة  10من امللحق جيم بددالوثيقددة  ،CFS 2018/45/3طلبددت من
املكت ددح أ يس د د د د د ددعى ،ب ددالتشد د د د د د د دداور مع اجملموع ددة االس د د د د د ددتشد د د د د د د دداري ددة ،واحلص د د د د د ددول عن ددد املقتل د د د د د ددى،
على إسهامات إضااية من أجل:


اإلش د د دراف على التحلد د ددري ل حداث املواضد د دديعية العاملية اليت سد د ددتعقد خالل اةلسد د ددات العامة مرة
كل سنتني؛



واإلشد د د دراف على التحل د د ددري ل حداث اهلاداة إىل تعزيز اعتماد التوص د د دديات األخرى للجنة يف جمال
السد ددياسد ددات ومتابعتها واسد ددتعراضد ددها وتشد دداطر التجارب واملمارسد ددات اةيدة املتصد ددلة باسد ددتخدامها
وتطبيقها على مجيع املستويات ،من خالل عملية إعداد برنامج العمل املتعدد السنوات؛



واإلشراف على التحلري للحدث الذي سيعقد يف عام  ،2019رهناً بتواار املوارد ،لرصد توصيات
اللجنة يف جمال السددياسددات بشددأ ( )1االسددتثمار يف زراعة أصددحاب احليازات الصدديرية؛ ( )2وربط
أص ددحاب احليازات الص دديرية باألس دوال؛ ( )3والتنمية الزراعية املس ددتدامة را يف ذلك الثروة احليوانية،
خالل الدورة السادسة واألربعني للجنة.

سابعا -حدث مواضيعي عالمي عن الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاء
ا
 -26اخلّلت اةلسددة عروض رئيسددية من قبل كل من السدديد  ،Kostas Stamoulisاملدير العام املسدداعد ،إدارة التنمية
االقتصادية واالجتماعية يف املنظمة؛ والسيدة  ،Hilal Elverمقررة األمم املتحدة ا اصة املعنية باحلق يف اليذاء ،والسيدة
 ،Livia Pomodoroكرس د ددي اليونس د ددكو للحق يف اليذاء ورئيس د ددة مركز ميالنو لقانو وس د ددياس د ددات األغذية .كما قدمت
السيدة  ،Anne-Marie Moultonرئيسة جمموعة العمل املفتوحة العلوية املعنية بالرصد ،عرضاً خالل اةلسة.
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 -27وأشددرف على النقاش السدديد  ،Michael Windfuhrنائح مدير املعهد األملاين حلقول اإلنسددا  ،مجهورية أملانيا
وضم اريق ا رباء كالً من:
االحتاديةّ .






-28

وإ ّ
(أ)

السيد  ،Badrul Arefinاملدير العام لوحدة التخطيط والرصد يف جمال األغذية ،وزارة األغذية ،بنيالدي .
والسيد  ،Issiaka Bictogoاألمني التنفيذي للمجل الوطين واألمن اليذائي ،بوركينا ااسو.
والس د د دديدة  ،Elisa Maria Cadena Gaonaنائح مدير الص د د ددحة التيذوية واألغذية واملش د د ددروبات ،وزارة
الصحة واحلماية االجتماعية ،كولومبيا.
والسيد  ،Peter Schmidtرئي مرصد التنمية املستدامة التابع للجنة األوروبية االقتصادية واالجتماعية؛
والسيدة  ،Ramona Duminicioiuعلو ةنة التنسيق التابعة آللية اجملتمع املدين ومنسقة جمموعة العمل
املعنية بالرصد التابعة آللية اجملتمع املدين.
اللجنة:

رحبت باحلدث املواض د د د د دديعي العاملي باعتباره ارص د د د د ددة لتبادل ا ربات والوقوف على اس د د د د ددتخدام وتطبيق
ّ
ا طوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف س د د دديال األمن اليذائي الوطين
(ا طوط التوجيهية) ،كمسامهة يف رصد التقدم احملرز يف تنفيذ ا طوط التوجيهية؛

علما باللمحة العامة الواردة يف الوثيقة  CFS 2018/45/Inf.19بعنوا "التجارب واملمارسات
(ب) وأخذت ً
اةيدددة يف جمدداي اس د د د د د ددتخدددام ا طوط التوجيهيددة الطوعيددة لدددعم اإلعمددال املطرد للحق يف غددذاء كدداف
يف س د د د د د د دي د د ددال األمددن ال دي د د ددذائددي الددوطددين وت دط دب دي دق ده د د ددا – املددوجددز وال دع دن د د دداص د د د د د د ددر األس د د د د د د د د دداس د د د د د د دي د د ددة"،
والوثيقة  CFS 2018/45/Inf.20بعنوا "احلدث املواض دديعي العاملي بش ددأ ا طوط التوجيهية الطوعية
لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سيال األمن اليذائي الوطين :ا طوط التوجيهية للدورة".

