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 املؤمتر
 لثالثة واألربعوناالدورة 

 2023يوليو/متوز  1-7

 تقرير الدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

 (2021أكتوبر/تشرين األول  11-14)
 

 املوجز
)اللجنة( يف دورهتا التاسعععععععععععععععة واألر عا عنا ة االس واملجات    االسععععععععععععععتنتا ا  تلفت جلنة األمن الغذائي العاملي 

  والتوصيا  الصادرة عنها.

 املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس
 لفت عنا ته  شكل خاص    ما  لي: ّن االس مدعّو     قتار االستنتا ا  والتوصيا  الصادرة عن اللجنة، وت  

 تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل القلق البالغ الذي  سعععععععععععععاوردا مليار األعداد املشعععععععععععععار  ليها يف  (أ)

 مليون شعععععععع  ( الذ ن قد  سععععععععتمتون يف املعا ة من اجلوع  660، والعدد املتزا د لألشعععععععع اص )2021لعام 

 -طار األمن الغذائي العاملي الدائمة اليت ت 19- تاء أسععععععبا، منها، تداعيا   ائية  و يد 2030يف عام 
 ؛10الفقتة 

 شعععععععععان النظة الغذائية والتغذ ة يف املسعععععععععاعدة على تنفيذ االلتزاما   اخلطوط التوجيهية الطوعيةومسعععععععععا ة  (،)
ابلعمل املتعّهد هبا يف  عالن روما  شععععععان التغذ ة الصععععععادر عن املجات الدو  الغاي املع  ابلتغذ ة، يف سععععععيا  

 شععععععان النظة الغذائية ملتعلقة  نظة األغذ ة والتغذ ة، وأ ية اخلطوط التو يهية الطوعية السععععععياسععععععا  الوطنية ا
 ؛16و 15الفقتاتن  -"مجات القّمة  شان التغذ ة من أ ل النمو"، املزمع عقده  والتغذ ة يف ضوء
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، التابع هلاو ت ق اخلرباء الت يع املسععععععععععععععتو   واآلاثر احملتملة لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية على اللجنة (ج)
وقتار اللجنة القيام ابملز د من التيليل والنظت يف اخلطوا  القادمة داخل املكتب، ابلتشععععععععععععععاور مع سععععععععععععععائت 

 ؛18الفقتة  -األعضاء وااموعة االستشار ة واملشار ا اآلخت ن
مبا يف ذلك ، 2023-2020للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة  السنننوا  برانمج العمل املتعددوحتد ث  (د)

على النظة الغذائية والزراعة والتغذ ة يف مجيع متاملل  19-  الء العنا ة الوا بة لتاثريا   ائية  و يد طلب
 ؛19الفقتة  -تنفيذ مسارا  العمل املتفق عليها يف  ت مج العمل املتعدد السنوا 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشنننننننون املسننننننناواةوعمل اللجنة من أ ل  عداد  (ه)
ياة األمن الغذائي والتغذية ، ومد  أ ية الطا ع املتعدد بني اجلنسنننننننننننني ومتلني املرأة والفتيا  يف سننننننننننن

ح يف عملية  عداد اخلطوط أصععيا، املصععلية الذي تتسععة  ه املشععاورا ،  وصععفه طت قة لتعز ز امللكية والنجا 
 ؛20الفقتة  -التو يهية الطوعية

 عنوان "تشععجيع الشععبا، على املشععار ة والعمل يف الزراعة والنظة  الذي أعّده فريق اخلرباء 16والتقرير رقم  (و)
 الغذائية"، ومد  أ يته يف  عداد جمموعة متفق عليها من توصعععععععيا  اللجنة  شعععععععان السعععععععياسعععععععا ، لعتضعععععععها 

 -2022ليها يف دورهتا اخلمسعععععععا املزمع عقددا يف أ تو تاتشعععععععت ن األور للموا قة عه اللجنة من مثّ على دذ
 ؛23الفقتة 

املؤمتر السادس والعشرين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة وتشجيع اللجنة جلميع األطتاف املشار ة يف  (ز)
على   تاز دور الزراعة يف تغري املناخ، مبا يف ذلك  حول تغري املناخ )مؤمتر األطراف السننننادس والعشننننرون(

التمو ل اخلاص ابلتكيف مع املناخ، واالستفادة من توصيا  اللجنة يف جمار السياسا  عند تقدمي تعّهدا  
  -ابلعمل املناخي من شععععععععععا ا أن تعزز تنفيذ املمارسععععععععععا  الزراعية املسععععععععععتدامة من أ ل حتقيق األمن الغذائي

 ؛27الفقتة 
، ومكتب Gabriel Ferrero y de Loma-Osorioللجنة، سععععععععععععععادة السعععععععععععععفري  رئيس جديدت ا، وان (ح)

 .2023 2021 د د، للفرتة 

 عناية املؤمتر تستدعياملسائل اليت 
   ّن املجات مدعّو     قتار االستنتا ا  والتوصيا  الصادرة عن اللجنة، وتلفت عنا ته  شكل خاص    ما  لي:

 الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشننننننننننون النظم الغذائية والتغذية التوجيهية للخطوططلب الرتو ج  (أ)
واعتماددا  اداة مفيدة يف أ دي صععععانعي السععععياسععععا  والشععععت اء يف التنمية من أ ل تعز ز االتسععععا  يف جمار 

 - ةالسععععععياسععععععا  والتصععععععدي لتشععععععّتت السععععععياسععععععا  عرب اتلف القطاعا  املجثّتة على النظة الغذائية والتغذ
 ؛15و 13الفقتاتن 

الو اء  على ، مبا يف ذلك املنظمةمقاردا يف رومااملو هة للو اال  الغالث اليت تو د  الشععععععععععععععد دةوالدعوة  (،)
،  ّما من خالر مسععا ا  نقد ة تقاسم تلاليف ميزانية أمانة اللجنة ابلتساويابتفاقها الشععفهي من أ ل 
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والتزامها املشععععععرتا لاه اللجنة من خالر التعاون الفعار  ا  أو عينية، وذلك للّداللة على ملكّيتها املشععععععرت ة
 ؛19الفقتة  -تلك الو اال  

والقتار القاضي أبن تقوم جمموعة العمل املفتوملة العضو ة املعنية ابملساواة  ا اجلنسا واكا املتأة والفتيا   (ج)
بني  ائي العاملي بشننننون املسنننناواةاخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذمبواصعععععلة العمل على  عداد 

هبدف عتضععععععععععععها على اللجنة لكي  اجلنسنننننننننني ومتلني املرأة والفتيا  يف سنننننننننياة األمن الغذائي والتغذية
 ؛20الفقتة  -2022عليها خالر دورهتا اخلمسا املزمع عقددا يف أ تو تاتشت ن األور  تصاد 

تشنننجيع الشننن ا  والقتار أبن  تة عتض جمموعة متفق عليها من توصعععيا  اللجنة  شعععان السعععياسعععا  ملور  (د)
، على اللجنة للموا قة عليها يف دورهتا اخلمسععععععععا املزمع على املشنننننناركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية

 ؛23الفقتة  - 2022عقددا يف أ تو تاتشت ن األور 
، توصنننننيا  اللجنة يف لال السنننننياسنننننا  بشنننننون تغري املناخ واملياهلوالتعّهد  بذر  هود  ضععععععا ية للرتو ج  (ه)

واست دامها وتعميمها وتطبيقها  شكل منهجي أ غت وعلى نطا  أوسع  كغري، وغريدا من منتجا  اللجنة 
اليت هتدد األمن الغذائي  ذا  الصعععععععلة يف جمار السعععععععياسعععععععا ،  ادوا  ملعاجلة قضعععععععا  تغري املناخ وندرة املياه

 .27الفقتة  -والتغذ ة

 

  اإلجراءا  املقرتح اختاذها من جانب اجمللس واملؤمتر
  واألر عا للجنة األمن الغذائي العاملي.صادقة على تقت ت الدورة التاسعة  ّن االس واملجات مدعّوان    امل

 

   :ميكن تو يه أي استفسارا   شان مضمون دذه الوثيقة 
 Christopher Hegadornالسيد 

 أما جلنة األمن الغذائي العاملي
 Christopher.Hegadorn@fao.orgا الرب د اإللكرتوي:  +39 06570 51015اهلاتف: 
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 لجنة األمن الغذائي العالمي

