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 جلنة األمن الغذائي العاملي

 الدورة الثانية واألربعون
 

 األمن الغذائي والتغذية" يفإحداث فارق "

 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12، إيطاليا، روما

 األزمات املمتدةيف إطار  لألمن الغذائي والتغذية العملإطار 
 

 القرارات إطار

 

 املسائل اليت يتعّين لفت عناية اللجنة إليها

 

 اليت عرضها" يف إطار األزمات املمتدة لألمن الغذائي والتغذية العملإطار بعنوان " CFS 2015/42/4الوثيقة 

األمريكية(، الرئيسة املشاركة جملموعة )الواليات املتحدة  Elisabeth Kvitashviliالسيدة و)كينيا(  J.W. Gaitaالسفري 

 العمل املفتوحة العضوية. 

 

 إّن اللجنة: 
 

 على األمانة، عن فضاًل فيها، واملشاركني واألعضاء العمل جملموعة املشاركني للرئيسني اتقديره عن تعرب (أ)

 بّناءة؛ بروح جرت اليت املفاوضات جناح وعلى والشفافة الشاملة التشاورية العملية

 يف إطار األزمات املمتدة"؛ لألمن الغذائي والتغذية العملإطار بعنوان " CFS 2015/42/4الوثيقة  تقّر )ب(

 علمًا بأّن اإلطار طوعي وغري ملِزم؛ حتيط )ج(

 واإلقليمية والوطنية احمللية املستويات على قواعدهم على اإلطار نشر على املصلحة أصحاب مجيع تشّجع (د)

 والعاملية؛
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تشّجع مجيع أصحاب املصلحة على الرتويج لإلطار واستخدامه ودعم تطبيقه للتعاطي مع األمن الغذائي  )هـ(

 والتغذية يف األزمات املمتدة وعند وضع االسرتاتيجيات والسياسات والربامج؛

من استخدام اإلطار وعلى تشاطر هذه الدروس تشّجع مجيع أصحاب املصلحة على توثيق الدروس املستفادة  )و(

 أجل تقييم استمرارية جدوى اإلطار وكفاءته وتأثريه؛ منمع اللجنة 

من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي والصندوق  ّلتقرر إحالة اإلطار إىل األجهزة الرئاسية لك )ز(

 1من الالئحة العامة للمنظمة والفقرة  33من املادة  17لفقرة الدولي للتنمية الزراعية لدراسته، طبقًا ألحكام ا

( وطبقًا CFS:2011/9 Rev.1من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي )الوثيقة  10من املادة 

 (؛CFS:2009/2 Rev2من الوثيقة عن إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي )الوثيقة  22ألحكام الفقرة 

دراسة اإلطار ، لب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من خالل اجمللس االقتصادي واالجتماعيتقرر الط )ح(

واحلرص على تعميمه على نطاق واسع على مجيع املنظمات والوكاالت املعنية التابعة لألمم املتحدة،  وإقراره

من  10من املادة  4الفقرة من الالئحة العامة للمنظمة و 33من املادة  15مبا يتماشى مع أحكام الفقرة 

من الوثيقة عن  21( والفقرة CFS:2011/9 Rev.1الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي )الوثيقة 

 (؛CFS:2009/2 Rev2)الوثيقة  إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي

لألمن الغذائي والتغذية ويف العمل توافق على إدراج اإلطار ضمن عملية حتديث اإلطار االسرتاتيجي العاملي  )ط(

 اجلاري على صعيد الرصد.


