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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة السابعة واألربعون
 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 1 2021 فرباير/شباط 8-11

 جدول األعمال املؤقت
 

 ضبط الوقت واملشاركة الرفيعة املستوى
الفرصـــة إلقامة حوار وتفاعل هادفني بني أصـــحاب املصـــلحة، (اللجنة) تتيح اجللســـات العامة للجنة األمن الغذائي العاملي 

مبا يف ذلك إفســـاح اجملال لرؤســـاء الوفود لتقدمي عرض شـــفهي لبيا�هتم الرمسية خالل اجللســـة العامة االفتتاحية أو خطًيا إذا 
ة املندوبني تقدمي مداخالت مقتضبة (ال تتعدى الثالث دقائق أو أقّل من ذلك إال كانوا يفضلون ذلك. ويرجى من الساد

يف حال أدىل ابملداخلة أحد الوزراء أو رئيس وفد هيئة ما أو نيابة عن جمموعة إقليمية بكاملها) واحلرص على أن تكون 
مكان تشــــــــــــــــاطر أي عروض أطول من متصــــــــــــــــلة ابلبند قيد البحث. ومن غري املرتقب تقدمي بيا�ت رمسية مطولة لكن ابإل

املتاح الوقت املخصــــــــــــص بصــــــــــــورة إلكرتونية من جانب أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي ونشــــــــــــرها على موقعها اإللكرتوين 
 . وستتم االستعانة بنظام اإلشارات الضوئية ملساعدة املندوبني على التحّكم ابلوقت املخصص هلم.للعموم

 قبل ســــــاعة واحدة على cfs@fao.org مجيًعا إرســــــال بيا�هتم بواســــــطة الربيد اإللكرتوين إىلويرجى من الســــــادة املندوبني 
األقّل من موعد بدء الدورة لكي تتســىن إاتحتها للمرتمجني الفوريني ابللغات الســّت الرمسية للمنظمة ولنشــرها ضــمن القسـم 

 إللكرتونية للدورة السابعة واألربعني للجنة (بلغتها األصلية). على الصفحة ا ابلبيا�تاخلاص 

األعضـــاء يعّد يف صـــفوفه مشـــاركة رفيعة املســـتوى على غرار وزير أو �ئب للوزير أو وزير دولة (أو  دحأويف حال كان وفد 
مناصــــــــــــب موازية)، جيدر عندها إبالغ األمانة بذلك لكي تعطى األولوية من �حية املراســــــــــــم لرئيس الوفد هذا على قائمة 

 املتحدثني. 

  

                                                   
 2020أكتوبر/تشرين األول  16إىل  12كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من    1
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 التنظيميةاملسائل  -أوالً 
 

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

 
 واثئق املعلومات األساسية:

• CFS 2021/47/1/Rev.1 – املؤقت للدورة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي جدول األعمال 
 (الوثيقة احلالية)

• CFS 2021/47/Inf.1/Rev.1 -  اجلـدول الزمين املؤقـت للـدورة الســــــــــــــــابعـة واألربعني للجنـة األمن الغـذائي
 العاملي

• CFS 2021/47/Inf.2/Rev.1 – لدورة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العامليدليل ا 
• CFS 2021/47/Inf.4 - العضوية 
• CFS 2021/47/Inf.13 - ائي للدورة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي دليل إعداد التقرير النه 

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

 (لإلحاطة واملناقشة)
أو املندوبني عنهم (واليت ســتنشــر على الصــفحة اإللكرتونية اخلاصــة  من مشــاركني البيا�ت االفتتاحية ملا يلي )أ(

 : بواثئق الدورة السابعة واألربعني للجنة)
 

 أمني عام األمم املتحدة •
 رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي •
 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) •
 رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية (اإليفاد) •
 املدير التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي (الرب�مج) •
 رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى  •

 
  (لإلحاطة)مداخلة رئيسية  )ب(
عرض التقرير اخلامس عشـــــر لفريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى بعنوان "األمن الغذائي والتغذية: بناء ســـــردية عاملية  )ج(

 ملناقشة)(لإلحاطة وا" 2030حىت عام 
 بيا�ت املندوبني )د(
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 واثئق املعلومات األساسية:

• CFS 2021/47/2 -  مسودة االستنتاجات  - 2030األمن الغذائي والتغذية: بناء سردية عاملية حىت عام 
• CFS 2021/47/Inf.14 -  تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى بعنوان "األمن الغذائي والتغذية: بناء ســــــــردية

 "2030عاملية حىت عام 
• CFS 2021/47/Inf.15 -  موجز الرئيس -حدث خاص رفيع املستوى للجنة األمن الغذائي العاملي 
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 حدث مواضيعي عاملي: إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي -اثلثًا 
 يف ظل األزمات املمتدة األمن الغذائي والتغذيةبشأن 

 (لإلحاطة واملناقشة)
 

إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشـــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف  تتيح هذه الدورة فرصـــــــة لتقييم اســـــــتخدام وتطبيق
 .2015ظل األزمات املمتدة الذي اعتمدته اللجنة يف عام 

 
 واثئق املعلومات األساسية:

• CFS 2021/47/3 -  حدث مواضــيعي عاملي عن إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشــأن األمن الغذائي
 االستنتاجات  مسودة -والتغذية يف ظّل األزمات املمتدة 

• CFS 2021/47/Inf.16 -  إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشــــــــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظّل
 األزمات املمتدة 

• CFS 2021/47/Inf.17 -  رصــــــــــد اســــــــــتخدام وتطبيق إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشــــــــــأن األمن
 حتليل األمانة للمسامهات الواردة بشأن احلدث املواضيعي العاملي -الغذائي والتغذية يف ظّل األزمات املمتدة 

 
 بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي -رابًعا 

 2023-2020للفرتة 
 (الختاذ قرار)

 
 2023-2020من بر�مج العمل املتعدد الســــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة  القســــم املتجددحتديث  )أ(

  (الختاذ قرار)
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن املســــاواة بني اجلنســــني ومتكني املرأة يف ســــياق األمن  اختصــــاصــــاتمشــــروع  )ب(

  (الختاذ قرار)الغذائي والتغذية 
 

 واثئق املعلومات األساسية:
• CFS 2021/47/4 -  حتديث القســـم املتجدد من بر�مج العمل املتعدد الســـنوات للجنة األمن الغذائي العاملي

 القرارات مشاريع - 2023-2020للفرتة 
• CFS 2021/47/5 - التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشـــــــأن  اختصـــــــاصـــــــات إعداد اخلطوط

 يف سياق األمن الغذائي والتغذيةوالفتيات املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
• CFS 2021/47/6/Rev.1 -  اختصـــــاصـــــات إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي

 القرارات  مشاريع -يف سياق األمن الغذائي والتغذية  بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
• CFS 2021/47/Inf.18 -  2020-2019التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 
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 إقرار واعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي -خامًسا 
 بشأن النظم الغذائية والتغذية

 قرار)(الختاذ 
 

ســـــوف تعرض النســـــخة النهائية من اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشـــــأن النظم الغذائية والتغذية 
واليت هي نتيجة عملية تفاوض مطولة وشــــاملة ألصــــحاب مصــــلحة متعددين ضــــمن جمموعة عمل مفتوحة العضــــوية، على 

يديره ميّسر حول عملية التفاوض أيًضا فرضة إلقامة نقاش جللسة ا تشكلاجللسة العامة للجنة لدراستها وإقرارها. وسوف 
اإلمجالية واملعامل البارزة ألهم العناصـــــــــر الواردة يف مشـــــــــروع النص والفرص املتاحة إلحراز تقدم على صـــــــــعيد تنفيذ اخلطوط 

 التوجيهية الطوعية واعتمادها على املستو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية واحمللية. 

 ق املعلومات األساسية:واثئ
• CFS 2021/47/7 - اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية 
• CFS 2021/47/8 -  اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشـــــأن النظم الغذائية والتغذية

 القرارات  مشاريع -
 

 األخرىاملسائل  -سادًسا 
 

  (الختاذ قرار)مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي واألعضاء املناوبني  )أ(
 ابلــدورتني الثــامنــة واألربعني والتــاســــــــــــــــعــة واألربعني العــامــة للجنــة األمن الغــذائي العــاملي ةالرتتيبــات اخلــاصـــــــــــــــــ )ب(

  (الختاذ قرار)
 (الختاذ قرار)اعتماد التقرير النهائي  )ج(