 واألربعون التاسعةالدورة 
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2021 تشرين األول/أكتوبر 11-14

 التقرير

 

 المسائل التنظيمية - أّولا 

األول  أكتوبر/تشرين 14 إىل 11 العاملي )اللجنة( دورهتا التاسعة واألربعني خالل الفرتة منعقدت جلنة األمن الغذائي  -1
من أعضككككا   122وحضككككرها مندوبو  من ( Zoom)باسككككت داص من ككككة  وقد انعقدت هذه الدورة بشكككككرت ايرتا ككككي .2021

 من غري الدول األعضا  ييها، وممثلو  عن: 9اللجنة و

 من وكاالت األمم املتحدة وأجهزهتا؛ 16
 1من منظمات اجملتمع املدين؛ 121و
 من منظمات البحوث الزراعية الدولية؛ 2و
 من املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية؛ 2و
 ؛2من احتادات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية اخلاصة 53و
 من املراقبني. 26و

 وميكن االطالع على القائمة الكاملة باألعضكككككككا  واملشكككككككاركني واملراقبني نواب للوزرا . 7ووزرا   10ومت تسكككككككجيرت  -2
 CFS 2021/49/Inf.5 (/http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs49/ar.)  من الوثيقة

                                                           
من منظمات اجملتمع املدين حتت مظلة  119ويشكككمرت هذا العدد  قامت آلية اجملتمع املدين والشكككعوب األصكككلية بتيسكككري مشكككاركة منظمات اجملتمع املدين.  1

 .آلية اجملتمع املدين
 من الشركات حتت مظلة آلية القطاع اخلاص. 50يشمرت هذا العدد   2
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 العضككككككككككككككويكة   اللجنكة؛ -جكدول أعمكال الكدورة؛ واملريق بكا   -ويتضككككككككككككككمن التقرير املريقكات التكاليكة: املريق أل   -3
 القائمة بالوثائق.  -واملريق جيم 

من دسككككككتور  2من املادة  9و 8وُأحيطت اللجنة علًما بأّ  االحتاد األورويب يشككككككاره   هذه الدورة طبًقا للفقرتني  -4
 املنظمة.

 تايلند.من ، Thanawat Tiensinوقد ايتتح الدورة رئيس اللجنة، السيد  -5
 واجلككدول الزمين املؤقت.املؤقت واعتمدت اللجنة جدول األعمككال  -6
ال كككككني و  السكككككودا و  زميبابويو  لربازيرتوا األرجنتنيو  وعّينت اللجنة جلنة صكككككياغة مؤلفة من كرتا من االحتاد الروسكككككي -7
كرئيس للجنة )كندا(   Maarten de Grootالسكككككيد هولندا إ كككككاية إىل وهندوراس و نيوزيلندا و  كنداو كابو يريدي و يرنسكككككا و 

 ال ياغة.

 وتداعياته 2021تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام  -ثانياا
 على مستوى السياسات ودور لجنة األمن الغذائي العالمي

 19-في سياق جائحة كوفيد
 ، األمككني الككعكككككككاص لكك مككم املككتككحكككككككدة؛ António Guterresأدىل بككبككيكككككككانكككككككات ايككتككتكككككككاحككيكككككككة ككككككككرت مككن السكككككككككككككككيكككككككد  -8

 ، Thanawat Tiensin، رئيس اجمللس االقت كككككككادي واالجتماعي؛ والسكككككككيد Collen Vixen Kelapileوسكككككككعادة السكككككككيد 

 ، Gilbert Houngboشككككو دونيو، املدير العاص ملنظمة األغذية والزراعة؛ والسككككيد  دكتوررئيس جلنة األمن الغذائي العاملي؛ وال

 ، املكككدير التنفيكككذي لربنكككاما األغكككذيكككة العكككاملي؛ David Beasleyرئيس ال كككككككككككككنكككدوا الكككدو  للتنميكككة الزراعيكككة؛ والسكككككككككككككيكككد 

، رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلربا  الرييع املسككتوا املعين باألمن الغذائي والتغذية. وميكن االطالع Martin Coleوالسككيد 
 عككككرو ككككككككككككككككككككة لككككغككككر  اإلحكككككككاطكككككككة عككككلككككى الككككعككككنككككوا  الككككتكككككككا :عككككلككككى هكككككككذه الككككبككككيكككككككانكككككككات  كككككككككككككككككمككككن وثكككككككائككككق الككككلككككجككككنكككككككة املكككك

https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs49/documents/ar 

 مركز التنمية املسككتدامة، مدير Jeffrey D. Sachsة ألقاها الربوييسككور وتلت هذه البيانات االيتتاحية كلمة رئيسككيّ  -9
، Maximo Toreroقدمه السككككككيد  2021عن تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية   العامل لعاص  وعر      جامعة كولومبيا

 رئيس اخلربا  االقت اديني   املنظمة.

 اللجنة:  وإ    -10
األمم املتحدة للطفولة وبرناما رّحبت بالتعاو  القائم بني املنظمة وال ككككككككككككككندوا الدو  للتنمية الزراعية ومنظمة  (أ)

 ؛2021تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية   العامل لعاص األغذية العاملي ومنظمة ال حة العاملية   إعداد 
 وأعربت عّما يساورها من قلق بالغ حيال ما يلي: (ب)

، أي بزيادة بقرابة 2020مليو  شككككككككك ا الذين عانوا من اجلوع   عاص  811إىل  720العدد املقدر بنحو  (1)
 ؛2019مليو  ش ا قياًسا إىل عاص  161

https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs49/documents/ar


3 CFS 49 Report 

مليو  شكككك ا  660والبالغ عددهم  2030واألشكككك اص الذين قد يسككككتمرو    املعاناة من اجلوع   عاص  (2)
الدائمة اليت تطال األمن الغذائي العاملي، ما ميثرت عدًدا  19-جرا  أسككككككككباب منها، تداعيات جائحة كوييد

 مليو  ش ا مقارنة بسيناريو مل تتفش ييه اجلائحة؛  30 رت إىل إ ايًيا من األش اص ي

 مليار شكككككككككككك ا الذين تعذر عليهم اي ككككككككككككول على ما يكفي 2.37واألشكككككككككككك اص املقدر عددهم بقرابة  (3)
 مليو  ش ا   عاص واحد يحسب؛ 320، ما ميثرت زيادة قدرها 2020من األغذية   عاص 

ليس مبقدورهم حتّمرت كلفة منط غذائي شككككككككككككك ا، الذين مليارات  3واألشككككككككككككك اص املقدر عددهم  وا   (4)
 صحي وما يرتبط بذلك من ارتفاع مستويات انعداص األمن الغذائي املعتدل أو الشديد؛

مليو  طفرت(  149.2أعمارهم عن سكككككككككن اخلامسكككككككككة الذين يعانو  من التقّزص ) وماليني األطفال الذين تقرتّ  (5)
 (؛ماليني طفرت 38.9) ( أو الوز  الزائدماليني طفرت 45.4اهلزال ) أو

وتزايد اتساع الفجوة بني اجلنسني   ما يتعلق بانتشار انعداص األمن الغذائي املعتدل أو الشديد   السنة  (6)
 .19-اليت شهدت تفشي جائحة كوييد

د على أنه من الضككككككككككروري إحداث حتّول   النظم الغذائية ملعاجلة مشكككككككككككلة اللجنة علًما بأ  التقرير يؤكّ  خذتوأ -11
إىل اعتماد هنا نُظمي وشامرت إزا  اللجنة  األش اص الذين يتعذر عليهم حتمرت كلفة أمناط غذائية صحية. ودعت ماليني

سككقة، وحسككبما هو مالئم وبالتماشككي مع السككياقات والقدرات عت على القياص بذلك بطريقة متّ حتّول النظم الغذائية، وشككجّ 
 الوطنية ورهًنا هبا.

