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 (2017أكتوبر/تشرين األول  13-9)روما، 

 

 موجز
 

 إّن اللجنة: 
 

أقّرت التوصيييييات ل ااس السييييياسييييات بشييييمن انراجة املسييييتدامة من أجل األمن العذائي والتعذية، و ييييّجع   )أ(
 يييييّجع  على إحالتعا إىل األجعزة كما اسيييييتخدامعا ودعي تابيقعا   و  هامجيع أصيييييملال املصيييييلملة على  شييييير 

املسيييييييييتوى  املتملدة الرفيعاملعنية بوضيييييييييع السيييييييييياسيييييييييات، لا ل تلو ننة الزراعة وننة العابات ومنتدى األمي 
  السياسي ومنتدى األمي املتملدة املعين بالعابات واتفاقية التنوع البيولوجي

وطلب  من اموعة العمل املفتوحة العضيييوية املعنية بالتعذية وضيييع اختصييياصيييات لعرضيييعا على انلسييية العامة  )ل(
ل بني السياسات ل اايل التعذية والنظي لتوجيه عمل التقار  2018للجنة ل دورهتا اخلامسة واألربعني ل عام 

 العذائية ل املستقبل 
ع انضيييييييييييييير  والتملوس الريفي  )ج(  ووافقي  على عقيد حيدثني اثنني خالس فمة ميا بني اليدورات بشيييييييييييييييمن التوسييييييييييييييّ

من أجل حتديد جدوى العمل اهلادف إىل حتقيق التقارل بني السييياسييات دعما لامن العذائي  2018ل عام 
 والتعذية ل ظّل تعّّي الديناميكيات الريفية وانضرية خالس الدورة اخلامسة واألربعني للجنة 

 ات األخّية سيييييييوصيييييييادق  على تقرير املشييييييياورة ىعداد الرّد على تقييي اللجنة وطلب  إىل املكت  وضيييييييع اللم )د(
 على الرد على التوصيات وتنفيذه ورفع تقرير إىل اللجنة ل دورهتا اخلامسة واألربعني 

 وأقّرت الوثيقة املعروضيييييية باعتبارها أسييييييان مسيييييياضة اللجنة ل اسييييييتعراا املنتدى السييييييياسييييييي الرفيع املسييييييتوى  )ه(
داد ة واألربعني للجنة  وطلب  إعالذ  سيييييييييييتي حتديثه على ضييييييييييور  تائا مناقشييييييييييات الدورة الرابع 2018لعام 
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 لكي تنظر فيعا اللجنة  2019مسيييييييييياضة بالنسييييييييييبة إىل اسييييييييييتعراا املنتدى السييييييييييياسييييييييييي الرفيع املسييييييييييتوى لعام 
 خالس دورهتا اخلامسة واألربعني 

الييذ  يقييّدم ايية عيياميية عن أهييداف  2019-2018واعتمييدت بر يياما عمييل اللجنيية املتعييدد السيييييييييييييينوات للفمة  )و(
اللجنة املسييتقبلية و تائجعا املتوقعة وعملياهتا، واال عكاسييات على امليزا ية، لا ل تلو التقارير مسييارات عمل 

اليت سييييييييعّدها فريق اخلفار الرفيع املسيييييييتوى املعين باألمن العذائي والتعذية )فريق اخلفار(  وأقّرت بمن العناصييييييير 
 ي اللجنة قبل تعتمد على حصيلة متابعة تقييواملبادئ التوجيعية املتعلقة بإعداد براما العمل ل املست

و يّجع  مجيع أصيملال املصيلملة على املسياضة ل سيد الفجوة املالية القائمة ل اللجنة، بالنظر إىل أن تنفيذ  )ز(
   بر اما العمل املتعدد السنوات سيكون مرهو ًا بتوافر املوارد الكافية

اتيجي العاملي لامن العذائي والتعذية )اىطار االسيييييييماتيجي(، وأقّرت التملديث الدور  األوس لإلطار االسيييييييم  )ح(
ورّحب  بوضييع النسييخة اىلكمو ية لإلطار االسييماتيجي و ييّجع  مجيع أصييملال املصييلملة على تيسييّي  شيير 

  اىطار االسماتيجي والمويا الستخدامه
من السيييييييياسيييييييات ت الرئيسيييييييية للجنة بشيييييييوأقّرت الوثيقة اليت تعرا النعا الواج  اتباعه لرصيييييييد تنفيذ املنتجا )ط(

وتوصيييات اللجنة األخرى بشييمن السييياسييات، ووافق  على أن تركز األحداع املواضيييعية العاملية الثالثة املقبلة 
على اخلاوط التوجيعية الاوعية لدعي اىعماس املارد للملق ل غذار كاف ل سيييييييييييييياي األمن العذائي الوطين 

، واملبادئ 2020األمن العذائي والتعذية ل ظل األزمات املمتدة ل عام ، وإطار العمل بشييييييييييييمن 2018ل عام 
  2022اخلاصة باالستثمارات املسؤولة ل الزراعة و ظي األغذية ل عام 

ورّحب  لنتدى اللجنة بشيييمن  كني املرأة ل سيييياي األمن العذائي والتعذية باعتباره فرصييية ملناقشييية التملديات  ) (
سيييييييييبيل  كني املرأة وللنعوا بفعي مشيييييييييممل للملاجة إىل حتقيق املسييييييييياواة بني اننسيييييييييني  اليت ال تزاس تعما

 واىعماس الكامل نقوي املرأة ل سياي األمن العذائي والتعذية 
 وا تخب  الرئيس انديد للجنة وأعضار املكت  ومناوبيعي لفمة السنتني املقبلة. )مل(

 المجلس والمؤتمراإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب 
 

 إّن اجمللس واملؤ ر مدعوان إىل القيام لا يلي: 
 
 .إقرار االستنتاجات والتوصيات الواردة ل تقرير الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن العذائي العاملي 

 مسائل البرنامج والميزانية المعروضة على المجلس
 
  (13-8)الفقرات  املستدامةننة األمن العذائي العاملي وأهداف التنمية 
 (19-14)الفقرات  ننة األمن العذائي العاملي والتعذية 
  (26-20)الفقرات انراجة املستدامة من أجل األمن العذائي والتعذية 
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 (28)الفقرة  التوسّع انضر  والتملوس الريفي واال عكاسات على األمن العذائي والتعذية 
  (30و 29)الفقرتان  2019-2018بر اما العمل املتعدد السنوات للجنة األمن العذائي العاملي للفمة 
 (34و 33)الفقرتان  رصد كفارة ننة األمن العذائي العاملي 
 (37-35)الفقرات  االستجابة للتقييي املستقل للجنة األمن العذائي العاملي  

 المؤتمرمسائل السياسات العالمية المعروضة على 
 
  (13-8)الفقرات ننة األمن العذائي العاملي وأهداف التنمية املستدامة 
  (19-14)الفقرات ننة األمن العذائي العاملي والتعذية 
 (26-20)الفقرات  انراجة املستدامة من أجل حتقيق األمن العذائي والتعذية 
 (27)الفقرة   تائا منتدى  كني املرأة ل سياي األمن العذائي والتعذية 
 (28)الفقرة  التوسّع انضر  والتملوس الريفي واال عكاسات على األمن العذائي والتعذية  

 ميكن توجيه أ  استفسارات بشمن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Deborah Fultonالسيدة 
 ننة األمن العذائي العاملي ةأمين

 3571 06570 39+اهلاتف: 
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 المسائل التنظيمية -أّولا 
 
أكتوبر/تشييييييييييييييرين  13إىل  9عقيدت ننية األمن العيذائي العياملي )اللجنية( دورهتيا الرابعية واألربعني خالس الفمة من  -1

 116 ل املقر الرئيسيييييييييي ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( ل روما. وقد حضييييييييير الدورة مندوبون من 2017األوس 
 من الدوس غّي األعضار ل اللجنة، وممثلون عن: 7ومن أعضار اللجنة  

 
 12  من وكاالت األمي املتملدة وأجعزهتا 
 112 1من منظمات اجملتمع املدين  
 3  من منظمات البملوع الزراعية الدولية 
 3  من املؤسسات املالية الدولية واىقليمية 
 62 2من احتادات القااع اخلاص واملؤسسات اخلّيية اخلاصة  
 58  املراقبنيمن. 

 
لوزرار. وميكن االطالع على القائمة الكاملة باألعضيييييييار واملشييييييياركني امن  وال  ائبني اثنني وزرار و  4ومت تسيييييييجيل  -2

عيييييييييييييليييييييييييييى اليييييييييييييعييييييييييييينيييييييييييييوان اليييييييييييييتيييييييييييييايل   Inf.44/2017CFS/5 اليييييييييييييوثيييييييييييييييييييييييييييقييييييييييييية لوامليييييييييييييراقيييييييييييييبيييييييييييييني 
)/documents/ar/44http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs(. 

 
 للجنيية  العضييييييييييييييوييية ل ا -املرفق بييار و جييدوس أعميياس الييدورة   -ويتضييييييييييييييمن التقرير املرفقييات التييالييية: املرفق ألف  -3

 قائمة بالوثائق. -املرفق جيي و 
 
  2من املييييادة  9و 8وُأحيايييي  اللجنيييية علمييييًا بييييمّن االحتيييياد األورو  يشيييييييييييييييييارمل ل هييييذه الييييدورة طبقييييًا للفقرتني  -4

 املنظمة. من دستور
 
 افتتمل  الدورة رئيسة اللجنة، سعادة السيدة أمّية داوود حسن قر اص من السودان.قد و  -5
 
 املؤقتني.واعتمدت اللجنة جدوس األعميياس وانييدوس الزمين  -6
 

                                                      
من  منظمة 104املعنية باألمن العذائي والتعذية بتيسّي مشاركة منظمات اجملتمع املدين. ويشمل هذا العدد  لمجتمع املدينلقام  اآللية الدولية   1

 آلية اجملتمع املدين.منظمات اجملتمع املدين حت  مظلة 
 حت  مظلة آلية القااع اخلاص. ة رك 58 يشمل هذا العدد  2

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/
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 انزائرو  الفازيلو   عوالأو  أفعا ستانو  األرجنتنيو  إثيوبياو  االحتاد الروسيوعّين  اللجنة ننة صياغة تضي كال من:  -7
(  العربية مصرعورية مج، إضافة إىل السيد خالد الاويل )اليابانو   يوزيلنداو  النروياو  كنداو  غينيا االستوائيةو  الصنيو  السويدو 

 الصياغة.كرئيس للجنة 
 

 لجنة األمن الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة -ثانياا
 

رسييييييييييالة  عف António Guterresبيا ات افتتاحية أدىل هبا كل من األمني العام لامي املتملدة السيييييييييييد  أُلقي  -8
 العام سيييييييييلفا، املدير لجنة  والسيييييييييد جوزيه غرازيا و داالوسييييييييعادة السيييييييييدة أمّية داوود حسيييييييين قر اص، رئيسيييييييية   فيديوية

 ، رئيس الصيييييييييييييينييدوي الييدويل للتنمييية الزراعييية )الصيييييييييييييينييدوي(  Gilbert Huongbo  والسيييييييييييييييييد ملنظميية األغييذييية والزراعيية
، Fabrizio Hochschild، املدير التنفيذ  لف اما األغذية العاملي )الف اما(  والسييييييييييييييد David Beasleyوالسييييييييييييييد 

، رئيس اللجنة التوجيعية لفريق اخلفار الرفيع Patrick Caronاتيجي  والسييييييييييد األمني العام املسييييييييياعد للتنسييييييييييق االسيييييييييم 
 وثائق معلومات على العنوان التايل: ضيييييييمنوهذه البيا ات متاحة  املسيييييييتوى املعين باألمن العذائي والتعذية )فريق اخلفار(.

