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 (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

  .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

A 

 العالمي الغذائي األمن لجنة

 الدورة الرابعة واألربعون
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 والتغذية الغذائي لألمن العالمي االستراتيجي لإلطار دوري تحديث
 (قرار مشروع)

 
 المسائل التي ينبغي لفت عناية لجنة األمن الغذائي العالمي إليها

 
قرار"،  مشرترترترتروع - "حتديث دوري لإلطار االسرترترترتجاتيجي العاملي لامن اليذائي والتيذية CFS 2017/44/9الوثيقة  
 دمترترتا  " املقرترت2017نسرترترترترترترترترترترترترترتخرترتة عرترتام  -"اإلطرترتار االسرترترترترترترترترترترترترترتجاتيجي العرترتاملي لامن اليرترتذائي والتيرترتذيرترتة CFS 2017/44/10والوثيقرترتة 

)الربازيل(، رئيسرترتة وموعة العمل املوتوحة العيرترتوية املعنية باإلطار االسرترتجاتيجي  Fernanda Mansur Tansiniمن السرترتيدة 
 العاملي لامن اليذائي والتيذية.

 
 وإّ  اللجنة: 

 
ن اليذائي متعرب عن تقديرها لعمل وموعة العمل املوتوحة العيرترترترترترترترترترترتوية املعنية باإلطار االسرترترترترترترترترترترتجاتيجي العاملي لا )أ(

والتيذية )اإلطار االسرترترترترترترتجاتيجي العاملي(، وتقّر بانتتاا واليتتا بشرترترترترترترتكل إةاا بوارترترترترترترتع الصرترترترترترترتيية النتائية للت ديث 
 الدوري لإلطار االسجاتيجي العاملي؛



2 CFS 2017/44/9 

ديث دوري تقوم ، اليت تعترب أول حتمن اليذائي والتيذيةلا وتقّر النسرترتخة املنّق ة من اإلطار االسرترتجاتيجي العاملي (ب)
والتوجيتات  20131نه مت إعداد الت ديث وفقا للقرار الذي اختذته اجللسرترتة العامة ع عام به اللجنة، وتشرترتإ إىل أ

 2؛2017-2016املدرجة ع برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات للوجة 

عملية وسرترتتلة االسرترتتخدام والنشرترتر  ةوترّحب بوارترتع النسرترتخة اإللكجونية لإلطار االسرترتجاتيجي العاملي باعتبارها أدا (ج)
/http://www.fao.org/cfs/home/products/onlinegsf/ar؛ 

توافق على أ  تقوم أمانة اللجنة بإدراج الت ديثات السرترترتنوية املقبلة لإلطار االسرترترتجاتيجي العاملي بعد كل جلسرترترتة و  (د)
  مرترتا إ ا كرترتانرترت  هنرترتا  حرترتاجرترتةالعمرترتل املتعرترتدد السرترترترترترترترترترترترترترتنوات إىل النظر في عرترتامرترتة وترترتدعو وموعرترتة العمرترتل املعنيرترتة بربنرترتامج

 إىل إجراا حتديث دوري جديد بعد أربع سنوات؛
ع مجيع أصرترترترترترترترترت اب املصرترترترترترترترترتل ة ع اللجنة على أ  يتخذوا، على املسرترترترترترترترترتتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، تشرترترترترترترترترتجّ و  (ه)

 ويج الستخدامه. إجرااات من شأهنا تيسإ نشر اإلطار االسجاتيجي العاملي والج 
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