 علًما بالتعليقات التالية اليت أُبديت خالل اجللسة العامة: خذتوأ -12

 الدعوة إىل التضامن العاملي وتعددية األطراف والتعاو  باعتبارها أعظم األصول اليت ميتلكها العامل إلعادته (أ)
 من أهداف التنمية املستدامة؛ 2إىل املسار ال حيح لتحقيق اهلدف 

قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية لتعزيز اجلهود اهلادية  و ككككككككككككككرورة االسككككككككككككككتفادة من الزخم الناشكككككككككككككك  عن (ب)
 على انعداص األمن الغذائي وسو  التغذية؛ القضا  إىل

و ككككككككرورة الرتكيز على العالقة القائمة بني النظم الغذائية املتكاملة واألمن الغذائي والفقر وانعداص املسككككككككاواة  (ج)
ة، وعلى دور املرأة والشباب، والبيانات لتعظيم أثر اإلجرا ات والتجارة وتغري املناخ واملياه والزراعة املستدام

 عرب أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر كاية؛ املت ذة

وتقدمي الدعم املسكككككككتمر للجنة باعتبارها املنرب الدو  وايكومي الدو  األ رت جلميع أصكككككككحاب امل كككككككلحة  (د)
من أزمة األغذية و ككككككككككككككما  األمن الغذائي  للعمرت يًدا بيد هبدف حتديد املسككككككككككككككارات املشككككككككككككككرتكة لل روج

 للجميع. والتغذية

حتويرت النظم الغذائية  من أجرتوأمهّية املسكككارات السكككتة املوصكككى هبا املنبثقة عن التقرير، حسكككب االقتضكككا ،  (ه)
 وأهداف التنمية املستدامة؛ 2030وحتقيق خطة عاص 

الغذائي والتغذية، والقدرة على  تطال األمناليت  19-واآلثار الشكككككككديدة والدائمة النااة عن جائحة كوييد (و)
 عيش حياة مويورة ال كككحة، وايق   غذا ا كافا   سكككياا األمن الغذائي الوطين، وال سكككيما بالنسكككبة إىل
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ت اجلائحة إىل إماطة اللثاص عن أوجه اهلشككككاشككككة واملظامل اهليكلية القائمة اليت أدّ قد الفئات  ككككعًفا. و  أشككككدّ 
، وإىل تفاقمها، إ كككككككككاية إىل التداعيات املسكككككككككتمرة الناشكككككككككئة عن النزاعات واألمرا  تت ّلرت نظمنا الغذائية

والفقر وانعداص املسككككاواة وحاالت االنكماق االقت ككككادي وتغري املناخ. ويقّر الطابع املتعدد األبعاد واملتعدد 
الهتماص والتنسكككيق ًدا باياجة إىل مواصكككلة اي تتسكككم به األزمة وإمكانية تفشكككي اجلائحة  دّ ذاملسكككتويات ال

 ؛املتعدد األطراف
والنقاق املسككككككككككككككتفير، مع ما مت اإلعراب عنه من آرا  متباينة، ا ككككككككككككككوص آثار التدابري املالية والتجارية  (ز)

. وقد مت نشكككككر املواق  19-االقت كككككادية املت ذة على األمن الغذائي والتغذية خالل تفشكككككي جائحة كوييد
 لكرتوين لّلجنة.اليت أعرب عنها األعضا  على املوقع اإل

 منتدى حول اعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن -ثالثاا
 الغذائي العالمي بشأن النظم الغذائية والتغذية

بالنسكككككككككككككبة إىل البند ثالثًا )أ( تمنتدا حول اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشكككككككككككككأ   -13
 اللجنة: يإ ّ النظم الغذائية والتغذيةت، 

رّحبت باملناقشكككككككة بشكككككككأ  اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشكككككككأ  النظم الغذائية  (أ)
والتغذية من أجرت تعبئة االلتزامات السكياسكية للحكومات وايع أصكحاب امل كلحة املعنيني هبدف زيادة الرتويا 

 هلذه اخلطوط التوجيهية وتنفيذها؛
اخلطوط التوجيهية الطوعية كأداة مفيدة   أيدي صانعي السياسات والشركا    التنمية وسّلطت  وأقّرت بدور (ب)

الضكككككككككو  على مدا أمهية تتل  اجلهات الفاعلة وآليات التنسكككككككككيق   تعزيز اسكككككككككت داص هذه اخلطوط التوجيهية 
 واعتمادها بشكرت يعال.

 وايتُتحت اجللسة مبداخالت رئيسية أدىل هبا كرت من: -14
  ّدة السيMarylaure Crettaz Corredor الرئيسة املشاركة للربناما العاملي بشأ  األمن الغذائي، الوكالة ،

 السويسرية للتنمية والتعاو ؛

 ومعا  السّيدة مرمي املهريي، وزيرة التغري املناخي والبيئة، اإلمارات العربية املتحدة؛ 

  والسّيدMaximo Torero ،منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(؛، رئيس اخلربا  االقت اديني 

  ّيد   – (البنك الدو ) األغذية والزراعة ، شككككككككككككككؤو ، املدير العامليMartien Van Nieuwkoopوالسكككككككككككككك
 رسالة ييدوية.عرب 

 وأخذت اللجنة علًما بالتعليقات التالية اليت أُبديت خالل اجللسة العامة: -15
ملموسكككككة من أجرت تعزيز اعتماد اخلطوط التوجيهية بشكككككأ  نّفذ عدد من أصكككككحاب امل كككككلحة   اللجنة أنشكككككطة  (أ)

. وتتضككككككمن هذه األنشككككككطة، من بني أمور أخرا، املشككككككاريع املمّولة من النظم الغذائية والتغذية على أر  الواقع
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السككككككويسككككككرية للتنمية والتعاو ، ومن ككككككة األدلّة اليت طّورهتا املنظمة من أجرت ربط التوصككككككيات املتفق عليها الوكالة 
 دلّة املوجودة؛باأل

ة من أجرت تعزيز االتسككككككاا    ال السككككككياسككككككات وأُعيد التأكيد على أ  اخلطوط التوجيهية الطوعية متّثرت أداة مهمّ  (ب)
السياسات عرب تتل  القطاعات املؤثّرة على النظم الغذائية والتغذية، واليت ميكن است دامها والت دي لتشّتت 

ات والقطاعات وأصككككحاب امل ككككلحة، وتوجيه هذا ايوار، هبدف لدعم إقامة حوار شككككامرت بني تتل  املؤسككككسكككك
 تعزيز األمناط الغذائية ال حية من خالل النظم الغذائية املستدامة.

وأُعيد التأكيد على دور ايع أصككككككككككحاب امل ككككككككككلحة   اللجنة   ما  ا دعم اسككككككككككت داص اخلطوط التوجيهية  (ج)
املستوا العاملي إىل إجرا ات ملموسة حمّددة السياا على  الطوعية والتأّكد من حتويرت التوجيهات املعتمدة على

 املستويات اإلقليمية والوطنية واحمللية؛
وجرا تسليط الضو  على أمهية اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأ  النظم الغذائية والتغذية    و  تمؤمتر القّمة  (د)

   طوكيو. 2021املزمع عقده   ديسمرب/كانو  األول  بشأ  التغذية من أجرت النموت،
 اللجنة: وبالنسبة إل البند ثالثًا )ب( تتقرير مرحلي عن متابعة املؤمتر الدو  الثاين املعين بالتغذيةت، يإ ّ  -16
ة ، بالوثيقة بعنوا  تتقرير مرحلي عن متابع2030رّحبت،   سككككياا التنفيذ اجلاري خلطة التنمية املسككككتدامة لعاص  (أ)

 املؤمتر الككككدو  الثككككاين املعين بككككالتغككككذيككككة، مبككككا   ةلككككك تنفيككككذ عقككككد األمم املتحككككدة للعمككككرت من أجككككرت التغككككذيككككةت 
، نائب مدير شكككعبة األغذية Nancy Aburto( اليت اشكككرتكت   عر كككها السكككّيدة CFS 2021/49/6 )الوثيقة

ة وسكككككككككككالمة األغذية )منظمة ، مدير قسكككككككككككم التغذيFrancesco Branca)منظمة األغذية والزراعة(، والسكككككككككككّيد 
 ال حة العاملية(؛ وأخذت علًما مبا تضمنته من نتائا؛

وأقّرت مبسامهة اخلطوط التوجيهية الطوعية   املساعدة على تنفيذ االلتزامات بالعمرت املتعّهد هبا   إعال  روما  (ب)
سكككككككات الوطنية املتعلقة بنظم بشكككككككأ  التغذية ال كككككككادر عن املؤمتر الدو  الثاين املعين بالتغذية،   سكككككككياا السكككككككيا