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/ 
 
لدعي البلدان ل حتقيق أهداف  2030 ظرت اللجنة ل مشيييييييييييياركتعا ل النعوا ااة التنمية املسييييييييييييتدامة لعام و  -9

عرا أعقبعا ، John Agyekum Kufuorالسيييييد سييييعادة ألقاها  اسييييُتعّل  انلسيييية بكلمة رئيسيييييةالتنمية املسييييتدامة. و 
، وعرا ملعايل السييييد 2017لعام  منظمة األغذية والزراعة للتقرير انديد عن حالة األمن العذائي والتعذية ل العاملقّدمته 

امل ألمن العييذائي والتعييذييية ل العيياحيياليية . وتال تلييو  قيياا تنيياوس سيييييييييييييير ، وزير الزراعيية والر  ل اليمنيبن أمحييد امل أمحييد
 واالجتاهات األخّية. 

 
 2030تنفيذ خاة التنمية املسيييييييييييييتدامة لعام من لدرون املسيييييييييييييتخلصييييييييييييية ُكّرسييييييييييييي  لا صييييييييييييي  تركيز جلسييييييييييييية  و  -10

تمع حكومية، فضالً عن جعود القااع اخلاص واجملسياسات  تابيق( على منظورات البلدان وجتارهبا ل 2030 عام )خاة
تبذله من جعود لدعي املتابعة واالسيييييييييييتعراا العامليني ما  لتملقيق أهداف التنمية املسيييييييييييتدامة. كما  ظرت اللجنة ل املدين

 السياسي الرفيع املستوى بشمن التنمية املستدامة.األمي املتملدة خالس مساضاهتا ل منتدى  من
 
"، 2017عام ل "حالة األمن العذائي والتعذية ل العاملاملعنون  ول ما يتعلق بالبند ثا يا )ل( من جدوس األعماس -11

 اللجنة:فإن 
 

والصييييييييييييينييدوي الييدويل للتنمييية الزراعييية ومنظميية األمي املتملييدة والزراعيية ة منظميية األغييذيييرّحبيي  بييالتعيياون بني  )أ(
ومنظمة الصيييييييييييييملة العاملية حوس التقرير انديد نالة األمن العذائي والتعذية وبر اما األغذية العاملي للافولة 

األمن العذائي والتعذية الواردة ل خاة اخلاصييييييييية بقاصيييييييييد املعلما لسييييييييياضتعا ل رصيييييييييد  خذتالعامل، وأ ل
  2030 عام

منذ  مرة األوىلللارتفع، قد املزمن ل العامل  التعذيةعدد الذين يعا ون من  قص  كونوأعرب  عن قلقعا ل )ل(
مليون  ييييييخص، وهو ما يعين، مع ارتفاع  815إىل  2015مليون  ييييييخص ل عام  777، من 2003عام 

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ar/
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من أهداف التنمية  2الصمليح لتملقيق اهلدف  املسارمعدالت الوزن الزائد والسمنة، أن العامل ليس على 
 باألمن العذائي والتعذية. املتصلة 2030املستدامة واملقاصد األخرى خلاة عام 

لزيادة اليت ا الكامنة ورار الرئيسييييييية وأقّرت بمن النزاعات وتعّي املناخ واألزمات املمتدة هي بعض األسييييييبال )ج(
حمركات األزمات العذائية الشيييييييديدة  وعلى ، وهي تعتف  يييييييعدهتا مؤخرا مسيييييييتويات ا عدام األمن العذائي

عات حيثما ياوس أمد النزاإىل حد كبّي انوع و قص التعذية يكون أسيييييوأ مسيييييتوى وجه اخلصيييييوص، بمن 
 وتكون القدرات املؤسسية ضعيفة 

نعود اسييييييييريع وتّية تإىل انكومات ومنظومة األمي املتملدة يعي أصييييييييملال املصييييييييلملة، لا فمجيع دع  و  )د(
لسييودان ل ة ل جنول اااعبعدما أعلن عن حالة املمسيياة واملعا اة الرهيبة،  هملعانة األسييبال انذرية هلذ

  وهي هتدد مشاس  ري  يجّييا والصوماس واليمن   2017عام 
واالسيييتدامة  نعواالمعانة االحتياجات الفورية واملسييياضة ل املتخذة دولًيا ت بم ه ينبعي لإلجرارات وأقرّ  )ه(

 وتعزيزها ة من خالس إقامة  ظي غذائية مستداملا ل تلو لمجتمعات، لوالقدرة على الصمود 
 ، الدوليةو  و يييييييّجع  انكومات ومجيع أصيييييييملال املصيييييييلملة الوطنيني والدوليني، ل إطار القوا ني الوطنية )و(

 ، ال سيما إطار العمل بشمن األمن العذائيعاالسياسات وتابيقاخلاصة باستخدام منتجات اللجنة على 
 والتعذية ل ظل األزمات املمتدة الصادر عن اللجنة.

 
 "، فإن اللجنة:2030"الدرون املستخلصة من تنفيذ خاة عام املعنون  ا )ج(وأما ل ما خيص البند ثا يً  -12

 
اليت قييّدمتعييا البلييدان املتاوعيية بشيييييييييييييييمن جتييارهبييا الوطنييية ل ايياس حتقيق أهييداف التنمييية رّحبيي  بييالييدرون  )أ(

املسيييييييتدامة املتصيييييييلة باألمن العذائي والتعذية والزراعة املسيييييييتدامة، وباألمثلة عن املبادرات القارية الناجملة 
 :والتملديات اليت واجعتعا. وعلى وجه اخلصوص

 
، واسييييييييتعداد للتنمية املسييييييييتدامة 2030أ ييييييييادت بالقيادة اليت تفهن عليعا البلدان ل تنفيذ خاة عام  (1)

األربعني اليت قبل  و الثة من بني البلدان الث ،وإيااليا وبلجيكا والسيييييويد وإ دو يسييييييا أتربيجانو إثيوبيا 
 ، ملناقشة جتارهبا ل اللجنة 2017إجرار استعراا وطين طوعي ل عام ب

اىمجالية تدامة ساالورّحب  باخلاوات اليت اختذهتا البلدان من أجل إصالح سياساهتا، هبدف حتسني  (2)
نظمعييا العييذائييية وقييدرهتييا على ضييييييييييييييمييان األمن العييذائي والتعييذييية على الصييييييييييييييعيييد الوطين من خالس ل

  املة  انُ 
ل  يييييامل داخل وامتالكعا بشيييييكلتشيييييجيع تنفيذ أهداف التنمية املسيييييتدامة املتبعة عا وأقّرت بتنوع النُ  (3)

اجملتمعات، لا ل تلو املشييياورات وانعود ل اايل االتصييياالت والتوعية، وإ شيييار مؤسيييسيييات  ييياملة 
 لإل راف على تنفيذ السياسات واستعراضعا من املستوى الوطين إىل املستوى االي 

 وأ ارت إىل أ ه ما زال  هنامل حتديات هامة، من قبيل:  (4)
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 واحد   ع أ كاس سور التعذية ل آن  معانة مجي 
  ودعي صعار منتجي األغذية للخروج من دائرة الفقر واعتماد ممارسات أكثر إ تاجية واستدامة 
  للنظي العذائية  اىمجالية وحتسني االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
  البىن االفتقار إىلوانضييييييييييييييرية و أو بني املناطق الريفية و/ومعانة أوجه عدم املسيييييييييييييياواة اىقليمية 

 الريفية. التملتية
 

وأعربيي  عن تقييديرهييا للييدرون اليت عرضييييييييييييييتعييا البلييدان اليت قييدميي  تقييارير طوعييية عن أضييية القيييادة  (5)
، أصييييملال املصييييلملة والشييييراكات الفعالة املتعددة، ودعي العمليات كافة  ية على املسييييتوياتاتالسييييياسيييي

 واناجة إىل تنمية القدرات.البيا ات املصّنفة والرصد،  أضيةو 
تابيق أطر السييييييييييييياسييييييييييييات، مثل منتجات اللجنة، لتملقيق أهداف إىل وجّددت دعوهتا مجيع البلدان  (6)

 املستدامة. التنمية
 

": ا ابييياعيييات املنتيييدى 2030"ننييية األمن العيييذائي العييياملي وخاييية عيييام املعنون ا )د( ول ميييا يتعلق بيييالبنيييد ثيييا ييييً  -13
  "، فإن اللجنة: 2018واملساضة ل املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  2017السياسي الرفيع املستوى ل عام 

 
أعرب  عن تقديرها لعمل اموعة العمل املفتوحة العضيييييييييوية بشيييييييييمن أهداف التنمية املسيييييييييتدامة، الذ   )أ(

األورو (، رئيس اموعة العمل املفتوحة العضييييييييوية املعنية )االحتاد  Willem Olthofعرضييييييييه السيييييييييد 
  بمهداف التنمية املستدامة

مية السياسي الرفيع املستوى بشمن التن األمي املتملدة منتدىالصادر عن وأحاط  علًما باىعالن الوزار   (ل)
 العييذائيييةنظي الالتييمكيييد على الييدور ااور  الييذ  ميكن أن تؤديييه  أعيياد، الييذ  2017املسييييييييييييييتييداميية لعييام 

ة إىل رسيييييييائل رئيسيييييييية ترّوج هلا اللجن يتضيييييييّمن إ ييييييياراتاملسيييييييتدامة ل اسيييييييتئصييييييياس الفقر وانوع، والذ  
مارات ، واالسييييييتثاألراضييييييي حوكمة حيازة ل ااالت عدة من بينعاوالوكاالت اليت توجد مقارها ل روما، 

تخفيف من آثاره، التكّيف معه والوتدابّي  خوتعّّي املنا واسييتدامة سييبل العير الريفية وانضييرية، املسييؤولة، 
كثر ضييييعًفا، ، وتلبية اناجات اخلاصيييية بالبلدان األاننسيييينيوالتنوّع البيولوجي، و كني املرأة واملسيييياواة بني 

اصيييية النسييييار خإ تاجية صييييعار املنتجني،  زيادةمسيييياعدة إ سييييا ية طارئة و  حتتاج إىلواجملتمعات االية اليت 
  واملزارعني األسريني والرعاة وصياد  األمساملوالشعول األصلية 

يع اللجنة بشيييييييمن السيييييييياسيييييييات ل مج توصيييييييياتعود لتعزيز اسيييييييتخدام كثيف انبت وأكدت ادًدا التزامعا (ج)
  أكف أثرالسياسات الوطنية ىحداع  تكامل تشجيعالبلدان هبدف 

"مسيييييييييييييياضة ننة األمن العذائي العاملي ل املنتدى بعنوان  CFS 2017/44/2 وصييييييييييييييادق  على الوثيقة )د(
ملسييياضة اللجنة ل اسيييتعراا املنتدى السيييياسييي  باعتبارها منالًقا"، 2018السيييياسيييي الرفيع املسيييتوى لعام 

 وأحاط   "التملّوس باجتاه اتمعات مسييييييتدامة وقادرة على الصييييييمود" بعنوان 2018الرفيع املسييييييتوى لعام 
العالقة  مل التسويةيشضور  تائا مناقشات الدورة الرابعة واألربعني للجنة، لا  علًما بضرورة حتديثعا على

للفقرة بشيييمن الوقود انيو  وآخر البيا ات والتقارير الدولية عن األمن العذائي والتعذية، لا ل تلو تقرير 
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خّية عليعا بعد يضيييييييع املكت  اللمسيييييييات األعلى أن ، 2017لعام  حالة األمن العذائي والتعذية ل العامل
  اجملموعة االستشارية التشاور مع

 ضيييييمن موضيييييوع 2019إىل اسيييييتعراا املنتدى السيييييياسيييييي الرفيع املسيييييتوى لعام  اوقّررت إرسييييياس مدخالهت )هي(
" كني السيييكان وضيييمان الشيييمولية واملسييياواة"، وطلب  أن تقّدم اللجنة مسييياضة للنظر فيعا خالس الدورة 
اخلامسيييييييية واألربعني للجنة،  ا ييييييييًيا مع القرار الذ  اختذته اللجنة ل دورهتا الثالثة واألربعني، على أن يتي 

