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A

  ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
  الثالثون الدورة

  2018 شباط/فبراير 23-19 ،السودان الخرطوم،

  قطريوال اإلقليمي الصعيدين على المتابعة وإجراءات العالمي الغذائي األمن لجنة نتائج
  

  وجزم
ة، متاشـــــــــــــيا مع ت اللجنللمؤمتر اإلقليمي. وأقرّ ســـــــــــــابقة جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة) دورتني منذ انعقاد الدورة ال تعقد

دورها يف حتقيق التقارب بني الســياســات على املســتوى العاملي، توصــيات بشــأن الســياســات لربط أصــحاب احليازات الصــغرية 
ايا بني لنهوض بالتغذية ويف بلورة فهم مشـــرتك للقضـــلتوصـــيات بشـــأن الســـياســـات  ما يف إعدادباألســـواق. وأحرزت أيضـــا تقدّ 

أصـــــحاب املصـــــلحة يف ما يتصـــــل بالتوســـــع احلضـــــري والتحول الريفي، لتحديد جدوى عمل اللجنة املســـــتنري يف جمايل التقارب 
فريق اخلرباء الرفيع  مهان أعدّ والتنســـيق بني الســـياســـات. وقد ضـــعت توصـــيات بشـــأن الســـياســـات باالســـتناد إىل التقريرين اللذي

املســـتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء)، ومها: التنمية الزراعية املســـتدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية: 
منتدى  2017م اواحلراجة املســــــــــتدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية. ونظمت اللجنة يف ع ،أي أدوار للثروة احليوانية؟

رورة أن رضت نتائجه على اجللسة العامة للجنة، مع لفت االنتباه إىل ضبشأن متكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية، عُ 
ا من خالل ترمجة تلك االلتزامات إىل سياسات وبرامج واستثمارات وطنية وموارد بشرية ومالية كافية.   تفي احلكومات بالتزاما

  .2019-2018لجنة برنامج عملها املتعدد السنوات للفرتة وأقّرت ال

  المسائل التي ينبغي لفت عناية المؤتمر اإلقليمي إليها
  القيام مبا يلي: تدعو جلنة األمن الغذائي العاملي املؤمتر اإلقليمي إىل

  ؛األخذ علما بنتائج اللجنة وأنشطتها املقّررة  )1(
لنظر يف برنامج عمل اللجنة املتعدد الســنوات وتشــجيع مشــاركة مجيع أصــحاب املصــلحة بصــورة نشــطة يف األنشــطة اليت وا  )2(

ا اللجنة يف الفرتة  املي بشــــأن ســــيما املســــامهة يف وضــــع اختصــــاصــــات من أجل إعداد صــــك ع ، ال2019-2018ســــتضــــطلع 
  التغذية ونظم األغذية؛سياسات 

حمّددة خبصـــوص التغذية على ضـــوء الندوات اإلقليمية اليت انعقدت. وتعتزم اللجنة االســـتفادة من وتقدمي مســـامهة جوهرية   )3(
التجارب الوطنية واإلقليمية املتعلقة بكيفية حتســــــــني نظم األغذية احلالية واملســــــــتقبلية من أجل توفري نظم غذائية صــــــــحية وآمنة 

  ستخلصة والفجوات احملّددة الناشئة عن هذه التجارب.، وكذلك الدروس املللسكان ومتوازنة من الناحية التغذوية
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 مقدمة  -أوًال 
  
يكمن الغرض من هــذه الوثيقــة يف تزويــد املؤمتر اإلقليمي للمنظمــة بــآخر املعلومــات عن النتــائج الرئيســـــــــــــــيــة اليت   -1

ا 2016للمؤمتر اإلقليمي يف عام  الســــــابقةالدورة انعقاد خلصــــــت إليها اللجنة منذ  ، وكذلك عن أهم األنشــــــطة اليت نّفذ
  .2019-2018اللجنة خالل الفرتة 

  
ا األربع 2009ومنذ إصــــــالح اللجنة يف عام   -2 اليت  ةالســــــابق، عرضــــــت على املؤمترات اإلقليمية للمنظمة، يف دورا

النتائج اليت لجلســـــــــــــات العامة للجنة وأهم الرئيســـــــــــــية ل ، الســـــــــــــمات2016و 2014و 2012و 2010يف األعوام انعقدت 
  خلصت إليها.