 األغذية والتغذية؛
وكّررت طلبها إىل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال كككككككككحة العاملية تزويدها بانتظاص مبعلومات حمّدثة عن التقدص  (ج)

 ؛اإل ا  احملرز    ال تنفيذ التزامات املؤمتر الدو  الثاين املعين بالتغذية
وأخذت علًما بشككككبكات العمرت القطرية املنشككككأة حتت راية عقد األمم املتحدة للعمرت من أجرت التغذية، وبدورها  (د)

بالنظم الغذائية  املت كككككككلةاحملتمرت من أجرت تعزيز االتسكككككككاا بني السكككككككياسكككككككات وايّد من تشكككككككّتتها بني القطاعات 
حسكككب السكككياا، خالل السكككنوات املتبقية  هاوالتغذية، ومن أجرت ديع اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية، وتفعلي

 .2025من عقد األمم املتحدة للتغذية  لول عاص 

  



6 CFS 49 Report 

 قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية وآثارها - رابعاا
 على لجنة األمن الغذائي العالمي

 :اللجنة إ    -17

هنّأت األمني العاص ل مم املتحدة ومبعوثته اخلاصككككككككة وايع املشككككككككاركني   تنظيم قّمة األمم املتحدة للنظم الغذائية  (أ)
 ؛2021سبتمرب/أيلول  24و 23اليت عقدت يومي 

 وأخذت علًما بوثيقة املعلومات األسكككاسكككية اليت أعّدهتا أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي بشكككأ  تقمة األمم املتحدة (ب)
 وآثارها على اللجنةت؛ 2021للنظم الغذائية لعاص 

، نائب األمني العاص ل مم Amina Mohammedعلًما بالرسكككككككككككالة اليت ألقتها عرب الفيديو السكككككككككككيدة  خذتوأ (ج)
 املتحدة.

اللجنة علًما باآلثار احملتملة لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية على اللجنة ويريق اخلربا  الرييع املسككككتوا  خذتوأ -18
األعضكككككككككككككا   سكككككككككككككائراملكتب، بالتشكككككككككككككاور مع  داخرتإىل املزيد من التحليرت والنظر   اخلطوات القادمة  تالتابع هلا، وتطّلع

 واجملموعة االستشارية واملشاركني اآلخرين.

 تحديث القسم المتجدد من برنامج العمل المتعدد السنوات )أ( -خامساا 

 2023-2020للجنة األمن الغذائي العالمي للفترة 
 اللجنة: إ    -19

بعنوا  تبرنككككاما العمككككرت املتعككككدد السكككككككككككككنوات للجنككككة األمن الغككككذائي العككككاملي  CFS 2021/49/8أقّرت الوثيقككككة  (أ)
 مكككع مشككككككككككككككككككككاريكككع قكككراراتت، ككككمكككككككا عكككر كككككككككككككككهكككككككا  - الكككقسكككككككككككككككم املكككتكككجكككككككدد حتكككككككديككككككك  – 2023-2020 لكككلكككفكككرتة
 ئيس اللجنة؛، ر Thanawat Tiensinالسيد 

ا بككأّ  التنفيككذ الكككامككرت لربنككاما العمككرت املتعككدد السكككككككككككككنوات للفرتة  (ب)  مرهونكًكا  سكككككككككككككيكو  2023-2020وأحككاطككت علمككً
جا    الوثيقة  بتواير القدر الكا  من املوارد املالية والبشكككككككككككككرية مع مراعاة وجود عب  عمرت ميكن إدارته طبًقا ملا

CFS 2018/45/3؛ 

وشكككككككككّجعت بشكككككككككّدة الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها   روما على الويا  باتفاقها الشكككككككككفهي من أجرت تقاسكككككككككم  (ج)
تكالي  ميزانية أمانة اللجنة بالتسككككككككككاوي، إّما من خالل مسككككككككككامهات نقدية أو عينية، وةلك للّداللة على ملكيّتها 

 اه اللجنة من خالل التعاو  الفعال بني تلك الوكاالت؛ املشرتكة والتزامها املشرته جت

على النظم الغذائية والزراعة والتغذية  19-وطلبت مواصككككككلة املداوالت وإيال  العناية الواجبة لتأثريات جائحة كوييد (د)
   ايع مراحرت تنفيذ مسارات العمرت املتفق عليها   برناما العمرت املتعدد السنوات؛
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لدا اللجنة، مواصكككلة اجلهود املبذولة  واألمانة، متاشكككًيا مع اسكككرتاتيجيات تعبئة املوارد والتواصكككرتوطلبت من الرئيس  (ه)
من أجرت توسكككككككككككيع قاعدة متويرت اللجنة وتنويع م كككككككككككادرها، مبا   ةلك من خالل التواصكككككككككككرت مع أعضكككككككككككا  اللجنة 

ماشكككككى مع اخلطوط واملؤسكككككسكككككات اخلاصكككككة والقطاع اخلاص واملؤسكككككسكككككات املالية، مع إعطا   كككككمانات وا كككككحة تت
 .رتالتوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة ملنع حدوث تضارب   امل احل   ما  ا التموي

 الخطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العالمي بشأن المساواة (ب) -خامساا 
 بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات في سياق األمن الغذائي والتغذية

 اللجنة: إ    -20

بعنوا  تاملسككككككككودة صككككككككفر من اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن  CFS 2021/49/09علًما بالوثيقة  خذتأ (أ)
الغذائي العاملي بشككككككأ  املسككككككاواة بني اجلنسككككككني ومتكني املرأة والفتيات   سككككككياا األمن الغذائي والتغذيةت، وكذلك 

)بنما( بامسه  Tomás Duncan Juradoالسككككككككيد  اليت قّدمها ثة بشككككككككأ  إعداد اخلطوط التوجيهيةاملعلومات احملدّ 
 موعة العمرت املفتوحة العضوية مها الرئيسا  املشاركا  املعينا  حديثًا   و  ،)ينلندا( Tanja Grénوباسم السيدة 

 املعنية باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات؛

عنية باملسككككاواة بني اجلنسككككني ومتكني املرأة والفتيات، لعمرت  موعة العمرت املفتوحة العضككككوية امل اعن تقديره توأعرب (ب)
 بالقيادة الفعالة للرئيسني املشاركني السابقني جملموعة العمرت املفتوحة العضوية؛  توأشاد

 دًدا مدا أمهية الطابع املتعدد أصكككككككككحاب امل كككككككككلحة الذي تتسكككككككككم به املشكككككككككاورات اإلقليمية واملشكككككككككاورة  توأّكد (ج)
 وتنفيذها؛الطوعية ه طريقة لتعزيز امللكية والنجاح   عملية إعداد اخلطوط التوجيهية اإللكرتونية للجنة، بوصف

 موعة العمرت املفتوحة العضككوية املعنية باملسككاواة بني اجلنسككني ومتكني املرأة والفتيات مبواصككلة العمرت على  توأوصكك (د)
وت ككككككككككككادا عليها إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية هبدف عر  مسككككككككككككودة هنائية هلا على اللجنة لكي تنظر ييها 

 ؛خالل دورهتا اخلمسني

 خالل اجللسة العامة: علًما بالتعليقات التالية الواردة خذتوأ (ه)

رّحب املشاركو  بشفايية عملية إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية و وليتها، ما أتاح إجرا  حوار بّنا ا بني  (1)
 اجلهات الفاعلة املعنية باألمن الغذائي والتغذية، مبا يتماشى مع والية اللجنة؛

ا جيدة ملوا مة ا (2) خلطوط التوجيهية الطوعية مع األولويات تتيح املشككككككككككككككاورات اإلقليمية واإللكرتونية يرصككككككككككككككً
واملبادرات واملمارسكككككات اجليدة والتجارب ةات ال كككككلة على املسكككككتويات العاملية واإلقليمية والوطنية، دعًما 

 للتنمية املستدامة؛
ينبغي لل طوط التوجيهية الطوعية أ  تسكككككككككككككعى إىل اسكككككككككككككت داص صكككككككككككككيغ ومفاهيم متفق عليها بني أطراف  (3)

يرت التوصككككرت إىل توايق   اآلرا ، يضككككاًل عن منتجات اللجنة    ال السككككياسككككات متعددة، من أجرت تسككككه
 اليت سبق االتفاا عليها، حسبما يكو  ةلك مناسًبا وعند االقتضا ؛
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من شأ  اإلشارة إىل البيانات واألدلة على حنو أكرب أ  يزيد من دعم مسألة املساواة بني اجلنسني ومتكني  (4)
و ككككرورة اإاة إجرا ات حتويلية لتحقيق  19-لقضككككايا الشككككاملة مثرت جائحة كوييداملرأة والفتيات، وإدماج ا

 نتائا طموحة.

