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 واألربعونتاسعة الدورة ال
 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021تشرين األول /أكتوبر 11-14

 دليل الدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي
 

عقًً  ًًب االف المنة من  املزمع األ معني للجنًًة األمن الاًً ائع العًًبملع ةاللجنًًة    التًًبةًًًًًًًًًًًًًًعًًةة العًًبمًًة مرحبًً ب مكيف ا الًً    
تقرير حبلة األمن الا ائع  التا ية على   من مني منود أارى  ال   ةز  ةًًًًًًن    .2021أكتوبر/تشررررررين األول  14إىل  11

املتعًً د للجنًًة امرانمج عمًً      الاًً ائيًًة  التاًً يًًةاعتمًًبد اوطوا التوهيةيًًة الطوعيًًة للجنًًة ممًًًًًًًًًًًًًًً   النظيف     2021لعًًب  
    غري ذلك من مسب ات عم  اللجنة  أ لوايهتب.السنوات

 الشؤون اللوجستية اخلاصة ابلدورة التاسعة واألربعني للجنة

أ تومر/تمًًًرين األ ف  14  أ تومر/تمًًًرين األ ف يو يو  اومي  11  : من يو  اإلثننيانعقاد اجللسررا  تواريخ ومواعيد
األح اث ا بنبية  مجيع ةًًًًًتعق   .خمتلطتم  أ  تعق  ممًًًًًك  يا    ةًًًًًتاعق  ا لسًًًًًبت العبمة ممًًًًًك  ا نا ًًًًًع   .2021

 ممك  ا نا ع.
  17:30يو السًًًًبعة  14:30: من السًًًًبعة وفرتة بعد الظهر؛ 12:30يو السًًًًبعة  9:30: من السًًًًبعة الفرتة الصرررياحية

 متوقيت   مب.
 األ معني للجنة ا يطب  اهتمبع ا نا ًًًًع ةًًًًيكو  متبح ب  التبةًًًًعةال   ة  Zoomمنصًًًًة  ةًًًًتسًًًًت ًًًًي  املضررريفة اجلهة 

توهيةبت املنظمة للممًًًًًب  ة المبعلة ا االهتمبعبت املنعق ة مواةًًًًًطة تطبيق  ميكن االطالع على  للممًًًًًب  ني امل عو ين.
Zoom .  للمراقبني عرب البث  املببشر على اإلنننت.أي  ب تكو    ه ال   ة متبحة  ة 

جتري   األ معني للجنة ممتوحة لألع ًًًًًبل ا اللجنة  املمًًًًًب  ني  املراقبني   ةًًًًًو  التبةًًًًًعةي   ال   ة  املشرررراركة واللغا  
 هلسبت   ه ال   ة جبميع لابت املنظمة ةاإلةببنية  اإلنكليزية  الر ةية  الصينية  العرمية  المرنسية .

ع   ا صًًًًمو ا ممًًًًب  ة   يعة املسًًًًتوى على غرا  ا حبف  ب      يح ى ال  ف األع ًًًًبل يا  املشررراركة الرفيعة املسرررتو  
   يتعني  على  ًًً ه الو ود يمالم أمًًًبنًًًة اللجنًًًة مًًً لًًًك  لوف  منًًًبصًًًًًًًًًًًًًًًًز موازيًًًةد لًًًة ةأ    زيرأ   أ  انئًًًز  زير  زير

 على قبئمة املتح ثني.من انحية املراةيف لرئي  الو     ا األ لوية  أ تومر/تمرين األ ف لكع تاعطى 6

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Guidelines_for_Participants_-_Zoom_Meetings_v.3.0_3_.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Guidelines_for_Participants_-_Zoom_Meetings_v.3.0_3_.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Guidelines_for_Participants_-_Zoom_Meetings_v.3.0_3_.pdf
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 التبةًًًًًًعةيتعني  على املمثلني ال ملومبةًًًًًًيني املعي نني ل ًًًًًًو  ال   ة  التسررررجيل للدول األعضررررا  والدول ء: األعضررررا  
ابةًًًًًًًًتة ا   لمة  http://permreps.fao.org/  األ معني للجنة أ  يقوموا ابلتسًًًًًًًًجي  عرب اإلنننت على العنوا  التب :

. 2021أ تومر/تمًًًًًًًًًرين األ ف  6احملمية املةصًًًًًًًًًصًًًًًًًًًة للممثلني ال ائمني ل ى منظمة األغ ية  الز اعة   ذلك قب   املر  
 التعليمبت املتعلقة ابلتسجي  عرب اإلنننت من املوقع اإللكن ين اوبص ابملمثلني ال ائمني. تنزي  ميكن 

نني ل و  ال   ة التبةعة  األ معني للجنة أ  يرةلوا املعي  لممب  ني  املراقبني لينباع   املصلحة أصحاب لسائر التسجيل
ابلكتبمة  عنوان بريدهم اإللكرتوين منظمتةيف   ظيمتةيف الرمسية  عنواهنيف  امسةيف الكبم   2021ةًًًًًًًًًًًًًًبتمرب/أيلوف  24قب  

 ةًًًتتبو   امط ابصًًًة للممًًًب  ة ا االهتمبع اال نا ًًًع  و   .Registration@fao.org-49CFS على العنوا  التب :
 تلقع املعلومبت السبلمة ال  ر.

تانمًًًًًًًًر اار األابب  ةًًًًًًًً حيث  األ معني للجنة التبةًًًًًًًًعةالصًًًًًًًًمحة اإللكن نية لل   ة يرهى زاي ة  :من املعلوما  للمزيد
  الواثئق  املعلومبت احمل  ثة عن ال   ة.