ثامناا -تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن الشراكات المتعددة أصحاب
المصلحة لتمويل األمن الغذائي والتغذية وتحسينهما في إطار خطة عام 2030
-29

إ ّ اللجنة:
(أ)

أثنت مع التقدير على عمل اريق ا رباء الرايع املس د د ددتوى من أجل إعداد التقرير عن الشد د د دراكات املتعددة
أصد ددحاب املصد ددلحة لتمويل األمن اليذائي والتيذية وحتسد ددينهما يف إطار خطة عام  2030والعرض الذي
قدم السد د دديد  ،Moraka Nakedi Makhuraقائد اريق مشد د ددروع اريق ا رباء الرايع املسد د ددتوى ،بشد د ددأ
القرائن السياساتية الرئيسية ذات الصلة اليت تلمنها التقرير؛

(ب) وأبدت أسددفها لعدم إتاحة التقرير يميع الليات الرمسية وطلبت إىل أمانة ةنة األمن اليذائي العاملي ااخاذ
خطوات إضااية لتواري مزيد من التمويل ألغراض الرتمجة؛
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(ج) واقرتحت اس د د د ددتخدام تقرير اريق ا رباء الرايع املس د د د ددتوى هذا ،را يف ذلك االس د د د ددتبيا املراق ب  ،كمنطلق
لعملية متابعة ترّكز على املعارف واس د ددتخالص الدروس بش د ددأ الش د دراكات يف ما بني أص د ددحاب املص د ددلحة
املتعددين على نطاقات خمتلفة وطلبت من املكتح حتديد تفاصيل هذه العملية.

تاسعا -الممارسات الجيدة وتشاطر الدروس
ا
تاسعا– (أ)
ا

النظم الغذائية والتغذية :الممارسات الجيدة وتشاطر الدروس

 -30أتاحت جلسة نظمت بشأ املمارسات اةيدة وتشاطر الدروس حول النظم اليذائية والتيذية ارصة لتبادل خربات
السياسات والربامج املتعددة القطاعات اليت تدرج شواغل التيذية يف التدخالت ذات الصلة وكذلك الصكوه امللموسة
لتحقيق االتسال بني السياسات القطاعية وعربها .ومثلت ارصة للنظر يف نقاط الدخول احملتملة ويف العالقة بني التيذية
وأهداف حمددة من أهداف التنمية املستدامة ،ال سيما األهداف  6و 7و 11و 12و.15
 -31وأشرات على النقاش السيدة  ،Anna Larteyمديرة شعبة التيذية والنظم اليذائية يف املنظمة .وأدلت رالحظات
ااتتاحية السيدة  ،Stineke Oenemaمنسقة ةنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتيذية ،اليت عرضت النتائج اليت خلح إليها
اجتماع اريق ا رباء بعنوا "ربط التيذية بأهداف التنمية املستدامة" الذي عقد يف نيويوره يف يونيو/حزيرا  .2018وأعقح
ذلك عروض ق ّدمها كل من:





الس د د د د د دديد  ،Zhang Zhiqiangنائح املدير العام ،إدارة مواص د د د د د ددفات س د د د د د ددالمة األغذية والرص د د د د د ددد والتقييم،
هيئة الصحة الوطنية ،الصني.
الس د د د د د دديدة  ،Kora Perlzweigرئي ش د د د د د ددعبة االسد د د د د د درتاتيجية والتنس د د د د د دديق واعتماد التكنولوجيات الرقمية،
الوزارة االحتادية ل غذية والزراعة ،أملانيا.
السيدة  ،Cindy Brownرئيسية شركة .Chippewa Valley Bean Co Inc
السيدة  ،Marisa Macariمنسقة حبوث الصحة اليذائية ،مؤسسة .El Poder de Consumidor

تاسعا– (ب)
ا

لجنة األمن الغذائي العالمي وخطة عام  :2030الممارسات الجيدة وتشاطر الدروس

 -32أتاحت اةلسة اليت نظمت بشأ املمارسات اةيدة وتشاطر الدروس حول اللجنة وخطة عام  2030ارصة
للبلدا املشاركة يف االستعراض الوطين الطوعي للمنتدى السياسي الرايع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام 2018
لتبادل خربا ا والدروس اليت استخلصتها يف إدراج األمن اليذائي والتيذية والزراعة املستدامة يف السياسات للقلاء التام
على اةوع وحتقيق التنمية املستدامة.
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-33
كالً من:

وضم اريق ا رباء
وأشرف على النقاش السيد  ،Amir Abdullaنائح املدير التنفيذي لربنامج األغذية العامليّ .