 تشجيع الشباب على المشاركة والعمل في الزراعة والنظم الغذائية -سادساا

الذي أعّده يريق تقرير ال، رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلربا  الرييع املسكككككككككككتوا، Martin Coleالسكككككككككككيد عر   -21
، Hannah Wittmanالسيدة وقدمت ت. تشجيع الشباب على املشاركة والعمرت   الزراعة والنظم الغذائيةتاخلربا  بشأ  

دتكككا  الفريق املسككككككككككككككؤول عن املشككككككككككككككروع التكككابع لفريق اخلربا  الرييع املسككككككككككككككتوا،  ةقكككائكككد   Indika Arulingamوالسككككككككككككككيكككّ
، اخلربا  الرييع املسكككككتوااملسكككككؤول عن املشكككككروع التابع لفريق فريق   ال ، وكلتامها عضكككككوMariaelena Huambachanoو

  تقرير يريق اخلربا  الرييع املستوا.املنبثقة عن النتائا والتوصيات الرئيسية 

، والسككككككّيدة لية القطاع اخلاص، مندوب الشككككككباب آلLuciano Lomanوألقى املالحظات االسككككككتهاللية السككككككّيد  -22
Sefu Sanniلية اجملتمع املدينباب آل، مندوبة الش. 

 اللجنة: وإ    -23

تتشجيع الشباب بشأ  إعداد التقرير هبدف يريق اخلربا  الرييع املستوا الذي أجنزه  بالعمرت مع التقدير أشادت (أ)
  Martin Coleا السككككككككككككككيككد مككقكدمهلكذين ال نيالعر ككككككككككككككبككو  على املشكككككككككككككككارككة والعمككرت   الزراعكة والنظم الغككذائيككةت

 لواردة   التقرير؛ا اتبالسياسةات ال لة األدلة الرئيسية  وص ا، Hannah Wittmanوالسيدة 

من اجلز  املتجدد من برناما العمرت املتعدد السككككككككككنوات للجنة للفرتة  16واسككككككككككتذكرت األحكاص الواردة   الفقرة  (ب)
 3؛2020-2023

األمم املتحدة  ، السككفري واملمّثرت الدائم لسككويسككرا لدا منظماتPio Wennubstالسككّيد  سككعادة بتعيني تبرحّ و  (ج)
الرييع املستوا  يريق اخلربا ا إىل تقرير السياسات اليت ستحدد، استنادً بني تقارب حتقيق اللعملية  امقررً روما،   

اجلهات الفاعلة وعلى  شككككككككّ  ،  االت االتفاا اليت سككككككككتعاجلها األخرا وامل ككككككككادر العلمية املتاحة ةات ال ككككككككلة
 تتل  املستويات؛

إىل إقرار  موعة  تفضيايع أصحاب امل لحة املهتمني، أماص عملية شاملة ومفتوحة اتباع أمهية مبدا  تقرّ وأ (د)
دورهتا للموايقة عليها   لجنة على هذه ال، لعر كككها من  ّ اتالسكككياسكككبشكككأ  للجنة امتفق عليها من توصكككيات 
  ؛2022تشرين األول أكتوبر/  اخلمسني املزمع عقدها 

 املناقشة العامة: املنبثقة عنالتالية علًما بالتعليقات  وأخذت (ه)

                                                           
ستبدأ العملية مبناقشة مكّرسة وجوهرية  من مكتب اللجنة واجملموعة االستشارية حول كي  ميكن للشباب أ  يشاركوا ب ورة  دية   صنع   3

الستشارية على دعوة ممثلي أوساطهم الشبابية إىل تقدمي إسهامات وتبادل السياسات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية. وسيجري تشجيع أعضا  اجملموعة ا
 وجهات نظرهم وخرباهتم.
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اياجة إىل و كككككككع الشكككككككباب   صكككككككميم عملية التقارب بني السكككككككياسكككككككات من خالل البنا  على املبادرات  (1)
 ؛2030والتجارب القائمة، وكذلك على أهداف التنمية املستدامة خلطة عاص 

 لثقايية واالجتماعية واالقت اديةمن النواحي اواياجة إىل االعرتاف بتنوع السياقات وتعدد يئات الشباب  (2)
تسككككتهدف الشككككباب وحتسككككني ريادة  وتعزيز سككككياسككككات سككككوا التوخلي  والعمرت اخلاصككككة بسككككياا حمّدد اليت

األعمال والنتائا على مسكككككتوا التوخلي  وسكككككبرت العيش الكرمي، مبا   ةلك على سكككككبيرت املثال ال اي كككككر 
 الزراعة وصيد األمساه، على املستويات كاية؛

إىل األرا ككككككككككي واملدخالت واملياه والغابات  بفرص عادلة للنفاةواياجة إىل  ككككككككككما  أ   ظى الشككككككككككباب  (3)
 واألسواا والعمرت والتعليم واملعارف واملعلومات واإلرشاد الزراعي والتمويرت واالئتمانات والتكنولوجيا.

 رصد توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي في مجال السياسات -سابعاا
 تغير المناخ والمياه بشأن

يكمن اهلككدف من انعقككاد هككذه الككدورة   تقييم اسككككككككككككككت ككداص وتطبيق  موعتني من توصككككككككككككككيككات اللجنككة    ككال  -24
واملياه لتحقيق األمن ( 2(؛ )2012)الدورة التاسككككككعة والثالثو  للجنة:  األمن الغذائي وتغري املناخ( 1السككككككياسككككككات، ومها: )

 (. 2015)الدورة الثانية واألربعو  للجنة:  الغذائي والتغذية
ا William Moseleyوقد ألقى الربوييسكككككور  -25 ، العضكككككو   اللجنة التوجيهية لفريق اخلربا  الرييع املسكككككتوا، عر كككككً

 رئيسًيا.

   من:وتأل  يريق اخلربا -26

  السيدسعادة Carlos Cherniak ، ؛املمثرت الدائم جلمهورية األرجنتني لدا املنظمةالسفري و 

  السيدةMaria Helena Semedoنائب املدير العاص للمنظمة؛ ، 

  السيدFred Yoder؛، ممثرت آلية القطاع اخلاص 

  السيدةEmeline Siale Ilolahia ،عضو   آلية اجملتمع املدين.ال 

  اللجنة:وإّ   -27

،  موعيت توصيات اللجنة    ال السياساترّحبت بانعقاد هذه الدورة اليت تساهم   رصد التقدص   تنفيذ  (أ)
توصكككككككككيات اللجنة    ال  واملمارسكككككككككات اجليدة    ا  اسكككككككككت داص التجاربيرصكككككككككة مفيدة لتبادل تشكككككككككّكرت و 

 وتطبيقها على املستويات كايّة؛ السياسات

رصككككككد توصككككككيات جلنة األمن بعنوا  ت CFS 2021/49/Inf.18 علًما باللمحة العامة الواردة   الوثيقة وأخذت (ب)
 ت؛مسامهات أصحاب امل لحةوجز م: الغذائي العاملي    ال السياسات بشأ  تغري املناخ واملياه

ووايقت على أ  عاملي تغري املناخ وندرة املياه يؤثرا ،  ككككككككمن عوامرت اقت ككككككككادية واجتماعية وبيئية أخرا، على  (ج)
، ويهككددا  األمن الغككذائي والتغككذيككة، ويتطلبككا  عنككايككة خككاصكككككككككككككككة 2030أهككداف التنميككة املسككككككككككككككتككدامككة خلطككة عككاص 

 ؛ويًقا ل بعاد الثالثة للتنمية املستدامةواستجابات مناسبة 

http://www.fao.org/3/av035e/av035e.pdf
http://www.fao.org/3/av035e/av035e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046e.pdf
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جملموعيت التوصككيات    ال السككياسككات، ومنتجات السككياسككات األخرا ببذل جهود إ ككايية للرتويا  تتعّهدو  (د)
وعلى نطاا أوسكككككع أكثر بشككككككرت منهجي  اوتطبيقهوتعميمها  اواسكككككت دامه ةات ال كككككلة ال كككككادرة عن اللجنة،

