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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 واألربعونتاسعة الدورة ال
 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021 تشرين األول/أكتوبر 11-14

 جدول األعمال املؤقت
 

 ضبط الوقت واملشاركة الرفيعة املستوى
الفرصاااة مقامة روات اتفاعا فا بني أني اصاااصاح امل ااالصة  )الل نة( تتيح اجللساااال الةامة لل نة ا من الئيائل الةاملل 

مبا يف ذلك إبساااا الال لراءاااو الوبو  لتعرض عره  اافال ل يارمسي الرلية لالل اجللسااة الةامة االبتتارية اا ل ي ا إذا 
ة املنراأني تعرض مرالالل معتض ة )ال تتةرى الثالث  قائق اا اقّا من ذلك إال كانوا يفضلون ذلك. ايرجى من السا 

يف رال ا ىل ابملراللة ارر الوزتاو اا تئيس ابر فيئة ما اا نياأة عن جمموعة إقليمية أكاملاا( ااحلرص على ان تكون 
مكان تشاااااااااااااااطر ا  عراه اطول من مت اااااااااااااالة ابل نر قير ال صق. امن  ب املرتعمس تعرض أيارل تلية م ولة لكن ابم

املتاا الوقت املخ ااااااااااك أ ااااااااااوتة إلكجلانية من جانمس امانة جلنة ا من الئيائل الةاملل انشاااااااااارفا على موقةاا املكجلا  
 الوقت املخ ك هلي.يف . اءتتي االءتةانة أنظام ام اتال الضوئية ملساعرة املنراأني على التصّكي للةموم

 ق ا ءااااااعة ااررة على cfs@fao.org املنراأني مجية ا إتءاااااال أيارمسي أواءااااا ة الينير املكجلا  إىلايرجى من الساااااا ة 

ا قّا من موعر أرو الراتة لكل تتسا  إحرتاا للمجلمجني الفوتيني ابللئال الساّت الرلية للمنظمة النشارفا  امن العساي 
 اا تأةني لل نة )ألئتاا ا صلية(. تاءةة ى ال فصة املكجلانية للراتة العل ابل يارلاخلاص 

 ا عضااااااو يةّر يف صااااافوبف مشااااااتكة تبيةة املساااااتوى على  رات ازير اا رئمس للوزير اا ازير  الة اررايف رال كان ابر 
)اا مناصااااااااامس موازية(   رت عنرفا إأالب ا مانة أيلك لكل تة ى ا الوية من ررية املراءاااااااااي لرئيس الوبر فيا على 

 قائمة املتصرثني. 
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 املسائل التنظيمية -لا أو  
 

 )الختاذ قرات(اعتما  جرال ا عمال ااجلرال الزمين  (ا)
 )لإلراطة(عضوية الل نة  (ح)
 )الختاذ قرات(تشكيا جلنة ال يا ة  (ج)

 
 ااثئق املةلومال ا ءاءية:

 CFS 2021/49/1/Rev.1 – اا تأةني لل نة ا من الئيائل الةامللتاءاااااااااااااةة الاملؤقت للراتة  جرال ا عمال 
 )الوثيعة احلالية(

 CFS 2021/49/Inf.1 -  اا تأةني لل نة ا من الئيائل الةامللتاءةة الاجلرال الزمين املؤقت للراتة 
 CFS 2021/49/Inf.2/Rev.1– اا تأةني لل نة ا من الئيائل الةامللتاءةة اللراتة  ليا ا 

 CFS 2021/49/Inf.4 - الةضوية 
 CFS 2021/49/2 - ئل الةامللاا تأةني لل نة ا من الئياتاءةة  ليا إعرا  التعرير الناائل للراتة ال. 

 
 2021 لعام حالة األمن الغذائي والتغذية يف العاملتقرير  -اثنياا

 جلنة األمن الغذائي العاملي ودورالسياسات على مستوى تداعياته و
 )لإلحاطة واملناقشة( 19-جائحة كوفيد يف سياق

 
)ءاااتنشااار على ال ااافصة املكجلانية اخلاصاااة ينوح عناي  اا من التاليون نو تصرثامليلعياا أيارل ابتتارية  (ا)

 : اا تأةني لل نة( التاءةةأواثئق الراتة 
 

 ؛امني عام ا مي املتصرة 
 ؛تئيس جلنة ا من الئيائل الةاملل 
 ؛املرير الةام ملنظمة ا  يية االزتاعة 
 ؛تئيس ال نراق الرايل للتنمية الزتاعية 
 ؛املرير التنفيي  لينرمج ا  يية الةاملل 
 تئيس الل نة التوجياية لفريق اخليناو الربيع املستوى. 
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اتراعيامسا على مسااااتوى السااااياءااااال ا ات  2021االتئيية يف الةامل لةام تعرير رالة ا من الئيائل عره  (ح)
 .ليف أيارل املنراأنيت  جلنة ا من الئيائل الةاملل