الس د د دديدة  ،Patricia Rodriguezمس د د ددتش د د ددارة ،املمثلة الدائمة املناوبة للجمهورية الدومينيكية لدى وكاالت
األمم املتحدة يف روما.
السيد  ،Gabriel Ferreroاملدير العام لسياسات التنمية املستدامة  -وزارة ا ارجية ،إسبانيا.
الس د د دديد س د د دديد أمحد األمني محيد األمني ،الس د د ددكرتري األول ،املمثل الدائم املناوب ةمهورية الس د د ددودا لدى
وكاالت األمم املتحدة يف روما.

عاشرا -المسائل األخرى
ألف -المكتب الجديد واألعضاء المناوبون
 -34وااقت اللجنة على التييري التاي يف تشكيلة مكتح اللجنة واألعلاء املناوبني يف ما يتعلق باجملموعة اإلقليمية
ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب:


األرجنتني كعلو يف املكتح والربازيل كعلو مناوب هلا.

باء-

الترتيبات الخاصة بالدورة السادسة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي

 -35أوصت اللجنة بأ تُعقد دور ا السادسة واألربعو خالل الفرتة من  14إىل  18أكتوبر/تشرين الثاين
مبني يف اةدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية يف املنظمة .وحي ّدد
يف املقر الرئيسي للمنظمة يف روما ،كما هو ّ
املدير العام ،بالتشاور مع رئي اللجنة ،املوعد النهائي للدورة.
2019

جيم -اعتماد التقرير النهائي
-36

اعتُمد التقرير يوم اةمعة 19 ،أكتوبر/تشرين األول .2018
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المرفق ألف

جدول أعمال الدورة
أوال -المسائل التنظيمية

(أ) اعتماد جدول األعمال واةدول الزمين (الاخاذ قرار)
(ب) علوية اللجنة (لإلحاطة)
(ج) تشكيل ةنة الصياغة (الاخاذ قرار)
ثانياا -حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم

(لإلحاطة واملناقشة)

لعام 2018

(أ) البيانات االاتتاحية
(ب) عرض التقرير
(ج) بيانات املندوبني
(د) مناقشة لفريق ا رباء

ثالثاا -حالة األغذية والزراعة لعام  :2018عرض ومناقشة لفريق الخبراء

(لإلحاطة واملناقشة)

ابعا -تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي – تنفيذ الرد
را

(للمناقشة وااخاذ قرار)

خامسا -المسائل الحرجة والناشئة في مجالي األمن الغذائي والتغذية  -نحو برنامج عمل متعدد السنوات
ا
استراتيجي للفترة 2023-2020

(للمناقشة وااخاذ قرار)
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سادسا -آخر المعلومات عن مسارات عمل لجنة األمن الغذائي العالمي
ا
والقرارات ذات الصلة

إقرار اختصاصات التوجيهات املتعلقة بسياسات النظم اليذائية والتيذية (للمناقشة وااخاذ قرار)

(أ)
(ب) ةنة األمن اليذائي العاملي وخطة عام  :2030املسامهات يف املنتدى السياسي الرايع املستوى

(للمناقشة وااخاذ قرار)

(ج) تشجيع املساءلة وتشاطر أالل املمارسات (للمناقشة وااخاذ قرار)
سابعا -حدث مواضيعي عالمي عن الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاء
ا

(لإلحاطة وللمناقشة)

ثامناا -تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة لتمويل األمن الغذائي
والتغذية وتحسينهما في إطار خطة عام 2030

(للمناقشة وااخاذ قرار)

تاسعا -الممارسات الجيدة وتشاطر الدروس
ا

(لإلحاطة واملناقشة)

(أ) النظم اليذائية والتيذية :املمارسات اةيدة وتشاطر الدروس
(ب) ةنة األمن اليذائي العاملي وخطة عام  :2030املمارسات اةيدة وتشاطر الدروس

عاشرا -المسائل األخرى

املكتح اةديد واألعلاء املناوبو (الاخاذ قرار)