 من أعضككككا  اللجنة كايةً بكثري، عند االقتضككككا  على املسككككتويات العاملية واإلقليمية والوطنية ودو  الوطنية، بدعم 
والوكاالت اليت توجد مقارها   روما واجلهات األخرا صكككاحبة امل كككلحة   اللجنة، مع السكككعي   الوقت ةاته 

، وسككككككككككككككائر وكاالت وأمانات إىل تأمني التزامات مماثلة ودعم مماثرت من جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية
 حسب االقتضا ، من أجرت محلة اعتماد مشرتكة ومنّسقة؛األمم املتحدة املعنية األخرا، 

ر السكككككادس والعشكككككرين ل طراف   اتفاقية األمم املتحدة حول تغري متاملشكككككاركة   املؤ األطراف  وشكككككّجعت ايع (ه)
إبراز دور الزراعة   تغري املناخ، مبا   ةلك التمويرت اخلاص  علىاملناخ )مؤمتر األطراف السكككككككككادس والعشكككككككككرو ( 

مع املناخ، والسككككككياسككككككات الدولية اخلاصككككككة بتغري املناخ    ال الزراعة، وعلى إدراج النتائا املنبثقة عن  بالتكي 
اسكككرتاتيجيات أخرا متفق عليها دولًيا وتنسكككيقها لدا صكككياغة خطة السكككياسكككات   الدورة السكككادسكككة والعشكككرين 

لعمرت بادات عند تقدمي تعهّ  اتاسكككككسكككككياللجنة    ال التوصكككككيات  ملؤمتر األطراف، يضكككككالً عن االسكككككتفادة من
 ؛حتقيق األمن الغذائيمن أجرت تنفيذ املمارسات الزراعية املستدامة  تعززأ   من شأهنااملناخي 

 :علًما بالتعليقات التالية املقدمة خالل اجللسة العامة وأخذت (و)

السياسات،  نوهت باملبادرات اليت أطلقها األعضا  والشركا  من أجرت نشر توصيات اللجنة على مستوا (1)
اإلطار العاملي بشككأ  ندرة املياه من قبيرت و ككع وتنفيذ خطط مائية لتشككجيع االسككت داص املسككتداص للمياه؛ و 

 الذي أطلقته املنظمة؛   الزراعة

وأجرت تقييًما السككككتمرار جدوا وأمهية كرت من التوصككككيات املت ككككلة بالسككككياسككككات ويائدهتا ايالية وقدرهتا  (2)
االت التحسككككككككني املمكنة على غرار الرتكيز بقدر أكرب على تدابري التكي  على إحداث حتّول وحددت  

 مع تغري املناخ بغر  التوصرت إىل نظم غذائية مستدامة وقادرة على ال مود؛

وأقّرت باياجة إىل حفز التعاو  وتبادل املمارسكككات اجليدة لتشكككجيع نشكككر توصكككيات اللجنة على مسكككتوا  (3)
 واملياه، واعتمادها على نطاا أوسع؛السياسات املتعلقة بتغري املناخ 

وأقّرت بأمهية التوعية بتوصيات اللجنة على مستوا السياسات وتوجيه ندا  إىل أعضا  اللجنة وأصحاب  (4)
امل كككلحة ييها لتكثي  جهودهم   سكككبيرت نشكككر توصكككيات اللجنة وتوجيهاهتا    ال السكككياسكككات وتعميم 

 است دامها.

 المسائل األخرى – ثامناا

 الدورة الخمسين للجنة األمن الغذائي العالميترتيبات  –ألف 

  املقر الرئيسي  2022أكتوبر/تشرين الثاين  21إىل  17خالل الفرتة من  اخلمسو أوصت اللجنة بأ  تُعقد دورهتا  -28
ملدير العاص، و ّدد ا للمنظمة   روما، كما هو مبنّي   اجلدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسكككككككككككككية   املنظمة.

 بالتشاور مع رئيس اللجنة، املوعد النهائي للدورة.
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 انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب والمناوبين - باء

  وزارة السفري املتجّول املعين باألمن الغذائي ، Gabriel Ferrero y de Loma-Osorioانت بت اللجنة السيد  -29
 رئيًسا للجنة األمن الغذائي العاملي. الشؤو  اخلارجية   إسبانيا،

 وانت بت اللجنة بالتزكية ما يلي من أعضا    مكتب اللجنة واألعضا  املناوبني عنهم: -30
  : (، بنغالديش، اجلمهوريكككككة 2022-2021الربازيكككككرت ) (، أملكككككانيكككككا، أنغوال،2023-2021األرجنتني )األعضككككككككككككككككككا

 موريتانيا، نيوزيلندا، الواليات سكككككككككويسكككككككككرا، ال كككككككككني، كينيا،(، اهورية م كككككككككر العربية، 2023-2022الدومينيكية )
 املتحدة األمريكية.

 (،2023-2022(، إندونيسيا، الربازيرت )2023-2021االحتاد الروسي، أسرتاليا، إكوادور )ألعضا  املناوبو : ا 
 اهلند، هولندا.(، جنوب أيريقيا، زامبيا، كندا، الكويت، 2022-2021اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية )

 اعتماد التقرير النهائي -جيم 

 .2021أكتوبر/ تشرين األول  14د التقرير يوص اخلميس اعتمامت  -31
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 جدول أعمال الدورة –ألف  المرفق

 المسائل التنظيمية -أّولا 
 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين )الإاة قرار( (أ)
 عضوية اللجنة )لإلحاطة( (ب)
 )الإاة قرار(تشكيرت جلنة ال ياغة  (ج)

 
 وثائق املعلومات األساسية:

 CFS 2021/49/1/Rev.1 –  جدول األعمال املؤقت للدورة التاسككككككككككككككعة واألربعني للجنة األمن الغذائي
 )الوثيقة ايالية( العاملي

 CFS 2021/49/Inf.1 - اجلدول الزمين املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 
 CFS 2021/49/Inf.2/Rev.1– دليرت الدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 
 CFS 2021/49/Inf.4 - العضوية 
 CFS 2021/49/2 - .دليرت إعداد التقرير النهائي للدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

 
 2021 لعام حالة األمن الغذائي والتغذية في العالمتقرير  -ثانياا

 لجنة األمن الغذائي العالمي ودورالسياسات على مستوى تداعياته و 
 )لإلحاطة والمناقشة( 19-جائحة كوفيد في سياق

 
ينوب عنهم )سكككتنشكككر على ال كككفحة اإللكرتونية اخلاصكككة  أو من التاليو   و تحدثامليلقيها بيانات ايتتاحية  (أ)

 : بوثائق الدورة التاسعة واألربعني للجنة(
 

 ؛أمني عاص األمم املتحدة 
 ؛رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 
 ؛املدير العاص ملنظمة األغذية والزراعة 
 ؛رئيس ال ندوا الدو  للتنمية الزراعية 
 ؛املدير التنفيذي لربناما األغذية العاملي 
 .رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلربا  الرييع املستوا 
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وتداعياهتا على مسكككتوا السكككياسكككات ودور  2021تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية   العامل لعاص عر   (ب)
 .ليه بيانات املندوبنيت ،جلنة األمن الغذائي العاملي

 
 وثائق املعلومات األساسية:

 CFS 2021/49/3 -  مسككككككككككككككتوا وتداعياهتا على  2021تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية   العامل لعاص
 مسودة االستنتاجات  - 19-السياسات ودور جلنة األمن الغذائي العاملي   سياا جائحة كوييد

 CFS 2021/49/Inf.13 - لضككككككككككككككما حتويرت النظم الغذائية : تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية   العامل 
 .للجميعميسورة الكلفة صحية  أمناط غذائيةوإتاحة  األمن الغذائي وحتسني التغذية

 
 الخطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العالميمنتدى حول اعتماد  -ثالثاا

 )للمناقشة( بشأن النظم الغذائية والتغذية
 

واجملتمع املدين  ةاملاحناجلهات لحكومات و لاملنتدا يرصككة ملناقشككة وتعبئة االلتزامات السككياسككية هذا سككيتيح  (أ)
 ؛والقطاع اخلاص ومنظومة األمم املتحدة لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأ  النظم الغذائية والتغذية