 نواتل بر اما العمل املتعدد السييا يتفق مع األحكام املنصييوص عليعا خالس عملية  يياملة ل وضييععا من
  2019-2018للفمة 

ستويات لف املخمتعلى  املنّسقةو ّجع  مجيع أصملال املصلملة ل اللجنة على رفع مستوى مشاركتعي  (و)
  واستعراضعا. 2030لعام  املستدامة ل عملية متابعة خاة التنمية

 
 لجنة األمن الغذائي العالمي والتغذية –ثالثاا

 
املسييييييييييييييتوى.  رفيعال اخلفار من فريق ُأعد بتكليف األغذية والتعذية الذ  بشييييييييييييييمن  ظي  ظرت اللجنة ل التقرير -14

فع عملية ر ىطالع أعضييييييييييار اللجنة على  العاملية الصييييييييييملة ومنظمة والزراعة األغذية اجملاس أمام منظمة وأفسييييييييييمل  اللجنة
 عقييد عمييل بر يياما على تنفيييذو  بييالتعييذييية املعين الثيياين الييدويل املؤ ر خالس هبييا التععييد مت اليت املتعلقيية بييااللتزاميياتالتقييارير 

 ذيةالتع لتملسييييييني الدرون وتشيييييياطر انيدة مكّرسيييييية للممارسييييييات كما أن جلسيييييية.  التعذية أجل من للعمل املتملدة األمي
 اللجنة أ شاة  تائا ل مت النظرو . ومناقشتعا غذائية صملية  ظي ل باالستثمارات املتعلقة اخلفات لتبادس أتاح  الفرصة
  .املقبلة السنتني فمة على املمتبة واآلثار الدورات األخّية بني ما خالس فمة ل ااس التعذية

 
 ائية"، "إصيييييييييييدار تقرير فريق اخلفار الرفيع املسيييييييييييتوى عن التعذية والنظي العذ ةعنو املوبالنسيييييييييييبة إىل البند ثالثًا )أ(  -15

 فإّن اللجنة: 
 

يع أثن  مع التقدير على تقرير فريق اخلفار الرفيع املسيييتوى املعين باألمن العذائي والتعذية )فريق اخلفار الرف )أ(
 ( الذ  عرضييييييييييييييته السيييييييييييييييدةCFS 2017/44/Inf.16املسييييييييييييييتوى( عن التعذية والنظي العذائية )الوثيقة 

Jessica Fanzo الرئيسييييييييية وبالدعوة اليت، قائدة الفريق املسييييييييؤوس عن املشييييييييروع، وأخذت علما بنتائجه 
 تضمنعا من أجل العمل وأ ارت ل النقاا الذ  أعق  تلو إىل ما يلي:

 
أ ّه لكّل من النظي العذائية، سييييييييييييييوار أكا   تقليدية أو خمتلاة أو حديثة، حتديات مرتباة هبا وقدرة   (1)

ذائي زز األمن العكامنة على فتح مسارات حنو االستدامة وأمناط غذائية صملية أكثر من  منا أن تع
 والتعذية حاضرًا ومستقباًل  

)أ( الواردة ل تقرير فريق اخلفار الرفيع املسييييييييييييتوى إىل ننة األمن العذائي العاملي للبملث 9والتوصييييييييييييية  (2)
 إمكا ية إعداد خاوط توجيعية طوعية عن البيئات العذائية ااّسنة ألمناط غذائية صملّية   ل
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قرار بقيمة انعات الفاعلة ل البيئات العذائية، ال سيييييييما النسييييييار منعي، وتوفّي وأ ّه من الضييييييرور  اى (3)
الييدعي هلييا من أجييل التملوس إىل زراعيية و ظي غييذائييية مراعييية للتعييذييية مع حلوس  يييييييييييييييامليية مكيفيية مع 

  .السياقات ومع تعّي طلبات املستعلكني وأفضلياهتي وأتواقعي
 بالتقارل بني السييييياسييييات املتصييييلة بالتعذية داخل اللجنة إىل وأوصيييي  بمن يسييييتند العمل الالحق املتعلق )ل(

 األدلة العلمية الواردة ل التقرير.
 
 نة:"آخر املعلومات عن املؤ ر الدويل الثاين املعين بالتعذية"، فإّن اللجاملعنون وبالنسبة إىل البند ثالثًا )ل(  -16
 

التقرير املرحلي ، بالوثيقة بعنوان "2030رّحب ، ل سييييييييييييياي التنفيذ انار  خلاة التنمية املسييييييييييييتدامة لعام  )أ(
بشييييييييييييييمن متابعة املؤ ر الدويل الثاين املعين بالتعذية، لا ل تلو تنفيذ عقد األمي املتملدة للعمل من أجل 

ومنظمة  والزراعة(، اليت ا ييييييمك  ل عرضييييييعا منظمة األغذية CFS 2017/44/Inf 17" )الوثيقة التعذية
 الصملة العاملية، و ظرت ل ما خلص  إليه من  تائا 

 وأقّرت بمضية اسيييتخدام توجيعات اللجنة ل ااس السيييياسيييات والمويا هلا من أجل مؤازرة انعود القارية  (ل)
لجنة ر اما عمل عقد العمل من أجل التعذية، أّن الل سبيل الوفار بالتزاماهتا وأكدت ادًدا،  ا ًيا مع ب

ار العاملي واالتساي والتقارل بني السياسات اخلاصة بالتعذية ومساحة للملو  للتعاونستواصل توفّي منصة 
 وتشاطر التجارل بني انكومات وأصملال املصلملة اآلخرين  

سنة وقابلة للقيان وميكن بلوغعا وواقعية وحبإعالن كّل من إكوادور والفازيل عن التزامات حمددة  ورّحب  (ج)
من أجل اختات إجرارات ملموسييييييية، باىضيييييييافة إىل إطالي  يييييييبكات عمل من أجل  ظي غذائية  التوقي 

مسييتدامة ومتواز ة من  ييمنا أن تسيياهي ل وضييع حد لسييور التعذية بكافة أ ييكاله  و ييّجع  أصييملال 
 عليه بر اما عمل عقد العمل من أجل التعذية  املصلملة كافة على تكثيف انعود بنار على ما  ص 

وكّررت طلبعا إىل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصييييييييييييييملة العاملية تزويدها با تظام لعلومات حمدثة عن  (د)
 على صعيد تنفيذ  تائا املؤ ر الدويل الثاين املعين بالتعذية   اارزالتقدم اىضال 

 عن اسيييييييتمرار وجود ثعرات  CFS 2017/44/Inf 17الواردة ل الوثيقة وأوصييييييي  باالسيييييييم ييييييياد بالنتائا  (ه)
 ل السياسات والنجاحات ل العمل املقبل من أجل التقارل بني سياسات اللجنة اخلاصة بالتعذية. 

 
 "املمارسات انيدة وتشاطر الدرون لتملسني التعذية"، فإّن اللجنة:املعنون وبالنسبة إىل البند ثالثًا )ج(  -17
 

صيية للممارسييات انيدة وتشيياطر الدرون عن "االسييتثمارات من أجل  ظي غذائية رّحب  بانلسيية املخصييّ  )أ(
 ( CFS 2017/44/Inf 18صييييملية" وعرا دراسييييات حالة، باالسييييتناد إىل وثيقة املعلومات األسيييياسييييية )

 املفيدة لكي تنظر فيعا اللجنة.  والتجارل املمارساتاليت تتضمن معلومات عن 
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 أ ارت اللجنة كذلو إىل ما يلي: و  -18
 

وجود نا  امل متعدد القااعات للتدخالت السياساتية والفااية وصواًل إىل  ظي غذائية  الضرور من  )أ(
 مستدامة وصملية  

العمل عف القااعات على موارمة العمليات والسييييياسييييات واالسييييتثمارات اليت هتدف إىل التوصييييل  وينبعي )ل(
إىل  ظي غذائية صييملية ودعمعا من خالس التزام سييياسييي راسييا وترتيبات مؤسييسييية فعالة وقدر كاف  من 

 التمويل وترتيبات الرصد  
والقااع  فة وااللتزام من جا   اجملتمع املدينوجي  أن تكفل المتيبات املؤسييييسييييية وانوكمة املشيييياركة اهلاد )ج(

الفاعلة ل سييلسييلة القيمة باعتبارها جعات مسييتثمرة وأطرافًا فاعلة هامة ل سييبيل  األطرافاخلاص ومجيع 
 اال تقاس إىل  ظي غذائية صملية ومستدامة أكثر وتشجيع الشراكات الفعالة والشاملة  

امل العذائية ومن الضييييييرور  توفّي الظروف ملشيييييياركتعا القوية ل حتديد مع وتؤد  املرأة دورًا مركزيًا ل النظي )د(
 التعذية.  حتسنيالنظي العذائية لا يكفل 

 
 العمل عقد تلو ل ال بالتعذية للنعوا العاملي العذائي األمن ننة "جعوداملعنون ول ما يتعلق بالبند ثالثا )د(  -19
 :اللجنة التعذية"، فإنّ  أجل من
 

أعرب  عن تقديرها لعمل اموعة العمل املفتوحة العضيييييييييييوية املعنية بالتعذية اليت يمأسيييييييييييعا السييييييييييييد خالد  )أ(
 ( العربية مصرمجعورية الاويل )

 مةف خالس بالتعذية املتعلقة اللجنة "أ شييييياةاملعنو ة  CFS 2017/44/Inf 19 Rev.1و ظرت ل الوثيقة  )ل(
باملناقشيييييييييييية اليت جرت ل اموعة العمل على وجه اخلصييييييييييييوص رّحب  ملخصييييييييييييات"، و : الدورات بني ما

(، 2025-2016املفتوحة العضييوية بشييمن مسيياضة اللجنة ل عقد األمي املتملدة للعمل من أجل التعذية )
شييييييييييييييمن بعلى حنو ما قّدمه الرئيس، معيدة التمكيد على أن القرار املتخذ ل الدورة الثالثة واألربعني للجنة 

( يتيح األسيييييييييان CFS 2016/43/9الوثيقة األمن العذائي العاملي ل النعوا بالتعذية" )"مشييييييييياركة ننة 
الرئيسي لعمل اللجنة بشمن التعذية ومساضتعا ل انعود انماعية املبذولة حت  إطار عقد األمي املتملدة 

 للعمل من أجل التعذية 

تملدة للعمل ل سيييييياي عقد األمي املبمن تضيييييع، وكَلف  اموعة العمل املفتوحة العضيييييوية املعنية بالتعذية  )ج(
 2019-2018وفقييييا لف يييياما العمييييل املتعييييدد السيييييييييييييينوات للفمة (، و 2025-2016من أجييييل التعييييذييييية )
بني  لعملية التقارل اختصيييييييييييييياصيييييييييييييياتالقائمة،  األولويات ترتي  وبإعادة الاوعية وباالسييييييييييييييتعا ة باملوارد

على انلسة عا لعرض، اصة بالنظي العذائية والتعذيةالسياسات وصوالً إىل وضع خاوط توجيعية طوعية خ
رفيع املستوى عن بتقرير فريق اخلفار ال. وسوف ُيسم د ل تلو اخلامسة واألربعنيهتا ل دور للجنة العامة 

 2017-2016أ شييييييييييييييايية اللجنيية مييا بني الييدورات ل الفمة  تييائا فضيييييييييييييياًل عن التعييذييية والنظي العييذائييية، 
 الدورة الرابعة واألربعني للجنة.  التعذية لواملناقشات املتصلة ب
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 التقارب بين السياسات -رابعاا
 

 الحراجة المستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية - رابعاا )أ(
 

 العذائي األمن أجل نم املسيييتدامة الرفيع املسيييتوى بشيييمن انراجة اخلفار فريق على تقرير التقدير مع اللجنة أثن  -20
 اراخلف  التابع لفريق املسييييييييؤوس عن املشييييييييروع الفريق قائد ،Terence Sunderland السيييييييييد قّدمه الذ  والعرا والتعذية،

