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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 الدورة الرابعة واألربعون
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

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

جهود لجنة األمن الغذائي العالمي للنهوض بالتغذية بما في ذلك عقد العمل من أجل التغذية 
 مشروع قرار

 
 المسائل التي ينبغي لفت عناية لجنة األمن الغذائي العالمي إليها

 
  :      اللجنة      إن   

 
                                                                                               أعربت عن تقديرها لعمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتغذية اليت يرتأسها السيد خالد الطويل     )أ(

   (؛       العربية     مصر       مجهورية  )

  م                                      ة العضةةةةةةةةوية بشةةةةةةةةيفن مسةةةةةةةةا ة اللجنة ا عقد األم                                           رح بت باملناقشةةةةةةةةة اليت ورت ا جمموعة العمل املفتوح  و     )ب(
                                                       (، على حنو ما قد مه الرئيس، معيدة التيفكيد على أن القرار     6162 -    6102                             املتحدة للعمل من أول التغذية )

      غذية"                                              "مشةةةةةةةةاركة  نة األمن الغذائي العاملي ا النهو  بالت     بشةةةةةةةةيفن                                      املتخذ ا الدورة الثالثة واألربعني للجنة 
( CFS 2016/43 /9ي )    تيح األسةةةةةائ الرئيسةةةةةي لعمل اللجنة بشةةةةةيفن التغذية ومسةةةةةا تها ا ا هود ا ماعية                                                                    

                                                      املبذولة حتت إطار عقد األمم املتحدة للعمل من أول التغذية؛

                                                                                         وطلبت من جمموعة العمل املفتوحة العضةةةةوية أن توامةةةةل عملها ا ترتة السةةةةنتني القادمة للنظر ا القضةةةةايا     )ج(
                                                              تسةةتفيد من التقارب بني السةةياسةةات لدعم أعضةةا  اللجنة وأمةةحاب املصةةلحة                          الرئيسةةية اليت من هنةةيفنا أن

   مل                                             الصةةةةةةةةةةةةةحية واملسةةةةةةةةةةةةةتدامة، ا سةةةةةةةةةةةةةيا  عقد األمم املتحدة للع          الغذائية                        هتيئة بيئات مواتية للنظم   ا      تيها 
   (؛    6162 -    6102             أول التغذية )   من
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              ملتعدد السةةةةةةنوات                 ا لربنامج العمل ا  َ                                                            وكَلفت جمموعة العمل املفتوحة العضةةةةةةوية املعنية بالتغذية بيفن تضةةةةةةع، وتق    )د(
   هتا     دور    ا      للجنة                                                       ، اختصةةةامةةةات للتقارب بني السةةةياسةةةات، تعر  على ا لسةةةة العامة     6102 -    6102      للفرتة 

                                                                           ، على أن تسةةةةةةةةةرتهنةةةةةةةةةد بتقرير تريق اخلربا  الرتيع املسةةةةةةةةةتوى عن التغذية والنظم الغذائية،               اخلامسةةةةةةةةةة واألربعني
  ين                                                 ملعلومات عن التقارير اخلامةةةةةةةةةةةةة باملثار الدو  الثا  املع                اللجنة عن "آخر ا       وتماع ا                 وتسةةةةةةةةةةةةتفيد من نتائج 

                                                                                     بالتغذية" وعن "املمارسةةةةةةةةات ا يدة وتشةةةةةةةةاطر الدروئ لتحسةةةةةةةةني التغذية"، وكذل  األحدا  الثالثة لفرتة 
  ؛    6102 -    6102                                بني الدورات بشيفن التغذية ا الفرتة    ما

                                                                                                    وأثنت مع التقدير على تقرير تريق اخلربا  الرتيع املستوى عن التغذية والنظم الغذائية، الذي عرضته الدكتورة   (  هة )
Jessica Fanzoالفريق املسةةةةةةةةةةةةثو  عن املشةةةةةةةةةةةةروع، وأخذت علما بنتائجه واملناقشةةةةةةةةةةةةة الالحقة اليت    ة      ، قائد                                                                

     على:      هند دت
 
[PLACEHOLDER CONCLUSIONS HLPE LAUNCH DISCUSSION] 
 
                                                                                           أومت بيفن يتم دعم العمل الالحق املتعلق بالتقارب بني السياسات باألدلة العلمية الواردة ا التقرير؛  و 
 

                                                                                          ورح بةةت بةةالوثيقةةة املعنونةةة "آخر املعلومةةات عن التقةةارير اخلةةامةةةةةةةةةةةةةةةة بةةاملثار الةةدو  الثةةا  املعين بةةالتغةةذيةةة"   ( و )
                                  نظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصةةةةةةةةةةةحة          ا عرضةةةةةةةةةةةها م   ت          ، اليت اهنةةةةةةةةةةةرتك(CFS 2017/44/Inf 17         )الوثيقة

                    خلصت إليه من نتائج؛    ما                  العاملية، ونظرت ا
 
[PLACEHOLDER CONCLUSIONS ICN2 REPORTING DISCUSSION ] 
 

وأومت بيفن تستشرد املشاورات بنتائج التقرير عن الثغرات املستحكمة والنجاحات ا جما  السياسات 
 ؛املسقبل الذي ستضطلع به اللجنة ا ذيةا جما  التغمن أول حتديد حمور تركيز عمل تقارب السياسات 

                       بةةالتغةةذيةةة خال  ترتة مةةا بني                               املعنونةةة "أحةةدا  اللجنةةة املتعلقةةة   CFS 2017/44/Inf 19                ونظرت ا الوثيقةةة    ز( )
                                                   املمارسةةةةةةات ا يدة وتشةةةةةةاطر الدروئ عن "االسةةةةةةتثمارات من أول          باوتماع                مووزات"، ورح بت          الدورات: 

                                                                      نظم غةةةذائيةةةة مةةةةةةةةةةةةةةحيةةةة" وعر  دراسةةةةةةةةةةةةةةةةات حةةةالةةةة، بةةةاالسةةةةةةةةةةةةةةتنةةةاد إىل وثيقةةةة املعلومةةةات األسةةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةيةةةة
( CFS 2017/44/Inf18اليت، إىل وانب أحدا  ترتة ما بني الدورات حو  الت )                                              غذية، سل طت الضو  على                       

                                                                                       املمارسةةةةات ا يدة والثغرات ا جما  السةةةةياسةةةةات وقد مت تارب مفيدة لتنظر تيها اللجنة ا ضةةةةو  عملها 
                           ا جما  التقارب بني السياسات.