(أ)
(ب) الرتتيبات ا اصة بالدورة السادسة واألربعني للجنة األمن اليذائي العاملي (الاخاذ قرار)
(ج) اعتماد التقرير النهائي (الاخاذ قرار)
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المرفق باء

العضوية في لجنة األمن الغذائي العالمي
أايانستا
اةزائر
أنيوال
األرجنتني
أسرتاليا
النمسا
أذربيجا
جزر البهاما
بنيالدي
بيالروس
بلجيكا
بنن
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
البوسنة واهلرسك
الربازيل
بلياريا
بوركينا ااسو
بوروندي
كابو اريدي
كمبوديا
الكامريو
كندا

شيلي
الصني
كولومبيا
الكونيو
كوستاريكا
كوت ديفوار
كوبا
قربص
تشيكيا
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
الدامنره
اةمهورية الدومينيكية
إكوادور
مجهورية مصر العربية
السلفادور
غينيا االستوائية
إريرتيا
إستونيا
إثيوبيا
االحتاد األورويب (منظمة علو)
انلندا
ارنسا

غابو
أملانيا
غانا
اليونا
غواتيماال
غينيا
غيانا
هاييت
هنياريا
آيسلندا
اهلند
إندونيسيا
مجهورية إيرا اإلسالمية
العرال
آيرلندا
إسرائيل
إيطاليا
اليابا
األرد
كينيا
الكويت
قريغيزستا
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لبنا
ليسوتو
ليبرييا
ليبيا
ليتوانيا
لكسمربغ
مدغشقر
ماليزيا
ماي
موريتانيا
املكسيك
موناكو
امليرب
موزامبيق
ناميبيا
هولندا
نيوزيلندا
نيكاراغوا
النيجر
نيجرييا
النرويج
سلطنة عما
باكستا
بنما
باراغواي
بريو
الفلبني
بولندا
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الربتيال
مجهورية كوريا
رومانيا
االحتاد الروسي
ساموا
سا مارينو
اململكة العربية السعودية
السنيال
سرياليو
سنيااورة
سلوااكيا
سلواينيا
جزر سليما
جنوب أاريقيا
جنوب السودا
إسبانيا
سري النكا
السودا
السويد
سويسرا
طاجيكستا
تايلند
مجهورية مقدونيا اليوغوسالاية السابقة
تركيا
أوغندا
اإلمارات العربية املتحدة
اململكة املتحدة
مجهورية تنزانيا املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية
أوروغواي
انزويال (مجهورية – البوليفارية)
اليمن
زامبيا
زمبابوي
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المرفق جيم

القائمة بالوثائق
البند من جدول األعمال

الرمز

العنوان

CFS 2018/45/1/Rev2

جدول األعمال املؤقت

أوالً

CFS 2018/45/2

تقييم ةنددة األمن اليددذائي العدداملي :خطددة العمددل
مشفوعة رشروع قرار

ابعا
رً

CFS 2018/45/3

تقييم ةنة األمن اليذائي العاملي :تنفيذ الرد على
مشفوعا رشروع قرار
التقييم
ً

ابعا
رً

CFS 2018/45/4

أنشطة اريق ا رباء الرايع املستوى يف عام
 -معلومات أساسية ومشروع قرار

2020

CFS 2018/45/5

مس ددارات عمل ةنة األمن اليذائي العاملي بش ددأ
النظم اليذائية والتيذية مع مشروع قرار

سادسا (أ)
ً

CFS 2018/45/6

االختصداصدات املتعلقة ب عداد ا طوط التوجيهية
الطوعية بشد د ددأ النظم اليذائية والتيذية الصد د ددادرة
عن ةنة األمن اليذائي العاملي

سادسا (أ)
ً

CFS 2018/45/7

مشد د د ددروع مسد د د ددامهة ةنة األمن اليذائي العاملي يف
املنتدى الس د د د د ددياس د د د د ددي الرايع املس د د د د ددتوى بش د د د د ددأ
االستعراض العاملي للتنمية املستدامة لعام 2019

سادسا (ب)
ً

CFS 2018/45/8

ةنددة األمن اليددذائي العدداملي وخطددة عددام :2030
مس ددامهات املنتدى الس ددياس ددي الرايع املس ددتوى -
مشروع قرار

سادسا (ب)
ً

CFS 2018/45/9

تش ددجيع املس دداءلة وتش دداطر أال ددل املمارس ددات –
مرا ًقا رشروع قرار

سادسا (ج)
ً

CFS 2018/45/10

ملخح وتوصد د د د د د دي د ددات تقرير اريق ا رباء الرايع
املس د د د د د ددتوى املعين ب دداألمن الي ددذائي والتي ددذي ددة عن
الش د د دراكات املتعددة أص د ددحاب املص د ددلحة لتمويل
األمن اليذائي والتيذية وحتسددينهما يف إطار خطة
عام 2030

