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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 واألربعون بعة الدورة السا

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021 باطش/فرباير 8-11

 الغذائية والتغذيةاخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم 
 القراراتمشاريع  - 

 

 املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها
 
خلطوط الهوجيتية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي أنتت   النظا الغذائية األخذ ابجبلستتة أنتت    الدورةاستتهلتل   -1

ألمني لممثل  افههاحية أياانت. وألقى XXX، توىل تيسريها السيد/السيدة يف املسهقبلها وتنفيذ (الهوجيتية)اخلطوط  والهغذية
، املدير العام والستتتتتتتتيد  تتتتتتتتو  و يو، رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي، Thanawat Tiensinالستتتتتتتتيد و العام لألما املهحدة، 

صتتتتتتتتندول الدوة للهنمية الزراعية؛ ، رئيس الGilbert Houngboالستتتتتتتتيد و ؛ نظمة()املألما املهحدة لألغذية والزراعة املنظمة 
 ، املدير الهنفيذي لربانمج األغذية العاملي.David Beasleyالسيد و 
 
اخلطوط الهوجيتية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي أنتتتتت   "املعنو ة  CFS 2021/47/7 الوثيقة  ظرت اللجنة يفو  -2

اخلطوط الهوجيتية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي أنتتتتتتتتتتتتت   "املعنو ة  CFS 2021/47/8 الوثيقة" و النظا الغذائية والهغذية
)هولندا(، رئيس جمموعة  Hans Hoogeveen لسفريسعا ة ا هعرضما "، على حنو مناريع القرارات -النظا الغذائية والهغذية 

 .الهاأعة للجنة العمل املفهوحة العضوية املعنية ابلنظا الغذائية والهغذية
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 اللجنة: وإ   
 وتقر  للجنة ابلنظا الغذائية والهغذية الهاأعة  ةاملعنيجمموعة العمل املفهوحة العضوية لعمل  اعرب عن تقديرهت (أ)

 ؛الساأقنيئتا وكذلك لرؤساموعة ابلقيا ة الفعالة لرئيس اجمل
العاملي أن   النظا اخلطوط الهوجيتية الطوعية للجنة األمن الغذائي "املعنو ة  CFS 2021/47/7الوثيقة  تقر  و  (ب)

 ؛أعني االعهبار الطوعي وغري امللزمأخذ طاأعتا ، مع الغذائية والهغذية"
املسهوايت كافة ضمن اجلتات الهاأعة هلا وابلهعاو  على القيام، لجنة على النجع مجيع أصحاب املصلحة يف تو  (ج)

لننر اخلطوط الهوجيتية الطوعية أن   النظا الغذائية والرتويج دعا أمع املبا رات والربامج األخرى ذات الصلة، 
منسقة ومهعد ة والهغذية واسهخدامتا وتطبيقتا من أجل  عا وضع سياسات وأرامج وخطط اسهثمارية وطنية 

 عند االقهضاء؛والنتوض هبا وتنفيذها، ألمن الغذائي والهغذية، هلفة خاصة ابالقطاعات ومبا رات إقليمية خم
لهوجيتية الطوعية اخلطوط امن اسهخدام خلصة أصحاب املصلحة على توثيق الدروس املسهنجع مجيع تو  ( )

ارسة الرصد مع مم ًيامتا  –وفعاليهتا وأثرها جدواها هذه الدروس مع اللجنة من أجل تقييا اسهمرار تقاسا و 
 ؛للجنةاليت جرت العا ة على أ  تهبعتا ا

الهوجيتية الطوعية يف سياسهتا الوطنية و/ أو اخلطوط  هعمياطوعي أأنكل لبلدا  اليت تعتدت نيد ابوت (ه)
، وعقد األما املهحدة 2030لهزامات عقد األما املهحدة للعمل أن   خطة عام ابابالقرتا  الهنريعية، سياقاهتا 

نجع ت(، و 2019-2028(، وعقد األما املهحدة للزراعة األسرية )2016-2025للعمل من أجل الهغذية )
ك  اة الصا ر عن اللجنة  نهج امل هذاال فع  كي تسهخدم على حنو لى اختاذ خطوات مماثلة لعالبلدا  سائر 

سوء معاجلة النظا الغذائية و ؤ ي إىل تعزيز اسهدامة يسهعد  أصحاب املصلحة الذي املهسق و املللعمل الوطين و 
لهنمية اليت تنطوي عليتا الة الهغذية جبميع أ كاله، وكذلك األأعا  االجهماعية واالقهصا ية والبيئية ذات الص

رًا أساسًيا أيًضا يف مساعدة البلدا  على حتقيق عد  تؤ ي اخلطوط الهوجيتية  و ذلك، وعالوة على املسهدامة. 
 ؛ 4-2و 2-2مقصدين من أهداف الهنمية املسهدامة أنكل مبا ر، مع إيالء اههمام خاص لل

لمنظمة وأرانمج األغذية العاملي والصندول لالهوجيتية الطوعية إىل األجتزة الرائسية  اخلطوطقرر إحالة هذه تو  (و)
مع ا متا يً القطري، الصعيد ما يهعلق أدعا اسهخدامتا على  يففيتا النظر واصلة الدوة للهنمية الزراعية مل

من املا ة العا رة  1ة والفقرة من الالئحة العامة للمنظم 33من املا ة  17أبحكام الفقرة وعمالً بلدا  طلبات ال
 من وثيقة إصالح اللجنة؛ 22ا للفقرة من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي وطبقً 

ألما اقمة مؤمتر مناقنات ابلنسبة إىل مة اليت سهوفرها اخلطوط الهوجيتية الطوعية ؤكد على املدخالت القي  تو  (ز)
 ؛ههمهاأعوعملية أن   النظا الغذائية املهحدة 

  عا[/إقرارأ  تطلب إىل اجلمعية العامة لألما املهحدة، من خالل اجمللس االقهصا ي واالجهماعي، النظر يف ]قرر تو  (ح)
وضما  تعميا هذه اخلطوط الهوجيتية الطوعية على  طال واسع على مجيع منظمات ووكاالت األما املهحدة املعنية، 

من املا ة  4من الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة والفقرة  33من املا ة  15مبا يهما ى مع أحكام الفقرة 
 ؛لجنةالمن وثيقة إصالح  21العا رة من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي والفقرة 

 .والهغذيةوافق على إ راج هذه اخلطوط الهوجيتية الطوعية يف اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي تو  (ط)