  عي ، أكرم ة السيدوعرا سعاد. التقرير ل الواردة املتعلقة بالسياسات الصلة تات الرئيسية الرفيع املستوى، عن األدلة
 اليت ياسييييييياتالسييييييي ااس ل عمل اللجنة والتوصييييييييات كيفية اسيييييييتخدام  حوس  ظر وجعات املنظمة، ل العابات ننة رئيس

ارة إىل أن ننة اى ييييييييي مع التنسييييييييييق، من حتقيق املزيد إىل وكيف ميكن أن تؤد  العابات ننة سيييييييييياي اللجنة ل وضيييييييييعتعا
 François Pythoudسييييييييييييعادة  ل حني قّدم. 2018 اليت سييييييييييييتعقد ل عام دورهتا ل اللجنة العابات سييييييييييييتنظر ل  تائا

 عن واملنبثقة السيييياسيييات ااس ل املقمحة التوصييييات بني السيييياسيييات، اللجنة اخلاصييية بالتقارل عملية مقرر ،(سيييويسيييرا)
  .اآلخرين املصلملة وأصملال اللجنة أعضار اليت دارت بني املناقشات

 
 وإن اللجنة: -21
 

 قليمية والعاملية،واى والوطنية االية املستويات على التوصيات على  شر املصلملة أصملال مجيع  ّجع  )أ(
 والفاما ودعي هذا التابيق، والسييييييييييييياسييييييييييييات االسييييييييييييماتيجيات صييييييييييييياغة عند تابيقعا من واالسييييييييييييتفادة

 االقتضار  حس 
 اة األميخ سيييييييما وال املتعلقة بالعابات، القائمة العاملية السييييييياسييييييات صييييييكومل تنفيذ أضية إىل وأ ييييييارت )ل(

الصييييييييييلة،  تات األطراف املتعددة البيئية واالتفاقات 2030–2017 للفمة للعابات االسييييييييييماتيجية املتملدة
 ل اللجنة  املصلملة إىل أصملال بالنسبة

بعد  لسييييييياسيييييياتا بني اللجنة اخلاصيييييية بالتقارل لعملية الوق  من املزيد املسييييييتقبل يتاح ل بمن وأوصيييييي  )ج(
 اخلفار الرفيع املستوى  فريق إصدار تقارير

 روما ل اليت توجد مقارها الوكاالت ودعوة ل عقد اجتماع حمّدد على النظر اللجنة مكت  و ييييييييييييييّجع  )د(
 العالقة تلو ل ال السيييياسيييات، بني التقارل عملية خالس الكفاية فيه لا تناقر مل اليت القضيييايا ملناقشييية

ورباعا  اتللتوصيييييييييييي خرائطرسيييييييييييي  اللجنة أما ة إىل وطلب  والتعذية، العذائي واألمن التجارية املزارع بني
 العمل يوحج املتاحة بتوافر املوارد رهًنا باألهداف واملقاصيييييد تات الصيييييلة من أهداف التنمية املسيييييتدامة،

 اللجنة  ل
 ل ال إىل األجعزة املعنية بوضييع السييياسييات، اخلاصيية بالسييياسييات التوصيييات على إحالة هذه و ييّجع  )ه(

 املتملدة ألميا ومنتدى السيييييياسيييييي املسيييييتوى الرفيع املتملدة ومنتدى األمي العابات وننة الزراعة ننة تلو
 .البيولوجي التنوع واتفاقية بالعابات املعين

 
****************************** 
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بصييييورة من خالس تنوّع  ظمعا اىيكولوجية وتصييييورات اى سييييان واسييييتخداماته،  ،3تسيييياهي العابات واأل ييييجارو  -22
اوح هذه املسيييياضات وتم  .وعلى مسييييتويات خمتلفة ل حتقيق األمن العذائي والتعذية بم ييييكاس عديدة مبا ييييرة وغّي مبا ييييرة

تشييييييكل و  حبسيييييي  أ واع العابات وطريقة إدارهتا. وتسيييييياهي األغذية املسييييييتمدة من العابات ل جودة النظام العذائي وتنّوعه
عيشييعا. وهي  بصييورة مبا ييرة على العابات لتممني سييبل  ييبكات أمان ل الفمات اليت تندر فيعا األغذية للفئات املعتمدة

تؤد  كذلو دورًا كآليات للتعامل مع الصييييييييييدمات واألزمات. وتؤّمن األغذية الفيّة املسييييييييييتمدة من العابات أطعمة معذية 
رئيسيييييييييًيا للااقة  املاليني النسيييييييييار والرجاس واألطفاس ل املناطق الريفية. ويُعّد الوقود اخلشييييييييي  مصيييييييييدرً  منّوعةوأمناطًا غذائية 
للسييييكان  لدخلاالاعي ولتعقيي املياه لكّل أسييييرة من أصييييل ثالع أسيييير معيشييييية ل العامل. وتوّلد العابات  املسييييتخدمة ل

ياه وتثبي  من خالس تنظيي تدفقات املاملسيييتدامة االيني وتوفر خدمات النظام اىيكولوجي األسييياسيييية والضيييرورية للزراعة 
  صوبة المبة وتنظيي املناخ وتوفّي موئل للملقملات واملفمسات الفيّة لآلفات الزراعية.المبة وااافظة على خ

 
السيييييب   ال يزاس يشيييييكلبفعل ارتفاع الال  وتدهور األراضيييييي غّي أّن تعيّي وجعة اسيييييتخدام األراضيييييي للزراعة  -23

من  4ل املائة تقريًبا 80و 70وح بني  سييييبة تماالرئيسييييي ىزالة العابات على مسييييتوى العامل ككّل، حيث أ ه مسييييؤوس عن 
تمعات االية اجملالشيييييييييييعول األصيييييييييييلية و ماليني على البيئة و ولذلو تمثّيات سيييييييييييلبية على اخلسيييييييييييارة اىمجالية من العابات 

على حسييال نة ااسييّ ولن يكون باىمكان حتقيق الزراعة املسييتدامة واألمن العذائي والتعذية وأصييملال انيازات الصييعّية. 
العابات ومن دونا. وال بّد من وجود تنسيييق أفضييل لسييياسييات اسييتخدام األراضييي للمويا للزراعة املسييتدامة اليت تسييتفيد 

 ومنتجة للعابات واأل جار.ومستدامة من وجود  ظي إيكولوجية سليمة 
 
ريق اخلفار الرفيع املستوى قة عن تقرير فوقد ّ   صياغة التوصيات التالية استناداً إىل االستنتاجات الرئيسية املنبث -24

ة من أجل األمن عن انراجة املسييييييييييييييتدامللجنة األمن العذائي العاملي )فريق اخلفار( املعين باألمن العذائي والتعذية والتابع 
ائي والتعذية ذل حتقيق األمن العللعابات واأل جار املستدامة  اىدارة اتوالعرا منعا هو تعزيز مساض العذائي والتعذية.

، ل ملقيق خاة لت سيييييياي األمن العذائي الوطين وضيييييمن السيييييياي العام واملسييييياضة ل اىعماس املارد للملق ل غذار كاف 
، إقرارًا بالدور األساسي الذ  تضالع به اخلاوط التوجيعية الاوعية بشمن انوكمة املسؤولة 2030التنمية املستدامة لعام 

إعالن األمي املتملدة بشيييييييييمن حقوي دور مسامل والعابات ل سيييييييييياي األمن العذائي الوطين و نيازة األراضيييييييييي ومصيييييييييايد األ
اليت اعتمدهتا حديثًا األمي  2030-2017وتكّمل التوصييييييييييات اخلاة االسيييييييييماتيجية للعابات للفمة الشيييييييييعول األصيييييييييلية. 

 املتملدة وتستند أيًضا إىل اتفاقية التنوع البيولوجي، حس  االقتضار. 
 
وبالتايل  ةافة إىل ما تقدم ول السياي  فسه، يتسي تنفيذ التوصيات لا يستجي  للمسائل اننسا ية باألضيوإض -25

فإّن تشيييجيع املسييياواة بني اننسيييني و كني النسيييار والفتيات مع احمام حقوقعّن والنفات إىل العابات وحيازة األراضيييي وإىل 
وتشييجيع املشيياركة العادلة للمرأة ل صيينع القرارات، كلعا عناصيير أسيياسييية  خدمات الدعي الزراعية وانرجية وبنار القدرات

 لتملقيق األمن العذائي والتعذية وينبعي مراعاهتا ل مجيع التوصيات املتعلقة بالسياسات.
 

                                                      
  جار الواقعة خارج العابات اموعة منوعة من النظي الزراعية ختتلف للعاية من حيث  ااقاهتا وتمثّيها على األمن العذائي والتعذية. ألتشمل فئة ا  3
 . 2017. تقرير فريق اخلفار الرفيع املستوى عن انراجة املستدامة من أجل األمن العذائي والتعذية، 2016حالة العابات ل العامل، منظمة األغذية والزراعة،   4
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وتتسيييي هذه التوصييييات بمضية خاصييية من أجل تلبية احتياجات الشيييعول األصيييلية واجملتمعات االية وأصيييملال  -26
ت الصعّية خاصة الشعول املعتمدة على العابات اليت ترباعا عالقة روحا ية وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية انيازا

بالعابات. وتشيييييييمل تلو الشيييييييعول الصييييييييادين ل العابات والقيمني على القااف والعاملني فيعا. وهي يندرجون ضيييييييمن 
 بّي ل اى تاج العاملي لاغذية. اموعة أصملال انيازات الصعّية الذين يساضون إىل حد ك

 
 التوصيات

 
تتوجه هذه التوصيييييييات ل املقام األوس إىل انكومات لعرا وضييييييع السييييييياسييييييات العامة، ولكنعا موجعة أيضييييييا إىل مجيع 
أصيييملال املصيييلملة الذين يقومون بدور ل حتقيق األمن العذائي والتعذية. وهذه التوصييييات طوعية وغّي ملزمة وهتدف إىل 

أخرى  وتوصيييييياتة اليت أتيمل  سيييييابًقا من خالس منتجات اسيييييتكماس، وليس إىل إعادة صيييييياغة، التوجيعات تات الصيييييل
  .متعلقة بالسياسات للجنة األمن العذائي العاملي

 
 لألمن الغأأأذائي والتغأأأذيأأأأةبأأأالنسأأأأأأأأأأأبأأأة  لى األبعأأأاد األربعأأأة اإلقرار بأأأيهميأأأة الغأأأابأأأات واأل أأأأأأأأأأأجأأأار  -أولا 

 5والتشجيع على تعزيز دورها والتوعية بها
 

اىقرار باناجة إىل تعزيز مساضة العابات واأل جار، ضمن فسيفسار املناظر الابيعية، ل توفّي خدمات  )أ(
 النظام اىيكولوجي األساسية من أجل دعي اى تاج الزراعي واستعادة إ تاجية األراضي  

اجملتمعات و ول األصييييلية باملسيييياضة األسيييياسييييية اليت تقدمعا الشييييعباملمارسييييات التقليدية املناسييييبة و  واىقرار )ل(
، كاملومت العابات واأل يييجار على حنو مسيييتداماالية وأصيييملال انيازات الصيييعّية عند إدارة األراضيييي و 

 ، واىقرار بتلو املمارسات واملساضة لوازاة حتقيق األمن العذائي والتعذية
 افة.ستدامة ل أرجار العامل كواىقرار بالدور انيو  للملراجة بالنسبة إىل سبل العير والتنمية امل )ج(

 
بلورة واسأأتخداا المعارف المتةأألة بالسأأياسأأات بشأأين المسأأاهمات المبا أأرة ولير المبا أأرة للغابات  -ثانياا