  
 التقارب بين السياسات -ثانًيا

  
  التوصيات بشأن السياسات :ربط أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق  -ألف

  
، بادرت 2015عقب املنتدى الرفيع املستوى عن ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق الذي انعقد يف عام   -3

) وشّجعت مجيع أصحاب CFS 2016/43 /5إىل إعداد وإقرار توصيات بشأن السياسات (الوثيقة  2016اللجنة يف عام 
  املصلحة على نشرها واستخدامها، ودعم تطبيقها عند صياغة االسرتاتيجيات والسياسات والربامج ذات الصلة.

   
فريقيا والدعم أ للتنمية االقتصـــــادية يفصـــــرف العريب امل أتاحهاوقامت اللجنة، بفضـــــل املســـــامهة املالية املهمة اليت   -4

املنظمة، بتنظيم منتديني ملناقشـــــــــــــــة كيفية دعم األمن الغذائي والتغذية يف أفريقيا من خالل زيادة وصـــــــــــــــول الذي قدمته 
من خالل قنوات على نطاق واســـع وســـعيا إىل ضـــمان مشـــاركة شـــاملة، وزعت  أصـــحاب احليازات الصـــغرية إىل األســـواق.

 ، معتمداً 2017ســــــــــــبتمرب/أيلول  13يف  األول يف أديس أبابا، إثيوبيا،دث عن املشــــــــــــاركة. وقد انعقد احلمعلومات اللجنة 
اعتمـد يف أبيـدجـان، كوت ديفوار،  2017ســـــــــــــــبتمرب/أيلول  20يف  ذي انعقـدالثـاين، الـاحلـدث  أن يف حنيمنظورا وطنيـا 
  منظورا إقليميا.

  
  التغذية  -باء

  
 ضباالســرتاتيجية املتعلقة مبشــاركة اللجنة يف النهو  2017-2016اســرتشــد عمل اللجنة يف جمال التغذية يف الفرتة   -5

االسرتاتيجية اللجنة إىل هذه . وقد دعت 2016يف أكتوبر/تشرين األول ) اليت أُِقرت CFS 2016/43/9بالتغذية (الوثيقة 
، يف العامل أشــــــكاله ســــــوء التغذية جبميعمكافحة وترية اجلهود اليت تبذهلا واقرتحت إطار عمل لتعزيز مســــــامهتها يف  تســــــريع

) 2025-2016مع الوالية امللقاة على عاتقها، وكذلك يف ســــــياق عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية (ســــــق يت  مبا
 لنهوضاويف ســــــياق تنفيذ إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية. وتتوخى االســــــرتاتيجية أن يؤدي عمل اللجنة إىل 

: التقــارب بني هي، و اجلهود العــامليــة املبــذولــة يف جمــال التغــذيــة على امتــداد ثالث وظــائف مرتابطــة يعزز بعضـــــــــــــــهــا البعضبــ
  واملمارسات اجليدة؛ وتعقب التقّدم احملرز.السياسات؛ وتبادل الدروس املستخلصة 
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لوضـــــــــــــــع  2019-2018وطبقا ملا جاء يف االســـــــــــــــرتاتيجية، يتوقع أن تبدأ اللجنة مناقشـــــــــــــــات جوهرية يف الفرتة   -6
ا اخلامســـة واألربعني يف عام  لتوجيه عمل التقارب بني الســـياســـات يف املســـتقبل  2018اختصـــاصـــات تقّرها اللجنة يف دور

 ة اليتيســــــيالرئ ةالتغذية ونظم األغذية. وســــــتحّدد االختصــــــاصــــــات، ضــــــمن مجلة أمور أخرى، اجملاالت املواضــــــيعي يف جمايل
ســـتدعي اهتماما خاصـــا من جانب اللجنة متاشـــيا مع واليتها وقيمتها املضـــافة، بدون أي ازدواجية وتداخل مع املنتديات ت

وضـــــعه، مع إدراج أحكام تتعلق بالنتائج  يجريات نوع صـــــك الســـــياســـــات الذي ســـــاألخرى. كما ســـــتحّدد االختصـــــاصـــــ
املتوقعة، واملســتخدمني الرئيســيني، وطرق النشــر واالســتخدام من جانب أعضــاء اللجنة وأصــحاب املصــلحة فيها يف ســياق 

  برنامج عمل عقد التغذية، وتيسري الشراكات احملتملة يف جمال التطبيق.
  
