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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 واألربعون السابعةالدورة 

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021فرباير/شباط  8-11

 واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي السابعةدليل الدورة 

 إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية -الغذائي العاملي جلنة األمن 

 من املمتـدة مرحبًـا بكم يف الـدورة الســـــــــــــــــابعـة واألربعني للجنـة األمن الغـذائي العـاملي (اللجنـة)، املقرر عقـدهـا خالل الفرتة
 من أكتوبر/تشـــــرين األّول تأُرجئ. وســـــُتعقد الدورة الســـــابعة واألربعون اليت 2021 فرباير/شــــباط 11فرباير/شــــباط إىل  8

 وستسعى إىل النهوض بوالية اللجنة وبر�مج عملها املوافق عليه. ،، بشكل افرتاضي19–بسبب جائحة كوفيد 2020

 واألربعني للجنة السابعةالشؤون اللوجستية اخلاصة ابلدورة 
 .2021شباط /فرباير 11 اخلميس إىل يوم 8اإلثنني من يوم : موعد ومكان انعقاد اجللسات

 17:30إىل الســــــاعة  14:30: من الســــــاعة وفرتة بعد الظهر؛ 12:30إىل الســــــاعة  9:30: من الســــــاعة الفرتة الصـــــباحية
 بتوقيت روما.

 امتاحً ســـــيكون يف إطار اجتماع افرتاضـــــي  الدورة الســـــابعة واألربعني للجنة Zoomســـــتســـــتضـــــيف منصـــــة  اجلهة املضــــيفة:
. Zoomوســـــــــتتاح توجيهات املنظمة للمشـــــــــاركة الفاعلة يف االجتماعات املنعقدة بواســـــــــطة تطبيق  .للمشـــــــــاركني املدعّوين

 نت.لمراقبني عرب البّث املباشر على اإلنرت ل وسوف تكون هذه الدورة متاحةً 

إّن الدورة الســـــــــابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي مفتوحة لألعضـــــــــاء يف اللجنة واملشـــــــــاركني  املشـــــــاركة واللغات:
جبميع لغات املنظمة (اإلســــــــبانية واإلنكليزية والروســــــــية والصــــــــينية والعربية جلســــــــات هذه الدورة جتري  واملراقبني، وســــــــوف

 والفرنسية).
 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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إحدى الدول األعضــــاء يعّد يف صــــفوفه مشــــاركة رفيعة املســــتوى على غرار يف حال كان وفد  املشـــاركة الرفيعة املســـتوى:
 29إبالغ أمانة اللجنة بذلك حبلول اتريخ  يتعّني على هذه الوفود، )مناصــــــــــــب موازيةدولة (أو  وزيرأو  أو �ئب وزير وزير

 ئمة املتحدثني.على قامن �حية املراسم لرئيس الوفد هذا األولوية  لكي ُتعطى 2021يناير/كانون الثاين 

يتعّني على املمثلني الدبلوماســــــيني املعيّنني حلضــــــور الدورة الســــــابعة  التســـــجيل للدول األعضـــــاء والدول غري األعضـــــاء:
ابســــــــــتخدام كلمة  http://permreps.fao.org/ واألربعني للجنة أن يقوموا ابلتســــــــــجيل عرب اإلنرتنت على العنوان التايل:

. 2021يناير/ كانون الثاين  29الســر احملمية املخصــصــة للممثلني الدائمني لدى منظمة األغذية والزراعة، وذلك قبل اتريخ 
 .املوقع اإللكرتوين اخلاص ابملمثلني الدائمني منوميكن حتميل التعليمات املتعلقة ابلتسجيل عرب اإلنرتنت 

على  2021فرباير/ شــباط  5ينبغي لســائر املشــاركني واملراقبني التســجيل قبل اتريخ  :املصــلحة أصــحاب لســائر التســجيل
 services.fao.org/cfs47-https://eventالعنوان التايل: 

. وســــــــوف تُنشــــــــر آخر األخبار للدورة الســــــــابعة واألربعني للجنة اإللكرتونيةالصــــــــفحة يرجى ز�رة  ،للمزيد من املعلومات
 والواثئق واملعلومات احملّدثة عن الدورة السابعة واألربعني للجنة على الصفحة اإللكرتونية هذه.

