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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة السابعة واألربعون 
 فارق يف األمن الغذائي والتغذية""إحداث 

 2021  فرباير/شباط 8-11

 السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي دليل إعداد التقرير النهائي للدورة
 
 ابعد التشاااااااااااته مع  موعت   )اللجنة( مكتب جلنة األمن الغذائي العامليحظيت مبوافقة هتدف هذه الوثيقة، اليت  -1

 .السابعة تاألهبعنيالتقرير الن ائي للدتهة عداد املعامل إلتاضحة فعالة ت عملية بلوهة يف اإلس ام االستشاهية، إىل 
  حبسااب ثالثة أنواع خمتلفة من اإلجراءات، اتباع من املتوقع إلعداد التقرير الن ائي للدتهة السااابعة تاألهبعني للجنة، ت  -2

 :( الختاذ قراه لإلحاطة تاملناقشة ت من البنود ) املتشاهبة  ألنواع  ل قة  إجراءات متس  اعتماد بند جدتل األعمال، مع  طابع 
بعد التشاااااته مع اةموعة  اعلى أن يضااااع املكتب اللمسااااات األ  ة علي ، القراهات: إعداد مشاااااهيع  النوع ألف •

 عامة؛اللسة اجليف بشأهنا ذ قراه اختاالبنود اليت يتوقع ابلنسبة إىل ، االستشاهية
بعد التشاااااااااته مع   اعلى أن يضااااااااع املكتب اللمسااااااااات األ  ة علي اسااااااااتنتاجات، سااااااااودات : إعداد مالنوع ابء •

مسااااحات هذه االساااتنتاجات  ضااا   تاملناقشاااة. تساااتعرتضاااة لإلحاطة  املاةموعة االساااتشااااهية، ابلنسااابة إىل البنود 
اإلضااااافية بشااااأن مسااااائش حمددة قد تنشااااأ عن مناقشااااات اجللسااااات العامة، نقاط الفرعية لعدد حمدتد من الفاهغة  

 ؛الدتهة السابعة تاألهبعني للجنة ا مع األسئلة التوجي ية اليت ستدهج يف دليششي  امت
ابلنسااابة إىل البنود اليت يتوقع في ا لى جلنة الصاااياغة  عمباشااارة  يعرض لنص الذي إبعداد ااألمانة  قيام  :  النوع جيم •

 .فحسب تالعمليةتعلق ابملتحدثني تمعلومات  تضمني التقرير الن ائي
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 لعملية اإلجرائيةعن اوأمثلة املقرتح للدورة السابعة واألربعني للجنة عمال األجدول 

 واختاذ القرار( حاطة املسائل التنظيمية )لل  -  أولا 
 

نساق الذي ا مع الشاي  امتسايشا  النص، إىل جلنة الصاياغة. ت ا   ميالنص تتقدساودة  مإبعداد لجنة الأمانة  قوم  سات  النوع جيم:
لواهدة يف التقرير الن ائي، رفقات ااملساااتوا تامل ون الرفيعو إىل عدد احلاضااارين، مبا يف ذلمل املندتب،  اضااايةيف السااانوات املاتبع 

 .(من التقرير الن ائي للدتهة السادسة تاألهبعني للجنة 7إىل  1 من الفقرات )أي غ  ذلمل تأعضاء جلنة الصياغة، ت 
 

 2030األمن الغذائي والتغذية: بناء سردية عاملية حىت عام  - اثنياا  
 

 حاطة()لإلفريق اخلرباء الرفيع املستوى مداخلة رئيسية وعرض تقرير  (أ)
نوفمرب/ يف    ةاالساااتشااااهيموعة املكتب، بعد التشااااته مع اة ااساااتنتاج، يوافق علي  ساااودةمساااتدهج   :لنوع ابءا