 .لتغذيةاملعين باسيتم إعداد تقرير مرحلي ثال  عن متابعة املؤمتر الدو  الثاين  (ب)
 

 وثائق املعلومات األساسية:

 CFS 2021/49/4 -  اخلطوط التوجيهيككككة الطوعيككككة للجنككككة األمن الغككككذائي العككككاملياعتمككككاد منتككككدا حول 
 مذكرة مفاهيمية – بشأ  النظم الغذائية والتغذية

 CFS 2021/49/5 -  اعتمككككاد اخلطوط التوجيهيككككة الطوعيككككة للجنككككة األمن الغككككذائي العككككامليمنتككككدا حول 
 مسودة االستنتاجات - بشأ  النظم الغذائية والتغذية

 CFS 2021/49/6 -  مبا   ةلك تنفيذ عقد ، لتغذيةاملعين بامرحلي عن متابعة املؤمتر الدو  الثاين تقرير
 األمم املتحدة للعمرت من أجرت التغذية

 CFS 2021/49/Inf.14 - اخلطوط التوجيهيكككة الطوعيكككة للجنكككة األمن الغكككذائي العكككاملي بشكككككككككككككككككأ  النظم 
 .الغذائية والتغذية
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 الغذائية وآثارها على لجنة األمن الغذائي العالميألمم المتحدة للنظم اقمة  -رابعاا
 (لمناقشة)ل

 
 الجنة ودورها باعتبارهالسككككككتناقش اللجنة نتائا مؤمتر قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية وسككككككتنظر   آثارها على عمرت 

 الذي يعاجل مسأليت األمن الغذائي والتغذية.رئيسي والشامرت لدو  وايكومي الدو  التدا ااملن
 

 وثائق املعلومات األساسية:

 CFS 2021/49/7/Rev.1 -  قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية وآثارها على جلنة األمن الغذائي العاملي
 مسودة االستنتاجات -

 CFS 2021/49/Inf.15 - قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية وآثارها على جلنة األمن الغذائي العاملي. 
 

للفترة برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العالمي عن معلومات محّدثة  -خامساا
 تخاذ قرار()للمناقشة ول 2020-2023

 
 قسككككككككككككككم املتجكككدد من برنكككاما العمكككرت املتعكككدد السككككككككككككككنوات للجنكككة األمن الغكككذائي العكككاملي للفرتةالحتكككديككك   (أ)

 )الإاة قرار(؛  2020-2023
التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي اخلطوط عداد إلسكككككككُتقّدص معلومات حمّدثة عن العملية التحضكككككككريية  (ب)

العاملي بشكككأ  املسكككاواة بني اجلنسكككني ومتكني املرأة والفتيات   سكككياا األمن الغذائي والتغذية، مبا   ةلك 
 العملية )للمناقشة(.اليت تنطوي عليها هذه اخلطوات التالية 

 
 ائق املعلومات األساسية:وث

 CFS 2021/49/8 -   برناما العمرت املتعدد السكككككككككككنوات للجنة األمن الغذائي من قسكككككككككككم املتجدد الحتدي
 مبشروع قرارمشفوًعا  – 2023-2020العاملي للفرتة 

 CFS 2021/49/9 - بشكككككككككككأ  للجنة األمن الغذائي العاملي ل طوط التوجيهية الطوعية املسكككككككككككودة صكككككككككككفر ل
 بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات   سياا األمن الغذائي والتغذيةاملساواة 

 CFS 2021/49/10 -  التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأ  املساواة بني اجلنسني اخلطوط
 مسودة االستنتاجات -ومتكني املرأة والفتيات   سياا األمن الغذائي والتغذية

 CFS 2021/49/Inf.16 - 2021لعاص  التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي. 
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 للمناقشة() تشجيع الشباب على المشاركة والعمل في الزراعة والنظم الغذائية -سادساا
 

 تشككككككككككجيع الشككككككككككباب على املشككككككككككاركة والعمرت   الزراعةبشككككككككككأ   يريق اخلربا  الرييع املسككككككككككتواعر  تقرير  (أ)
 ؛والنظم الغذائية

 تعقيباهتم وإسككهاماهتم ا ككوص  جلنة األمن الغذائي العاملي الفرصككة لتقدمي سككتتاح ألصككحاب امل ككلحة  (ب)
سككككياسككككات جلنة األمن الغذائي العاملي بشككككأ  تشككككجيع بني التقارب حتقيق حمتوا التقرير بالنظر إىل عملية 

 .الشباب على املشاركة والعمرت   الزراعة والنظم الغذائية
 

 ت األساسية:وثائق املعلوما
 CFS 2021/49/11 -  مسكككككككككودة  –تشكككككككككجيع الشكككككككككباب على املشكككككككككاركة والعمرت   الزراعة والنظم الغذائية

 االستنتاجات
 CFS 2021/49/Inf.17 -  تشككككككككجيع الشككككككككباب على ( بشككككككككأ  2021) يريق اخلربا  الرييع املسككككككككتواتقرير

 .املشاركة والعمرت   الزراعة والنظم الغذائية

 
 لجنة األمن الغذائي العالمي في مجال السياسات رصد توصيات -سابعاا

 للمناقشة() بشأن تغير المناخ والمياه
 

تطبيق قرارات جلنة األمن  ال مع اخت ككككككاصككككككات تبادل التجارب واملمارسككككككات اجليدة    يتماشككككككىسككككككتناقش اللجنة، مبا 
جلنة  اسككت داص وتطبيق توصككييت (،CFS 2016/43/7)الوثيقة  ا اللجنة   دورهتا الثالثة واألربعنيالغذائي العاملي، اليت أقرهت

 تني:األمن الغذائي العاملي    ال السياسات التالي
 

 (؛2012)تغري املناخ األمن الغذائي العاملي و  (أ)
 (.2015) املا  من أجرت األمن الغذائي والتغذية (ب)

 
 وثائق املعلومات األساسية:

 CFS 2021/49/12 -  الغذائي العاملي    ال السكككياسكككات بشكككأ  تغري املناخ رصكككد توصكككيات جلنة األمن
 مسودة االستنتاجات –واملياه 

 CFS 2021/49/Inf.18 -  رصكككككد توصكككككيات جلنة األمن الغذائي العاملي    ال السكككككياسكككككات بشكككككأ  تغري
 مسامهات أصحاب امل لحةوجز م: املناخ واملياه

 CFS 2021/49/Inf.19 - األمن الغذائي  عاملي    ال السياسات بشأ توصيات جلنة األمن الغذائي ال
 2012ا اللجنة   دورهتا التاسعة والثالثني   عاص اليت أقرهت ،تغري املناخو 

 CFS 2021/49/Inf.20 -  توصككيات جلنة األمن الغذائي العاملي    ال السككياسككات بشككأ  املا  من أجرت
 .2015ا اللجنة   دورهتا الثانية واألربعني   عاص اليت أقرهت، األمن الغذائي والتغذية
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 المسائل األخرى -ثامناا

 
 )الإاة قرار(؛ الدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي العامليموعد انعقاد  (أ)
 )الإاة قرار(؛  الرئيس وأعضا  املكتب واملناوبنيانت اب  (ب)
 اعتماد التقرير النهائي )الإاة قرار(. (ج)

 
 األساسية:وثائق املعلومات 

 CFS 2021/49/Inf.21 -  رئيس جلنة األمن الغذائي العامليانت اب. 
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 عضوية اللجنة -المرفق باء

  االحتككككككككاد األورويب )مككككنككككظككككمكككككككة
 عضو(

 جزر البهاما  كندا 

 االحتاد الروسي  اهورية أيريقيا الوسطى  كوبا 

 إثيوبيا  اجلمهورية الدومينيكية  كوت ديفوار 

  أةربيجا  الدميقراطية اهورية الكونغو  كوستاريكا 

 األرجنتني  اهورية إيرا  اإلسالمية  كولومبيا 

 إريرتيا  اهورية ينزويال البوليفارية  الكونغو 

 إسبانيا  اهورية كوريا  الكويت 

 أسرتاليا   اهوريككككككككة كوريككككككككا الشكككككككككككككككعبيكككككككة
 الدميقراطية

