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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 واألربعون السادسةالدورة 
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14روما، إيطاليا، 

 لجدول األعما
 

 
 

 المستوىضبط الوقت والمشاركة الرفيعة 
 
، يف دورهتا الســــــادســــــة واألربعني، الفرصــــــة إلقامة حوار وتفاعل جمديني. ولذلك، يرجى من الســــــادة اللجنةتتيح  

املندوبني توخي اإلجياز يف مداخالهتم (ال تتعدى مدهتا ثالث دقائق أو أقل) واحلرص على أن تكون متصــــــــــــــلة بالبند قيد 
 رمسية ُمســــهبة. وســــتتم االســــتعانة بنظام اإلشــــارات الضــــوئية ملســــاعدة املندوبني علىالنقاش. ومن غري احملّبذ إلقاء بيانات 

التحّكم بالوقت املخصـــــــــــــص هلم. وبإمكان املندوبني الذين تتعدى مدة بياناهتم الثالث دقائق إرســـــــــــــاهلا بواســـــــــــــطة الربيد 
نة األمن الغذائي سادسة واألربعني للجاإللكرتوين لنشرها ضمن القسم اخلاص بالبيانات على الصفحة اإللكرتونية للدورة ال

 العاملي (اللجنة) (بلغتها األصلية).
 

ويف حال إلقاء أحد الوزراء أو نواب الوزراء أو وزراء دولة (أو من يقابلهم) بيان إحدى الدول األعضـــــاء، فإ�م ســـــُيعطون 
 .األولوية على قائمة املتحدثني شرط إبالغ األمانة مسبًقا بذلك خطًيا
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 المسائل التنظيمية -أّوًال 

 
 (الختاذ قرار)اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  )أ(
 (لإلحاطة)عضوية اللجنة  )ب(
  (الختاذ قرار)تشكيل جلنة الصياغة  )ج(

 وثائق املعلومات األساسية:

• CFS 2019/46/1/Rev.2 - اجلدول الزمين املؤقت للدورة الســـــــــادســـــــــة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 
 (الوثيقة احلالية)

• CFS 2019/46/Inf.1 - اجلدول الزمين املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 
• CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2 - دليل الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

 
 تداعياتها السياساتية، 2019والتغذية في العالم لعام األمن الغذائي  حالة -ثانًيا

 في سياق أهداف التنمية المستدامة
 )والمناقشة (لإلحاطة

 
ية هم (ســــــــــــــتنشــــــــــــــر على الصــــــــــــــفحة اإللكرتونييلقيها ما يلي من متحدثني أو مندوبالبيانات االفتتاحية  )أ(

  السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي: للدورة
 أمني عام األمم املتحدة 
  الغذائي العامليرئيس جلنة األمن 
 (املنظمة) املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 
 (اإليفاد) رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
 (الربنامج) املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 
  رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى 

) وأي تداعيات ســــــــــــــياســــــــــــــاتية SOFI 2019( 2019عام عرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل ل )ب(
 سياق أهداف التنمية املستدامة، يليه بيانات املندوبني. يف

 : سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.تقرير النهائيال

 وثائق املعلومات األساسية:

• CFS 2019/46/Inf.13 -  2019تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 
• CFS 2019/46/Inf.14 -  وثيقة نتائج مؤمتر القمة بشأن أهداف التنمية املستدامة: اإلعالن السياسي الصادر

 عن رؤساء الدول واحلكومات (فور توفره)
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 الدروس المستفادة لجنة األمن الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة: -ثالثًا
 )والمناقشة (لإلحاطة

 
الدروس املســــــــــتفادة حول كيفية مســــــــــامهة جلنة األمن الغذائي العاملي، خالل الســــــــــنوات العشــــــــــر منذ عملية إصــــــــــالحها 

، يف حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة مع الرتكيز على تســـريع عجلة التقّدم، مبا يتضـــّمن كلمة رئيســـية تلقيها 2009 عام يف
 .، املقررة اخلاصة بشأن احلّق يف الغذاءHilal Elver السيدة