من السًًبدة  ابلتب  رهىيا   .  بد ني األ معني  المرصًًة إلقبمة حوا   تمبع   التبةًًعة: تتيح اللجنة  ا د  هتب ضري  الوت 
تكو   ثالث دقًبئق أ  أقً   من ذلًك   الرص على أ الةال تتعً ى مً هتًب مقت ًًًًًًًًًًًًًًبًة  مً ااالت الكرا  تقً م املنً  مني

 ةًًًًًبف أي ميبانت يلقيةب املن  مو   يارهى ييلقبل ميبانت  مسية ماسًًًًًةبة.  يطالق ب .  من غري احملب  البحثمتصًًًًًلة ابلبن  قي  
املؤمترات  شعبة ا مةمن أه  ياتحتةب للمنمجني المو يني ا  cfs@fao.org يو عنوا  الربي  اإللكن ينقب  م ل ا لسة 

التبةعة الصمحة اإللكن نية لل   ة على الوا دة من املتح ثني ا ال   ة البيبانت  العر ض  مجيع ا املنظمة.  ةو  تانمر
 األصلية .  بتةملاة  األ معني للجنة

عن  التواص  عرب  #94CFSةتة ا   بشتبم  اب @UN_CFSعرب  التواص  معنب : يرهىوسائل التواصل االجتماعي
 الصًًمحة اإللكن نيةوةًًبئ  التواصًً  االهتمبعع على ابصًًة مجمموعة أد ات  تاتبوةًًو   ةًًبئ  التواصًً  االهتمبعع.   

 . األ معني للجنةالتبةعة لل   ة 
 .CFS@fao.orgيرهى االتصبف أبمبنة اللجنة على العنوا  التب    لتوجيه أي طليا  أو استفسارا 

  

http://permreps.fao.org/
mailto:CFS49-Registration@fao.org
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/ar/
mailto:cfs@fao.org
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/ar/
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/ar/
mailto:UN_CFS@
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/social-media-toolkit
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/social-media-toolkit
mailto:CFS@fao.org
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 جدول األعمال التفصيلي

 املسائل التنظيمية -أّواًل 
  األ معني للجنة  ه  هلب الزمين   ةًًًًًًًًًًيتيف تعيني التبةًًًًًًًًًًعةةًًًًًًًًًًيجري   ي  ع ًًًًًًًًًًوية اللجنة  اعتمبد ه  ف أعمبف ال   ة 

  نة الصيبغة.ا  ع بلاأل

 واثئق املعلوما  األساسية 
 CFS 2021/49/1/Rev.1 – ه  ف األعمبف املؤقت لل   ة التبةعة  األ معني للجنة األمن الا ائع العبملع 
 CFS 2021/49/Inf.1 - ا   ف الزمين املؤقت لل   ة التبةعة  األ معني للجنة األمن الا ائع العبملع 
 CFS 2021/49/Inf.2/Rev.1 – دلي  ال   ة التبةعة  األ معني للجنة األمن الا ائع العبملع 
 CFS 2021/49/Inf.4 - الع وية 
 CFS 2021/49/2 - دلي  يع اد التقرير النةبئع لل   ة التبةعة  األ معني للجنة األمن الا ائع العبملع 

على مستو  السياسا   اوتداعياهت 2021تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  -اثنًيا
 (لإلحاطة واملناتشة) 19-ودور جلنة األمن الغذائي العاملي يف سياق جائحة كوفيد

ىقب  حىت    مل يكن العبمل على املسًًًًًًًًًًب  الصًًًًًًًًًًحيح من أه  الو بل اباللتزامبت ممنة طويلة 19- و ي هبئحة   أ  تتممًًًًًًًًًً 
حتقيق من صًًعومة ا بئحة  زادت ق   .2030لق ًًبل على ا وع  ةًًول التا ية جبميع أشًًكبلا  لوف عب  العبملية املتعلقة اب

   ه االلتزامبت ممك   بري.

 720مني مًب ينا و     أب 2021لعًًب  حًبلًة األمن الاً ائع  التاً يًة ا العًًبمل تقرير تميًً  التقً يرات الوا دة ا  ً ا العًًب     
عب  مقب نة ممليو  شًًًًًًًةا  118  ع زايدة تصًًًًًًً  يو  – 2020ا وع ا عب   ق  عبنوامليو  شًًًًًًًةا ا العبمل  811 

زايدة ق   ب أي م – 2020الصًًًًًًًًًًوف على الا ال الكبا ا عب  عن مليب  شًًًًًًًًًًةا  2.37  ببمب يقعجز  مب .  2019
 مسًًًًًًًًتوايت المقر   الا ائية الصًًًًًًًًحيةلألمنبا ال تزاف الكلمة العبلية   عب   اح   قط. غ ًًًًًًًًو  مليو  شًًًًًًًًةا ا  320

مليب ات  3عن متنب ف حوا  الا ائية الصًًًًًًحية معي ة األمنبا  جتع    ع   املسًًًًًًب اة ا ال ا مًًًًًًك  مسًًًًًًتمر  املرتمعة م
 شةا ا مجيع أحنبل العبمل.

   راي  اجللسةجم
على الصًًًًًًًمحة  ةًًًًًًًتانمًًًًًًًر ميبانهتيف يف ةابلبيبانت اليت ةًًًًًًًيلقيةب مب يلع من متح ثني أ  من  مية ا لسًًًًًًًةةًًًًًًًو  تاسًًًًًًًتة   

 اإللكن نية لواثئق ال   ة التبةعة  األ معني للجنة :
 األمني العب  لألميف املتح ة 

   ةم عو  عئي  اجملل  االقتصبدي  االهتمبع 
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  ئي   نة األمن الا ائع العبملع  

 ةاملنظمة  امل ير العب  ملنظمة األغ ية  الز اعة 

 ئي  الصن  ق ال    للتنمية الز اعية  

  التنمي ي لربانمج األغ ية العبملعامل ير 

 ئي  اللجنة التوهيةية لمريق اوربال الر يع املستوى املعين ابألمن الا ائع  التا ية  
  م ير مر ز التنمية املسًًًًًًت امة ا هبمعة  ولومبيب   لمة  ئيسًًًًًًية مع  Jeffrey D. Sachs السًًًًًًي   ةًًًًًًيلقع الرب  يسًًًًًًو 
األمن الا ائع  انع ا حبلة  تقرير عرض عنةيجري تق م   Sachsمع  الكلمة الرئيسية للرب  يسو    البيبانت اال تتبحية. 