 يف دتههتا السااااااااااااابعة تاألهبعني لجنة ال   انظر فيكي ت، يف تثيقة معلومات أساااااااااااااسااااااااااااية ل2020تشاااااااااااارين ال ا  
 .(من التقرير الن ائي للدتهة السادسة تاألهبعني للجنة 8الفقرة  )أي 

 
 )للمناقشة(بياانت املندوبني  ( ب)

سااتت  إةحة   ههغ  أنإشاااهة إىل بيا ت املندتبني   ةأيتاألهبعني للجنة بعة  للدتهة الساااالتقرير الن ائي يتضاامن لن 
للجنة اإللكرتت   على املوقع اإلسااااا امات ابلية بلغت ا األ ااااالية  تنشااااار   الدتهةبعد على اإلنرتنت  لبث لهابط 

 .املتاح للجم وه
 

 حدث مواضيعي عاملي: إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي - اثلثاا 
 بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة 

 )للحاطة واملناقشة(
 

سااتدهج مسااودة اسااتنتاج، يوافق علي ا املكتب، بعد التشاااته مع اةموعة االسااتشاااهية يف نوفمرب/ تشاارين ال ا    :النوع ابء
من  28إىل   26الفقرات من ، يف تثيقة معلومات أساااااسااااية لكي تنظر في ا اللجنة يف دتههتا السااااابعة تاألهبعني )أي 2020

 .(تاألهبعني للجنة ابامسةالتقرير الن ائي للدتهة 
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 برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي - رابعاا 
 

  )الختاذ قراه( حتديث القسم املتجدد ( أ)
يوافق عليه املكتب، بعد التشاااااااته مع اةموعة االسااااااتشاااااااهية يف  ،قراهاتمشاااااارتع إطاه  دهج سااااااي: النوع ألف

، يف تثيقة معلومات أساااااسااااية لكي تنظر فيه اللجنة يف دتههتا السااااابعة تاألهبعني 2020نوفمرب/ تشاااارين ال ا   
 (.من التقرير الن ائي للدتهة الرابعة تاألهبعني للجنة 30ت 29الفقرةن  )أي 

اختصااااااخلاااااات اخلهوط التوجيهية الهوعية بشاااااأن املسااااااواة بني اجلنساااااني و  ني املرأة يف ساااااياق األمن  (ب)
  )الختاذ قراه(الغذائي والتغذية 

، بعد التشاااااااته مع اةموعة االسااااااتشاااااااهية يف ، يوافق عليه املكتبمشاااااارتع إطاه قراهاتدهج سااااااي: النوع ألف
، يف تثيقة معلومات أساااااسااااية لكي تنظر فيه اللجنة يف دتههتا السااااابعة تاألهبعني 2020نوفمرب/ تشاااارين ال ا   

 .(من التقرير الن ائي للدتهة ابامسة تاألهبعني للجنة 21ت 20الفقرةن  )أي 
 

 إقرار واعتماد اخلهوط التوجيهية الهوعية للجنة األمن الغذائي العاملي -خامساا 
 بشأن النظم الغذائية والتغذية

 )لختاذ قرار(
 

ق عليه املكتب، بعد التشااااته مع اةموعة االساااتشااااهية يف نوفمرب/ تشااارين ، يوافمشااارتع إطاه قراهاتدهج  ساااي: النوع ألف
من التقرير  20الفقرة  ، يف تثيقة معلومات أسااااااااساااااااية لكي تنظر فيه اللجنة يف دتههتا الساااااااابعة تاألهبعني )أي 2020ال ا  

 (.بعني للجنةالن ائي للدتهة احلادية تاأله 
 

 املسائل األخرى -سادساا 
 

الن ائية للتقرير  يف النساا ة البند من جدتل األعمال بشااأن هذا نص موح د  دهج ي اجللسااة العامة للجنة، ساا أعمال بعد ا تتام 
 (. من التقرير الن ائي للدتهة السادسة تاألهبعني للجنة   38إىل   35الفقرات من    الن ائي للدتهة السابعة تاألهبعني للجنة )أي 
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