من الســادة  ابلتايل يرجىو واألربعني، الفرصــة إلقامة حوار وتفاعل جمديني.  الســابعةدورهتا  : تتيح اللجنة، يفضــبط الوقت
تكون  ثالث دقـائق أو أقـّل من ذلـك) واحلرص على أنال(ال تتعــدى مـدهتـا  ةمقتضــــــــــــــــبـ مـداخالت الكرام تقــدمي املنــدوبني

رســـــال أي بيا�ت يلقيها املندوبون إ ويُرجىســـــهبة. إلقاء بيا�ت رمسية مُ  إطالًقا . ومن غري احملّبذالبحثمتصـــــلة ابلبند قيد 
لمرتمجني الفوريني قبل لكي يتسـىن إاتحتها لوشـعبة خدمة املؤمترات يف املنظمة  cfs@fao.org عنوان الربيد اإللكرتوين إىل

للدورة  الصـــفحة اإللكرتونيةعلى  املتحدثني خالل اجللســـات قائمة حبســـببدء اجللســـة. وســـوف تُنشـــر البيا�ت والعروض 
 األصلية).  تهابلغواألربعني للجنة ( السابعة

عند التواصــل عرب  CFS47# هاشــتاغســتخدام ابو  @UN_CFS عرب التواصــل معنا : يرجىوســائل التواصــل االجتماعي
 .الصفحة اإللكرتونيةسوف تُنشر جمموعة أدوات عن وسائل التواصل االجتماعي على وسائل التواصل االجتماعي. و 

  CFS@fao.orgيرجى االتصال أبمانة اللجنة على العنوان التايل  ،لتوجيه أي طلبات أو استفسارات
 

 التفصيليجدول األعمال 

 املسائل التنظيمية - أّوالً 
 واألربعني للجنة وجدوهلا الزمين، وســـــــــــيتم تعيني الســـــــــــابعةســـــــــــيجري أتكيد عضـــــــــــوية اللجنة واعتماد جدول أعمال الدورة 

 جلنة الصياغة.يف  عضاءاأل

 واثئق املعلومات األساسية:
• CFS 2021/47/1/Rev.1 –  واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي السابعةجدول األعمال املؤقت للدورة 
•  CFS 2021/47/Inf.1/Rev.1 -  واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي السابعةاجلدول الزمين املؤقت للدورة 

http://permreps.fao.org/
https://event-services.fao.org/cfs47
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/plenary/cfs-47/ar/
mailto:cfs@fao.org
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs-47/en/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs-47/en/
mailto:CFS@fao.org
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• CFS 2021/47/Inf.2/Rev.1 -  واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي (الوثيقة احلالية) السابعةدليل الدورة 

• CFS 2021/47//Inf.4 – القائمة ابألعضاء احلاليني 

• CFS 2021/47/Inf.13 – واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي السابعةلدورة دليل إعداد التقرير النهائي ل 

  2030حىت عام  ةعاملي بناء سردية: األمن الغذائي والتغذية - اثنًيا
 (لإلحاطة واملناقشة)

االفتتاحية اليت ســتنشــر على املوقع اإللكرتوين اخلاص بواثئق الدورة الســابعة واألربعني للجنة كل من يديل ابلبيا�ت ســوف 
 السادة الواردة ألقاهبم يف ما يلي أو نواهبم، وهم:

 األمني العام لألمم املتحدة •
 رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي  •
 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة •
 الدويل للتنمية الزراعيةرئيس الصندوق  •
 املدير التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي •
 الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية اخلرباء رئيس اللجنة التوجيهية لفريق •

بعنوان  (فريق اخلرباء) لفريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية 15ســـــرتّكز هذه اجللســـــة على التقرير رقم 
الذي يســــــــــــــتند إىل حتاليل مفاهيم األمن الغذائي والتغذية ، "2030حىت عام  بناء ســــــــــــــردية عامليةاألمن الغذائي والتغذية: "

من أهداف التنمية  2ونواجتهما وحمرّكاهتما واالجتاهات احلامسة يف جمال الســـــــياســـــــات والضـــــــرورية لتحقيق مقاصـــــــد اهلدف 
بكاملها. وســـــــيقوم مقرٌر بتوجيه مناقشـــــــة شـــــــاملة عن هذا البند، كما هو منصـــــــوص عليه يف  2030م املســـــــتدامة وخطة عا