 اإلداللمن أه  للمن  مني مع  ذلك تبو المرصًًًًًًًًًًة ةًًًًًًًًًًتا   . بتالسًًًًًًًًًًيبةًًًًًًًًًًمسًًًًًًًًًًتوى على   ت اعيبهتب 2021لعب   التا ية 
ا يطب  لجنة التؤديا للم ًًع ق م ب  ي ًًب ة يو ال    املتوقع أ   بتيةيب ات السًًيبةًًاو ااالت  مع تسًًليط ال ًًول على مب

متحر  من ا وع تقو   يًًا البلًً ا  متنميًً  اوطوا التوهيةيًًة الطوعيًًة لًً عيف  "عًًبمل املتمثلًًة ا حتقيق  ؤيتةًًبةًًًًًًًًًًًًًًعيةًًب يو 
 ."اإلعمبف املطرد للحق ا غ ال  ب  ا ةيبق األمن الا ائع الوطين

 ا هنبية ا لسًًًًًًًًًة مسًًًًًًًًًودة ةًًًًًًًًًتاعرض  لبن  االف  نة مع  الظةر مع ميبانت تلقيةب الو ود.ةًًًًًًًًًتتواصًًًًًًًًً  منبقمًًًًًًًًًة   ا ا  
 االةتنتبهبت من أه  منبقمتةب  املوا قة عليةب.

 املعلوما  األساسية ئق واث
 CFS 2021/49/3 -   على مسًًًًًًًًًًًًًًتوى   تًً اعيًًبهتًًب 2021تقرير حًًبلًًة األمن الاًً ائع  التاًً يًًة ا العًًبمل لعًًب

 مسودة االةتنتبهبت  - 19-السيبةبت  د    نة األمن الا ائع العبملع ا ةيبق هبئحة  و ي 
 CFS 2021/49/Inf.13 - األمن  ل ًًًًًًًًًًًًمب حتوي  النظيف الا ائية : تقرير حبلة األمن الا ائع  التا ية ا العبمل

 للجميع ميسو ة الكلمةصحية  أمنبا غ ائية ياتحة  الا ائع  حتسني التا ية

منتد  حول اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم  -اثلثًا
 الغذائية والتغذية

  ةيتيح 2023-2020للمنة ةاللجنة  مرانمج العم  املتع د السنوات للجنة األمن الا ائع العبملع على النحو املتواى ا 
ةاوطوا  التوهيةية الطوعية للجنة األمن الا ائع العبملع ممًًًًًًً   النظيف الا ائية  التا يةحوف اعتمبد اوطوا   ا املنت ى 

لبحث  حمًًًً  االلتزامبت السًًًًيبةًًًًية من قب  الكومبت  ا ةبت املبحنة  اجملتمع امل ين  القطبع اوبص التوهيةية   رصًًًًة 
 ميكن هل ا . 2021 رباير/شًًًًًببا  10املعتم ة ا تعزيز تنمي  اوطوا التوهيةية  منظومة األميف املتح ة من أه  مواصًًًًًلة 

ب أ  يسًًبع  ا تنمي  االلتزامبت ابلعم  املتعة    ب ا يعال    مب عن التا ية ا ةًًيبق السًًيبةًًبت الوطنية  1املنت ى أي ًً 
 املتعلقة ابلنظب  الا ائع  التا ية.

 :الا ائية  التا ية من أه  ةيجمع املنت ى مني خمتل  ا ةبت المبعلة على مستوى النظيف 

                                                           
1 http://www.fao.org/3/ml542a/ml542a.pdf 

http://www.fao.org/3/ml542a/ml542a.pdf
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 تببدف اوطط  األ كب  املتعلقة ابعتمبد اوطوا التوهيةية الطوعية؛ •
  الن يز على  يمية تمكي  اوطوا التوهيةية أداة ممي ة ا أي ي صبنعع السيبةبت  المر بل ا التنمية؛ •
  القطرية  احمللية؛ اةتكمب   ي  ميكن اةتة ا  اوطوا التوهيةية على املستوايت اإلقليمية  •
  منبقمة د   خمتل  أصحبب املصلحة  اليبت التنسيق ا تعزيز اعتمبد اوطوا التوهيةية؛ •
 منبقمة طريقة حم  التزامبت أصحبب املصلحة من أه  د ع اعتمبد اوطوا التوهيةية الطوعية  تمعيلةب ا  •

 ةيبقبت حم  دة.

 جمراي  اجللسة 

 األعمبف يو قسمني:قسيف   ا البن  من ه  ف ةيا 
 حول اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذيةمنتد   -1

 )اخلطوط التوجيهية(

 يمم    ا القسيف:
   مق مة يلقيةب السيThanawat Tiensinئي  اللجنة؛    

  أصًًًحبب املصًًًلحة ا اللجنة  مبن  يةيف ممثلع ممثلني  ممب ةًًًني من منيت ًًًيف لمتح ثني الرئيسًًًني ل م ااالت 
 األع بل؛

  األةئلة التوهيةية الوا دة أدانه. انطالق ب من  ريق اوربال   ال و مني جوبة األسئلة و من األ جلسة 

 
  ةتسبع  األةئلة التبلية على توهيا النقبش  يو هبنز أةئلة/تعليقبت ال و :

اوطوا مب  ع اإلهرالات  االةًًًًناتيجيبت امللموةًًًًة اليت تتة  ب حكومتةيف/جمموعتكيف من أه  تعزيز اعتمبد  -1
 ا املي ا ؟التوهيةية الطوعية للجنة األمن الا ائع العبملع مم   النظيف الا ائية  التا ية 

السًًيبةًًبت مني تسًًبق االتعزيز من أه  القطبعبت ة تع داملالتنسًًيق   التعب   املتوابة آلليبت شًًكبف األمب  ع  -2
 مني القطبعبت ذات الصلة ابلنظيف الا ائية  التا ية؟ ال  من تمت تةب 