 كينيا 

 إستونيا  اهورية م ر العربية  التفيا 

 إسرائيرت   مولدويااهورية   لبنا 

  أيغانستا  جنوب أيريقيا  لكسمربغ 

 إكوادور  جورجيا  ليبيا 

 العراا  جيبويت  ليبرييا 

 أملانيا  الدامنره  ليتوانيا 

 اإلمارات العربية املتحدة  رومانيا  ليسوتو 

 إندونيسيا  زامبيا   ما 

 أنغوال  زمبابوي  ماليزيا 

 أوروغواي  سا  مارينو  مدغشقر 

  أوزبكستا  سانت لوسيا  املغرب 

 أوغندا  سري النكا  مقدونيا الشمالية 

 أوكرانيا   سلطنة عما  املكسيك 

 آيرلندا  السلفادور  اململكة األردنّية اهلا ّية 

 آيسلندا  سلوياكيا  اململكة العربية السعودية 

 إيطاليا  سلويينيا   اململكككككككة املتحككككككدة لربيطككككككانيككككككا
 يرلندا الشماليةآالعظمى و 

 باراغواي  سنغايورة  موريتانيا 

  باكستا  السنغال  موريشيوس 

 الربازيرت   السودا  موزامبيق 

 بربادوس  السويد  موناكو 

 الربتغال  سويسرا  ميامنار 

 بلجيكا  شيلي  النرويا 

 بلغاريا  ال ني  النمسا 
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 بنغالديش   غابو  النيجر 

 بنما  غانا  نيجرييا 

 بوركينا ياسو  غواتيماال  نيكاراغوا 

 بوروندي  غينيا  نيوزيلندا 

 بولندا  غينيا االستوائية  هاييت 

 بريو  يرنسا  اهلند 

 بيالروس  الفلبني  هندوراس 

 تايلند  ينلندا  هنغاريا 

 تركيا  قربص  هولندا 

 تشاد  قطر  الواليات املتحدة األمريكية 

 تشيكيا  كابو يريدي   اليابا 

 توغو   الكامريو  اليمن 

 تونغا  كرواتيا   اليونا 

 اجلزائر   
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 الوثائق قائمة - جيم المرفق

البنـد من  العنوان الرمز
جدول 
 األعمال

CFS 2021/49/1/Rev.1  جدول األعمال املؤقت للدورة التاسككككككككككككككعة واألربعني للجنة األمن
 الغذائي العاملي

 أّواًل 

CFS 2021/49/2  للجنة األمن دليرت إعداد التقرير النهائي للدورة التاسككككككككعة واألربعني
 الغذائي العاملي

 أّواًل 

CFS 2021/49/3  وتداعياهتا  2021تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية   العامل لعاص
على مسكككككككككتوا السكككككككككياسكككككككككات ودور جلنة األمن الغذائي العاملي   

 مسودة االستنتاجات - 19-سياا جائحة كوييد

 ثانًيا

CFS 2021/49/4  التوجيهيككككة الطوعيككككة للجنككككة األمن منتككككدا حول اعتمككككاد اخلطوط
 مذكرة مفاهيمية -الغذائي العاملي بشأ  النظم الغذائية والتغذية 

 ثالثًا

CFS 2021/49/5  منتككككدا حول اعتمككككاد اخلطوط التوجيهيككككة الطوعيككككة للجنككككة األمن
 مسودة استنتاجات -الغذائي العاملي بشأ  النظم الغذائية والتغذية 

 ثالثًا

CFS 2021/49/6    التقرير املرحلي ملتككابعككة املؤمتر الككدو  الثككاين املعين بككالتغككذيككة، مبككا
 ةلك تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمرت من أجرت التغذية

 ثالثًا

CFS 2021/49/7/Rev.1  قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية وآثارها على جلنة األمن الغذائي
 مسودة االستنتاجات -العاملي 

 رابًعا

CFS 2021/49/8  برناما العمرت املتعدد السكككنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة
 مع مشاريع قرارات -حتدي  القسم املتجدد  - 2023 - 2020

 خامًسا

CFS 2021/49/9  املسودة صفر من اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي
والفتيات   العاملي بشكككككككككأ  املسكككككككككاواة بني اجلنسكككككككككني ومتكني املرأة 

 سياا األمن الغذائي والتغذية

 خامًسا

CFS 2021/49/10   اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشككككككككككككككأ
املسككككككككككاواة بني اجلنسككككككككككني ومتكني املرأة والفتيات   سككككككككككياا األمن 

 مسودة استنتاجات –الغذائي والتغذية 

 خامًسا
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CFS 2021/49/11  املشكككاركة والعمرت   الزراعة والنظم الغذائية تشكككجيع الشكككباب على
 مسودة االستنتاجات -

 سادًسا

CFS 2021/49/12  رصكككككد توصكككككيات جلنة األمن الغذائي العاملي    ال السكككككياسكككككات
 مسودة استنتاجات -بشأ  تغري املناخ واملياه 

 سابًعا

CFS 2021/49/Inf.1 أّواًل  اجلدول الزمين املؤقت 
CFS 2021/49/Inf.2/Rev.1 أّواًل  دليرت الدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

CFS 2021/49/Inf.3 أّواًل  قائمة الوثائق 
CFS 2021/49/Inf.4 أّواًل  العضوية 
CFS 2021/49/Inf.5 أّواًل  قائمة املندوبني 
CFS 2021/49/Inf.6 أّواًل  بيا  االخت اصات املقدص من االحتاد األورويب 
CFS 2021/49/Inf.7 أّواًل  بيا  أمني عاص األمم املتحدة 
CFS 2021/49/Inf.8 أّواًل  بيا  رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 
CFS 2021/49/Inf.9 أّواًل  بيا  املدير العاص ملنظمة األغذية والزراعة 

CFS 2021/49/Inf.10  أّواًل  ميثلهبيا  رئيس ال ندوا الدو  للتنمية الزراعية أو من 
CFS 2021/49/Inf.11 أّواًل  بيا  املدير التنفيذي لربناما األغذية العاملي أو من ميثله 
CFS 2021/49/Inf.12  بيا  رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلربا  الرييع املسككككككككككككككتوا املعين

 باألمن الغذائي والتغذية
 أّواًل 

CFS 2021/49/Inf.13  والتغذية   العامل: حتويرت النظم الغذائية من حالة األمن الغذائي
أجرت حتقيق األمن الغذائي وحتسككككككككككككككني التغذية وتويري أمناط غذائية 

 صحّية ميسورة الكلفة للجميع

 ثانًيا

CFS 2021/49/Inf.14   اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشككككككككككككككأ
 النظم الغذائية والتغذية

 ثالثًا

CFS 2021/49/Inf.15 رهككككا على جلنككككة األمن ثاقمككككة األمم املتحككككدة للنظم الغككككذائيككككة وآ
 الغذائي العاملي

 

CFS 2021/49/Inf.16  خامًسا 2021التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي لعاص 



21 CFS 49 Report 

CFS 2021/49/Inf.17 ( تشكككجيع الشكككباب على 2021تقرير يريق اخلربا  الرييع املسكككتوا )
 املشاركة والعمرت   الزراعة والنظم الغذائية

 سادًسا

CFS 2021/49/Inf.18  رصكككككد توصكككككيات جلنة األمن الغذائي العاملي    ال السكككككياسكككككات
 بشأ  تغرّي املناخ واملياه: موجز مسامهات أصحاب امل لحة

 سابًعا

CFS 2021/49/Inf.19   توصككككيات جلنة األمن الغذائي العاملي    ال السككككياسككككات بشككككأ
األمن الغذائي وتغري املناخ اليت أقّرهتا اللجنة   دورهتا التاسككككككككككككككعة 

 2012والثالثني   عاص 

 سابًعا

CFS 2021/49/Inf.20   توصككككيات جلنة األمن الغذائي العاملي    ال السككككياسككككات بشككككأ
املياه من أجرت األمن الغذائي والتغذية اليت أقّرهتا اللجنة   دورهتا 

 2015الثانية واألربعني   عاص 

 سابًعا

CFS 2021/49/Inf.21 ثامًنا انت اب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي واألعضا    املكتب 
CFS 2021/49/Inf.22  وثيقة قضكككككككككايا لفريق اخلربا  الرييع املسكككككككككتوا املعين باألمن الغذائي

 النس ة احملّدثة - 19-والتغذية بشأ  جائحة كوييد
 


