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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 واألربعون  السابعةالدورة 

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021فرباير/شباط   8-11

 قائمة الواثئق

 
جدول   البنـد من  العنوان الرمز

 األعمال 

CFS 2021/47/1/Rev.1 أّواًل  جدول األعمال املؤقت 

CFS 2021/47/2   2030األمن الغذاائ  والغغذا:ذةن ءنذاد ةذذذذذذذذذذذذذذ  :ذة عذامل ذة  و عذا  -  
 مسو ة االةغنغاجات

 اثنً ا

CFS 2021/47/3   حدث مواضذذذذذذذذذذ    عامل  عن  طاأ ال من ءلذذذذذذذذذذ   األمن الغاائ
 مسو ة االةغنغاجات -ال امل  يف ظن األزمات املمغدة 

 اثلثًا 

CFS 2021/47/4   الغذذذذاائ  لل  ة ء انمج ال مذذذذن املغ ذذذذد  السذذذذذذذذذذذذذذنوات لل نذذذذة األمن
 م فًقا مبلاأ:ع الق اأات -حتد:ث القسم املغ د -  2020-2023

 أاءً ا

CFS 2021/47/5  اخغصذذذذذذذذذذذذذاوذذذذذذذذذذذذذات  عدا  انةوا الغوج   ة الةوع ة لل نة األمن
الغاائ  ال امل  ءلذذذذذذذذذ   املسذذذذذذذذذاواة ءء ا نسذذذذذذذذذء و كء النسذذذذذذذذذاد 

  وال غ ات يف ة اق األمن الغاائ  والغغا:ة

 أاءً ا

CFS 2021/47/6/Rev.1  اخغصذذذذذذذذذذذذذاوذذذذذذذذذذذذذات  عدا  انةوا الغوج   ة الةوع ة لل نة األمن
 الغاائ  ال امل  ءلذذذذذذذذذ   املسذذذذذذذذذاواة ءء ا نسذذذذذذذذذء و كء النسذذذذذذذذذاد

 ملاأ:ع الق اأات -يف ة اق األمن الغاائ  والغغا:ة 

 أاءً ا

CFS 2021/47/7    ال ذامل  ءلذذذذذذذذذذذذذذ   انةوا الغوج   ذة الةوع ذة لل نذة األمن الغذاائ
 النظم الغاائ ة والغغا:ة

 خامًسا 
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CFS 2021/47/8    انةوا الغوج   ذة الةوع ذة لل نذة األمن الغذاائ  ال ذامل  ءلذذذذذذذذذذذذذذ
 ملاأ:ع الق اأات -النظم الغاائ ة والغغا:ة

 خامًسا 

 

 

 

CFS 2021/47/Inf.1/Rev.1   األمن ا ذذدول الينما املؤقذذت للذذدوأة السذذذذذذذذذذذذذذذذاء ذذة واألأء ء لل نذذة
 الغاائ  ال امل 

 أّواًل 

CFS 2021/47/Inf.2/Rev.1  أّواًل   ل ن الدوأة الساء ة واألأء ء لل نة األمن الغاائ  ال امل 
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CFS 2021/47/Inf.4  ال ضو:ة يف  نة األمن الغاائ  ال امل 
 

CFS 2021/47/Inf.5  وامللاأكء وامل اقبءقائمة املندوءء 
 

CFS 2021/47/Inf.6 ء ا  االخغصاوات املقد  من االحتا  األوأويب 
 

CFS 2021/47/Inf.7 ء ا  أمء عا  األمم املغحدة 
 

CFS 2021/47/Inf.8  ء ا  أئ س  نة األمن الغاائ  ال امل 
 

CFS 2021/47/Inf.9  والينأاعةء ا  املد:  ال ا  ملنظمة األغا:ة 
 

CFS 2021/47/Inf.10 ء ا  أئ س الصندوق الدويل للغنم ة الينأاع ة 
 

CFS 2021/47/Inf.11  ء ا  املد:  الغن  اي لربانمج األغا:ة ال امل 
 

CFS 2021/47/Inf.12  ء ذا  أئ س الل نذة الغوج   ذة ل  :ق انرباد ال ف ع املسذذذذذذذذذذذذذذغو  امل ا
 ابألمن الغاائ  والغغا:ة

 

CFS 2021/47/Inf.13  ل ن  عدا  الغق :  الن ائ  للدوأة السذذذذاء ة واألأء ء لل نة األمن 
 الغاائ  ال امل 

 أّواًل 

CFS 2021/47/Inf.14   تق :  ف :ق انرباد ال ف ع املسذذذذذذذذذذذذذغو  امل ا ابألمن الغذذذاائ  والغغذذذا:ذذذة
 ". 2030ء نوا  "األمن الغاائ  والغغا:ةن ءناد ة  :ة عامل ة  و عا   

 اثنً ا

CFS 2021/47/Inf.15    لل نذة األمن الغذاائ  ال ذامل احلذدث انذاا ال ف ع املسذذذذذذذذذذذذذذغو  -  
 ال ئ سص ملخّ 

 اثنً ا

CFS 2021/47/Inf.16   طذذاأ عمذذن  نذذة األمن الغذذاائ  ال ذذامل  ءلذذذذذذذذذذذذذذذذ   األمن الغذذاائ 
 والغغا:ة يف ظن األزمات املمغدة

 اثلثًا 
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CFS 2021/47/Inf.17  اةذذذذذغخدا   طاأ عمن  نة األمن الغاائ  ال امل  ءلذذذذذ   أوذذذذذد
  - األمن الغذذذاائ  والغغذذذا:ذذذة يف ظذذذن األزمذذذات املمغذذذدة وتةب قذذذ  

حتل ن األمانة للمسذذذذذذذذذذذذالات الواأ ة لغينو:د احلدث املواضذذذذذذذذذذذذ     
 ال امل  ابمل لومات 

 اثلثًا 

CFS 2021/47/Inf.18    السذذذذذذذذذذذذذذنوي لل نذذذذة األمن الغذذذذاائ لل  ة الغق :  امل حل   ال ذذذذامل  
2019-2020 

 خامًسا 

CFS 2021/47/Inf.19    حتو:ذن النظم  - 2020حذالذة األمن الغذاائ  والغغذا:ذة يف ال ذا  ل ذا
 اثنً ا الغاائ ة من أجن أمناا غاائ ة وحة م سوأة الكل ة

CFS 2021/47/Inf.20   الغاائ  وث قة قضذذذذذذاق ل  :ق انرباد ال ف ع املسذذذذذذغو  امل ا ابألمن
والغغذا:ذة الغذاءع لل نذة األمن الغذاائ  ال ذامل  ءلذذذذذذذذذذذذذذ    اثأ جذائحة  

 أاءً ا على األمن الغاائ  والغغا:ة 19-كوف د

 