  ي  ميكن حم  التزامبت أصحبب املصلحة من أه  د ع تنمي  اوطوا التوهيةية ا ةيبقبت حم  دة؟ -3

املتح ة  املنظمبت ال  لية أبي طريقة تتوقعو  أ  ت عيف  ب اوطوا التوهيةية صبنعع السيبةبت  أنمطة األميف  -4
 األارى على املستوايت المنية  الرباجمية  التمايلية؟

 

قد األمم املتحدة ، مبا يف ذلك تنفيذ عاملؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذيةالتقرير املرحلي بشرررررررررررأن متابعة  -2
 (2025-2016للعمل من أجل التغذية )

  يت من   ا القسيف:
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يق مةب ممثلو  من املنظمة  منظمة الصًًًًحة العبملية ممًًًً   التق   احملرز ا متبمعة االلتزامبت املتعة   ب  بعر  ًًًً   •
  مبب ا ذلك يع اد تنمي  عق  األميف املتح ة للعم  من أه  التا ية ا املؤمتر ال    الثبين املعين ابلتا ية  ا 

 . تنمي ه مرانمج عم  العق 

 االةتنتبهبت من أه  منبقمتةب  املوا قة عليةب. سة مسودةا هنبية ا ل ةتاعرض 

 واثئق املعلوما  األساسية 
 CFS 2021/49/4 -  مم   النظيف  اعتمبد اوطوا التوهيةية الطوعية للجنة األمن الا ائع العبملعمنت ى حوف

 م  رة ممب يمية – الا ائية  التا ية
 CFS 2021/49/5 -  مم   النظيف  التوهيةية الطوعية للجنة األمن الا ائع العبملعاعتمبد اوطوا منت ى حوف

 مسودة االةتنتبهبت - الا ائية  التا ية
 CFS 2021/49/6 -  مبب ا ذلك تنمي  عق  األميف   لتا يةاملعين ابتقرير مرحلع عن متبمعة املؤمتر ال    الثبين

  املتح ة للعم  من أه  التا ية

 CFS 2021/49/Inf.14 - الاًً ائيًًة  التوهيةيًًة الطوعيًًة للجنًًة األمن الاًً ائع العًًبملع ممًًًًًًًًًًًًًًً   النظيف اوطوا
  التا ية

 (للمناتشة) ألمم املتحدة للنظم الغذائية وآاثرها على جلنة األمن الغذائي العاملياة تمّ  -رابًعا

للجمعية  الر يع املسًًًًًًًًًًًًًتوىاالف األةًًًًًًًًًًًًًبوع نيويو ك  م ينة ا ب  عق    املقر  الا ائيةلنظيف لة األميف املتح ة ا أعقبب قم  
مصًًًًًًمتةب املنت ى   ب د   لجنة التنظر ا ااث  ب احملتملة على عم  ةًًًًًً   القم ةالعبمة لألميف املتح ة  ةًًًًًًتنبقن اللجنة نتبئج 

 .ال ي يعبجل مس ليت األمن الا ائع  التا ية األمش  ال    الكومع  ال   

ا معني االعتبب   مرائةًًًًًة  ئي   ال   ةة  ةًًًًًيسًًًًًعى ه  ف أعمبف   ه  القم  املؤمتر السًًًًًبمق للقم ة   قرا ات منبقمًًًًًبت أا  
منصًًتةب  منتجبهتب السًًيبةًًبتية  مرانمج عملةب أي  – الصًًلة احملتملة للجنة الصًًلة أ  ممًً  بل يو حتميز النقبش البن  اللجنة 

 .لقم ةاوبصة ابتبمعة ملمب يتعلق اب ا –التبمع هلب   ريق اوربال الر يع املستوىأ  / 

   راي  اجللسةجم
  اليت القرا ات رض  يع ابلتح ًًًًًًًًًري للقم ةرتبط ا تببط ب  ثيق ب يا األميف املتح ة  أح   بب  املسًًًًًًًًًؤ لنيق ما يعرض

 .املتع دة األطرا التا ية   الا ائع  ةيبةة األمن حو مة   لك  ةالقم   ةتص   عن

 ر  نقبش منبقمًًة اآل ال  املواق  ممًً   اوطوات  ي   ه ت  اليت من أه  لجنة  املمًًب  ني  المني أع ًًبل ميسًً 
 تيةسًًًيبةًًًبال بلجنة  منتجبهتالموالمة  خبصًًًوصق  يرغز األع ًًًبل  أصًًًحبب املصًًًلحة ا اللجنة ا النظر  يةب 

 .القم ةنتبئج  القرا ات املتة ة ا المع   السنوات تع دامل مرانمج عملةب  التبمع هلب  ريق اوربال الر يع املستوى  

 االةتنتبهبت من أه  منبقمتةب  املوا قة عليةب. ا هنبية ا لسة مسودة ةتاعرض 
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 واثئق املعلوما  األساسية 
 CFS 2021/49/7/Rev.1 -  قمًًة األميف املتحًً ة للنظيف الاًً ائيًًة  ااث  ًًب على  نًًة األمن الاًً ائع العًًبملع- 

 مسودة االةتنتبهبت
 CFS 2021/49/Inf.15 - قمة األميف املتح ة للنظيف الا ائية  ااث  ب على  نة األمن الا ائع العبملع 

 (الختاذ القرار) 2023-2020للفرتة املتعدد السنوا  اللجنة برانمج عمل  -خامًسا

املتع د للجنة اية     ا البن  من ه  ف األعمبف  ال ي ةًًًًًًًًًًًريأةًًًًًًًًًًًا  ئي  اللجنة  يو اةًًًًًًًًًًًتعراض تنمي  مرانمج عم  
ب    السنوات  املوا قة على أي تع يالت  ر  ية  مع األا  ا السبب  الت اعيبت على املوا د  عزل العم ؛ ية   أي  

ممًًًًً   املسًًًًًب اة مني ا نسًًًًًني  معلومبت حم  ثة عن العملية التح ًًًًًريية لو ًًًًًع اوطوا التوهيةية الطوعية للجنةتق م يو 
 ك اوطوات املقبلة ا عملية التقب ب مني السيبةبت.  مبب ا ذل متكني املرأة  المتيبت