)، ســـــــــــــــتســـــــــــــــتفيد عملية إعداد 2025-2016أجل التغذية (وكجزء من مســـــــــــــــامهة اللجنة يف عقد العمل من  -7

ية الذي صــــــدر خالل ائنظم الغذالاالختصــــــاصــــــات من النتائج املنبثقة عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى عن التغذية و 
ت اليت ؛ ونتـائج أحـداث فرتة مـا بني الـدورا2017الـدورة الرابعـة واألربعني للجنـة اليت انعقـدت يف أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول 

صحية؛ وتقييم أثر السياسات لدعم بيئات األغذية  أغذية(بشأن االستثمارات من أجل نظم  2017عقدت خالل عام ان
) من أجل بلورة فهم مشـــــــــرتك 2025الصـــــــــحية والنظم الغذائية الصـــــــــحية؛ وحتقيق الغاية العاملية املتعّلقة بالتقّزم حبلول عام 

لبعض القضـايا األبرز املتعلقة بالتغذية؛ واألنشـطة ذات الصـلة بتبادل الدروس املسـتخلصـة وتقدمي التقارير عن التقّدم احملرز 
ا خالل الدورة الرابعة واألربعني، من أجل اسـتعراض التقدم احملرز وحتديد التحديات والتجارب  اليت جيدر ملعينة ااملضـطلع 

نظيمها كل من يف ت تبشــــأن نظم األغذية املســــتدامة من أجل نظم غذائية صــــحية اليت اشــــرتك ةتبادهلا؛ والندوات اإلقليمي
  يف مجيع أقاليم املنظمة. 2017املنظمة ومنظمة الصحة العاملية يف عام 

  
اية املطاف  -8 وســتشــكل هذه االختصــاصــات، بعد املصــادقة عليها، جزًءا أســاســًيا من النتيجة اليت ســيتفق عليها يف 

  .2020ول تشرين األ/أكتوبرسياسات تعرض على اجللسة العامة إلقرارها مبدئيا يف بشأن الوستؤدي إىل توجيهات 
  

  التوسع الحضري والتحول الريفي  -جيم
  
نتدى بشــــــأن التحضــــــر والتحول الريفي واالنعكاســــــات على األمن الغذائي والتغذية الذي نظم امليف إطار متابعة  -9

دة، أصـــــــــدرت اللجنة واعتماد اخلطة احلضـــــــــريّة اجلدي 2016خالل الدورة الثالثة واألربعني للجنة يف أكتوبر/تشـــــــــرين األول 
معاجلة األمن الغذائي والتغذية يف ســــــــــــياق تغري الديناميكيات الريفية احلضــــــــــــرية: التجارب والنهج الفعالة يف وثيقة بعنوان: 

، باالســـتناد إىل إســـهامات قّدمها أعضـــاء اللجنة واملشـــاركون فيها، للمســـاعدة يف )(CFS 2017/44 /6جمال الســـياســـات 
ايل جنة ورمبا إرســـــاء األســـــاس لعمل مســـــتنري للجنة يف جمبلورة فهم مشـــــرتك للقضـــــايا يف ما بني أصـــــحاب املصـــــلحة يف الل

تجميع التجارب واملمارســــات اجليدة املتصــــلة بالتوســــع ب 2017اســــات. وقامت اللجنة يف عام التقارب والتنســــيق بني الســــي
خالل  ها اللجنةالســــياســــات اليت ناقشــــتاملتعلقة باحلضــــري والتحول الريفي واليت حّددت الرســــائل الرئيســــية واالنعكاســــات 

ا الرابعة واألربعني املنعقدة يف أكتوبر/تشرين األول    .2017دور
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يف إجراء املزيد من العمل االســـــــــــــتقصـــــــــــــائي بغية تقييم جدوى التقارب بني  2018ويتمثل هدف اللجنة يف عام   -10
يني املســـتو خرين على دعم احلكومات وأصـــحاب املصـــلحة اآل ن أمكن ذلك، على حتقيقه من أجلإالســـياســـات والعمل، 

  الوطين واحمللي يف معاجلة قضايا األمن الغذائي والتغذية يف سياق الديناميات احلضرية والريفية املتغرية.
  

