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 العاملي الغذائي األمن جلنة

   اخلمسونالدورة 
 ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 2022 تشرين األول/أكتوبر 10-13

والعمل الغذائي العاملي بشأن سياسات تشجيع الشباب على املشاركة  نتوصيات جلنة األم
  مشروع قرار -الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي والتغذية   يف

  
  املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها

بعنوان "توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن سياسات  CFS 2022/50/8/Rev.1تنظر اللجنة يف الوثيقة  -1
" ويف الوثيقــة أجــل األمن الغــذائي والتغــذيــةتشــــــــــــــــجيع الشــــــــــــــــبــاب على املشـــــــــــــــــاركــة والعمــل يف الزراعــة والنظم الغــذائيــة من 

CFS 2022/50/9/Rev.1 ة بعنوان "توصــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشــأن ســياســات تشــجيع الشــباب على املشــارك
مشــروع قرار"، اللتني عرضــهما ســعادة الســفري الســيد  -الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي والتغذية   والعمل يف

Pio Wennubst   .(سويسرا)، بصفته مقرر عملية التقارب بني السياسات 

 وإن اللجنة: -2

بعنوان "توصـــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشـــأن ســـياســـات تشـــجيع  CFS 2022/50/8/Rev.1د الوثيقة تؤيّ   )أ(
عتبارها إطارً أجل األمن الغذائي والتغذيةالشــــــــــــــــباب على املشــــــــــــــــاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من  ا " 

البلدان حتقيًقا  ســياســات عاملًيا ورئيســًيا ومتفًقا عليه بني احلكومات وطوعًيا وغري ملزم لدعم اجلهود اليت تقودهالل
 لألمن الغذائي والتغذية؛

ألمن  خالصوتعرب عن   )ب( تقديرها للقيادة الفعالة للمقرر، وتثين على عمل فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــــتوى املعين 
 الغذائي والتغذية يف إعداد التقرير عن "تشجيع الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية"؛ 

ملوترحّ   )ج( الزراعة [...] حول أمهية اغتنام الفرص ملشــــــــــاركة الشــــــــــباب وعملهم يف  ا أدىلة اليت الرئيســــــــــي اخلةدب 
ت املعقدة واملتعددة األبعاد اليت يواجهها الشباب؛والنظم الغذائية  ، مع التصدي يف الوقت نفسه للتحد



2 CFS 2022/50/9/Rev.1 

ت ضـــمن أوســـاطهم، ع مجيع أصـــحاب املصـــلحة يف اللجنة على أن يدعموا ويشـــجعوا على مجيع املوتشـــجّ   )د( ســـتو
لتعاون مع املبادرات واملنصــــــــات األخرى ذات الصــــــــلة، تعميم هذه التوصــــــــيات على مســــــــتوى الســــــــياســــــــات،  و

ة ســـــــــياســـــــــات وقوانني وبرامج وأطر تنظيمية وخطط اســـــــــتثماري واســـــــــتخدامها وتطبيقها لدعم تطوير وتعزيز وتنفيذ
 إقليمية خمتلفة بشأن األمن الغذائي والتغذية؛ ومبادرات الوطين، ىعلى املستو  منسقة ومتعددة القطاعات

ع مجيع أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة على توثيق الدروس املســـــــــتفادة من اســـــــــتخدام التوصـــــــــيات على مســـــــــتوى وتشـــــــــجّ   )ه(
، من أجل تقييم مدى اســــــــــــتمرار أمهية التوصــــــــــــيات احملرز والتجارب تقدمالالســــــــــــياســــــــــــات، وإطالع اللجنة على 
ثريها، مبا يتماشــــــى مع مم ارســــــة الرصــــــد املعتمدة اليت تتبعها اللجنة؛ واليت تقوم على مبادئ املشــــــاركة وفعاليتها و

 وتلتزم بضمان مشاركة الشباب يف اإلبالغ عن التقدم ويف رصد التنفيذ؛ -والشفافية واملساءلة 

مجوتقرّ   )و( ســية لكل من منظمة األغذية والزراعة وبر  ر إحالة التوصــيات على مســتوى الســياســات إىل األجهزة الر
ملواصلة النظر فيها يف ما يتعلق بدعم استخدامها على املستوى األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

من الالئحة العامة للمنظمة،  33من املادة  17ومتاشــــــــــــــــًيا مع أحكام الفقرة  طلبات البلدان بناًء علىالقطري، 
 من وثيقة إصالح اللجنة؛  22للفقرة  اوطبقً  من الالئحة الداخلية للجنة 10من املادة  1والفقرة 

ر أن تطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من خالل اجمللس االقتصــــــــــــــــادي واالجتماعي، النظر يف هذه وتقرّ   )ز(
التوصـيات على مسـتوى السـياسـات وضـمان تعميمها وتشـجيعه على نطاق واسـع على مجيع منظمات ووكاالت 

من  4حة العامة للمنظمة والفقرة من الالئ 33من املادة  15األمم املتحدة املعنية، مبا يتماشــــــــى مع أحكام الفقرة 
 من وثيقة إصالح اللجنة؛  21من الالئحة الداخلية للجنة والفقرة  10املادة 

التوصــــــــيات على مســــــــتوى الســــــــياســــــــات هذه يف اإلطار االســــــــرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي  إدراجوتوافق على   )ح(
 والتغذية.

  