 
 ةياقسيف   ا البن  من ه  ف األعمبف يو من ين  رعيني اثنني مهب:

 حترررديرررم القسرررررررررررم املتجررردد من برانمج العمرررل املتعررردد السرررررررررررنوا  للجنرررة األمن الغرررذائي العررراملي للفرتة -1
 )الختاذ ترار( 2020-2023

للجنة اةًًًًًًًياطلز من أع ًًًًًًًبل اللجنة  ا يطب    ا البن   النظر ا التح يث السًًًًًًًنوي للقسًًًًًًًيف املتج د من مرانمج عم  
 يتمبشى ذلك مع األحكب   ه املكتز ابلتمب   مع اجملموعة االةتمب ية.   مب أع   2023-2020املتع د السنوات للمنة 
 املعتمً   CFS 2018/45/3ة "ن الا ائع العبملع: تنمي  الرد على التقيييفتقرير "تقيييف  نة األم الوا دة ا امللحق ابل من

.  ةًًًًًًًيعرض  ئي  ربانمج العم  املتع د السًًًًًًًنواتا  ي تني لعملية البنية   الممًًًًًًً     للجنة ا ال   ة اوبمسًًًًًًًة  األ معني
  ااالهتيف.مب اإلدالل ةي عو أصحبب املصلحة ا اللجنة يو  CFS 2021/49/8اللجنة الوثيقة 

 يقرا ه.من أه  د  ةياعرض ممر ع القرا  على ا لسة العبمة  مع  منبقمة القسيف املتج   

التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيا  اخلطوط  -2
 يف سياق األمن الغذائي والتغذية )للمناتشة(

ةًًًًًًًًًًًًًيتيف عرض معلومبت حم ثة عن يع اد اوطوا التوهيةية الطوعية للجنة األمن الا ائع العبملع ممًًًًًًًًًًًًً   املسًًًًًًًًًًًًًب اة مني 
 ا نسني  متكني املرأة  المتيبت ا ةيبق األمن الا ائع  التا ية. 

 االةتنتبهبت من أه  منبقمتةب  املوا قة عليةب. ا هنبية ا لسة مسودة ةتاعرض 

 املعلوما  األساسية واثئق 
 CFS 2021/49/8 -  مرانمج العم  املتع د السًًًًًًنوات للجنة األمن الا ائع العبملع من قسًًًًًًيف املتج د الحت يث

 مبمر ع قرا ممموع ب  – 2023-2020للمنة 
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 CFS 2021/49/9 - لةطوا التوهيةية الطوعية للجنة األمن الا ائع العبملع ممًًًًً   املسًًًًًب اة املسًًًًًودة صًًًًًمر ل
 ا نسني  متكني املرأة  المتيبت ا ةيبق األمن الا ائع  التا يةمني 

 CFS 2021/49/10 -  التوهيةية الطوعية للجنة األمن الا ائع العبملع ممًًًًًً   املسًًًًًًب اة مني ا نسًًًًًًني اوطوا
 مسودة االةتنتبهبت - متكني املرأة  المتيبت ا ةيبق األمن الا ائع  التا ية

 CFS 2021/49/Inf.16 - 2021لعب   رير املرحلع السنوي للجنة األمن الا ائع العبملعالتق 

 للمناتشة() تشجيع الشياب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية -سادًسا

لجنة ممًً   تمًًجيع المًًببب على الصًًبد ة عن السًًيبةًًبت مني التقب ب ال    ا البن  من ه  ف األعمبف م اية عملية ميث  
من أه  ا تو ري  رصًًًًًًًًًة للجلسًًًًًًًًًة العبمة  ا لسًًًًًًًًًة  ه  يكمن اهل   من املمًًًًًًًًًب  ة  العم  ا الز اعة  النظيف الا ائية. 

ذات الصلة لتقرير  ريق اوربال الر يع املستوى مم   "تمجيع المببب على املمب  ة  العم  ا بتية منبقمة النتبئج السيبة
  ًًًًًًًًع توصًًًًًًًًيبت اللجنة ا جمبف  عن الق ًًًًًًًًباي اليت ةًًًًًًًًيتيف تنب هلب  خبصًًًًًًًًوصنظيف الا ائية"   يعطبل توهيةبت الز اعة  ال

   ا املو وع. السيبةبت مم  

   راي  اجللسةجم
 قسمني مهب: ةياقسيف   ا البن  من ه  ف األعمبف يو

  1القسم 
   ةيق   السيMartin Cole     مريق  تقرير الالتبمع للجنة الر يع املستوىئي  اللجنة التوهيةية لمريق اوربال. 

   ًةعرض السًي تة Hannah Wittman  قبئ ة المريق املسًؤ ف عن املمًر ع التبمع لمريق اوربال الر يع املسًتوى  
مع الن يز موهًًا اًًبص على   تقرير  ريق اوربال املنبثقًًة عن التوصًًًًًًًًًًًًًًيًًبت الرئيسًًًًًًًًًًًًًًيًًة نتًًبئج الحملًًة عًًبمًًة عن 
 لجنة.ال الصبد ة عنلتقب ب مني السيبةبت املقبلة لعملية العلى  االنعكبةبت

  2القسم 
األةًًًًئلة  انطالق  منمًًًًجع املن  مو  على يم ال ا ائةيف يا   نتبئج التقرير.  عنملن  مني لطرو األةًًًًئلة أمب  اةًًًًتتبو المرصًًًًة 

 التبلية: التوهيةية

الصًًًًًًبد ة عن سًًًًًًيبةًًًًًًبت المني تقب ب الأ  تتنب هلب عملية  يتعنيذات األ لوية اليت  اجملبالت السًًًًًًيبةًًًًًًبتيةمب  ع  -1
 لجنة؟ال

  التا ية؟ممب  ة المببب ا عملية صنع القرا ات املتعلقة ابألمن الا ائع أ  تعزز للجنة ي  ميكن   -2