 عنه أصــــحاب املصــــلحة يف اللجنة مبواصــــلة اســــتكشــــاف القضــــايا العامة واحملّددة ومع مراعاة االهتمام الذي عّرب   -11
د حدثان يف فرتة باألمن الغذائي والتغذية، ســــــُيعقيف ما يتصــــــل حول الريفي املتعلقة باملوضــــــوع العام للتوســــــع احلضــــــري والت

) آثار التوســــــــع احلضــــــــري والتحول الريفي على األمن الغذائي والتغذية للفئات 1بشــــــــأن: ( 2018بني الدورات يف عام  ما
ار القطاع لألغذية وجتذات الدخل املنخفض (أصــــــحاب احليازات الصــــــغرية وغري املالكني لألراضــــــي واملشــــــرتون الصــــــافون 

ا اجلذرية؛ (  غري ) وتعزيز 2الرمسي واملســــــــتهلكون املنخفضــــــــو الدخل يف املناطق احلضــــــــرية) وكيفية معاجلتها ومعاجلة أســــــــبا
والشــــــباب وعملهم يف نظم األغذية على امتداد التداخل بني املناطق الريفية واحلضــــــرية، مبا يف ذلك ربط  النســــــاءمشــــــاركة 

  .املنتجني باألسواق
  

  التوصيات بشأن السياسات باالستناد إلى التقارير الصادرة عن فريق الخبراء الرفيع المستوى  -دال
  

، التوصيات بشأن السياسات النامجة عن املفاوضات اليت أجراها أعضاء 2017و 2016أقّرت اللجنة، يف عامي   -12
تكليف ها فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــتوى بمهأعدّ اللجنة وأصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة اآلخرين، باالســـــــــــــتناد إىل التقريرين اللذين 

  اللجنة، ومها: من
  

الصـــــــــــــــادر  ،التنمية الزراعية املســـــــــــــــتدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانية؟  )1(
  ؛2016عام  يف

  .2017يف عام الصادر واحلراجة املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية،   )2(
  

مذكرة بشأن القضايا احلرجة والناشئة لألمن  2017وباإلضافة إىل ذلك، أعد فريق اخلرباء الرفيع املستوى يف عام   -13
  .2019-2018ا يف إعداد برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات لفرتة السنتني اسرتشد الغذائي والتغذية، 

  
وميكن االطالع على مجيع تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى، إضافة إىل التوصيات بشأن السياسات الناجتة عن   -14

صــــة على املوقع اإللكرتوين للجنة على العنوان  ا اللجنة، على الصــــفحة املخصــــّ املناقشــــات اليت جرت خالل كل دورة وأقّر
وتشكل هذه التوصيات توجيهات هامة بشأن السياسات من أجل . hlpe/ar/-http://www.fao.org/cfs/cfsالتايل: 

  زيد من اإلجراءات تتخذها جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة.امل
  

  وخالل فرتة السنتني املقبلة، سيصدر فريق اخلرباء الرفيع املستوى التقريرين التاليني:  -15
 

 2030الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما يف إطار خطة عام   )1(
  )؛2018(

الُنهج الزراعية اإليكولوجية واالبتكارات األخرى من أجل زراعة ونظم أغذية مستدامة حتسن األمن الغذائي   )2(
  ).2019والتغذية (
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  األمن الغذائي والتغذيةمنتدى تمكين المرأة في سياق   -هاء
  

منتدى بشأن متكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية من أجل النهوض بفهم مشرتك  2017انعقد يف عام   -16
ــــا القضــــــــــــــــــايــــا ذات الصـــــــــــــــلــــة بتمكني املرأة اقتصــــــــــــــــــاديــــا يف ســـــــــــــــيــــاق األمن الغــــذائي والتغــــذيــــة   للكيفيــــة اليت تتطور 

). وقد نُظم هذا املنتدى كمســــامهة يف حتقيق املســــاواة بني اجلنســــني ومتكني املرأة لتحقيق مجيع CFS 2017/44/7(الوثيقة
  لدان.لباخلاصة باربامج السياسات و الأهداف التنمية املستدامة وتعزيز أوجه التآزر بني هذه األهداف يف أطر 