 الذي وافقت عليه اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني. )2023-2020(بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة 
عمل فريق اخلرباء يف جمايل األمن الغذائي والتغذية، ومشــــــاركته يف على ، هذه اجللســــــةاجللســــــة العامة، خالل  ضــــــطلعوســــــت

 ؤمتر.ذا امللتحضري هلللفريق اخلرباء ة العاملي ةالسردي عن لنظم الغذائية وأمهية التقريرلقمة األمم املتحدة ل اإلعدادعملية 
 ورة السابعة واألربعني للجنة.يف موجز رئيس اللجنة الذي سُريفق ابلتقرير النهائي للد اجللسةوسرتد استنتاجات 

 : ر�ت اجللسةجم
 رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى، Martin Coleديل هبا السيد يكلمة رئيسية  •
لجنة، عن لللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســـتوى ، افريقال، رئيســـة Jennifer Clappعرض تقّدمه الســـيدة  •

 "2030حىت عام  بناء سردية عامليةلفريق اخلرباء الرفيع املستوى بعنوان " األمن الغذائي والتغذية:  15التقرير رقم 
 بيا�ت تلقيها الوفود •

 .فرتة بعد الظهر مع بيا�ت تلقيها الوفود تواصل مناقشة هذا البند خاللست
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 املعلومات األساسية:ئق واث
• CFS 2021/47/2 - مشروع االستنتاجات  – 2030حىت عام  ةعاملي ةسردي بناء: األمن الغذائي والتغذية 
• CFS 2021/47/Inf.14 - ةســـــــــــــردي بناءبعنوان " األمن الغذائي والتغذية:  فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــتوى تقرير 

 "2030حىت عام  ةعاملي
• CFS 2021/47/Inf.15 –  موجز الرئيس –حدث خاص رفيع املستوى للجنة األمن الغذائي العاملي 

 األمن الغذائي والتغذية بشأناحلدث املواضيعي العاملي: إطار عمل اللجنة  - اثلثًا
 واملناقشة) لإلحاطة( يف ظل األزمات املمتدة

ــــــــــــــــــــــــــــزاعات واالحتالل  ما جتمعولكنها  من األزمات إن كانت مطّولة أو متكررة، عن غريها ،ختتلف كل أزمة ممتدة بني النـ
واإلرهاب والكوارث الطبيعية وتلك من صـــنع اإلنســـان والضـــغوط على املوارد الطبيعية وتغري املناخ وعدم املســـاواة وانتشـــار 

على األبعاد  العواملالنعدام األمن الغذائي ونقص التغذية. وتؤثّر هذه أســــــــــــــــباب كامنة ك  الفقر والعوامل املتعلقة ابحلوكمة
 واحلالة التغذوية لعدد كبري من –توافر األغذية والوصــــــــول إليها واســــــــتقرارها واســــــــتخدامها أي  –ة لألمن الغذائي الرئيســــــــي

كما أ�ا ترهق كاهل القدرات واملوارد احمللية والوطنية والدولية، وتتطلب اختاذ ســياســات وإجراءات تتســم مبزيد األشــخاص،  
 أي االقتصادية واالجتماعية والبيئية. –املستدامة  ألبعاد الثالثة للتنميةمن الفعالية والكفاءة، وأتخذ يف االعتبار ا

املبادئ املرتابطة والتكميلية األحد  اعتمادواألربعني للجنة،  الســـــــابعةخالل الدورة  ،الرصـــــــدألغراض دث احلهذا وســـــــُيقّيم 
(إطــار العمــل، الوثيقــة  اللجنــة من أجــل األمن الغــذائي والتغــذيــة يف ظــل األزمــات املمتــدة إطــار عمــلعشــــــــــــــــر الواردة يف 
CFS/2015/42/4 (لممارســــــــــــــني توجيهات ملعاجلة حاالت األزمات املمتدة (أو تلك املعّرضــــــــــــــة هلا). لتيح وهي مبادئ ت

