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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة التاسعة واألربعون 
 ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 2021 تشرين األول/أكتوبر 11-14

 الغذائي العاملي دليل إعداد التقرير النهائي للدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن

 

ابلتشـــــــاور مع ، للجنة اليت وضـــــــعها مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي للدورة الســـــــابعة واألربعني متاشـــــــًيا مع اإلجراءات
من أجل من املتوقع اتباع ثالثة أنواع خمتلفة من اإلجراءات، حبســـــب طابع بند جدول األعمال، ، االســـــتشـــــارية ةموعاجمل

قة لألنواع املتشــــــــــــــــاهبة من البنود إعداد التقرير النهائي للدورة التاســـــــــــــــعة واألربعني للجنة،   مع اعتماد إجراءات متســــــــــــــّـ
 إلحاطة واملناقشة واختاذ قرار):ل(

: إعداد مشــــاريع القرارات، على أن يضــــع املكتب اللمســــات األخرية عليها بعد التشــــاور مع اجملموعة النوع ألف •
 ، ابلنسبة إىل البنود اليت يتوقع اختاذ قرار بشأ�ا يف اجللسة العامة؛االستشارية

: إعداد مســــــــودات اســــــــتنتاجات، على أن يضــــــــع املكتب اللمســــــــات األخرية عليها بعد التشــــــــاور مع النوع ابء •
وســـتضـــم هذه االســـتنتاجات مســـاحات  اجملموعة االســـتشـــارية، ابلنســـبة إىل البنود املعروضـــة لإلحاطة واملناقشـــة.

فارغة لعدد حمدود من النقاط الفرعية اإلضــــافية بشــــأن مســــائل حمددة قد تنشــــأ عن مناقشــــات اجللســــات العامة، 
 واألربعني للجنة؛ التاسعةمتاشًيا مع األسئلة التوجيهية اليت ستدرج يف دليل الدورة 

ة على جلنة الصـــياغة ابلنســـبة إىل البنود اليت يتوقع فيها قيام األمانة إبعداد النص الذي يعرض مباشـــر  :النوع جيم •
 تضمني التقرير النهائي معلومات تتعلق ابملتحدثني والعملية فحسب.
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 واألربعني للجنة وأمثلة عن العملية اإلجرائية التاسعةجدول األعمال املقرتح للدورة 

 

 (لإلحاطة واختاذ قرار) املسائل التنظيمية - أوًال 

وسيشري النص، متاشًيا مع النسق الذي  .: ستقوم أمانة اللجنة إبعداد مسودة النص وتقدميها إىل جلنة الصياغةالنوع جيم
اتبع يف الســـنوات املاضـــية، إىل عدد احلاضـــرين، مبا يف ذلك املندوبون الرفيعو املســـتوى واملرفقات الواردة يف التقرير النهائي، 

 ).من التقرير النهائي للدورة السادسة واألربعني للجنة 7إىل  1الفقرات من وأعضاء جلنة الصياغة، وغري ذلك (أي 

 

مستوى على وتداعياهتا  2021حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام قرير ت –اثنًيا 
 (لإلحاطة واملناقشة) 19-كوفيدجائحة  يف سياق  نة األمن الغذائي العامليجلودور  السياسات

 (لإلحاطة) البيا�ت االفتتاحية )أ(

وســيشــري النص، متاشــًيا تنظر فيها. ي كإىل جلنة الصــياغة ل ســتقوم أمانة اللجنة إبعداد مســودة النص وتقدميها: النوع جيم
التقرير النهائي من  8املمثلني الذين أدلوا ببيا�ت افتتاحية (أي الفقرة  مع النســــــــــق الذي اتبع يف الســــــــــنوات املاضــــــــــية، إىل

 ).للدورة السادسة واألربعني للجنة

 املناقشة)و (لإلحاطة  والتغذية يف العاملحالة األمن الغذائي تقرير  عرض )ب(

، 2021يف يوليو/متوز  بعد التشــاور مع اجملموعة االســتشــارية ،املكتبيوافق عليها اســتنتاجات،  ةمســود ســُتدرج: النوع ابء
الواردة كي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعني. وسيشري النص إىل الرسائل الرئيسية ليف وثيقة معلومات أساسية 

 الثانيةالتقرير النهائي للدورة من  13إىل  11لفقرات من أي ا( 2021 لعام يف تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل
 ).واألربعني للجنة

