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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة التاسعة واألربعون 
 ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 2021أكتوبر/تشرين األول  11-14

 رصد توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال السياسات
 مسودة استنتاجات –تغري املناخ واملياه  بشأن

 
 املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها

 
اللجنددة يف جمدد   جمموع ني من توصدددددددددددددديدد    تقييم اسدددددددددددددد  دد ا  ةت  يقيف الدد ة   انعقدد ه هدد   اهلدد م من يكمن  -1

املي   ل حقيق األمن ة ( 2(؛ )2012)ال ة   ال  سددددددعة ةاللالجوة للجنة:  الغ ائي ةتغري املن خاألمن ( 1) :، ةمه السددددددي سدددددد  
 (.2015)ال ة   الل نية ةاأل بعوة للجنة:  الغ ائي ةال غ ية

 .XXXُق   عرض  ئيسي من ق ل بينم  . XXXالنق ش توىل تيسري ة  -2

 اخلرباء من:فريق  ةأتلف -3

 ]...[ (أ)

 اللجنة: ةإة   -4

جمموعيت توصددددددددددددي   اللجنة يف جم   ابنعق ه ه   ال ة   اليت تسدددددددددددد هم يف  صدددددددددددد  ال ق   يف تن ي  ب ترح   (أ)
توصي    ةت  يق فرصة م ي   ل   ه  اخلربا  ةاملم  س   اجلي   يف جم يل اس   ا تشك ل ة ، السي س  

 على املس واي  ك فة ؛ اللجنة يف جم   السي س  

 صدددددددددددد  توصددددددددددددي   جلنة "بعنواة  CFS 2021/49/Inf.18 حتيط علًم  ابللمحة الع مة الوا ه  يف الوجيقةة  (ب)
 "؛مس مه   أصح ب املصلحةوجز م: األمن الغ ائي الع ملي يف جم   السي س   بشأة تغري املن خ ةاملي  
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تؤجر على أخرى اق صددددد هية ةاج م عية ةبي ية عوامل ضدددددمن تغري املن خ ةن    املي  ، ع ملي ةتوافق على أة  (ج)
عن ية خ صددددددددددددددة   ة  ل ياألمن الغ ائي ةال غ ية، ة  اةه هي، 2030أه ام ال نمية املسدددددددددددددد  امة خل ة ع   

 ؛ةفًق  لألبع ه اللالجة لل نمية املس  امةةاس ج اب  من س ة 

السي س  ، ةمن ج   السي س   األخرى يف جم   جملوعيت ال وصي   ت عه   ب    جهوه إض فية للرتةيج ة  (ه)
بشدددددكل منهجي ةعلى ن  ع أةسدددددع   ةت  يقهةتعميمه    ةاسددددد   امه لجنة،الذا  الصدددددلة الصددددد ه   عن 

بكلري، عن  االق ضدددد ء على املسدددد واي  الع ملية ةاوقليمية ةالوطنية ةهةة الوطنية، ب عم من أعضدددد ء اللجنة 
ةاجله   األخرى صدددد ح ة املصددددلحة يف اللجنة، مع السددددعي يف  ةالوك ال  اليت توج  مق  ه  يف  ةم  ك فةً 

جلنة ال  بعة لألمم امل ح  ،[ ة ان  ات  قي    يو ]أم الوقت ذاته إىل أتمني ال زام   مم جلة ةهعم مم جل من 
محلددة اع مدد ه مشددددددددددددددرتكددة ، ةةكدد ال  األمم امل حدد   األخرى، من أجددل األمم امل حدد   املعنيددة ابملوا ه املدد ئيددة

 ؛قةةمنس  

ة ملؤمتر ال ة   السدددددد هسددددددة ةالعشددددددرة ) يف مؤمتر األمم امل ح   ل غري املن خشدددددد  كة املمجيع األطرام ع تشددددددج  ة  (ه)
لعمل املن خي اب ا  تق مي تعه   عن    سددددي سددددالاللجنة يف جم   توصددددي    االسدددد   ه  منعلى  األطرام(
 ؛حتقيق األمن الغ ائيمن أجل زي  من تن ي  املم  س   الز اعية املس  امة تأة  من شأهن 

 :علًم  ابل عليق   ال  لية املق مة خال  اجللسة الع مة ةحتيط (ة)