رد للحق يف غذاء كاف يف ســــياق إىل تعزيز اتســــاق الســــياســــات مبا يتماشــــى مع اإلعمال املطالعمل إطار مبادئ ســــعى تو 
األمن الغذائي الوطين، عن طريق تشــــــــــجيع تنســــــــــيق الســــــــــياســــــــــات واإلجراءات يف جماالت املســــــــــاعدة اإلنســــــــــانية والتنمية 

 اإلنسان. وحقوق
 منعة من أصــحاب املصــلحة ســويســتند هذا احلدث إىل التجارب واملمارســات اجليدة املوثّقة اليت اضــطلعت هبا جمموعة وا

دام هذه املبادئ وتطبيقها، وســـيســـمح بعقد حوار متعدد أصـــحاب املصـــلحة ســـيســـاهم يف رصـــد التقّدم احملرز اســـتخ حيث
ب أصــــــــــحا خمتلف مســــــــــامهة خطية من 52لتنفيذ إطار العمل على املســــــــــتو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية. ووردت حوايل 

رصــــــــــد اســــــــــتخدام وتطبيق إطار عمل جلنة األمن بعنوان " CFS2021/47/Inf.17ويرد موجز عنها يف الوثيقة ، مصــــــــــلحة
حتليل األمانة للمســـــــامهات الواردة بشـــــــأن احلدث  –الغذائي العاملي بشـــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة

يت أرسلها خالل الدورة السابعة واألربعني للجنة. وترد املسامهات الكاملة اللتوفري معلومات هبذا الشأن " املواضيعي العاملي
ا فرصــــة للتفكري يف توطيد العمليات الشــــاملة  أصــــحاب املصــــلحة على الصــــفحة اإللكرتونية للجنة. وســــيتيح احلدث أيضــــً

 لتقارب السياسات.

 : جمر�ت اجللسة
 :رئيسية هي أجزاء أربعةسُتقسم هذه اجللسة إىل 

http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
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مدير شعبة االخنراط العاملي والشراكات وتعبئة املوارد  Ronald Hartman، السّيد ميّسر اجللسةديل هبا مقّدمة ي •
وجدول أعماله واملعلومات األساسية  ةإلبراز أهداف احلدث ونتائجه املتوّقع يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،

 الصلة.  ذات
، املقررة الســـابقة لعملية تقارب الســـياســـات يف اللجنة Elisabeth Kvitashviliبيان رئيســـي تديل به الســـيدة و  •

 املستمرة. أمهيتهإطار العمل، ملناقشة التغيريات يف البيئة العاملية منذ إقرار إطار العمل والتفكري يف  نبشأ
ر نقاشو  • ني وممارســـــــني من أصـــــــحاب املصـــــــلحة يف اللجنة، مبن فيهم ممثلَ  لفريق من اخلرباء يتألف من ممثلني ميســـــــّ

، وممثلني عن الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وآلية (كندا وكولومبيا) عن بلدين من البلدان األعضــــــــــــــــاءني اثن
كل خبري مشــــــــــارك يف الفريق جتاربه، مع إيالء اهتمام خاص للتحد�ت اليت واجهها، وســــــــــيعرض   اجملتمع املدين.

، إىل توقع أن تســــــاهم) يف حتقيق نتائج �جحةوالنتائج اليت حققها، واملمارســــــات اجليدة اليت ســــــامهت (أو من امل
جـــانـــب حتـــديـــد كيف ميكن لوكـــاالت األمم املتحـــدة اليت توجـــد مقـــارهـــا يف رومـــا أن تـــدعم اجلهود اليت تبـــذهلـــا 

 احلكومات وغريها من اجلهات لتنفيذ مبادئ إطار العمل من خالل ترسيخها يف سياساهتا وتوجيهاهتا.
على النحو الوارد أد�ه. وعقب املوجز الذي  يســــــتند إىل أســــــئلة توجيهية احلضــــــورمع حوار عام ســــــيلي النقاش و  •

ر اجللســـــــة والبيان الرئيســـــــي الذي ينطوي على رســـــــائل  ســـــــُيعرض مشـــــــروع رئيســـــــية، ومالحظات ســـــــيقّدمه ميســـــــّ
 املوافقة عليه.و مناقشته لتجري الشاشة  االستنتاجات على