 .: سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائيالتقرير النهائي
 

 االحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية -رابًعا
 (لإلحاطة)

 
 .والتغذية مسامهة املرأة الريفية على حنو مستدام يف توفري األمن الغذائيإحياء اليوم الدويل للمرأة الريفية والبحث يف سبل 

 : سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.التقرير النهائي
 

 النظم الغذائية والتغذية  -خامًسا
 (لإلحاطة والمناقشة)

 
التحضــــــريية لوضــــــع اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي ســــــُتقّدم معلومات حمّدثة عن العملية  )أ(

 .العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية، مبا يف ذلك اخلطوات املقبلة
 

 وسيجري تقدمي تقرير مرحلي ثاٍن ملتابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية. )ب(

  جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.: سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىلالتقرير النهائي

 وثائق املعلومات األساسية:

• CFS 2019/46/2 -  املســـــــــودة صـــــــــفر للخطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشـــــــــأن النظم
 الغذائية والتغذية 

• CFS 2019/46/3 -  التقرير املرحلي ملتابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، مبا يف ذلك تنفيذ عقد األمم
 املتحدة للعمل من أجل التغذية

 
 التوّسع الحضري والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية  -سادًسا

 (لإلحاطة والمناقشة)
 

للجنة األمن الغذائي العاملي ُعقدا خالل الفرتة الفاصــــــــــــــلة بني الدورتني بشــــــــــــــأن ســــــــــــــيتناول النقاش نتائج حدثني اثنني 
ع احلضـــري والتحول الريفي على فئات الدخل الدنيا" و"تشـــجيع مشـــاركة وعمالة  "تأثريات األمن الغذائي والتغذوي للتوســـّ

 ."الشباب والنساء يف النظم الغذائية عرب احملور الريفي واحلضري

  .سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي :التقرير النهائي
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 :وثائق املعلومات األساسية

• - CFS 2019/46/4 لتوّسع احلضري والتحول الريفي وانعكاساهتما على األمن الغذائي والتغذية: ملخص عن ا
 2019-2018األحداث اليت ختللت الفرتة الفاصلة بني الدورات يف الفرتة 

 
 الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة لتمويل األمن الغذائي والتغذية  -سابًعا

 2030وتحسينهما في إطار خطة عام 
 (للمناقشة)

 
ســـــــوف تناقش اللجنة الفوائد والقيود املمكنة للشـــــــراكات يف ما بني أصـــــــحاب املصـــــــلحة املتعددين لتمويل األمن الغذائي 

) وإىل 2018. وســوف يســتند النقاش إىل تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســتوى (2030والتغذية وحتســينهما يف إطار خطة عام 
 .جلنة األمن الغذائي العاملي جتارب ملموسة ألصحاب املصلحة يف

 : سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.التقرير النهائي

 :وثائق املعلومات األساسية

• CFS 2019/46/Inf.15 -  خالل الدورة  يف ما بني أصــــــــحاب املصــــــــلحة املتعددينحملة عامة عن الشــــــــراكات
 السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

• CFS 2019/46/Inf.16 - ) يف ما بني أصــــحاب ) بشــــأن الشــــراكات 2018تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى
 2030لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما يف إطار خطة عام املصلحة املتعددين 

 
 النهج المبتكرة اإليكولوجية وغيرها من الزراعية الُنهج   -ثامًنا

 (للمناقشة)
 

ســتكون هذه فرصــة ألصــحاب املصــلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي إلبداء التعقيبات واإلســهامات بشــأن مضــمون أي 
 عملية مواءمة بني سياسات اللجنة.

 الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.: سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة التقرير النهائي

 وثائق املعلومات األساسية:

• CFS 2019/46/5 -  اإليكولوجية  الزراعيةملخص وتوصــــــيات تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى بشــــــأن النهج
 من أجل زراعة ونظم غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية النهج املبتكرة وغريها من 

CFS 2019/46/Inf.17 - ) بشأن الُنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من2019تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى ( 
  من أجل زراعة ونظم غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية  النهج املبتكرة
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 2028-2019إطالق عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية للفترة   -تاسًعا
 (لإلحاطة)

 
ســـــــــوف تبحث اللجنة يف أمهية عقد األمم املتحدة للزراعة األســـــــــرية وكيفية مســـــــــامهة املزارعني األســـــــــريني يف حتقيق األمن 

 .الغذائي والتغذية على املستوى العاملي

 : سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.التقرير النهائي
 

 2023-2020برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العالمي للفترة   -اعاشرً 
 (التخاذ قرار)

 
وســتقوم بإطالقه،  2023-2020ســوف تقّر جلنة األمن الغذائي العاملي برنامج عملها االســرتاتيجي املتعدد الســنوات للفرتة 

 دواها بالنسبة إىل أهداف التنمية املستدامة. وهو برنامج حيدد أهدافها والنتائج املنشودة وسبل حتقيقها وج

 : سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.التقرير النهائي

 وثائق املعلومات األساسية:

• CFS 2019/46/6 -  2023-2020مشروع قرار بشأن برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  
• CFS 2019/46/7 -  2023-2020برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  
• CFS 2019/46/Inf.18 -  2019-2018التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 

 
رصد توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي بشأن السياسات الخاصة   -حادي عشر

 (للمناقشة) الحيازات الصغيرة بأصحاب
 

سوف تناقش اللجنة استخدام وتطبيق التوصيات التالية اخلاصة بالسياسات الصادرة عنها بالنظر إىل اختصاصات تبادل 
التجارب واملمارسات اجليدة من أجل تطبيق قرارات اللجنة اليت أقّرهتا جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا الثالثة واألربعني 

 ):CFS 2016/43/7(الوثيقة 
 

تثمار يف الزراعة القائمة على أصــــــــــحاب احليازات الصــــــــــغرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، وهي االســــــــــ )أ(
 ؛2013توصية أقّرهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف عام 

ربط أصـــــــــــــحاب احليازات الصـــــــــــــغرية باألســـــــــــــواق، وهي توصـــــــــــــية أقّرهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني  )ب(
 ؛2016 عام يف

التنمية الزراعية املســـــــــتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانية؟ وهي توصـــــــــية أقّرهتا  )ج(
 .2016اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني يف عام 

  : سُيحال ملخص عن العروض واملناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي.لتقرير النهائي»
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 املعلومات األساسية:وثائق 

• CFS 2019/46/Inf.19 -  رصـــد توصـــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشـــأن الســـياســـات اخلاصـــة بأصـــحاب
 احليازات الصغرية: ملخص عن مسامهات أصحاب املصلحة 

• CFS 2019/46/Inf.20 - الصــــــــــغرية لتحقيق األمن  االســــــــــتثمار يف الزراعة القائمة على أصــــــــــحاب احليازات
 الغذائي والتغذية

• CFS 2019/46/Inf.21 - ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق 
• CFS 2019/46/Inf.22 -  التنميــة الزراعيــة املســــــــــــــتــدامــة من أجــل حتقيق األمن الغــذائي والتغــذيــة: أي أدوار

 احليوانية؟ للثروة
 

 مسائل أخرى  -عشر ثاني
 

 (الختاذ قرار)الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي تعديل  )أ(
 (الختاذ قرار)الرتتيبات اخلاصة بالدورة السابعة واألربعني  )ب(
 (الختاذ قرار)انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب واألعضاء املناوبني  )ج(
 (الختاذ قرار) اعتماد التقرير النهائي )د(

 
 وثائق املعلومات األساسية:

• CFS 2019/46/8 - التعديالت يف الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي 
• CFS 2019/46/Inf.23 - انتخاب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي  

 