CFS 2018/45/Report
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CFS 2018/45/Inf.1/Rev.1

اةدول الزمين املؤقت

CFS 2018/45/Inf.2/Rev.1

جدول األعمال التفصيلي املؤقت

أوال

CFS 2018/45/Inf.3

قائمة الوثائق

أوال

CFS 2018/45/Inf.4

العل د د د د د ددويد د ددة يف ةند د ددة األمن اليد د ددذائي العد د دداملي
(يف أكتوبر/تشرين األول )2018

أوال (ب)

CFS 2018/45/Inf.5

قائمة املندوبني واملشاركني واملراقبني

أوال (ب)
ً

CFS 2018/45/Inf.6

بيا االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب

أوال (ب)

CFS 2018/45/Inf.7

بيا رئي ةنة األمن اليذائي العاملي

أوالً (ب)

CFS 2018/45/Inf.8

بيا األمني العام ل مم املتحدة أو من ميثّل

أوال (ب)
ً

CFS 2018/45/Inf.9

بيا املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

أوال (ب)
ً

CFS 2018/45/Inf.10

بيددا رئي الصد د د د د د دندددول الدددوي للتنميددة الزراعيددة
أو من ميثّل

أوال (ب)
ً

CFS 2018/45/Inf.11

بي ددا امل دددير التنفي ددذي لربن ددامج األغ ددذي ددة الع دداملي
أو من ميثّل

أوال (ب)
ً

CFS 2018/45/Inf.12

بيددا رئي اللجنددة التوجيهيددة لفريق ا رباء الرايع
املستوى املعين باألمن اليذائي والتيذية

أوال (ب)
ً

CFS 2018/45/Inf.13

حالة األمن اليذائي والتيذية يف العامل لعام 2018

ثانيًا

CFS 2018/45/Inf.14

حالة األغذية والزراعة لعام ( 2018سدديتم إطالل
التقرير يف  15أكتوبر/تشرين األول)

ثالثًا

CFS 2018/45/Inf.15

تقييم ةنة األمن اليذائي العاملي  -حملة عن حالة
تنفيذ خطة العمل

ابعا
رً

( -مت إطالل التقرير يف  11سبتمرب/أيلول)

2023-2020

ابعا
رً

CFS 2018/45/Inf.16

اسرتاتيجية االتصاالت

CFS 2018/45/Inf.17

املذكرة الثانية لفريق ا رباء الرايع املس د د د ددتوى املعين
باألمن اليذائي والتيذية بش د د ددأ املس د د ددائل احلرجة
والناشئة يف جماي األمن اليذائي والتيذية

خامسا
ً

CFS 2018/45/Inf.18

التقرير املرحلي الس د د د د د ددنوي للجنددة األمن اليددذائي
العاملي لعام 2018

سادسا (ب)
ً
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CFS 2018/45/Inf.19

التجارب واملمارسد ددات اةيدة يف جماي اسد ددتخدام
ا طوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد
للحق يف غذاء كاف يف س د د د د د دديال األمن اليذائي
الوطين وتطبيقها – املوجز والعناصر األساسية

سابعا (أ)
ً

CFS 2018/45/Inf.20

احل دددث املواض د د د د د دديعي الع دداملي بشد د د د د د د ددأ ا طوط
التوجيهيددة الطوعيددة لدددعم اإلعمددال املطرد للحق
يف غذاء كاف يف سد د د دديال األمن اليذائي القطري
 -ا طوط التوجيهية للجلسة

سابعا (ب)
ً

CFS 2018/45/Inf.21

الش د د دراكات املتعددة أص د ددحاب املص د ددلحة لتمويل
األمن اليذائي والتيذية وحتسددينهما يف إطار خطة
عام 2030

ثامنًا

CFS 2018/45/Inf.22

النظم اليددذائيددة والتيددذيددة :املمددارس د د د د د د ددات اةيدددة
وتشاطر الدروس  -جمريات اةلسة

تاسعا (أ)
ً

CFS 2018/45/Inf.23

ةنددة األمن اليددذائي العدداملي وخطددة عددام :2030
املم د ددارسد د د د د د د د ددات اةي د دددة وتشد د د د د د د د دداطر ال د دددروس:
جمريات اةلسة

تاسعا (ب)
ً

