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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 (خلاصةا) واألربعون الثامنةالدورة 

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021يونيو/حزيران  4

هنج الزراعة اإليكولوجية توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي على مستوى السياسات بشأن 
 - األمن الغذائي والتغذية تعززة من أجل زراعة ونظم غذائية مستدام وغريها من النهج املبتكرة

 مشاريع قرارات
 

 املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها
 

مسييىوا السييي بيي ت ب يي ن توصييي ت ةنة انمن الائائا الع ملا على "بعنوان  CFS 2021/48/2نظرت اللجنة يف الوثيقة 
 "انمن الائائا والىائية تعززة من أجل زراعة ونظم غئائية مسييييييييييييييى ام هنج الزراعة اإليكولوجية وغريه  من النهج املبىكرة

توصييييييي ت ةنة انمن الائائا الع ملا على مسييييييىوا السييييييي بيييييي ت ب يييييي ن هنج الزراعة "بعنوان  CFS 2021/48/3والوثيقة 
م يييييييييييييي ريع  - انمن الائائا والىائيةتعزز من أجل زراعة ونظم غئائية مسييييييييييييييى امة  هج املبىكرةاإليكولوجية وغريه  من الن

 ر عملية الىق رب بني السي ب ت.)نيجرياي(، مقر   Yaya Olaniranقرارات، كم  عرضهم  السي  
 :إن  اللجنةو 

بعمل فريق اخلرباء الرفيع املسىوا املعين  وت ي  مع الىق ير، الس بقر ملقر  ار احل يل و تثين على القي دة الفع  لة للمقر   (أ)
هنج الزراعة اإليكولوجية وغريه  من النهج املبىكرة من أجل "من أجل إع اد الىقرير عن  ابنمن الائائا والىائية

 ؛"زراعة ونظم غئائية مسى امة تعزز انمن الائائا والىائية

لائائا الع ملا على مسييييىوا السييييي بيييي ت ب يييي ن توصييييي ت ةنة انمن ا"بعنوان  CFS 2021/48/2وتقر  الوثيقة  (ب)
هنج الزراعة اإليكولوجية وغريه  من النهج املبىكرة من أجل زراعة ونظم غئائية مسييييييييييييييى امة تعزز انمن الائائا 

 ، مع أخئ ط بعه  الطوعا وغري امللزم بعني االعىب ر؛ "والىائية

تض مًن  و وت ج ع مجيع أصح ب املصلحة يف اللجنة على القي م، على املسىوايت ك فة ضمن اةه ت الى بعة هلم  (ج)
الىوصييي ت على مسييىوا ئه ه ن ييروت ييجيع انخرا ذات الصييلة وابلىع ون معه ، ب عم  واملنصيي تمع املب درات 
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خطط ابىثم رية وطنية منسقة وبرامج و  وقوانني ضع بي ب تو من أجل دعم  قه وابىخ امه  وتطبي السي ب ت
مىصييييييييييييييلة ابنمن الائائا والىائية، والنهو  ن  وتنفيئه ، عن   شيييييييييييييي   ومىع دة القط ع ت ومب درات إقليمية 

 االقىض ء؛ 

وت يييج ع مجيع أصيييح ب املصيييلحة على توثيق ال روة املسيييىخلصييية من ابيييىخ ام هئه الىوصيييي ت على مسيييىوا  (د)
من أجل تقييم ابيىمرار ج واه  وفع ليىه  وأثره ، ا شيًي  مع ر ربة  السيي بي ت وت ي طر هئه ال روة مع اللجنة

 الرص  اليت جرت الع دة على أن تىبعه  اللجنة؛ 

القي مة اليت بيييىوفره  الىوصيييي ت على مسيييىوا السيييي بييي ت ابلنسيييبة إ  من ق ييي ت قمة  اإلبيييه م توت ييي  د على  (ه)
 بعة ذات صلة؛ وأي عملية مى  2021انمم املىح ة للنظم الائائية لع م 

إ  انجهزة الرائبيييييية للمنظمة وبرألمج انغئية الع ملا  السيييييي بييييي ت وتقر ر إح لة هئه الىوصيييييي ت على مسيييييىوا (و)
والصن وق ال ويل للىنمية الزراعية ملواصلة النظر فيه  يف م  يىعلق ب عم ابىخ امه  على املسىوا القطري، ا شًي  