ميكن  على املمًًًب  ة  العم  ا الز اعة  النظيف الا ائيةالمًًًببب تمًًًجيع م متصًًًلةمببد ات  اربات  ة    نبك أي -3
 ؟للجنة أ  تستمي  منةب

 االةتنتبهبت من أه  منبقمتةب  املوا قة عليةب. ا هنبية ا لسة مسودة ةتاعرض 
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 واثئق املعلوما  األساسية 
 CFS 2021/49/11 -  مسًًًًًًًًًًًًًًودة  –تمًًًًًًًًًًًًًًجيع المًًًًًًًًًًًًًًببب على املمًًًًًًًًًًًًًًب  ة  العم  ا الز اعة  النظيف الا ائية

 االةتنتبهبت
 CFS 2021/49/Inf.17 -  تمًًًجيع المًًًببب على املمًًًب  ة   ممًًً   2021ة  ريق اوربال الر يع املسًًًتوىتقرير

 . العم  ا الز اعة  النظيف الا ائية

 بشرررأن تغ: املناا وامليا  رصرررد توصررريا  جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال السرررياسرررا  -سابًعا
 للمناتشة()

ب ا اليت تطًًبف تاري املنًًبو  نًً  ة امليًًبه من مني أاطر التةًً يًً ات عًً   يا  ب اًًبصًًًًًًًًًًًًًًً  ألمن الاًً ائع  التاًً يًًة  يتطلبًًب  ا تمًًبمًً 
  تمرض  ًًًًاوط ب شًًًً ي ة على التنوع البيولوهع  النمة  البيئة عال ة على ذلك   إ  النظيف الا ائية   اةًًًًتجبابت منبةًًًًبة. 

 مجب ا املبئة من ي 37  21 نسًًًًًبة تنا و مني ا املبئة من موا د امليبه الع مة  70املسًًًًًؤ لة عن اةًًًًًتةالك أ ثر من   ع 
 انبعباثت غبزات االحتببس الرا ي.

عن  تنيالصبد   السيبةيتني نيتوصيتال  األ معني للجنة  اعتمبدالتبةعة  ةيقي يف   ا ال ث ألغراض الرص   االف ال   ة 
 تنياملعتم   الا ائع  التا ية""امليبه من أه  األمن مم   "األمن الا ائع  تاري املنبو"   اللجنة ا جمبف السيبةبت مم   

 يسًًًًًًتن    ا ال ث يو التجب ب  املمب ةًًًًًًبت ا ي ة املوث قة اليت ا ًًًًًًطلعت  ب  على التوا .  2015  2012ا عبمع 
منبقمة ألصحبب   ةيمك ن يهرال   بتني التوصيتني  تطبيقةمبحيث اةتة ا   جمموعة  اةعة من أصحبب املصلحة من

 ةالوطني املسًًتوايتالسًًيبةًًبت على  ا جمبف التوصًًيتني السًًيبةًًيتنيةًًتسًًب يف ا  صًً  التق   ا تنمي   املتع دين املصًًلحة
 مسًًًًًًًًًًًًًًبمهة اطية من خمتل  أصًًًًًًًًًًًًًًحبب مصًًًًًًًًًًًًًًلحة   يرد موهز عنةب ا الوثيقة 30   دت حوا   .ة العبملي ة اإلقليمي

CFS 2021/49/Inf.18 " وهز م: السًًيبةًًبت ممًً   تاري املنبو  امليبه صًً  توصًًيبت  نة األمن الا ائع العبملع ا جمبف
الصمحة  ميكن االطالع على مجيع املسبمهبت اوطية الوا دة من أصحبب املصلحة على  ."مسبمهبت أصحبب املصلحة

 . األ معني للجنةالتبةعة اإللكن نية لل   ة 
ب  حتقيق التق   حنو ا حمز ةًًيبةًًبت اللجنة  لنتبئجلتطبيق احملتم   يمية مسًًبمهة ا  مرصًًة للتمكري اال ةًًيتيح ال ث أي ًً 

أ  ا  التنمية املسًًًًًًًًًت امة ا ةًًًًًًًًًيبق متبمعة قم ة النظيف الا ائية   اطة العم  املتعلقة ابملنبو   عق  األميف املتح ة للعم  
 املست امة   اتمبقيبت  يو الثالث.من أه  أ  ا  التنمية 

   راي  اجللسةجم

 ثالثة أقسب   ئيسية:  ه ا لسة  تت م ن
د على النامط مني امليبه  املنبو  األمن الا ائع  التا ية   البهة يو موالمة أ ثق مني مًًًًًًًًًًًًًً   ت ة ئيسًًًًًًًًًًًًًًي  لمة -1

 ةيبةبت امليبه  املنبو  األمن الا ائع  التا ية.

لجنة  مبب الممثلني  ممب ةًني خمتب ين من مني أصًحبب املصًلحة ا يت ل  من  لمريق من اوربال رميسً   ي يره  نقبش -2
   النتبئج املواهةةللتح ايت  بابصًًًًًًًًًً  ا تمبم ب النقبش و  يةًًًًًًًًًً  ا ذلك ممثلو األع ًًًًًًًًًًبل  اربال األميف املتح ة. 

http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/social-media-toolkit
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/social-media-toolkit
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/social-media-toolkit
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ميكن  للطريقة اليت      لكجنبو النتبئجا ةأ  من املتوقع أ  تسًًًب يف   ت   املمب ةًًًبت ا ي ة اليت ةًًًبمهقةاحملق  
من ا ةبت من أ  ي عموا ممك  أ    ا ةود اليت تب هلب الكومبت  غري ب اللجنة ألصحبب املصلحة ا  ب 

 .ا جمبف السيبةبتلجنة لبتني التوصيتني احمل دتني هلأ رب اعتمبد تعزيز أه  

 ألةئلة  األهومة مع املمب  ني.من اهلسة ممتوحة  -3
 االةتنتبهبت من أه  منبقمتةب  املوا قة عليةب. ا هنبية ا لسة مسودة ةتاعرض 