 
 ااثئق املةلومال ا ءاءية:

 CFS 2021/49/3 -  اتراعيامسا على مسااااااااااااااتوى  2021تعرير رالة ا من الئيائل االتئيية يف الةامل لةام
 مسو ة االءتنتاجال  - 19-ا من الئيائل الةاملل يف ءياق جائصة كوبيرالسياءال ا ات جلنة 

 CFS 2021/49/Inf.13 - ضاااااااااااااامانلحتويا النظي الئيائية : تعرير رالة ا من الئيائل االتئيية يف الةامل 
 .ميسوتة الكلفة لل ميعصصية  امناط  يائيةإحرة ا  ا من الئيائل احتسني التئيية

 
 اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي اعتمادحول  منتدى -اثلثاا

 لمناقشة(ل) بشأن النظم الغذائية والتغذية
 

االتمع املر   ةاملاحناجلاال لصكومال ا لاملنترى برصااة ملناقشااة اتة ئة االلتزامال السااياءااية فيا ءاايتيح  (ا)
 ؛التوجياية ال وعية أشأن النظي الئيائية االتئييةاخل وط االع اع اخلاص امنظومة ا مي املتصرة لتنفيي 

 .لتئييةاملةين ابءيتي إعرا  تعرير مررلل اثلق عن متاأةة املؤمتر الرايل الثا   (ح)
 

 ااثئق املةلومال ا ءاءية:

 CFS 2021/49/4 -  اخل وط التوجيايااااة ال وعيااااة لل نااااة ا من الئاااايائل الةااااامللاعتمااااا  منتاااارى رول 
 يكرة مفافيميةم – الئيائية االتئييةأشأن النظي 

 CFS 2021/49/5 -  التوجيايااااة ال وعيااااة لل نااااة ا من الئاااايائل الةااااامللاخل وط اعتمااااا  منتاااارى رول 
 مسو ة االءتنتاجال - االتئييةأشأن النظي الئيائية 

 CFS 2021/49/6 -   ععر مبا يف ذلك تنفيي   لتئييةاملةين ابتعرير مررلل عن متاأةة املؤمتر الرايل الثا
 ا مي املتصرة للةما من اجا التئيية

 CFS 2021/49/Inf.14 - اخل وط التوجيايااااة ال وعيااااة لل نااااة ا من الئاااايائل الةاااااملل أشاااااااااااااااااأن النظي 
 .الئيائية االتئيية
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 وآاثرها على جلنة األمن الغذائي العاملي ألمم املتحدة للنظم الغذائيةاقمة  -رابعاا
 (لمناقشة)ل

 
 اابعت اتفل نة ا اتفا الءاااااااتناقة الل نة نتائج مؤمتر قمة ا مي املتصرة للنظي الئيائية اءاااااااتنظر يف  اثتفا على عما 

 .الي  يةاجل مسأليت ا من الئيائل االتئييةرئيسل االشاما الرايل ال ااحلكومل لرايلترى ااملن
 

 ااثئق املةلومال ا ءاءية:

 CFS 2021/49/7/Rev.1 -  قمااة ا مي املتصاارة للنظي الئاايائيااة ا اثتفااا على جلنااة ا من الئاايائل الةاااملل- 
 مسو ة االءتنتاجال

 CFS 2021/49/Inf.15 - قمة ا مي املتصرة للنظي الئيائية ا اثتفا على جلنة ا من الئيائل الةاملل. 
 

برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي عن معلومات حمد ثة  -خامساا
 ختاذ قرار(ل)للمناقشة و  2023-2020للفرتة 

 
 أررمج الةماااا املتةااار  الساااااااااااااانوال لل ناااة ا من الئااايائل الةااااملل للفجلةمن املت ااار  عسااااااااااااااي الحتااارياااق  (ا)

 )الختاذ قرات(؛  2020-2023
لل نة ا من الئيائل التوجياية ال وعية اخل وط عرا  مءاااااااتععّرم مةلومال نّرثة عن الةملية التصضااااااابية  (ح)

  مبا يف ذلك املسااااااة أني اجلنساااني امتكني املراة االفتيال يف ءاااياق ا من الئيائل االتئييةأشاااأن الةاملل 
 الةملية )للمناقشة(.اليت تن و  علياا فيه اخل وال التالية 

 
 ااثئق املةلومال ا ءاءية:

 CFS 2021/49/8 -  أررمج الةما املتةر  السااااااااااانوال لل نة ا من الئيائل من عساااااااااااي املت ر  الحتريق
 مبشراع قراتع ا و مشف – 2023-2020الةاملل للفجلة 

