
October 2021  CFS 2021/49/Inf.3 
 

 

 

  www.fao.org واثئق على موقع املنظمةالميكن االطالع على 
NH072/A 

A 

 

 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة التاسعة واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

2021أكتوبر/تشرين األول  11-14
 

 قائمة الواثئق
 

البنـد من جدول  العنوان لرمزا
 األعمال

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

 أّواًل 

CFS 2021/49/2  دليل إعداد التقرير النهائي للدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن
 الغذائي العاملي

 أّواًل 

CFS 2021/49/3  وتداعياهتا  2021تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام
على مستوى السياسات ودور جلنة األمن الغذائي العاملي يف سياق 

 مسودة االستنتاجات - 19-جائحة كوفيد

 اثنًيا

CFS 2021/49/4  منتدى حول اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن
 مذكرة مفاهيمية -الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية 

 اثلثًا

CFS 2021/49/5  منتدى حول اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن
مسودة  -الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية 

 استنتاجات
 

 اثلثًا
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CFS 2021/49/6  التقرير املرحلي ملتابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية، مبا يف
 أجل التغذيةذلك تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من 

 اثلثًا

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

 رابًعا

CFS 2021/49/8  برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة
 مع مشاريع قرارات -حتديث القسم املتجدد  - 2023 - 2020

 خامًسا

CFS 2021/49/9  املسودة صفر من اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي
العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف سياق 

 األمن الغذائي والتغذية

 خامًسا

CFS 2021/49/10  العاملي بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف سياق األمن 

 مسودة استنتاجات –الغذائي والتغذية 

 خامًسا

CFS 2021/49/11  تشجيع الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية- 
 مسودة االستنتاجات

 سادًسا

CFS 2021/49/12  رصد توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال السياسات
 مسودة استنتاجات -بشأن تغري املناخ واملياه 

 سابًعا

 
CFS 2021/49/Inf.1 أّواًل  اجلدول الزمين املؤقت 
CFS 2021/49/Inf.2/Rev.1 أّواًل  دليل الدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 
CFS 2021/49/Inf.3 أّواًل  قائمة الواثئق 
CFS 2021/49/Inf.4 أّواًل  العضوية 
CFS 2021/49/Inf.5 أّواًل  قائمة املندوبني 
CFS 2021/49/Inf.6 أّواًل  بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب 
CFS 2021/49/Inf.7 أّواًل  بيان أمني عام األمم املتحدة 
CFS 2021/49/Inf.8  أّواًل  جلنة األمن الغذائي العامليبيان رئيس 
CFS 2021/49/Inf.9 أّواًل  بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 
CFS 2021/49/Inf.10 أّواًل  بيان رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أو من ميثله 
CFS 2021/49/Inf.11  أّواًل  ميثلهبيان املدير التنفيذي لربانمج األغذية العاملي أو من 
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CFS 2021/49/Inf.12  بيان رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين
 ابألمن الغذائي والتغذية

 أّواًل 

CFS 2021/49/Inf.13  حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل: حتويل النظم الغذائية من
أمناط غذائية أجل حتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتوفري 

 صحّية ميسورة الكلفة للجميع

 اثنًيا

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

 اثلثًا

CFS 2021/49/Inf.15 رها على جلنة األمن الغذائي ثاقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية وآ
 العاملي

 

CFS 2021/49/Inf.16  خامًسا 2021التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي لعام 
CFS 2021/49/Inf.17 ( تشجيع الشباب على 2021تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى )

 املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية
 سادًسا

CFS 2021/49/Inf.18  رصد توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال السياسات
 موجز مسامهات أصحاب املصلحة واملياه:بشأن تغرّي املناخ 

 سابًعا

CFS 2021/49/Inf.19  توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال السياسات بشأن
 األمن الغذائي وتغري املناخ اليت أقّرهتا اللجنة يف دورهتا التاسعة

 2012والثالثني يف عام 

 سابًعا

CFS 2021/49/Inf.20  توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال السياسات بشأن
املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية اليت أقّرهتا اللجنة يف دورهتا 

 2015الثانية واألربعني يف عام 

 سابًعا

CFS 2021/49/Inf.21  اثمًنا الغذائي العاملي واألعضاء يف املكتبانتخاب رئيس جلنة األمن 

CFS 2021/49/Inf.22  وثيقة قضااي لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي
 النسخة احملّدثة - 19-والتغذية بشأن جائحة كوفيد

 


