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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 واألربعونبعة الدورة السا

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021 باطش/فرباير 8-11

 حدث مواضيعي عاملي عن إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن األمن الغذائي 
 مسودة االستنتاجات -والتغذية يف ظّل األزمات املمتدة 

 

 املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها
 
إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن األمن استخدام وتطبيق مدى تقييم يف اهلدف من هذا احلدث متثل  )1(

إدارة قد توىل . و 2015 عام يفلجنة ال") الذي اعتمدته العمل ("إطارالغذائي والتغذية يف ظّل األزمات املمتدة 
، مدير الشـــــــراكات من أجل املشـــــــاركة العاملية وتعبئة املوارد (يف الصـــــــندوق Ronald Hartmanد ســـــــيالالنقاش 

، املقررة الســـــــــــابقة لعملية املواءمة بني Elisabeth Kvitshavili الســـــــــــيدةت بينما قدم مية الزراعية).الدويل للتن
 ا.رئيسيً  اعرضً سياسات جلنة األمن الغذائي العاملي من أجل إطار عمل اللجنة، 

 
 وضّم فريق اخلرباء كالً من: )2(
 

 مديرين يف منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملية •
 ممثلني رفيعي املستوى عن دراسات حالة ابرزة (من كندا وكولومبيا) •
 ممثلني عن آلية القطاع اخلاص •

 
 وإن اللجنة: )3(
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تنفيذ احملرز يف مسامهة يف رصد التقدم للجنة ابعتباره  نيلدورة السابعة واألربعلب ابحلدث املواضيعي العاملي رحّ ت )أ(
العمل اســــــــتخدام وتطبيق إطار جمايل فرصــــــــة مفيدة لتبادل اخلربات واملمارســــــــات اجليدة يف ابعتباره و  العمل إطار

 ؛كافة  على املستو�ت
إطار اســــــــتخدام وتطبيق رصــــــــد "بعنوان  CFS 2021/47/Inf.17 يقةيف الوث ةالوارد ةالعاملمحة ا ابليط علمً وحت )ب(

حتليل املســــــــــــــــامهات  -"يف ظّل األزمات املمتدةعمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشــــــــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية 
 ."لالسرتشاد هبا يف احلدث املواضيعي العامليالواردة 

ا، وأّن عمليات االستجابة املناسبة هلذه السياقات خاصً  اأّن حاالت األزمات املمتدة تتطّلب اهتمامً على وافق وت )ج(
  ؛اإلمنائية اخلالية من األزمات ختتلف عن تلك اليت تقتضيها األزمات القصرية األجل أو السياقات

 يف ما يلي: احرتام حقوق اإلنســــــــان والقانون الدويلتتمثل اإلطار ســــــــرتشــــــــد هبا م الشــــــــاملة اليت يالقين ر أبذكّ تو  )د(
؛ وكرامة اإلنســــــان؛ وعدم التمييز؛ واملســــــاواة والعدالة؛ ومراعاة الفوارق بني اجلنســــــني واملســــــاواة بينهما؛ اإلنســــــاين

تفاقم التجليات  ، وتفاديواملســتدام؛ والتشــاور واملشــاركة؛ وســيادة القانون؛ والشــفافية؛ واملســاءلةوالنهج الشــامل 
 ؛أو التحد�ت احملددة أو األسباب الكامنة وراء األزمات املمتدة

حتســــــــــني األمن الغذائي والتغذية يتمثل يف العمل إطار العام الذي يصــــــــــبو إليه دف اهلعرب عن تقديرها لكون وت )ه(
للسكان املتضررين من األزمات املمتدة أو املعرضني خلطر مواجهتها، بطريقة تعاجل األسباب الكامنة، مبا يساهم 

 ؛ كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطينابلتايل يف اإلعمال املطرد للحق يف غذاء ٍ 

جهود من  2020(اجلمهورية الدومينيكية) يف أبريل/ نيســــان لس األمن لألمم املتحدة جم ســــةرائا بذلته ب مبرحّ تو  )و(
ني انعدام األمن صــــالت القائمة بملعاجلة الّرِســــت كُ لس األمن  جملعمل خالل جلســــة اللتســــليط الضــــوء على إطار 

 ؛اتالغذائي والنزاع
 بشــــــــــــــكل غري كاٍف  - 2015أكتوبر/ تشــــــــــــــرين األول  13منذ اعتماده يف  - ســــــــــــــتخدمالعمل اُ  أبن إطار قرّ وت )ز(

الوكاالت واجملموعة االســـتشـــارية واألمانة و لجنة الأعضـــاء  حيث مل يبذلعلى املســـتو�ت العاملية والوطنية واحمللية، 
لضـــــــــمان نشـــــــــره وتطبيقه يف خمتلف املنتد�ت د األدىن من اجلهود املنســـــــــقة ســـــــــوى احلروما يف رها امقاليت توجد 

 ؛لعمل هذا ابلفائدةاإطار فيها عود كن أن ياليت ميالدولية 
نطاق أوســـع بشـــكل منهجي وعلى  هوتطبيق هواســـتخدامتعميم إطار العمل د ببذل جهود إضـــافية للرتويج لتتعهّ و  )ح(

كافة لجنة  البكثري، عند االقتضـــــــاء على املســـــــتو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية، بدعم من أعضـــــــاء 
يف الوقت ذاته ســـــعي ال، مع األخرى صـــــاحبة املصـــــلحة يف اللجنةروما واجلهات يف رها امقالوكاالت اليت توجد و 

خطة تنفيذ مشــــــــــــــــرتكة هبدف وضــــــــــــــــع  من وكاالت األمم املتحدة األخرىمماثل لتزامات مماثلة ودعم إىل أتمني ا
  ؛قةومنسّ 

 :اجللسة العامةخالل ا ابلتعليقات التالية املقدمة علمً  خذأتو •