 في األمن الغذائي والتغذية واأل جار
 

تدابّي ىبالغ واضيييعي السيييياسيييات اخلاصييية باألمن العذائي والتعذية ومابقيعا وتدريبعي بشيييمن أضية  اختات )أ(
اىدارة املسيييييييتدامة للعابات واأل يييييييجار بالنسيييييييبة إىل األمن العذائي والتعذية وتلو باسيييييييتخدام منعجيات 

ااقات فضائية عذية على  املعرفة بشمن مساضات العابات واأل جار ل األمن العذائي والت لتوليدتشاركية 
، مع اىقرار بمّن الشييييييييعول األصييييييييلية واجملتمعات االية وأصييييييييملال انيازات الصييييييييعّية هي وزما ية خمتلفة

  التقليدية أصملال املعارف

                                                      
 . النفاذ والتوافر والستخداا والستقراراألبعاد األربعة لامن العذائي هي:   5
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حتسيييييييني و  بنار القدرات الالزمة وتوفّي التدري  املعين والتعيّيات التنظيمية الالزمة للمشييييييياركة ل البملوعو  )ل(
  وتوفّي خدمات اىر اد البيا ات مجع

 وتصميي املعايّي القياسية ومجع البيا ات املفصلة حبس  اننس والعمر ومعايّي اجتماعية أخرى  )ج(
وحتسييييييييييييني عملية مجع البيا ات بصييييييييييييورة منعجية وعف القااعات ل  ظي رصييييييييييييد األمن العذائي والتعذية  (د)

يتعلق باسيييييييتخدام األغذية الفيّة )انيوا ات والنباتات والفاريات( واملنتجات انرجية، لا  وانراجة، ل ما
اا جودة النمط العذائي وتنّوعه، والتخفيف من وطمة الفقر ولاغر ااتوى العذائي و ل تلو بالنسيييبة إىل 

 الصملية والابّية، فضاًل عن التمثّيات على انصاد 
تعذية ل حتقيق األمن العذائي والاأل واع املعملة والقليلة االستعماس  مساضة ع عنوإجرار مزيد من البملو  (هي)

ف عن ، فضييييييالً عن املعار وعن العالقات بني األ ييييييجار وعمليات اى تاج الزراعي ل  ظي الزراعة انرجية
لبشييييييييييييييرية من أجل االتنوع غّي املعروف للعاية للموارد الوراثية انرجية اليت قد تفيد ل تلبية االحتياجات 

 . األمن العذائي والتعذية
سأأأأأأياسأأأأأأات لمدارة المتةاملة للزراعة والغابات من أجل تحسأأأأأأين واسأأأأأأتدامة ورصأأأأأأد وضأأأأأأع وت بي   -ثالثاا

  الغذائي والتغذية األمن
 

 إىل الدوس، للقيام لا يلي: 
 

األمن العذائي و عابات والزراعة واملياه التشييييييييييييييجيع على اتباع نا متكامل لا يشييييييييييييييمل ااور القائي بني ال (أ)
الس توطيد  ااقات خمتلفة من خوالتعذية لتعزيز التقارل بني السيييييييييياسيييييييييات عف خمتلف القااعات وعلى 

 التنسيق بني القااعات بواساة عملية تشاركية و املة  
 جار ىدراج األبعاد اليت تعزز قدرة العابات واألوالدعي للسياسات وتوفّي اال ماطات املؤسسية واملالية  (ل)

  الزراعية واملتصلة باألمن العذائي والتعذية السياسات والفاما ضمنعلى الصمود 
واحمام حقوي املرأة ومحايتعا وإعماهلا ل قااعي العابات والزراعة ومعانة االختالفات اننسييييييييييييييا ية اليت  )ج(

 لتعذية تؤثر سلًبا على األمن العذائي وا
النفات إىل  ززيعووضيييييييييع سيييييييييياسيييييييييات وتدابّي تشييييييييياركية للتخايط انرجي واىدارة انرجية والمويا هلا لا  )د(

ال انيازات وأصييييملجملتمعات االية للشييييعول األصييييلية واالعابات املنتجات العذائية اهلامة املسييييتمدة من 
  الصعّية

ضييالً املتدهورة، حسيي  االقتضييار، فاسييتعادة العابات و صييون العابات وجتديد العابات األصييلية وتشييجيع  (هي)
  عن تاوير  ظي الزراعة انرجية 

وإعاييار حوافز لتوفّي خييدمييات النظييام اىيكولوجي القييائميية على العييابييات واليت تعود بييالنفع على الزراعيية  (و)
 املستدامة واألمن العذائي والتعذية. 
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 إىل أصملال املصلملة كافة، للقيام لا يلي: 
 

ة وانراجة  ظي الزراعوزيادة االسييتثمارات ل البملوع ىرسييار املمارسييات انيدة وتشييجيععا وتعميمعا ل  )ز(
 والزراعة انرجية ضمن فسيفسار املناظر الابيعية املتكاملة  

مع  اجملتمعية،ظي ، لا ل تلو النوتشييييييييييييييجيع التخايط املتكامل واىدارة التكّيفية االية للمناظر الابيعية )ح(
اىقرار بالوظائف واالسيييييتخدامات املتعددة للعابات واأل يييييجار لا يسييييياهي ل تعزيز قدرة املناظر الابيعية 

 واجملتمعات االية وسبل العير على الصمود  
 ىدارةاوالتشييييييييييييييجيع على اتبيياع نا مراع  للتعييذييية جيمع بني األهييداف املتعييددة لامن العييذائي والتعييذييية و  )ط(

 واستخدام األراضي وصون التنوع البيولوجي للعابات ستدامة امل
الدعي الفين املناسيييي  وخدمات اىر يييياد والتدري  ألصييييملال املصييييلملة، ال سيييييما  التشييييجيع على توفّيو  ) (

 اجملموعات الضعيفة  
   لتخفيف الضعط على العاباتوصون العابات اى تاجية الزراعية االتساي بني وزيادة  )مل(
ي املساواة بني اننسني و كني املرأة عف املؤسسات والسياسات والفاما انرجية لتشجيع قيادة املرأة تعمي )س(

 و فاتها إىل املوارد انرجية والتملكي هبا، فضاًل عن فرص الدخل لتملقيق األمن العذائي والتعذية  
خاط  ائي والتعيذيية وإدراجعيا لالمويا لنظي الاياقية املتجيددة املنخفضيييييييييييييية الكربون لتملقيق األمن العيذ )م(

اىدارة انرجية املسييتدامة، لا ل تلو على  ااي صييعّي مدعومة من الشييعول األصييلية واجملتمعات االية 
وأصييييملال املصييييلملة لتملقيق منافع متعددة على غرار النفات العادس إىل الوقود ىعداد الاعام واالسييييتثمار 

ة من أجل اند قدر املسييتااع من املخاطر على الصييملة املتصييلة االبتكارات االجتماعية والفنية، خاصيي ل
 الوقود   باستخدام حا 

وزيادة االسييتثمارات العامة واخلاصيية املسييؤولة لدعي املشيياريع القائمة على العابات بقيادة اجملتمعات االية  )ن(
 من أجل سبل عير مستدامة. 

 
 سأأأأأيا  يف كاف  لذاء في للح  الم رد عمالاإل أجل من ال وعية التوجيهية الخ وطتنفيذ  تشأأأأأجيع -رابعاا

الخ وط التوجيهية ال وعية بشأأأأأأأأأأأين الحوكمة المسأأأأأأأأأأأؤولة لحيا ة األراضأأأأأأأأأأأي و  الوطني الغذائي األمن
 األسماك والغابات في سيا  األمن الغذائي الوطني  ومةايد

 
اسيييييتناداً إىل  ،املتصيييييلة بالعابات واأل يييييجار واألراضيييييي الزراعية والتشيييييريعات والفاماالمويا للسيييييياسيييييات  (أ)

ألصييييييييييييييلية لشييييييييييييييعول اانيازة املشييييييييييييييروعة لحقوي وتكفل مبادئ اخلاوط التوجيعية الاوعية، اليت حتمم 
   واملوافقة انرة واملسبقة وعن علي للشعول األصليةوأصملال انيازات الصعّية واجملتمعات االية 
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واجملتمعات االية وأصملال انيازات الصعّية ىعداد مبادرات قائمة على  شعول األصليةوالتعاون مع ال (ل)
من أجل تعزيز إ تاجية النظي املسييييييييييتندة إىل العابات واأل ييييييييييجار وقدرهتا على اخلاوط التوجيعية الاوعية 

  الصمود وإدراج هذه املبادرات ل السياسات والفاما واملمارسات
 املوارد من العابات واأل ييييييجار واسييييييتخدامعا على حنو مسييييييتدام، فضييييييالً عن النفات إىل وتيسييييييّي النفات إىل )ج(

اىعماس  الصعّية من أجل بالنسبة إىل الشعول األصلية واجملتمعات االية وأصملال انيازات 6األسواي
املارد نقعا ل العذار الكال ل سييييييياي األمن العذائي الوطين والقوا ني الوطنية وحقوي انيازة املشييييييروعة 

 املوارد  واستخدام
وتابيق مبادئ االسيييييييتثمارات املسيييييييؤولة ل الزراعة و ظي األغذية على مجيع أ واع وأحجام االسيييييييتثمارات  )د(

 لو مصايد األمسامل والعابات والثروة انيوا ية لتعزيز األمن العذائي والتعذية.الزراعية، لا ل ت
 

****************************** 

 
 والتغذية الغذائي األمن سيا  المرأة في تمةين منتدىنتائج  - البند رابعاا )ب(

 
 إن اللجنة: -27
 

 اليت التملديات عن ألقتعا اليت الرئيسييييييييييييييية الكلمة على Helen Hakena للسيييييييييييييييدة تقديرها عن أعرب  (أ)
 ومحاية السييييالم تعزيز ل املرأة دور وعن انديدة غينيا بابوا ل اننسييييني بني املسيييياواة حتقيق سييييبيل تعما

 والتعذية  العذائي األمن وضمان البيئة
 من اسيييييييعةو  اموعة مشييييييياركة  يييييييعد الذ  والتعذية العذائي األمن سيييييييياي ل املرأة  كني لنتدى ورّحب  (ل)

 مشييييممل فعي وللتوصييييل إىل املرأة  كني سييييبيل تعما تزاس ال اليت التملديات ملناقشيييية املصييييلملة أصييييملال
 والتعذية  ئيالعذا سياي األمن ل املرأة نقوي الكامل واىعماس اننسني بني املساواة حتقيق إىل للملاجة

ا وأخيييذت (ج)  األمن ننييية )منتيييدى CFS 2017/44/7 الوثيقييية ل املبنّي  النملو على املنتيييدى، بنتيييائا علميييً
 ،( تائا سودةم مع الرئيس ملخص - والتعذية العذائي األمن سياي ل املرأة  كني العاملي بشمن العذائي
الرجل  بني اواةاملسييي بضيييمان بالتزاماهتا انكومات تفي أن ضيييرورة إىل اال تباه اخلصيييوص وجه على ولفت 
 سياسات إىل تااللتزاما تلو ترمجة خالس من والتعذية العذائي األمن سياي ل والفتيات والفتيان واملرأة،
 كافية   ومالية بشرية وموارد وطنية واستثمارات وبراما

  ييييييكاسأ مجيع على األمي املتملدة للقضييييييار اتفاقية تنفيذ أجل من العمل ضييييييرورة على الضييييييور وسييييييّلا  (د)
 الريفية  املرأة حقوي بشمن( 2016) 34 رقي العامة توصيتعا سيما وال املرأة، ضد التمييز

                                                      
  ا ًيا مع توصيات اللجنة بشمن ربط أصملال انيازات الصعّية باألسواي.  6
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 األمن سييييياي ل املرأة و كني والنسييييار الفتيات وحقوي اننسييييني بني املسيييياواة تعميي أضية على و ييييّددت (ه)
 ووثائقعا. ومنتجاهتا اللجنة عمل مسارات مجيع ل والتعذية العذائي