 

  مسارات عمل اللجنة وأنشطتها  -اثالثً 
  

  2019-2018برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة   -ألف
  

، 2019-2018، برنامج العمل املتعدد السنوات لفرتة السنتني 2017اعتمدت اللجنة، يف أكتوبر/تشرين األول   -17
  واتفقت على األنشطة التالية:

 ) ؛2019-2018) وتنفيذ الردود على تقييم اللجنة (2018وضع الصيغة النهائية خلطة العمل(  
 ؛2019-2018( مشاركة اللجنة يف النهوض بالتغذية(  
 ) ؛2019-2018التوّسع احلضري والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية(  
  ؛2019-2018( 2030مشاركة اللجنة يف النهوض خبطة التنمية املستدامة لعام(  
 ) 2019-2018رصد استخدام وتطبيق توصيات اللجنة بشأن السياسات.( 

  
  رصد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة  -باء

  
قّدمت اللجنة توجيهات إىل أصـحاب املصـلحة املعنيني باألمن الغذائي والتغذية بشـأن تبادل التجارب واملمارسـات   -18

ا يف عام  ا يف وثيقة أقّر م يف تنفيذ منتجات اللجنة وتوصـــــــــــــــيا ). CFS 2016/43/7(الوثيقة  2016اجليدة اخلاصـــــــــــــــة 
  وتشكل هذه الوثيقة أيضا إطار عمل ألصحاب املصلحة من أجل املسامهة يف األحداث املواضيعية العاملية.

  
، حدثاً مواضـــيعياً عاملياً لتبادل التجارب واملمارســـات اجليدة خبصـــوص اســـتخدام 2016وعقدت اللجنة، يف عام   -19

األمن  قاملســـــؤولة حليازة األراضـــــي ومصـــــايد األمساك والغابات يف ســـــياوتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــأن احلوكمة 
حملة عامة عن النتائج اليت مت التوصــــــــل إليها. وتؤكد املســــــــامهات الواردة  CFS 2016/43/8الوثيقة الغذائي الوطين. وتقدم 

  .2012ة يف عام ا اللجنيف العديد من البلدان منذ أن أقرّ وضعها حيز التطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية و استخدام 
  

رصــد  بعنوان: 2017حلدث مواضــيعي عاملي، أقّرت اللجنة وثيقة يف أكتوبر/تشــرين األول  األوىل تجربةالواســتنادا إىل   -20
). CFS 2017/44/11(الوثيقة تنفيذ املنتجات الرئيســية للجنة بشــأن الســياســات وتوصــيات اللجنة األخرى بشــأن الســياســات 

عقد حدث مواضـــــيعي عاملي كل ســـــنتني من أجل رصـــــد منتجات اللجنة الرئيســـــية بشـــــأن الســـــياســـــات ولتنظيم وقّررت اللجنة 
ص لرصـــــد توصـــــيات اللجنة األخرى بشـــــأن الســـــياســـــات، مع النظر يف جدواها ومســـــامهتها احملتملة  أحداث على أســـــاس خمصـــــّ

  جدول األعمال العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية.  يف
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 2022و 2020و 2018ووافقت اللجنة على ختصـــــيص األحداث املواضـــــيعية الثالثة املقبلة اليت ســـــتنظم يف األعوام   -21
  لتبادل اخلربات وتقييم استخدام وتطبيق ما يلي:

  ٍيف ســـــــــــــــيــاق األمن الغــذائي الوطين اخلطوط التوجيهيــة الطوعيــة لــدعم اإلعمــال املطرد للحق يف غــذاء كــاف، 
  ؛2018  عام يف

 ؛2020يف عام  ،لعمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدةوإطار ا  
 2022يف عام  ،واملبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية. 