 واثئق املعلوما  األساسية 
 CFS 2021/49/12 -  صًً  توصًًيبت  نة األمن الا ائع العبملع ا جمبف السًًيبةًًبت ممًً   تاري املنبو  امليبه 

 مسودة االةتنتبهبت –
 CFS 2021/49/Inf.18 -  األمن الا ائع العبملع ا جمبف السًًًًيبةًًًًبت ممًًًً   تاري املنبو  صًًًً  توصًًًًيبت  نة

 مسبمهبت أصحبب املصلحةوهز م:  امليبه
 CFS 2021/49/Inf.19 -  توصًًًًًًيبت  نة األمن الا ائع العبملع ا جمبف السًًًًًًيبةًًًًًًبت ممًًًًًً   األمن الا ائع

 2012ب اللجنة ا د  هتب التبةعة  الثالثني ا عب  اليت أقرهت  تاري املنبو  
 CFS 2021/49/Inf.20 -  توصيبت  نة األمن الا ائع العبملع ا جمبف السيبةبت مم   املبل من أه  األمن

 2015ب اللجنة ا د  هتب الثبنية  األ معني ا عب  اليت أقرهت  الا ائع  التا ية

 حدث خاص ألمانة جلنة األمن الغذائي العاملي
ال    الثبلث عمًًًًًًًر األميف املتح ة    ني  أ هلمب االحتمبف ميو  حتقيق اللجنة يو  نيأمأةًًًًًًًةب ن يترمع   ه ا لسًًًًًًًة اليت 

بت  يو ياتمبق يئبت  ةتجبمة؛  اثنيةمب  النظر ا طريقة ا التعبا منةب 19-   ابصة ا ةيبق هبئحة  و ي ةللمرأة الريمي
 التاً يًة   أمهيتةًب ابلنسًًًًًًًًًًًًًًبًة يو اللجنًة  منتجًبهتب حتويً  النظيف الاً ائيًة من أهً  األمن الاً ائع يو بهًة الًالثالث يو 

 السيبةبتية املتنوعة.

   راي  اجللسةجم

 دتيقة( 60القسم األول  االحتفال ابليوم الدويل للمرأة الريفية )
 .ميو  األميف املتح ة ال    الثبلث عمر للمرأة الريميةعن احتمبف  ةةيكو  ا زل األ ف من ال ث اوبص عبب  

  ممًً   هل ا البن    هةة  اعيةةمصًًمتا ال    للتنمية الز اعية مالحظبت موهزة من أح   بب  مسًًؤ   الصًًن  ق
 19- بئحة  و ي   مبب ا ذلك اطوات التصًًً ي الريميةاألغ ية الريميبت  اجملتمعبت  بتجملنت   دعيف الصًًًن  ق

 املنت جًًبت الريميًًبت ًً ه  ا صًًًًًًًًًًًًًًمو  الصًًًًًًًًًًًًًًمود التاًً يًًة  القًً  ة على األمن الاًً ائع    تعزيز منةًًب التعًًبا 
 .الريمية  اجملتمعبت

 .مالحظبت  ئيسية من مزا عة  يمية 
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  املرتبطة تسليط ال ول على الق باي ذات الصلة ابلسيبةبتلهومة مني الو ود  ال يو  األةئلة   من األهلسة 
اليت لتة ي ات املستقبلية ل التص ي  19- و ي التعبا من   من أه  على الصموداملزا عبت الريميبت ق  ة مبنبل 

 ألمن الا ائع  التا ية.تعن ةن  على صعي ي ا

 دتيقة( 120)وجلنة األمن الغذائي العاملي  منظورا  عن أوجه التآزر والفرص ا  ريو الثالث ياتفات القسم الثاين 

اليت عاق ت ا املؤمتر السبمق لقمة األميف املتح ة  2يو متبمعة املبئ ة املست يرة الوزا ية  ا ا زل من ال ث اوبص  ية  
 معم ق نقبشللنظيف الا ائية  اليت هرى  يةب تسًًًًًًًليط ال ًًًًًًًول على الر امط القبئمة مني اتمبقيبت  يو ة عرب ب .  ةًًًًًًًيتةللا 

ر االةتجبمة للحبهة    الطريقة اليت تعتز   ب اتمبقيبت  يو الثالث    يمية ا تببطةب مق باي األمن الا ائع مم   ي يره ميس  
ب  يتطر ق النقبشةًً  يو حتوي   تطوير النظيف الا ائية.  اوطوا  أيية ةبت منتجبهتب السًًيبةًًة االتمبقيبت ابللجنة صًًليو أي ًً 

الا ائع ممًًًًًًً   الو مة املسًًًًًًًؤ لة ليبزة األ ا ًًًًًًًع  مصًًًًًًًبي  األمسبك  الابابت ا ةًًًًًًًيبق األمن للجنة التوهيةية الطوعية 
الناةج الز اعية ممًًً    التوصًًًيبت ا جمبف السًًًيبةًًًبت   اوطوا التوهيةية الطوعية ممًًً   النظيف الا ائية  التا ية    الوطين

عق  تا ةًًًًً   اليت الصًًًًًلة ابملو ًًًًًوعذات  ةالقبدمالثالثة األطرا   ات  ا ةًًًًًيبق مؤمتر اإليكولوهية  غري ب من الناةج املبتكرة
 مب ةًًيسًًعى ال ث يو حت ي  جمبالت التوز   المرص املمكنة   .ال   ة التبةًًعة  األ معني للجنة من انعقبد  هيزة نة مع  

 األ ثر  مبلة لتعزيز ال عيف املتببدف  التعب   من أه  حتقيق التنمية املسًًًت امة  األمن الا ائع  التنوع البيولوهع على  ها 
 ابص. 