 CFS 2021/49/9 - أشاااااااااااأن لل نة ا من الئيائل الةاملل لخ وط التوجياية ال وعية املساااااااااااو ة صااااااااااافر ل
 ا من الئيائل االتئيية املساااة أني اجلنسني امتكني املراة االفتيال يف ءياق

 CFS 2021/49/10 -  لل نة ا من الئيائل الةاملل أشأن املساااة أني اجلنسني التوجياية ال وعية اخل وط
 مسو ة االءتنتاجال -امتكني املراة االفتيال يف ءياق ا من الئيائل االتئيية

 CFS 2021/49/Inf.16 - 2021لةام  الةاملل التعرير املررلل السنو  لل نة ا من الئيائل. 
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 للمناقشة() لعمل يف الزراعة والنظم الغذائيةتشجيع الشباب على املشاركة وا -سادساا
 

 تشاااااااااا يع الشاااااااااا اح على املشاااااااااااتكة االةما يف الزتاعةأشااااااااااأن  بريق اخليناو الربيع املسااااااااااتوىعره تعرير  (ا)
 ؛االنظي الئيائية

 تةعي امسي اإءااااامامسي ص اااوصيف جلنة ا من الئيائل الةاملل الفرصاااة لتعرض ءاااتتاا  صاااصاح امل ااالصة  (ح)
ءااااياءااااال جلنة ا من الئيائل الةاملل أشااااأن تشاااا يع أني التعاتح حتعيق نتوى التعرير ابلنظر إىل عملية 

 .الش اح على املشاتكة االةما يف الزتاعة االنظي الئيائية
 

 ااثئق املةلومال ا ءاءية:
 CFS 2021/49/11 -  مساااااااااو ة  –تشااااااااا يع الشااااااااا اح على املشااااااااااتكة االةما يف الزتاعة االنظي الئيائية

 االءتنتاجال
 CFS 2021/49/Inf.17 -  تشاااااااا يع الشاااااااا اح على أشااااااااأن  (2021) بريق اخليناو الربيع املسااااااااتوىتعرير

 .املشاتكة االةما يف الزتاعة االنظي الئيائية

 
 العاملي يف جمال السياساترصد توصيات جلنة األمن الغذائي  -سابعاا

 للمناقشة() بشأن تغري املناخ واملياه
 

ت  يق قراتال جلنة ا من جمال مع الت اااااااصااااااال ت ا ل الت اتح ااملماتءااااااال اجليرة يف  يتما ااااااى  مبا ءااااااتناقة الل نة
جلنة  اءااتخرام ات  يق توصااييت ( CFS 2016/43/7 )الوثيعة ا الل نة يف  اتمسا الثالثة اا تأةنيالئيائل الةاملل  اليت اقرمس

 تني:التاليا من الئيائل الةاملل يف جمال السياءال 
 

 ؛(2012)تئب املناخ ا ا من الئيائل الةاملل  (ا)
 .(2015) املاو من اجا ا من الئيائل االتئيية (ح)

 
 ااثئق املةلومال ا ءاءية:

 CFS 2021/49/12 -  الساااياءاااال أشاااأن تئب املناخ تصااار توصااايال جلنة ا من الئيائل الةاملل يف جمال
 مسو ة االءتنتاجال –ااملياه 

 CFS 2021/49/Inf.18 -  تصااااار توصااااايال جلنة ا من الئيائل الةاملل يف جمال الساااااياءاااااال أشاااااأن تئب
 مسامهال اصصاح امل لصةوجز م: املناخ ااملياه

 CFS 2021/49/Inf.19 - ا من الئيائل  شأنتوصيال جلنة ا من الئيائل الةاملل يف جمال السياءال أ
 2012ا الل نة يف  اتمسا التاءةة االثالثني يف عام اليت اقرمس  تئب املناخا 

 CFS 2021/49/Inf.20 -  املاو من اجا توصاايال جلنة ا من الئيائل الةاملل يف جمال السااياءااال أشااأن
 .2015ا الل نة يف  اتمسا الثانية اا تأةني يف عام اليت اقرمس  ا من الئيائل االتئيية
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 املسائل األخرى -اثمناا

 
 )الختاذ قرات(؛ الراتة اخلمسني لل نة ا من الئيائل الةامللموعر انةعا   (ا)
  ؛)الختاذ قرات( الرئيس ااعضاو املكتمس ااملنااأني انتخاح (ح)
 .)الختاذ قرات(اعتما  التعرير الناائل  (ج)

 
 ا ءاءية:ااثئق املةلومال 

 CFS 2021/49/Inf.21 - جلنة ا من الئيائل الةامللتئيس  انتخاح. 
 