 التفاعلياملســــح تطبيق  واســــتخدام ،احلضــــور من  جانب أســــئلة/تعليقاتوســــتســــاعد األســــئلة التالية يف توجيه النقاش، إىل
"Slido": 

لســــــــــكان املتأثّرين أو املعرضــــــــــني ميع الســــــــــياقات اخلاصــــــــــة واالحتياجات احملددة جلمع اكيف مت تكييف املبادئ  −
 ون يف حاالت من الضعف؟شواألشخاص الذين يعي

ســـــــتخدام مبادئ إطار العمل من أجل حتســـــــني األمن الغذائي عند ا طالعتكموالتحد�ت اليت ما هي أبرز القيود  −
 والتغذية يف األزمات املمتدة؟

 بشكل �جح؟ مبادئ إطار العملما هي املمارسات اجليدة اليت توصون هبا الستخدام  −
األمن  عاجلواي يكلشـــــــــــــأن لدعم أصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة هبذا الما هي األمور األخرى اليت ميكن للجنة القيام هبا  −

 الغذائي بشكل أفضل يف األزمات املمتدة؟

 املعلومات األساسية:ئق واث
• CFS 2021/47/3-  بشــــــــأن األمن الغذائي  جلنة األمن الغذائي العاملي إطار عملحدث مواضــــــــيعي عاملي عن

 االستنتاجات مسودة – والتغذية يف ظل األزمات املمتدة
• CFS 2021/47/Inf.16 - بشـــــــــــــــــأن األمن الغــذائي والتغــذيــة يف ظــل جلنــة األمن الغــذائي العــاملي عمــل  إطــار

 األزمات املمتدة
• CFS 2021/47/Inf.17 – بشأن األمن الغذائي  جلنة األمن الغذائي العاملي إطار عمل وتطبيق رصد استخدام

 احلدث املواضيعي العاملي  الواردة بشأنلمسامهات ل األمانة حتليل –والتغذية يف ظل األزمات املمتدة
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 2023–2020للفرتة  بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي - رابًعا
 قرار) (الختاذ

بر�مج العمل املتعدد الســـــنوات ، الذي ســـــريأســـــه رئيس اللجنة، إىل اســـــتعراض تنفيذ يهدف هذا البند من جدول األعمال
تعــديالت ضــــــــــــــــروريــة، مع األخــذ يف احلســــــــــــــــبــان التــداعيــات على املوارد وعــبء العمــل؛ واملوافقـة واملوافقــة على أي للجنــة 

ن  بشــــــأن املســــــاواة بني اجلنســــــني لخطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العامليلمشــــــروع االختصــــــاصــــــات  على
 .ةومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذي

 :اثنني مها فرعيني األعمال إىل بندينقسم هذا البند من جدول وسيُ 

 حتديث القسم املتجدد -1

الســــــــــنوي للقســــــــــم املتجدد من بر�مج العمل املتعدد  التحديثســــــــــُيطلب من أعضــــــــــاء اللجنة، يف إطار هذا البند، النظر يف 
األحكام ، كما أعده املكتب ابلتشـــــاور مع اجملموعة االســـــتشـــــارية. ويتماشـــــى ذلك مع 2023-2020الســـــنوات للجنة للفرتة 

بر�مج  هليكل الرّد على تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي العاملي عن تنفيذ الواردة يف امللحق ابء من تقرير جلنة األمن الغذائي
. اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني اعتمدته، الذي )CFS 2018/45/3( والعملية اخلاصة به العمل املتعدد السنوات اجلديد

 مداخالهتم. إجراءوسيدعو أصحاب املصلحة يف اللجنة إىل  CFS 2021/47/4وسيعرض رئيس اللجنة الوثيقة 
 .إلقرارهقرار على اجللسة العامة الوبعد مناقشة القسم املتجدد، سُيعرض مشروع 

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياق األمن  بشأن الطوعيةاخلطوط التوجيهية اختصاصات  -2
 الغذائي والتغذية

ملســــــاواة بني اجلنســــــني عمل اللجنة املفتوحة العضــــــوية املعنية ابجمموعة (فنلندا) رئيســــــة  Satu Lassilaالســــــيدة عرض تســــــ
(االختصــاصــات) الناجتة عن مشــاورات متعددة  CFS 2021/47/5الوثيقة  ومتكني املرأة يف ســياق األمن الغذائي والتغذية

 خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني. مت تنظيمهاأصحاب املصلحة 
اجللســــة على الشـــــاشـــــة لتقوم ) CFS 2021/47/6/Rev.1الوثيقة قرار (الوبعد املناقشـــــة، ســـــيعرض رئيس اللجنة مشـــــروع 

 قراره.إبالعامة 

 املعلومات األساسية:ئق واث
• CFS 2021/47/4-  حتديث القســـــــــم املتجدد من بر�مج العمل املتعدد الســـــــــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي

 القرارات مشاريع – 2023-2020للفرتة 
• CFS 2021/47/5 - بشــــــــــــأنللجنة األمن الغذائي العاملي الطوعية إعداد اخلطوط التوجيهية  اختصــــــــــــاصــــــــــــات 

  األمن الغذائي والتغذيةيف سياق والفتيات املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
• CFS 2021/47/6/Rev.1 – للجنة األمن الغذائي العاملي  الطوعية اختصــــــــــــاصــــــــــــات إعداد اخلطوط التوجيهية

 القرارات مشاريع – املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية بشأن
• CFS 2021/47/18 –  2020-2019السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة التقرير املرحلي 



7 CFS 2021/47/Inf.2/Rev.1 

 

بشأن النظم الغذائية  إقرار اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي - خامًسا
 (الختاذ قرار) واعتمادهاوالتغذية 

، اخلطوط التوجيهية الطوعية 2021يف فرباير/شـــــــباط  املزمع عقدها لجنة، يف دورهتا الســـــــابعة واألربعنيالمن املتوقع أن تقّر 
ومتعددة أصــــحاب املصــــلحة ومســــتندة إىل املدخالت شــــاملة والتغذية، الناشــــئة عن عملية تفاوضــــية  ةبشــــأن النظم الغذائي

ؤّلف من مكّو�ت اجملموعة االســــــــتشــــــــارية املفين الهام املفريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى التابع للجنة وفريق اليت قّدمها العلمية 
ا يوفر توجيهات قائمة على ســـــــياســـــــات مناســــــبة جنة. ويكمن اهلدف من اخلطوط التوجيهية الطوعية يف أن تكون مرجعً لل

 واستثمارات مسؤولة وترتيبات مؤسسية من شأ�ا معاجلة سوء التغذية جبميع أشكاله من منظور النظم الغذائية.
تعزيز اتســـــاق الســـــياســـــات وتنســـــيقها، مع مراعاة املنافع ل واملعّقدة املتنّوعةوتعاجل اخلطوط التوجيهية الطوعية النظم الغذائية 

والتكاليف واملقايضـــــــــات واالعرتاف يف الوقت نفســـــــــه بتنوّع النظم الغذائية وأوجه تعقيدها إىل جانب القدرات واألولو�ت 
ت والقطاعات ومجيع اســـــــــــتخدمها لدعم إقامة حوار شـــــــــــامل بني خمتلف املؤســـــــــــســـــــــــا ،من الناحية املثالية ،الوطنية. ويتعّني 

 أصحاب املصلحة املعنيني واملتأثّرين يف النظام الغذائي، وتوجيهه.
 :اثنني مها قسم هذا البند من جدول األعمال إىل قسمنيوسيُ 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية إقرار 1-

 بشأن النظم الغذائية والتغذية وإقرارها.سُتخصص اجللسة الصباحية ملناقشة اخلطوط التوجيهية الطوعية 

 جمر�ت اجللسة:
 ، رئيس جلنة األمن الغذائي العامليThanawat Tiensinاجللسة من جانب السيد  افتتاح •
(هولندا)، رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــوية املعنية  Hans Hoogeveenيقّدمه ســــــــعادة الســــــــفري  وعرض •

 ابلنظم الغذائية والتغذية والتابعة للجنة بشأن املشروع النهائي للخطوط التوجيهية الطوعية.
 خلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــأن النظم الغذائية والتغذيةا اختاذ أصـــــــحاب املصـــــــلحة يف اللجنة قرارًا بشـــــــأن إقرار •