 ةًًًيمة   المًًًق الر يع املسًًًتوى من  ال ًًًيو  امل عوين.  املتح ثني يجري تق م ةًًً ا لسًًًة  ه اللجنة أمني  سًًًتة   ي ةًًً
الكلمبت الرئيسًًية املمًًة   ةًًياربز أ ها التوز  أ  جمبالت التعب   القبئمة  املسًًتج ة.  ةًًيعقز ذلك نقبش للةربال ي يره 

ر ي النظيف الا ائع/ األمن ممًًًًً    بتمبقيبت اوبصًًًًًة يطب  االمن     ًًًًًي   صًًًًً  الق ًًًًًباي الرئيسًًًًًية ا   ياطلز ميسًًًًً 
 ب منتجبهتاللجنة  مع   مب مينةب عملةيف أ ها التوز  مني االتمبقيبت الثالث  ا  ي  يعك سًًتو ًًح منةيف  يةًً    ئيةالا ا

 .  ةيتبع ذلك نقبش ممتوو.ابصة ا ةيبق التح ري ملؤمترات األطرا  املقبلة السيبةبتية
  يف: الر يع املستوى النقبش األشةبص امل عو   يو املمب  ة ا 

   السيIbrahim Thiaw  األميف املتح ة ملكب حة التصحرألمني التنمي ي التمبقية ا. 

  السي ةElizabeth Mrema  تمبقية التنو ع البيولوهعال ةالتنمي ي ةاألمين. 

  السي ةPatricia Espinosaالتنمي ية التمبقية األميف املتح ة اإلطب ية مم   تاري املنبو. ة  األمين 

  ال  تو ةInger Andersen    امل يرة التنمي ية لربانمج األميف املتح ة للبيئة   ئيسة  ريق مةب  األميف املتح ة. 

   ةعبدة السيFranz Perrez.السمري  املكتز الم  ا  للبيئة ا ةويسرا   

    عن  ثز ابتمبقية األميف املتح ة للتنوع البيولوهع:  يعو املستوى معنيو ثالثة ممثلني قطريني 

o .معب  السي ة ايمسني  ؤاد   زيرة البيئة ا مجةو ية مصر العرمية 

                                                           
الا ائية  اتمبقيبت  يو مم   التنوع البيولوهع  تاري املنبو  يفاملبئ ة املست يرة الوزا ية مم   قمة األميف املتح ة للنظال ث اوبص حوف أنظر الرامط يو   2

 https://vimeo.com/user145891411/download/583392734/aa41258a85 يوليو/متوز  املؤمتر السبمق للقمة : 28 التصح ر ة

https://vimeo.com/user145891411/download/583392734/aa41258a85
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o   الرئيسًًًب  املمًًًب  ب  جملموعة العم  املمتوحة الع ًًًوية املعنية مو ًًًع يطب  عبملع للتنوع البيولوهع مب مع  عب
2020: 

   السًًًًًًًيBasile van Havre امل ير العب  لمًًًًًًًؤ   ةًًًًًًًيبةًًًًًًًبت التنوع البيولوهع  المًًًًًًًرا بت ذات  
 الصلة  البيئة  تاري املنبو   ن ا 

   السيFrancis Ogwalاهليئة الوطنية إلدا ة البيئة  أ غن ا   

 ممث  عن منظمة منظومة ا مبعة االةتمب ية للبحوث الز اعية ال  لية 

 ل ا منظمة األغ ية  الز اعةال  تو ة أمسةب  الواا   ئيسة العلمب 

 

 واثئق املعلوما  األساسية 
 CFS 2021/49/Inf.22 – 19-لمريق اوربال الر يع املستوى مم    و ي    قة ق باي. 

 CFS 2021/49/Inf.18 –  صًًً  توصًًًيبت  نة األمن الا ائع العبملع ا جمبف السًًًيبةًًًبت ممًًً   تاري املنبو 
 املصلحةمسبمهبت أصحبب وهز م:  امليبه

 املسائل األخر  -ااثمنً 
تق م أع ًًبل مكتز ةًًيجري انتةبب  ئي  ه ي  للجنة   مب ةًًيجري    ا البن  من ه  ف األعمبف  النظر ااالف 

ب  ةًتانبقن. اللجنة  األع ًبل املنب مني الابذ قرا    ا المً   العبمة اومسًني املزمع عق  ب  ل   ةابالنتيببت اوبصًة  أي ً 
ةًًًًًًتاتبو نسًًًًًًن يلكن نية من ة .  ةًًًًًًياعتم  التقرير النةبئع لل   ة التبةًًًًًًعة  األ معني للجنة2022ا أ تومر/تمًًًًًًرين األ ف 

  .2021تمرين األ ف /أ تومر 14اومي  يو  مع  الظةر  نة  قت مبكر من ا  مصو ة مسبقةالتقرير النةبئع 

 لدورة التاسعة واألربعني للجنةخالل امالحظة بشأن األحداث اجلانيية 
أصًًًحبب املصًًًلحة  رصًًًة لتسًًًليط ةًًًبئر  منح المًًًر بل   التبةًًًعة  األ معني للجنة  العبمة ال   ة اةًًًتكمبف يثرال من أه  

مًًًًًًًك  ا اليو   مأح اث  3 - معة األاي  األح اث  هبنبي ب ا نا ًًًًًًًي ب على م ا   12لجنة الال ًًًًًًًول على عملةيف  ةًًًًًًًتنظيف 
املسًًبمهبت ا بنبية اليت يتيف ااتيب  ب من مني  األح اث  ينظ يف أصًًحبب املصًًلحة ا اللجنةاةًًناحة الا ال.    االفتواز  م

الصمحة اإللكن نية   بم   ميع األح اث ا بنبية ا الوقت املنبةز علىزمين  ه  ف  ةيتبو لجنة. الاليت تلقب ب  ئي  
الكتبمة يو رهى   يا    ة التبةًًًًًعة  األ معني للجنةاألح اث ا بنبية لل الةًًًًًتمسًًًًًب  عنل  .  األ معني للجنةالتبةًًًًًعة لل   ة 
 .events@fao.org-side-CFS :على العنوا  التب لجنة الأمبنة 

http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/social-media-toolkit
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/social-media-toolkit
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/social-media-toolkit
mailto:CFS-side-events@fao.org

