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جلنة األمن الغذائي العاملي
الدورة الثالثة واألربعون
"إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"
روما ،إيطاليا 21-17 ،أكتوبر/تشرين األول 2016

مشروع قرار  -ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق
املسائل اليت ينبغي لفت عناية جلنة األمن الغذائي العاملي إليها
وCFS 2016/43/5

الوثيقتان " CFS 2016/43/4مشروع قرار  -ربط أصحاا احليحااات الصحريةة باألسحوا "
"ربححط أصححاا احليححااات الصححريةة باألسححوا  -توصححيات" املقححدمتان مححن السححيدة Gebremedhin
رئيسة جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بأصاا احليااات الصريةة.

( Annaفنلنححدا)،

إن اللجنة:
(أ) تعر عن تقديرها ملا قامت به جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بأصاا احليااات الصريةة (جمموعة
العمل) من أنشطة يف سبيل ربط أصاا احليااات الصريةة باألسوا ؛
( ) تقرّ الوثيقة  CFS 2016/43/5بعنوان "ربط أصاا احليااات الصحريةة باألسحوا  -توصحيات" محع اإلشحارة
إىل أنّ هذه التوصيات طوعية وغة ملزِمة؛
(ج) تشجّع مجيع أصحاا املصحلاة علحى نشحر التوصحيات ضحمن دوائحرهم التأسيسحية علحى املسحتويات احملليحة
والوطنية واإلقليمية والعاملية وعلى استخدامها ودعم تطبيقها لدى صياغة االسرتاتيجيات والسياسات والحاام
املتعلقة بربط أصاا احليااات الصريةة باألسوا ؛
(د) تشجّع مجيع أصاا املصلاة على توثيق التجار والدروس املستخلصة من استخدام هذه التوصيات وتطلب
إىل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد واملنبثقة عن جلنة األمن الريذائي العاملي ختصيص اجتمحاع
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()RQ؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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لتقييم األوضاع خالل جلسة الحقة من اجللسات العامحة للجنحة ،شحر تحوافر املحوارد ،وذلح بريحر
الدروس ومعرفة ما إذا كانت تل التوصيات ال تزال جمدية وتقييم كفاءتها واستخدامها؛

تشحاطر

(هح) تدعو مجيع أصاا املصلاة إىل تيسة عملية املتابعة من خالل رسحم اخلحرائط للتجحار املكتسحبة يف بعح
اجملاالت الرئيسية وتقييمها وتشجيع تبادل املعلومات عنها ،ومن تل اجملاالت منهجيحات مجحع البيانحات
وسالمة األغذية وبرام املشرتيات العامة؛
(و) تقرر إحالة هذه التوصيات إىل األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعحة وبرنحام األغذيحة العحاملي والصحندو
الدولي للتنمية الزراعية لكي تنظر فيها ،عمالً بأحكام الفقرة  17محن املحادة  33محن الالئاحة العامحة للمنظمحة
والفقرة  1من املادة العاشرة من الالئاة الداخلية للجنحة األمحن الريحذائي العحاملي وطبقحاً للفقحرة  22محن وثيقحة
إصالح اللجنة؛
(ا) تقححرر أن تطلححب إىل اجلمعيححة العامححة لألمححم املتاححدة ،مححن خححالل اجمللح االقتصححاد واالجتمححاعى ،النظححر
يف وهذه التوصيات وإقرارها واحلرص على نشرها على نطا واسع على مجيع منظمات ووكاالت األمم املتاحدة
املعنية ،مبا يتماشى مع أحكام الفقرة  15من املادة  33من الالئاة العامة للمنظمة والفقرة  4من املادة العاشرة
من الالئاة الداخلية للجنة األمن الريذائي العاملي والفقرة  21من وثيقة إصالح اللجنة؛
(ح) توافق على تضمني هذه التوصيات يف اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الريذائي والتريذية.