من امليي دة  1من الالئحيية العيي ميية للمنظميية والفقرة  33من امليي دة  17 مع طلبيي ت البليي ان وعماًل محكيي م الفقرة
 من وثيقة إصالح اللجنة؛ 22الع شرة من الالئحة ال اخلية للجنة انمن الائائا الع ملا وطبًق  للفقرة 

  هتنظمة والصيييييييييييييين وق ال ويل للىنمية الزراعية وبرألمج انغئية الع ملا على النظر، من خال  أجهز املع ت ييييييييييييييج  و  (ز)
هج الزراعة اإليكولوجية نابيييياتيجي هت  وبيييي بييي هت  وبراقه  املىعلقة بب ييي ن الرائبيييية، يف تعزيز الىنسييييق واالتسييي ق 

 ؛وغريه  من النهج املبىكرة من أجل زراعة ونظم غئائية مسى امة تعزز انمن الائائا والىائية

احلرص وتقر ر أن تطلب إ  اةمعية الع مة لألمم املىح ة، من خال  اجمللس االقىصيييي دي واالجىم عا، النظر يف  (ح)
مجيع منظم ت بني  وت ييييجيع تنفيئه هئه الىوصييييي ت على مسييييىوا السييييي بيييي ت على نط ق وابييييع  على ن يييير

من الالئحة الع مة للمنظمة  33 من امل دة 15ووك الت انمم املىح ة املعنية، مب  يىم شييييييييييييييى مع أحك م الفقرة 
من وثيقة إصييييييييييييالح  21من امل دة الع شييييييييييييرة من الالئحة ال اخلية للجنة انمن الائائا الع ملا والفقرة  4والفقرة 
 اللجنة؛

الع ملا لألمن الائائا  هئه الىوصيييييييي ت على مسيييييييىوا السيييييييي بييييييي ت يف اإلط ر االبيييييييياتيجا إدراجوتوافق على  (ط)
 ؛والىائية

الزراعة انبييييييييييييرية، وت عو اللجنة الىوجيهية لعق  انمم املىح ة ق    ور االبىك ر يف النهو  بأمهية على   ؤك  وت (ي)
نى ئج تقرير فريق اخلرباء  مبراع ةنظمة والصن وق ال ويل للىنمية الزراعية، امل، ابلىع ون مع القي مإ   للزراعة انبرية

 يييي ن هنج الزراعة اإليكولوجية وغريه  من النهج املبىكرة من أجل ب الرفيع املسييييىوا املعين ابنمن الائائا والىائية
ه الىوصيييييي ت وهئ(، CFS 2019/46/INF/17الوثيقة زراعة ونظم غئائية مسيييييى امة تعزز انمن الائائا والىائية )

 ؛عق  انمم املىح ة للزراعة انبريةلتنفيئ خطة العمل الع ملية  يفالسي ب ت،  على مسىوا

هئه أخئ إ  النظر يف فريق اخلرباء الرفيع املسىوا املعين ابنمن الائائا والىائية ل الى بعة الىوجيهيةت عو اللجنة و  (ك)
فريق اخلرباء الرفيع املسييىوا ، عن  االقىضيي ء، عن  إع اد تقرير بعني االعىب ر السييي بيي تعلى مسييىوا الىوصييي ت 

لجنة المع برألمج عمل  ىشيييي ممب  يى، و ي ألت وحتليله ب يييي ن أدوات مجع البالق دم املعين ابنمن الائائا والىائية 
خبصيييوص (، مب  يف ذلك CFS 2019/46/7 من الوثيقة 44-38)الفقرات  2023-2020املىع د السييينوات للفية 
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اللجنة عمل مس ر أن تسىخ م إلثراء و السي ب ت على مسىوا ن  هئه الىوصي ت أن تس هم ميكن طريقة اليت ال
انبع د االجىم عية والبيئية  مل ملق ييس واملؤشرات ال  ملة اليت تيف م  يىعلق اب، و وحتليله  تبي ألالمع املىعلق جب

 ه وابييييييييييييييىخ ام ه وحتليلبي ألت ع لية اةودة لىعزيز ق رة البل ان على مجع ائائية الظم نالزراعة و للواالقىصيييييييييييييي دية 
 .لىحسني عملية صنع القرار