 مبا يشمل صياغة مشروع القرار وعرضه على الشاشة من جانب رئيس اللجنة، بشكل رمسي

 اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية -2

. وستكون فرصة اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذيةملسألة  جلسة ما بعد الظهر سُتخصص
تعزيز نشر اخلطوط التوجيهية الطوعية  طرقواالقرتاحات عن اآلراء وتقدمي األفكار  لتبادلألصحاب املصلحة يف اللجنة 

واستخدامها وتطبيقها على مجيع املستو�ت لدعم وضع سياسات وقوانني وبرامج وخطط استثمارية وطنية منّسقة ومتعددة 
 .2030صحية، متاشًيا مع خطة عام األمناط الغذائية الغذائية مستدامة متّكن نظم  لبلوغالقطاعات وتنفيذها 

 املعلومات األساسية: ايقتوث
• CFS 2021/47/7- بشأن النظم الغذائية والتغذية  للجنة األمن الغذائي العاملي اخلطوط التوجيهية الطوعية 
• CFS 2021/47/8 -  بشــــــأن النظم الغذائية والتغذية العاملي للجنة األمن الغذائياخلطوط التوجيهية الطوعية – 

 القرارات مشاريع
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 ألمانة جلنة األمن الغذائي العامليخاص حدث 
 آاثر منتجات اللجنة يف جمال السياسات على األمن الغذائي والتغذية على املستوى القطري والتعايف

 19-من جائحة كوفيد
وارد وصـــــفها يف تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل ال، يف العامل يف ضـــــوء االجتاهات احلالية لألمن الغذائي والتغذية

منتجاهتا  أكثر مما إذا كانتاليوم  هتّم اللجنة، ما من مســــــــــــــــألة 19-جرّاء جائحة كوفيدزادت تفاقًما اليت ، و 2020لعام 
 تنهض ،جهودها يف جمال التواصــل واملشــاركةو يف جمال الســياســات وتقارير فريق اخلرباء الرفيع املســتوى التابع هلا، وعملياهتا 

. من أهداف التنمية املستدامة) 2(اهلدف  القضاء على اجلوع وسوء التغذية أي –ة األساسية نبوالية اللجعلى حنو فّعال 
 ويف الوقت نفسه تشجيع اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف.

الســـبل اليت ميكن من خالهلا للجنة أن تعزز أثر عملها  عناحلدث فرصـــة ملناقشـــة آراء أصـــحاب املصـــلحة هذا وســـيشـــّكل 
ومنتجاهتا، ال ســــيما على املســــتويني اإلقليمي والقطري، ابلتعاون مع األعضــــاء من بني احلكومات ووكاالت األمم املتحدة 

التجارب  وســـــوف تتطلع هذه املناقشـــــة إىل املســـــتقبل وتلجأ إىل الشـــــريكة واألعضـــــاء يف اجملموعة االســـــتشـــــارية وغري ذلك.
الســــــابقة يف منتجات اللجنة يف جمال الســــــياســــــات وعملياهتا وتقارير فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى التابع هلا، للمســــــاعدة يف 
تشــــــكيل مســــــارات العمل املقبلة واجلهود الرامية إىل تعزيز اســــــتخدامها واعتمادها، ال ســــــيما يف ضــــــوء االســــــتجابة جلائحة 

 .2021لنظم الغذائية لعام والتعايف منها وقمة ا 19-كوفيد

ســـــــيكون و دقيقة.  90وســـــــتقوم أمانة اللجنة بتنظيم هذا احلدث اخلاص الذي ســـــــينقســـــــم إىل جزئني تكون مّدة كّل منهما 
اثر جلنة األمن الغذائي ميّسرة مبشاركة رئيس اللجنة ورؤسائها السابقني، للبحث يف آ مستديرةاجلزء األّول عبارة عن مائدة 

يف هتدف إىل النظر حلقة نقاش  تخذ شـكلمن احلدث فسـي ثايناجلزء ال منتجاهتا يف جمال السـياسـات؛ أما العاملي وخمتلف
والســــــبل اليت ميكن من خالهلا ملنتجات ، األمن الغذائي والتغذية على الصــــــعيد العامليعلى  19-أتثري جائحة كوفيدكيفية 

