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A 

 لجنة األمن الغذائي العالمي

 واألربعون الخامسةالدورة 
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2018أكتوبر/تشرين األول  19-15روما، إيطاليا، 

مساهمات اللجنة في المنتدى السياسي الرفيع : 2030لجنة األمن الغذائي العالمي وخطة عام 
 مشروع القرار  -المستوى المعني بالتنمية المستدامة 

 اهتمام اللجنة تستدعيالمسائل التي 

املعنونة "مشــــروع مســــامهة جلنة األمن الغذائي العاملي يف املنتدى الســــياســــي  CFS/2018/45/7نظراً إىل الوثيقة 
املعنونة "جلنة األمن  CFS 2018/45/8" والوثيقة 2019الرفيع املســـتوى بشـــأن االســـتعراض العاملي للتنمية املســـتدامة لعام 

قّدمهما  مشروع القرار"، اللتني -ستوى : مسامهات اللجنة يف املنتدى السياسي الرفيع امل2030الغذائي العاملي وخطة عام 
 :)(االحتاد األورويب Willem Olthofالسّيد 

تعرب عن تقديرها للعملية التشــــــاورية الشــــــاملة اليت نُفذت يف الفرتة الفاصــــــلة بني الدورتني وتشــــــيد بالدور  (أ)
 القيادي مليّسر هذه العملية؛

الوزارية الصــــادرة عن منتدى األمم املتحدة الســــياســــي الرفيع املســــتوى املعين بالتنمية  اإلعالناتوتشــــري إىل  (ب)
واليت تعيد التأكيد على األمهية احلامسة للقضــــاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي  2018املســــتدامة يف عام 

ذائي العاملي األمن الغبالنســـــــبة إىل التنمية املســـــــتدامة وتشـــــــري إىل الرســـــــائل األســـــــاســـــــية اليت ترّوج هلا جلنة 
من بينها مثًال النظم الغذائية املســــــــتدامة واحلد من الفاقد واملهدر من و  مقارها يف روما دوالوكالت اليت توج

 األغذية ومحاية املوارد الطبيعية واحلصول على أغذية مغذية من صغار املنتجني؛
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ادرة عن بالتوصـــيات املرتبطة بالســـياســـات الصـــوتؤكد من جديد التزامها بتكثيف اجلهود لتشـــجيع العمل  (ج)
جلنة األمن الغذائي العاملي يف مجيع البلدان، وذلك من أجل تعزيز اتســـــــاق الســـــــياســـــــات املرتبطة باألمن 

 الغذائي والتغذية؛
 

املعنونـة "مشــــــــــــــروع مســــــــــــــامهـة جلنـة األمن الغـذائي العـاملي يف املنتـدى  CFS/2018/45/7وتنظر يف الوثيقـة  (د)
" باعتبارها أسـاسـاً مالئماً 2019الرفيع املسـتوى بشـأن االسـتعراض العاملي للتنمية املسـتدامة لعام السـياسـي 

بشـأن "متكني السـكان  2019ملسـامهة جلنة األمن الغذائي العاملي يف املنتدى السـياسـي الرفيع املسـتوى لعام 
ها على آخر املعلومات وضــــــــمان الشــــــــمول واملســــــــاواة". وتالحظ اللجنة بوجه خاص أنه ال بد من إطالع

املرتبطة بنتائج نقاشــــــــــــــات جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا اخلامســــــــــــــة واألربعني فضــــــــــــــًال عن أحدث 
االحصــــــــــــــاءات واالجتاهات الدولية املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية، اليت تســــــــــــــتند إىل تقارير عاملية كحالة 

لنهائية ثال ال احلصـــــر، واليت يقوم املكتب بوضـــــع صـــــيغتها ااألمن الغذائي والتغذية يف العامل على ســـــبيل امل
 عقد اجتماع مفتوح واحد أو أكثر؛ بعد

 
اســـتناداً إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشـــأن ترتيبات املتابعة واالســـتعراض للدورة املقبلة من  ،وتقرر )(ه

يف  تنمية املســــتدامة، أن تواصــــل إرســــال إســــهاماهتااجتماعات املنتدى الســــياســــي الرفيع املســــتوى املعين بال
بعد عام  عمليات االســـــتعراض املســـــتقبلية للمنتدى الســـــياســـــي الرفيع املســـــتوى املعين بالتنمية املســـــتدامة ما

 ؛2019
 

خالل الدورة الســــــادســــــة واألربعني للجنة األمن الغذائي  2020وتطلب تقدمي مشــــــروع نص املســــــامهة لعام  )(و
رة تتضــــــــــمن عقد اجتماعني مفتوحني اثنني على أقصــــــــــى تقدير العاملي، يف  أعقاب عملية شــــــــــاملة وميســــــــــّ

 وتستفيد من إمكانية عقد مشاورات إلكرتونية؛
 

وتشـــّجع مجيع أصـــحاب املصـــلحة يف اللجنة على رفع مســـتوى مشـــاركتهم املتســـقة على خمتلف املســـتويات  )(ز
واســــــتعراضــــــها، مبا يف ذلك عن طريق عرض اجلوانب  2030عملية متابعة خطة التنمية املســــــتدامة لعام  يف

 املتصلة باألمن الغذائي ضمن عمليات االستعراض الوطنية الطوعية، خالل اجللسة العامة للجنة.
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