 
 والتغذية الغذائي األمن على والنعةاسات الريفي والتحول الحضري التوّسع - رابعاا )ج(

 
 إّن اللجنة:  -28
 

وس الريفي ع انضييييييييييير  والتملعن تقديرها لعمل اموعة العمل املفتوحة العضيييييييييييوية املعنية بالتوسيييييييييييّ   عربأ )أ(
 )هولندا(  Hans Hoogeveenسعادة ، اليت يرأسعا واال عكاسات على األمن العذائي والتعذية

ع التجارل على جتميأثن  )هييييييي( من التقرير النعائي للدورة الثالثة واألربعني للجنة،  32بالفقرة  توإت تّكر  )ل(
معانة األمن العذائي والتعذية املعنو ة " CFS 2017/44/6الواردة ل الوثيقة السييييييياسيييييياتية الفعالة  والنعا

تلو باعتبار " السيييييياسييييياتل ااس  الفعالةظّل تعّّي الديناميكيات الريفية وانضيييييرية: التجارل والنعا  ل
رلا نة و أصييملال املصييلملة ل اللجبني فعي مشييممل للمسييائل  بلورةعملية مفيدة لإلحاطة واملسيياعدة على 

   اسات وتنسيقعاالسيبني رل االتقحتقيق إىل  يعاسعملعا الاللجنة ل الذ  تستند إليه األسان ىرسار 
ئي والتعذية معانة األمن العذااملدخل إىل الوثيقة على أنا ااّددة ل جملاالت املواضيييييييعية با علًماأخذت و  )ج(

اال عكاسيات على بوبالفجوات اليت تشيول املعارف و  ل ظّل الروابط القائمة بني املناطق الريفية وانضيرية
 ستعراا االالسياسات املنبثقة عن 

ا األعضيييار دهوية، خاصييية اجملاالت اليت حدّ علًما بنتائا مناقشيييات اموعة العمل املفتوحة العضييي توأخذ )د(
التوسييع انضيير  والتملوس الريفي  ا عكاسييات( 1: )، وهيزيد من االهتماماملأنا تتال   یواملشييارنون عل

 الدخل املنخفض )أصييييييملالاجملموعات تات  یضييييييعفا وعل ييييييد األمن العذائي والتعذية للفئات األ یعل
اع وجتار القا غذية،ن لاو ن الصيييييييافو كون أرضيييييييا، واملشيييييييم انيازات الصيييييييعّية، واأل يييييييخاص الذين ال ميل

املعنية معانة اجملاالت و ( 2ن تو  الدخل املنخفض ل املناطق انضييييييييييييييرية(  )و الرمسي، واملسييييييييييييييتعلك غّي
اصييلة على امتداد السييلسييلة املتو ل النظي العذائية عملعي من خالس تعزيز مشيياركة الشييبال والنسييار و  (1)

وضيييييييييييع رلية للنظي العذائية  و  (3، لا ل تلو ربط املنتجني باألسيييييييييييواي  )يةوانضييييييييييير  يةلريفبني املناطق ا
 االية واىقليمية لامن العذائي والتعذية ودور املدن الصعّية/املتوساة وانوكمة  (4)

آخر االضاالع بعمل استكشال أجل من  2018لجنة عملعا ل عام العلى ضرورة أن تواصل   ووافق )ه(
عني دف التوصل خالس الدورة اخلامسة واألربالدورات هب اثنني خالس فمة ما بنيحدثني تنظيي من خالس 

ّيها من لملكومات وغل ارل بني السييييياسييييات دعماالتقإىل حتقيق  اهلادفجدوى العمل إىل حتديد جنة لل
عّّي تالوطين واالي ل معانة األمن العذائي والتعذية ل ظّل  ينأصييييييييييييييملال املصييييييييييييييلملة على الصييييييييييييييعيد

املتعييدد اللجنيية من بر يياما عمييل  27-19 ل الفقرات كمييا هو مبنّي   ،الييدينيياميكيييات الريفييية وانضييييييييييييييرييية
 .2019-2018السنوات للفمة 
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 آخر المعلومات عن مسارات عمل اللجنة وأنش تها   -خامساا
 

 برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العالمي - خامسا )أ(
 2019-2018للفترة 

 
"بر يياما العمييل املتعييدد السيييييييييييييينوات للجنيية األمن  بعنوان CFS 2017/44/8.Rev.1 ظرت اللجنيية ل الوثيقيية  -29

رئيس اموعة ، )بنعالدير( Md Mafizur Rahmanالسيييييد "، على حنو ما قّدمه 2019-2018العذائي العاملي للفمة 
 اللجنة املتعدد السنوات )بر اما العمل(.العمل املفتوحة العضوية املعنّية بف اما عمل 

 
 وإن اللجنة: -30
 

أعرب  عن تقديرها لعمل اموعة العمل املفتوحة العضييييييييييييييوية املعنّية بف اما العمل املتعدد السيييييييييييييينوات  )أ(
  العمل(  )اموعة

الذ  يقّدم اة عامة عن رلية  2019-2018واعتمدت بر اما عمل اللجنة املتعدد السيييييييييييييينوات للفمة  )ل(
على   عكاسيييييييييييياتاالوعملياهتا، و أهداف مسييييييييييييارات عمل اللجنة املسييييييييييييتقبلية و تائجعا املتوقعة اللجنة، و 

امليزا ية، لا ل تلو التقارير اليت سيييييييييييييييعّدها فريق اخلفار الرفيع املسييييييييييييييتوى املعين باألمن العذائي والتعذية 
 اخلفار(  )فريق

تنفيذ بر اما العمل سيييكون مرهو ًا بتوافر املوارد الكافية ودع  مجيع أصييملال املصييلملة وأ ييارت إىل أن  )ج(
إىل املسييييييياضة ل سيييييييد الفجوة املالية القائمة، مع اىقرار بمن التمويل اخلاص بفريق اخلفار الرفيع املسيييييييتوى 

  وطلبيي  إىل جوة مزمنييةفمن املوارد الاوعييية وبييم ييه يعيياين من املييدين يتي تعايتييه بييالكييامييل  اجملتمعوآلييية 
 االستعراا  مكت  اللجنة إبقار الوضع قيد

علًما باملذكرة الثا ية اليت أعدها فريق اخلفار بشيييييييييييمن القضيييييييييييايا انرجة والنا يييييييييييئة لامن العذائي  خذتوأ )د(
 والتعذية بوصفعا عنصرًا معًما من أجل املناقشات املقبلة املتعّلقة بإعداد براما العمل ل املستقبل 

 يييددت على أضية وجود بر اما عمل اد  متعدد السييينوات من حيث الوق  واملوارد البشيييرية واملالية وضيييرورة و  )ه(
ق العناصييييييييير واملبادئ التوجيعية للعمل املسيييييييييتقبلي املتعلّ  انّد من عدد مسيييييييييارات العمل املوازية، إقرارًا منعا بمنّ 

 حصيييلةعلى تعتمد سييبإعداد بر اما عمل اللجنة، لا ل تلو مّدته ومضييمو ه االسييماتيجي وارتباطه بامليزا ية، 
  2018املناقشات املتعّلقة لتابعة تقييي اللجنة الذ  سيعرا خالس دورهتا اخلامسة واألربعني ل عام 

ا على أضية متابعة تقييي اللجنة واناجة إىل تفاد  إطالي مسييييييييييييييارات عمل جديدة قبل دت اددً وأك )و(
 اال تعار من املسارات انالية، وأوص  بمن تقتصر تقارير فريق اخلفار على تقرير واحد ل السنة.
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 تحديث دوري -اإلطار الستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية  - خامساا )ب(
 

"اىطيار االسييييييييييييييماتيجي العياملي لامن العيذائي  املعنو ية CFS 2017/44/10 Rev.1 ظرت اللجنية ل الوثيقية  -31
)الفازيل(، رئيسيييية اموعة  Fernanda Mansur Tansini"، على حنو ما قّدمته السيييييدة 2017 سييييخة عام  - والتعذية

 العمل املفتوحة العضوية املعنية باىطار االسماتيجي العاملي لامن العذائي والتعذية.
 

 وإّن اللجنة: -32
 

عن تقديرها لعمل اموعة العمل املفتوحة العضييييييييييييوية املعنية باىطار االسييييييييييييماتيجي العاملي لامن   عربأ )أ(
وضييييييييع ن خالس مبا تعار واليتعا بشييييييييكل إجيا   تّ قر أالعذائي والتعذية )اىطار االسييييييييماتيجي العاملي(، و 

 الصيعة النعائية للتملديث الدور  لإلطار االسماتيجي العاملي 
سييييييييخة املنّقملة من اىطار االسييييييييماتيجي العاملي لامن العذائي والتعذية، اليت تعتف أوس حتديث الن ترّ قأو  )ل(

 ا للقرار الذ  اختذته انلسييييييييية العامة لمت وفقً  هذا التملديث قد إىل أنارت  يييييييييأدور  تقوم به اللجنة، و 
 للفمةالتوجيعيييييات امليييييدرجييييية ل بر ييييياما عميييييل اللجنييييية املتعيييييدد السيييييييييييييينوات ضييييييييييييييور  لو   20137عيييييام 
2016-2017 8 

لة االسيييتخدام عملية وسيييع ةبوضيييع النسيييخة اىلكمو ية لإلطار االسيييماتيجي العاملي باعتبارها أدا  ورّحب )ج(
  http://www.fao.org/cfs/home/products/onlinegsf/ar/والنشر 

أما ة اللجنة التملديثات السنوية املقبلة لإلطار االسماتيجي العاملي بعد كل جلسة  جتر على أن   وافقو  )د(
 حاجة  ما إتا كا   هنامل اموعة العمل املعنية بف اما العمل املتعدد السيينوات إىل النظر ل  عامة ودع

 إىل إجرار حتديث دور  جديد بعد أربع سنوات 
ة ، على املسييييييتويات الوطنية واىقليمياختات إجرارات ة علىمجيع أصييييييملال املصييييييلملة ل اللجن  ع ييييييجّ و  )ه(

 استخدامه.والتشجيع على تيسّي  شر اىطار االسماتيجي العاملي  ن أجلوالعاملية، م
 

 رصد كفاءة لجنة األمن الغذائي العالمي - خامسا )ج(
 

تنفيذ املنتجات الرئيسيييية للجنة بشيييمن السيييياسيييات رصيييد " املعنو ة CFS 2017/44/11 ظرت اللجنة ل الوثيقة  -33
)أوغندا(،  Robert Sabiitiلسيد بالنيابة عن ا تعا رئيسة اللجنةاليت عرضو  ،بشمن السياسات" األخرىوتوصيات اللجنة 

 رئيس اموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد.

