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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة الثامنة واألربعون (اخلاصة)

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021يونيو/حزيران  4

 جدول األعمال املؤقت
 

 ضبط الوقت

جلنة ن (اخلاصـــــــة) الفرصـــــــة إلجراء حوار هادف وتفاعل بّناء بشـــــــأن اإلقرار املرتقب لتوصـــــــيات و تتيح الدورة الثامنة واألربع
على مســــــــتوى الســــــــياســــــــات بشــــــــأن �ج الزراعة اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة. ويرجى من األمن الغذائي العاملي 

تعدى ثالث دقائق أو أقل) واحلرص على أن تكون متصـــــــــلة ابلبند مبا ال يالســـــــــادة املندوبني توخي اإلجياز يف مداخالهتم (
على أن يتم من مثّ نشـــرها ضـــمن القســـم  cfs@fao.orgقيد النقاش. كما يرجى من الســـادة املندوبني إرســـال بيا�هتم إىل 

للجنة األمن الغذائي العاملي (بلغتها (اخلاصـــــــــــــــة) بعني اخلاص ابلبيا�ت على الصـــــــــــــــفحة اإللكرتونية للدورة الثامنة واألر 
 األصلية). 

ويف حال ضّم وفد أحد الدول األعضاء مشاركة رفيعة املستوى على غرار وزير أو �ئب وزير أو وزير دولة (أو ما يعادله)، 
 جيدر إبالغ األمانة إلعطائهم األولوية على قائمة املتحدثني. 
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 التنظيميةاملسائل  -أّوًال 
 (الختاذ قرار)اعتماد جدول األعمال  )أ(

 (لإلحاطة)عضوية اللجنة  )ب(

 واثئق املعلومات األساسية:

• CFS 2021/48/1/Rev.2 –  جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة الثـــامنـــة واألربعني للجنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي
 احلالية) (الوثيقة

• CFS 2021/48/Inf.2 – العضوية 
 

 على مستوى السياسات بشأن �ج الزراعة اإليكولوجيةاعتماد التوصيات  -اثنًيا 
 (الختاذ قرار)وغريها من النهج املبتكرة 

 
ومفاوضــات شــاملة مع مجيع أصــحاب املصــلحة، ســوف تعرض النســخة النهائية من التوصــيات على  مشــاوراتيف أعقاب 

اجللســــــة العامة للجنة األمن الغذائي  مســــــتوى الســــــياســــــات بشــــــأن �ج الزراعة اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة على
 العاملي لدراستها وإقرارها. 

 البيا�ت االفتتاحية من جانب ما يلي من متحدثني أو مندوبيهم: 

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

 
 واثئق املعلومات األساسية:

• CFS 2021/48/2 -  ة ينهج الزراعالعلى مســــــــــتوى الســــــــــياســــــــــات بشــــــــــأن جلنة األمن الغذائي العاملي توصــــــــــيات
 غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذيةنظم ة و زراعمن أجل  النهج املبتكرةاإليكولوجية وغريها من 

• CFS 2021/48/3 -  ة اإليكولوجية وغريها من النهج ينهج الزراعالبشــــــــــأن جلنة األمن الغذائي العاملي توصــــــــــيات
 اتقرار  اريعمش - مستدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذيةغذائية نظم ة و زراعمن أجل املبتكرة 
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 تقرير الدورة -اثلثًا 
 اعتماد تقرير الدورة )أ(
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