  
  تقييم فعالّية اللجنة  -جيم

  
. وســـــّلط هاوُعمِّم على مجيع أصـــــحاب املصـــــلحة في 2017صـــــدر التقرير النهائي لتقييم اللجنة يف أبريل/نيســـــان   -22

توصــــية لكي تنظر فيها اللجنة. وُعقدت ســــلســــلة من االجتماعات يف الفرتة من يونيو/حزيران إىل  14التقرير الضــــوء على 
ا الرابعة  2017ســـــــــــبتمرب/أيلول  من أجل إعداد الرد على أكثر من نصـــــــــــف هذه التوصـــــــــــيات. وأقرت اللجنة الرد يف دور

. ومن املقرر إعداد الرد على التوصــــيات املتبقية وتنفيذها خالل فرتة 2017واألربعني اليت عقدت يف أكتوبر/تشــــرين األول 
  .2018جللسة العامة يف أكتوبر/تشرين األول وسريفع تقرير عن ذلك إىل ا 2018-2017ما بني الدورات يف الفرتة 

  
وأعربت اللجنة عن دعمها لقيادة املكتب يف ما يتعلق بتنفيذ الرد، مشــــــرية إىل ضــــــرورة أن تكون العملية مفتوحة   -23

ني الدورات بوتشــــــاركية وشــــــاملة قدر اإلمكان، وقّدمت التوجيهات التالية لكي ينظر فيها املكتب يف عمله خالل فرتة ما 
  :2018-2017 الفرتة يف

  وضمان 2030ينبغي ربط اللجنة جبدول األعمال السياسي األوسع نطاقا، مع إيالء اعتبار خاص خلطة عام ،
  أوجه التآزر مع املبادرات اليت هلا أهداف مماثلة أو مكّملة يف جمال التقارب بني السياسات؛

  ج أطول أجال وذي طابع اسرتاتيجي أكرب ة، ويؤدي يضيف قيمة إىل األمن الغذائي والتغذيحتتاج اللجنة إىل 
ا يف مسارات العمل باالستناد إىل النتائج املنشودة؛   إىل تعظيم منافع استثمارا

  ينبغي أن تكون هناك مرحلة ختطيط شـــــــــــــامل الختيار عمل اللجنة مع تطبيق واضـــــــــــــح للمعايري وربط باملوارد؛
  االعتبار أمهيتها بالنسبة إىل والية اللجنة ورؤيتها؛وينبغي لعملية اختيار املواضيع أن تأخذ بعني 

  من املهم إيالء االهتمام إىل نتائج التقييم اليت مفادها أن منتجات اللجنة قد تكون غري معروفة على الصـــــــــعيد
القطري؛ وهذا يقتضــي حتديد الســبل الكفيلة بضــمان مشــاركة مجيع أصــحاب املصــلحة، مبا يف ذلك الوكاالت 

ارهـا يف رومـا، والتزامهم بـالرتويج ملنتجـات اللجنـة، وتعزيز دور اللجنـة بوصـــــــــــــــفهـا منتـدى مركزيــا اليت توجـد مقـ
  لألمن الغذائي والتغذية وحتفيز جلسات عامة موضوعية ومفعمة بالنشاط؛

 ينبغي لعملية اختيار أعضاء فريق اخلرباء الرفيع املستوى أن تتحلى بالشفافية؛  
  ،من املهم إعادة النظر يف تشـــكيل اجملموعة االســـتشـــارية من أجل النهوض بالدور اجلوهري امللقى على عاتقها

واحلرص على بقائها مفتوحة أمام مجيع اجلهات الفاعلة املعنية ضــــــمن املعايري القائمة الواردة يف وثيقة إصــــــالح 
  ).CFS: 2009/2 Rev.2( اللجنة
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  لفت عناية المؤتمر اإلقليمي إليهاالمسائل التي ينبغي   -ارابعً 
  

تدعو اللجنة املؤمتر اإلقليمي إىل األخذ علما بالنتائج الرئيســـــــــــــــية اليت خلصـــــــــــــــت إليها اللجنة منذ انعقاد الدورة   -24
طلب من املؤمتر اإلقليمي، على وجه اخلصــوص، النظر يف برنامج عمل اللجنة . وت2016للمؤمتر اإلقليمي يف عام الســابقة 
ا اللجنة يف الفرتة الســنوات وتشــجيع مشــاركة مجيع أصــحاب املصــلحة بصــورة نشــطة يف األنشــطة اليت ســتضــطلع  املتعدد
  منتجات اللجنة بشأن السياسات. تطبيقوإن املؤمتر اإلقليمي مدعو كذلك إىل تشجيع  .2018-2019

 