  

                                                      
 .CFS 2013/40/5 Rev.1ل الوثيقة  5)ل( و4و 3، والفقرات CFS 2013/40 Final Report)أ( ل الوثيقة 58الفقرة   7
 .CFS 2015/42/12ل الوثيقة  39إىل  36الفقرات من   8
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 وإّن اللجنة: -34
 

ضية وظيفة أ أكدت ادًدا علىعن تقديرها لعمل اموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد و   عربأ )أ(
 الرصد بالنسبة إىل اللجنة 

يسيييييييية نتجات الرئامل( اليت تعرا النعا الواج  اتباعه لرصيييييييد تنفيذ CFS 2017/44/11الوثيقة ) تّ قر وأ )ل(
 درة عن اللجنة ل دورهتا الثالثة واألربعنيبشييييييييييييييمن السييييييييييييييياسييييييييييييييات،  ا يييييييييييييييا مع القرارات الصييييييييييييييا لجنةل

، وتوصيييييييات اللجنة األخرى بشييييييمن (CFS 2016/43/7و CFS 2016/43 Final Report )الوثيقتان
 السياسات، على النملو التايل:

 من خالس عقد حدع مواضيييييعي عاملي ل انلسيييية  السييييياسيييياتالرئيسييييية للجنة اخلاصيييية ب املنتجات
 العامة كل سنتني 

  من خالس عقد أحداع على أسان خمّصص، بالنظر  السياساتاخلاصة بوتوصيات اللجنة األخرى
إىل أضية رصييييييد هذه التوصيييييييات ومسيييييياضته ااتملة ل جدوس األعماس العاملي حوس األمن العذائي 

بني  ة ماانلسة العامة أو فم ا عقاد والتعذية ول توافر املوارد. وستنظي هذه األحداع خالس أسبوع 
ددد من الدورات رهنا، ضييييييييمن مجلة أمور أخرى، ل ُُ أهداف وباىطار الزمين لإلسييييييييعام ل جدوس ا 

 األعماس العاملي.
على عقد األحداع املواضييييعية العاملية الثالثة املقبلة خالس الدورات اخلامسييية واألربعني والسيييابعة   وافقو  )ج(

ام من أجل تبادس التجارل واسيييييييتعراا اسيييييييتخدوتلو  ،يلواألربعني والتاسيييييييعة واألربعني للجنة على التوا
وتابيق اخلاوط التوجيعية الاوعية لدعي اىعماس املارد للملق ل غذار كاف ل سييييييييييييييياي األمن العذائي 

، وإطييار العمييل بشيييييييييييييييمن األمن العييذائي والتعييذييية ل ظييل األزمييات املمتييدة ل عييام 2018الوطين ل عييام 
  2022، واملبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة ل الزراعة و ظي األغذية ل عام 2020

 إىل املكت  أن يقوم، بالتشاور مع اجملموعة االستشارية واموعة العمل املعنية بالرصد ل اجتماع  وطلب )د(
 2018 عام امة لملرة واحدة، باى راف على التملضّي للملدع املواضيعي العاملي خالس انلسة الع يُعقد

واألحداع املنظمة لرصييد توصيييات اللجنة األخرى بشييمن السييياسييات خالس أسييبوع انلسيية العامة أو فمة 
 ما بني الدورات، رهنا بتوافر املوارد 

 بمضية متابعة القرارات السييابقة للجنة اصييوص الرصييد ل سييياي خاة عمل اللجنة بشييمن التقييي،  تقّر أو  )ه(
 وارد رهنا بتوافر امل

 إعادة النظر ل اناجة إىل اموعة العمل املعنية بالرصييييييد ودورها ل ضييييييور قرارات اللجنة  إمكا يةب تر أقّ و  )و(
 لتابعة التقييي املستقل للجنة. املتصلة
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 الستجابة للتقييم المستقل للجنة األمن الغذائي العالمي -سادساا 
 

"، ةاللجن"تقرير املشيييييييياورة ىعداد الرّد على تقييي املعنو ة  CFS 2017/44/12 Rev.1وثيقة ال ظرت اللجنة ل  -35
اللذان يسييييييلندا( آ) Jón Erlingur Jónasson( والسيييييييد العربية مصييييييرمجعورية خالد الاويل )قّدمه السيييييييد  على حنو ما

 لعملية.ا مكا ل تيسّي على ا

 
 إن اللجنة:و  -36
 

 على جودة التقييي املسيييييييتقل للجنة Angela Besterعن تقديرها لفريق التقييي برئاسييييييية السييييييييدة  ب عر أ )أ(
، لتيسييييّيضا عملية إعداد الرّد على التقييي إىل Jón Erlingur Jónassonلسيييييد او سيييييد خالد الاويل للو 

  حني ا عقاد الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن العذائي العاملي
 

  (CFS 2017/44/12 Rev.1" )الوثيقة اللجنة على "تقرير املشاورة ىعداد الرّد على تقييي  صادقو  )ل(
 

، القتضياراإضيافية حسي  التمان إسيعامات إىل املكت ، بعد التشياور مع اجملموعة االسيتشيارية،   طلبو  )ج(
 هبدف:

 
 ني للجنة،  ل الدورة اخلامسييية واألربع صيييادقة عليعانظر فيعا وامللاة العمل لخل وضيييع الصييييعة النعائية

، عف إعداد الرّد على مجيع CFS 2017/44/12 Rev.1لوثيقة با 1 هو ُمشييييييار إليه ل امللملق كما
  الرابعة واألربعنيهتا دور  اللجنة لتُعَرا على  التوصيات اليت مل

  2 امللملق ُمشييييييييار إليه لالعامة، كما هو انلسيييييييية تنفيذ الرّد على التوصيييييييييات اليت ال تتال  إقرار و 
، ورفع تقرير هبذا الشييييييييييييييمن إىل اللجنة ل دورهتا اخلامسيييييييييييييية CFS 2017/44/12 Rev.1لوثيقة با

  واألربعني

  بييييييياالسيييييييييييييتنييييييياد إىل ميييييييا ورد ل الوثيقييييييية ،9و 6و 5و 3و 2 و1تنفييييييييذ الرّد على التوصيييييييييييييييييييييات و 
CFS 2017/44/12 Rev.1اخلامسة واألربعني ، ورفع تقرير هبذا الشمن إىل اللجنة ل دورهتا. 

 

ومراعاة ، االقتضييييييييارإضييييييييافية حسيييييييي  إسييييييييعامات التمان و ، 8لتوصييييييييية ابيق الرد على ااملكت  تإىل   طلبو  )د(
  دورهتا اخلامسة واألربعنيل لجنة التقرير إىل رفع ، و CFS 2017/44/12 Rev.1وثيقة الل الواردة املؤ رات 

 
االستشارية حىت  هت، أ ه جيوز للمكت  تعيني اموعودون أن يشكل تلو سابقة ، بصورة استثنائيةتقّرر و  )ه(

موعة ل تشييييييييييييييكيل اجمل اتإجرار تعيّي هنامل حاجة إىل   إتا كا ل ما نظر بالتايل الو  2018مارن/آتار 
اناجة و  4توصييية لاألخذ بعني االعتبار تابيق الرد على املكت ، مع ا للمدة املتبقية من والية ةاالسييتشيياري

  العامةتتخذها انلسة أ  قرارات إىل 
 

 ييييا ا،  2018 امات ل عفمة ما بني الدور خالس ملكت  ل عمله انظر فيعا يالتالية لوقّدم  التوجيعات  )و(
 مع املناقشات اليت دارت أثنار انلسة العامة:
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 ياسييييييييييييييي األوسييييييييييييييع  ااقا، مع إيالر اعتباردوس األعماس جبنبعي ربط اللجنة ي اة خاص خل السيييييييييييييي
 لالتقار ااس التآزر مع املبادرات اليت هلا أهداف مماثلة أو مكملة ل أوجه ضييييييييييييييمان و ، 2030 عام
 السياسات  بني

 لعذائي ألمن اإىل ايضيييييييييييييف قيمة أكف اسييييييييييييماتيجي أطوس أجال وت  طابع لجنة إىل نا وحتتاج ال
 نشودة ا املستناد إىل النتائباالمسارات العمل  استثماراهتا ليؤد  إىل تعظيي منافع والتعذية، و 

  ربط و لمعايّي للجنة مع تابيق واضح ال ختيار أ شاةينبعي أن تكون هنامل مرحلة ختايط  امل الو
والييية  أضيتعيييا بيييالنسييييييييييييييبييية إىلاالعتبيييار بعني اختييييار املواضيييييييييييييييع أن تيييمخيييذ وينبعي لعمليييية   بييياملوارد

 تعا رليو  لجنةال

  ة معروفييكون غّيتلجنيية قييد المنتجييات  اليت مفييادهييا أنتقييي ال  تييائامن املعي إيالر االهتمييام إىل و 
 ،لملةضييمان مشيياركة مجيع أصييملال املصييالسييبل الكفيلة بحتديد قتضييي الصييعيد القار   وهذا يعلى 

دور تعزيز و لجنيية، الالمويا ملنتجييات بيي عيوالتزامالوكيياالت اليت توجييد مقييارهييا ل رومييا، لييا ل تلييو 
موضيييييييييييييوعيييية جلسييييييييييييييييات عيييامييية حتفيز لامن العيييذائي والتعيييذيييية و  اييييمركز تيييدى من الجنييية بوصيييييييييييييفعيييال

 بالنشاط  ومفعمة

 ةيشفافتمللى بالأن تالرفيع املستوى عملية اختيار أعضار فريق اخلفار وينبعي ل  

  لقى انوهر  املدور البنعوا لشييييييكيل اجملموعة االسييييييتشييييييارية من أجل امن املعي إعادة النظر ل تو
ّي القائمة معايضييييييييييييييمن املعنية مفتوحة أمام مجيع انعات الفاعلة وانرص على بقائعا ، على عاتقعا

 . (CFS: 2009/2 Rev.2)الواردة ل وثيقة إصالح اللجنة 

 
العملية أن إىل تشيييييييّي و توصييييييييات تقرير التقييي املسيييييييتقل، الرد على تنفيذ لعملية قيادة املكت  دعي اللجنة توإن  -37

 تشاركية و املة قدر اىمكان.و ينبعي أن تكون مفتوحة 
 

 المسائل الحاسمة والنا ئة بالنسبة  لى األمن الغذائي والتغذية   -سابعاا

 
 لفريق اخلفار الرفيع املسييييييييييييييتوى املعين بيييييياألمن العييييييذائي والتعييييييذييييييية، التييييييابعيييييية م رئيس اللجنيييييية التوجيعييييييية قييييييدّ  -38

  نا يييييييييييئةوالامسة بشيييييييييييمن القضيييييييييييايا ان 2017/ يسيييييييييييان أعدت ل أبريل اليت ةذكر املاللجنة ، إىل Patrick Caronالسييييييييييييد 

عناصيييييير للتملليل االسييييييتشييييييرال للمنظمة  Marco Sanchez-Cantilloالسيييييييد عرا (. و CFS 2017 44/Inf.24)الوثيقة 
 (.CFS 2017/44/Inf.25)الوثيقة 
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 المسائل األخرى   -ثامناا
 بالدورة الخامسة واألربعينالترتيبات الخاصة  )أ(

 
أكتوبر/تشيييييييرين األوس  20إىل  15ن خالس الفمة املمتدة من و واألربعامسييييييية أوصييييييي  اللجنة بمن تُعقد دورهتا اخل -39

الرئيسييييييييييييييي ملنظمة األغذية والزراعة ل روما، كما هو مبنّي ل اندوس الزمين املؤق  الجتماعات األجعزة  ل املقر 2018
 الرئاسية للمنظمة. وسيملدد املدير العام املوعد النعائي للدورة بالتشاور مع رئيس اللجنة.

 
 انتخاب الرئيس وأعضاء المةتب واألعضاء المناوبين )ب(

 
، سفّي انمعورية الدومينيكية لدى منظمة Mario Arvelo Caamañoا تخب  اللجنة بالتزكية سعادة السيد  -40

 األغذية والزراعة والصندوي الدويل للتنمية الزراعية وبر اما األغذية العاملي، رئيسا للجنة.
 
 :ومناوبيعيلجنة الا تخب  اللجنة بالتزكية األعضار التالية أمسالهي ل مكت  كما  -41
 

الصني و سويسرا و السودان و  جنول أفريقياو  العربيةمصر مجعورية و  الفازيلو إيااليا و  إ دو يسياو  إثيوبيااألعضار:  •
 . يوزيلندا والواليات املتملدة األمريكيةو كوستاريكا و 

وماليزيا ومو اكو مايل و وكندا وبّيو وعمان وغينيا االستوائية وبنعالدير وأملا يا : األرجنتني وأسماليا املناوبون •
 واليمن.