 (للمناقشة) بيا�ت املندوبني )ج(

 رير النهائي للدورة التاسعة واألربعني للجنة.ُتدرج بيا�ت املندوبني يف التقن ل

 

 اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العامليول حمنتدى  –اثلثًا 
 (للمناقشة) بشأن النظم الغذائية والتغذية

، 2021، يوافق عليها املكتب، بعد التشــاور مع اجملموعة االســتشــارية يف يوليو/متوز اتســُتدرج مســودة اســتنتاج: النوع ابء
 .كي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعنيليف وثيقة معلومات أساسية 

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/NB529_CFS_2019_46_REPORT_ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/NB529_CFS_2019_46_REPORT_ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/NB529_CFS_2019_46_REPORT_ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/NB529_CFS_2019_46_REPORT_ar.pdf
http://www.fao.org/3/mo943a/mo943a.pdf
http://www.fao.org/3/mo943a/mo943a.pdf
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 نة األمن الغذائي العامليجلوآاثرها على  ةقمة األمم املتحدة للنظم الغذائي –رابًعا 
 )للمناقشة(

، 2021ســُتدرج مســودة اســتنتاجات، يوافق عليها املكتب، بعد التشــاور مع اجملموعة االســتشــارية يف يوليو/متوز : النوع ابء
 كي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعني.ليف وثيقة معلومات أساسية 

 
للجنة األمن الغذائي العاملي املتعدد السنوات عمل البر�مج  نثة ععلومات حمدّ م –خامًسا 

 2023-2020للفرتة 
 قرار) واختاذ(للمناقشة 

 (الختاذ قرار) حتديث القسم املتجدد )أ(

، يوافق عليه املكتب، بعد التشـــاور مع اجملموعة االســـتشـــارية يف يوليو/متوز خاص مبشـــروع القرارإطار ســـُيدرج : النوع ألف
التقرير النهائي من  14الفقرة أي كي تنظر فيه اللجنة يف دورهتا التاســــعة واألربعني (ل، يف وثيقة معلومات أســــاســــية 2021

 ).للدورة السابعة واألربعني للجنة

والفتيات  ملرأةاحتديث بشــأن اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة بشــأن املســاواة بني اجلنســني ومتكني  )ب(
 (للمناقشة) يف سياق األمن الغذائي والتغذية

، 2021: ســُتدرج مســودة اســتنتاجات، يوافق عليها املكتب، بعد التشــاور مع اجملموعة االســتشــارية يف يوليو/متوز النوع ابء
 كي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعني.ليف وثيقة معلومات أساسية 

 
 الغذائيةيف النظم الزراعية و  العملو على املشاركة الشباب تشجيع  -سادًسا 

 (للمناقشة)

، 2021ســُتدرج مســودة اســتنتاجات، يوافق عليها املكتب، بعد التشــاور مع اجملموعة االســتشــارية يف يوليو/متوز  :النوع ابء
 تنظر فيها اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعني. كيليف وثيقة معلومات أساسية 

 
 بشأن تغري املناخ واملياه يف جمال السياسات نة األمن الغذائي العامليجلرصد توصيات  -سابًعا 

 (للمناقشة)

http://www.fao.org/3/nf097ar/nf097ar.pdf
http://www.fao.org/3/nf097ar/nf097ar.pdf
http://www.fao.org/3/nf097ar/nf097ar.pdf
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: ســــــُتدرج مســــــودة اســــــتنتاجات، يوافق عليها املكتب، بعد التشــــــاور مع اجملموعة االســــــتشــــــارية يف يوليو/متوز النوع ابء
 28إىل  26تنظر فيها اللجنة يف دورهتا التاســــــعة واألربعني (أي الفقرات من  كيل، يف وثيقة معلومات أســــــاســــــية 2021

 ).التقرير النهائي للدورة اخلامسة واألربعني للجنةمن 
 

 املسائل األخرى –اثمًنا 

عد اختتام أعمال اجللســة العامة للجنة، ســيدرج نص موّحد بشــأن هذا البند من جدول األعمال يف النســخة النهائية للتقرير ب
 ).من التقرير النهائي للدورة السادسة واألربعني للجنة 38إىل  35الفقرات من أي للجنة ( واألربعني التاسعةالنهائي للدورة 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS45/draft-final-report/MY266_CFS_2018_45_REPORT_ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS45/draft-final-report/MY266_CFS_2018_45_REPORT_ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/NB529_CFS_2019_46_REPORT_ar.pdf