 .املقبلةالصدمات  مويف تعزيز قدرة الصمود أما منها اللجنة أن تساعد يف التعايف
من أجل التماس تعقيبات األعضاء احلاضرين ووجهات نظرهم،  ،بعد كل اجتماع من األسئلة واألجوبة اتوسُتعقد جلس

 .لجنةالرئيس لتامية اخل مث سيقّدم مّيسرو هذه اجللسات ملخًصا موجزًا عن النقاط الرئيسية، تليها املالحظات

 اجللسة:جمر�ت 

 اجلزء األول:
املمثـل الـدائم لتـايلنـد لـدى وكـاالت األمم رئيس جلنـة األمن الغـذائي العـاملي و ، Thanawat Tiensinالســــــــــــــــيـد  •

 ؛املتحدة يف روما
 ومنّسقة حركة تعزيز التغذية، لجنة األمن الغذائي العامليل السابقة رئيسةال، Gerda Verburg السيدة •
واملمثل الدائم لنيجري� لدى وكاالت ، لجنة األمن الغذائي العامليل الســـــــــابق رئيسال، Yaya Olaniranالســـــــــيد  •

 األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما؛
لجمهوريّة ل املمثل الدائمو ، لجنة األمن الغذائي العامليل الســــــــــــــابق رئيسال ،Mario Arveloالســــــــــــــفري ســــــــــــــعادة  •

 قارها يف روماوكاالت األمم املتحدة اليت توجد مة لدى يالدومينيك
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 ، املسؤول عن االتصاالت يف أمانة جلنة األمن الغذائي العامليWaiganjo Njorogeميّسر اجللسة، السيد 

 اجلزء الثاين:

 رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى؛، Martin Cole السيد •
 ؛الغذاء ، مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين ابحلق يفMichael Fakhriالسيد  •
 الغذائية بشأن النظم األمم املتحدة قمة ملؤمتراملبعوثة اخلاصة  Agnes Kalibata(يؤكد يف وقت الحق) السيدة  •

  2021 املع
 أمني جلنة األمن الغذائي العاملي Chris Hegadornميّسر اجللسة: السيد 

 املعلومات األساسية: يقتاوث
• CFS 2021/47/Inf.19 - لتأمني ئيةالغذا لنظما حتويل - 2020لعام  لعاملا يف لتغذيةوا ئيالغذا ألمنا حالة  

ا مـــــــــــــــتـــــــــــــــاح( لكلفةا رةميسوو صحية ئيةاغذ طمناأ  :الـــــــــــــــتــــــــــــــايل الـــــــــــــــرابـــــــــــــــط عـــــــــــــــلـــــــــــــــى أيضــــــــــــــــــــــــــــــً
http://www.fao.org/3/ca9692ar/online/ca9692ar.html( 

• CFS 2021/47/Inf.20 - التابع للجنة األمن الغذائي  وثيقة القضــــــــا� اليت أعدها فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى
ا على الرابط التـــايل: 19-العــــاملي حول أتثريات جــــائحــــة كوفيــــد  على األمن الغــــذائي والتغــــذيــــة (متــــاح أيضـــــــــــــــــــً

lpe/arh-http://www.fao.org/cfs/cfs.( 

 خرىاألسائل امل -سادًسا 

بني الختاذ قرار هبذا الشــــأن. و املنااألعضـــــاء تقدمي أعضـــــاء مكتب اللجنة و  ســـــيجريخالل هذا البند من جدول األعمال، 
التاسعة  والدورة العامة 2021 حزيران/يونيو 4تاريخ باملقرر عقدها وسُتناقش ترتيبات الدورة الثامنة واألربعني اخلاصة للجنة 

. كما ســــــــــــــــيتم اعتماد التقرير النهائي للدورة 2021 أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األّول 15إىل  11عقدها من  املقررواألربعني للجنة 
التقرير النهائي بصــــــــــورة مســــــــــبقة يف صــــــــــباح يوم اخلميس الواقع  منســــــــــتُتاح نســــــــــخ إلكرتونية و الســــــــــابعة واألربعني للجنة (

 ).2021فرباير/شباط  11 يف

http://www.fao.org/3/ca9692ar/online/ca9692ar.html
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ar/

