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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 واألربعون السادسةالدورة 
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14روما، إيطاليا، 

  2023-2020مشروع قرار بشأن برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة 
 

 المسائل التي تستدعي اهتمام اللجنة
 
بعنوان "برنامج العمل املتعدد الســـــــــــنوات للجنة األمن الغذائي  CFS2019/46/7 تقوم اللجنة بدراســـــــــــة الوثيقة 

 ." على حنو ما عرضها رئيس اللجنة2023-2020العاملي للفرتة 
 

 :وإّن اللجنة
 
يف ظّل  2030عرب جمدًدا عن قلقها إزاء التحدي اهلائل املتصــــــــل بتحقيق القضــــــــاء التام على اجلوع حبلول عام ت -1

هز شخًصا واحًدا من أصل كل تسعة أشخاص يف العامل) ال يزالون يعانون من اجلوع مليون نسمة (أي ما ينا 820وجود 
 يومنا هذا؛يف 

 
متاشـــــــًيا مع اإلعالن الســـــــياســـــــي ملؤمتر القمة اخلاص بأهداف التنمية املســـــــتدامة، تؤكد جمدًدا االلتزام الكامن يف و  -2

لعدم إمهال أحد من خالل اختاذ خطوات ملموســـة أكثر ملســـاندة األشـــخاص الذين يعيشـــون يف  2030صـــلب خطة عام 
  ت األكثر ختّلًفا عن الركب أوًال؛صول إىل الفئاوبغية الو  عصيبة والبلدان األشّد عرضة للخطرظروف 

 
 الذي ومن خالل مســـــــارات عمله املواضـــــــيعية 2023-2020تقّر برنامج العمل املتعدد الســـــــنوات للجنة للفرتة و  -3

ة بني اجلنسني اإليكولوجية والنهج املبتكرة األخرى؛ واملساوا الزراعة �جالنظم الغذائية والتغذية؛ و  -املرتّبة حبسب األولوية 
 األمن الغذائي والتغذية؛ وتشـــجيع الشـــباب على املشـــاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية؛ واحلدّ  يف ســـياقومتكني املرأة 
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لتسريع  ا شامًال يوفّر إطارً  -ت وحتليلها مجع البياناأدوات ة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية؛ و من أوجه عدم املساوا
 .2030من أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  2وترية التقدم احملرز باجتاه حتقيق مقاصد اهلدف 

 
طة اجلديدة إلعداد تتســم هبا العملية املبســوتعرب عن تقديرها للطابع الواســع والشــامل وللرؤية االســرتاتيجية اليت  -4

برنامج العمل املتعدد الســــــــنوات نتيجة متابعة تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي، على حنو ما هو مبّني يف امللحق باء بتقرير 
 .)CFS 2018/45/3 الوثيقة( تنفيذ تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي

 
 .شريةل املتعدد السنوات سيكون مرهونًا بتوافر القدر الكايف من املوارد املالية والبوتشري إىل أّن تنفيذ برنامج العم -5
 
 :ومتاشًيا مع تقرير تنفيذ تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي، تطلب -6
 

من املكتب املوافقة على اسـرتاتيجية صـلبة حلشـد املوارد للمسـاعدة يف دعم الدورة العامة ومسـارات عملها وفريق  (أ)
اخلرباء الرفيع املســــــــــتوى وآلية اجملتمع املدين من أجل دعم أولويات اللجنة كما ترد ضــــــــــمن برنامج العمل املتعدد 
الســــــنوات، مع إعطاء ضــــــمانات واضــــــحة تتماشــــــى مع اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة ملنع حدوث 

 تضارب يف املصاحل يف ما خيص التمويل؛

هود اليت تبذهلا يف ســــــــبيل توســــــــيع قاعدة متويل اللجنة وتنويعها، مبا يف ذلك من خالل ومن األمانة مواصــــــــلة اجل (ب)
 التواصل مع الدول األعضاء يف اللجنة واملؤسسات اخلاصة والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية.

 
 