 
 اعتماد التقرير النهائي )ج(

 
  .2017أكتوبر/تشرين األوس  13 ،اعُتمد التقرير يوم انمعة -42
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 المرف  ألف
 جدول أعمال الدورة

 
 المسائل التنظيمية   -أّولا 

 
 )الختات قرار(اعتماد جدوس األعماس واندوس الزمين  )أ(

 )لإلحاطة(عضوية اللجنة  )ل(

 )الختات قرار( تشكيل ننة الصياغة  )ج(
 

 لجنة األمن الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة   -ثانياا
 

  )لإلحاطة(البيا ات االفتتاحية  )أ(

ر وتتخللعا كلمة رئيسييييييية )ل( تناوس البملث . وسيييييييحالة األمن العذائي والتعذية ل العامل: مناقشيييييية يديرها ميسييييييّ
ا   اعة.واليمن املعددة مجيًعا اار اجمل  يجّييا  ييري ومشاس والصييوماس السييودان الوضييع الراهن ل جنولأيضييً

 مناقشة(لل)لإلحاطة و 

 مناقشة(لل)لإلحاطة و  2030الدرون املستخلصة من تنفيذ خاة عام  )ج(

 2017: ا اباعات املنتدى السيييييياسيييييي الرفيع املسيييييتوى ل عام 2030ننة األمن العذائي العاملي وخاة عام  )د(
 )الختات قرار(  2018واملساضة ل املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 

 
 لجنة األمن الغذائي العالمي والتغذية    -ثالثاا

 
 شة(لمناقل)لإلحاطة و والنظي العذائية  عن التعذيةإصدار تقرير فريق اخلفار الرفيع املستوى  )أ(

 لمناقشة(ل)لإلحاطة و آخر املعلومات عن املؤ ر الدويل الثاين املعىن بالتعذية  )ل(

 لمناقشة(ل)لإلحاطة و املمارسات انيدة وتشاطر الدرون لتملسني التعذية  )ج(

 الختات قرار( )جعود ننة األمن العذائي العاملي للنعوا بالتعذية لا ل تلو عقد العمل من أجل التعذية  )د(
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 التقارب بين السياسات   -رابعاا
 

 الختات قرار( للمناقشة و )انراجة املستدامة من أجل األمن العذائي والتعذية  (أ)
 )الختات قرار( تائا منتدى  كني املرأة ل سياي األمن العذائي والتعذية  (ل)

 )الختات قرار( والتملوس الريفي واال عكاسات على األمن العذائي والتعذية  التوّسع انضر  )ج(

 
 آخر المعلومات عن مسارات عمل اللجنة وأنش تها   -خامساا

 
 )الختات قرار(  2019-2018بر اما العمل املتعدد السنوات للجنة األمن العذائي العاملي للفمة  )أ(

 )الختات قرار(  حتديث دور  -اىطار االسماتيجي العاملي لامن العذائي والتعذية  )ل(

 )الختات قرار(رصد كفارة ننة األمن العذائي العاملي  )ج(

 
 لتقييم المستقل للجنة األمن الغذائي العالمي الستجابة ل   -سادساا

 
 )الختات قرار(

 
 المسائل الحاسمة والنا ئة بالنسبة  لى األمن الغذائي والتغذية    -سابعاا

 
 مناقشة(لل)لإلحاطة و 

 
 المسائل األخرى   -ثامناا

 
 )الختات قرار(المتيبات اخلاصة بالدورة اخلامسة واألربعني  )أ(

 )الختات قرار( عضار املناوبني ا تخال الرئيس وأعضار املكت  واأل )ل(

)الختات قرار(اعتماد التقرير النعائي  )ج(
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 المرف  باء
  

العالمي الغذائي األمن لجنة في العضوية

 (عضو منظمة) األورو  االحتاد
 الروسي االحتاد
 إثيوبيا

 أتربيجان
 األرجنتني

 األردن
 إريميا

 إسبا يا
 أسماليا
 إستو يا
 إسرائيل

 أفعا ستان
 إكوادور

 العراي
 أملا يا

 املتملدة العربية اىمارات
 إ دو يسيا

 أ عوال
 أوروغوا 

 أوغندا
 (اىسالمية - مجعورية) إيران

 آيرلندا
 آيسلندا
 إيااليا

 باراغوا 
 باكستان

 الفازيل
 الفتعاس
 بلجيكا
 بلعاريا

 بنعالدير
 بنما
 بنن

 فاسو بوركينا
 بورو د 

 واهلرسو البوسنة
 بولندا

 املييييتييييعيييييييددة - دولييييييية) بييييوليييييييييفييييييييييييا
 (القوميات

 بّيو
 بيالرون

 تايلند
 تركيا

 تشاد
 تشيكيا

 توغو
 ليشيت تيمور
 انزائر

 البعاما جزر
 الوساى أفريقيا مجعورية

 الدومينيكية انمعورية
 املتملدة تنزا يا مجعورية
 كوريا  مجعورية
 قراطيةالدمي الشعبية كوريا  مجعورية
 العربية مصر مجعورية
 اليوغوسييييييييييييييالفييية مقييدو يييا مجعورييية
 السابقة
 مولدوفا مجعورية
 أفريقيا جنول
 السودان جنول

 الدامنرمل
 روما يا
 زامبيا

 زمبابو 
 ساموا
 مارينو سان
 ال كا سر 

 عمان سلانة
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنعافورة
 السنعاس
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا

 سّياليون
  يلي
 الصني
 غابون

 غا ا
 غواتيماال

 غيا ا
 غينيا
 االستوائية غينيا

 فر سا
 الفلبني
 (ريةالبوليفا – مجعورية) فنزويال
 فنلندا
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 قفص
 قار

 قّيغيزستان
 فرد  كابو

 كازاخستان
 الكامّيون

 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كوبا

 ديفوار كوت
 كوستاريكا

 كولومبيا
 الكو عو
 الكوي 

 كينيا

 التفيا
 لبنان

 لكسمفغ
 ليبيا

 ليبّييا
 ليتوا يا
 ليسوتو

 مايل
 ماليزيا

 مدغشقر
 املعرل

 املكسيو
 السعودية العربية اململكة
 املتملدة اململكة
 موريتا يا

 موريشيون

 موزامبيق
 مو اكو
  اميبيا

 النرويا
 النمسا
 النيجر
  يجّييا

  يكاراغوا
  يوزيلندا

 هاييت
 اهلند

 هنعاريا
 هولندا

 األمريكية املتملدة الواليات
 اليابان
 اليمن

 اليو ان
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 جيمالمرف  
 بالوثائ  قائمة

 

 الرمز العنوان
 CFS 2017/44/1/Rev.1 جدوس األعماس املؤق 

 CFS 2017/44/2 مع مشروع قرار - 2018مساضة ننة األمن العذائي العاملي ل املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 

 CFS 2017/44/3 شروع قرارم -جعود ننة األمن العذائي العاملي للنعوا بالتعذية لا ل تلو عقد العمل من أجل التعذية 

 CFS 2017/44/4/Rev.1 مشروع توصيات مقمحة بشمن انراجة املستدامة لتملقيق األمن العذائي والتعذية

ملسييييتدامة من عين باألمن العذائي والتعذية بشييييمن انراجة اموجز وتوصيييييات تقرير فريق اخلفار الرفيع املسييييتوى امل
 أجل األمن العذائي والتعذية

CFS 2017/44/5 

معانة األمن العذائي والتعذية ل سيييييييياي تعّي الديناميكيات الريفية انضيييييييرية: التجارل والنعا الفعالة ل ااس 
 مع مشروع قرار -السياسات 

CFS 2017/44/6 

 الرئيس ملخص -العذائي العاملي بشمن  كني املرأة ل سياي األمن العذائي والتعذية  منتدى ننة األمن
 مع مسودة  تائا

CFS 2017/44/7 

 CFS 2017/44/8/Rev.1 مشفوًعا لشروع قرار 2019-2018بر اما العمل املتعدد السنوات للجنة األمن العذائي العاملي للفمة 

 CFS 2017/44/9 مشروع قرار-العاملي لامن العذائي والتعذية حتديث دور  لإلطار االسماتيجي 

 CFS 2017/44/10/Rev.1 2017عام   سخة –اىطار االسماتيجي العاملي لامن العذائي والتعذية 

 -رصييييييد تنفيذ املنتجات الرئيسييييييية للجنة بشييييييمن السييييييياسييييييات وتوصيييييييات اللجنة األخرى بشييييييمن السييييييياسييييييات 
 مشروع قرار

CFS 2017/44/11 

 CFS 2017/44/12/Rev.1 مرفقاً لشروع القرار تقرير املشاورة ىعداد الرّد على تقييي ننة األمن العذائي العاملي

 CFS 2017/44/Inf.1/Rev.1 اندوس الزمين املؤق 

 CFS 2017/44/Inf.2/Rev.5 جدوس األعماس التفصيلي املؤق 

 CFS 2017/44/Inf.3/Rev.4 قائمة بالوثائق

 CFS 2017/44/Inf.4 عضوية ننة األمن العذائي العاملي

 CFS 2017/44/Inf.5 قائمة باملندوبني واملشاركني واملراقبني ل الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن العذائي العاملي

 CFS 2017/44/Inf.6 بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورو 

 CFS 2017/44/Inf.7 املالحظات االفتتاحية لرئيسة ننة األمن العذائي العاملي

 CFS 2017/44/Inf.8 بيان األمني العام لامي املتملدة أو من ميثّله

 CFS 2017/44/Inf.9 بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

 CFS 2017/44/Inf.10 بيان رئيس الصندوي الدويل للتنمية الزراعية أو من ميثّله

 CFS 2017/44/Inf.11 بيان املدير التنفيذ  لف اما األغذية العاملي أو من ميثّله

 CFS 2017/44/Inf.12 بيان رئيس اللجنة التوجيعية لفريق اخلفار الرفيع املستوى املعين باألمن العذائي والتعذية

 John Kufuor CFS 2017/44/Inf.13بيان املتملدع الرئيسي سعادة السيد 

 CFS 2017/44/Inf.14 حالة األمن العذائي والتعذية ل العامل
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 CFS 2017/44/Inf.15 املستدامة للتنمية 2030الدرون املستخلصة من تنفيذ خاة عام 

 CFS 2017/44/Inf.16 تقرير فريق اخلفار الرفيع املستوى املعين باألمن العذائي والتعذية عن التعذية والنظي العذائية

 اليييييييييتيييييييييقيييييييييريييييييييير امليييييييييرحيييييييييليييييييييي بشيييييييييييييييييييييييمن ميييييييييتيييييييييابيييييييييعييييييييية امليييييييييؤ ييييييييير اليييييييييدويل اليييييييييثييييييييياين امليييييييييعيييييييييين بييييييييياليييييييييتيييييييييعيييييييييذييييييييية، 
 لا ل تلو تنفيذ عقد األمي املتملدة للعمل من أجل التعذية

CFS 2017/44/Inf.17 

 CFS 2017/44/Inf.18 املمارسات انيدة وتشاطر الدرون لتملسني التعذية: االستثمارات من أجل النظي العذائية الصملية

 CFS 2017/44/Inf.19/Rev.1 اللجنة املتعلقة بالتعذية خالس فمة ما بني الدورات: ملخصات أ شاة

تقرير فريق اخلفار الرفيع املستوى املعين باألمن العذائي والتعذية بشمن انراجة املستدامة من أجل األمن العذائي 
 والتعذية

CFS 2017/44/Inf.20 

 CFS 2017/44/Inf.21 العذائي العاملي بشمن  كني املرأة ل سياي األمن العذائي والتعذية منتدى ننة األمن

 CFS 2017/44/Inf.22 2017التقرير املرحلي السنو  للجنة األمن العذائي العاملي لعام 

 CFS 2017/44/Inf.23 التقييي املستقل للجنة األمن العذائي العاملي

 CFS 2017/44/Inf.24 املستوى املعين باألمن العذائي والتعذية عن املسائل انامسة والنا ئة مذكرة فريق اخلفار الرفيع

 CFS 2017/44/Inf.25 مستقبل األغذية والزراعة

 CFS 2017/44/Inf.26 ا تخال رئيس ننة األمن العذائي العاملي

 
 

 


