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لجنة األمن الغذائي العالمي
الدورة التاسعة واألربعون

"إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"
 14-11أكتوبر/تشرين األول 2021

التقرير
ّأولا  -المسائل التنظيمية
عقدت جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة) دورهتا التاسعة واألربعني خالل الفرتة من  11إىل  14أكتوبر/تشرين األول
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 .2021وقد انعقدت هذه الدورة بش كككرت ايرتا ككي (باس ككت داص من ككة  )Zoomوحض ككرها مندوبو من  122من أعض ككا
اللجنة و 9من غري الدول األعضا ييها ،وممثلو عن:
 16من وكاالت األمم املتحدة وأجهزهتا؛
و 121من منظمات اجملتمع املدين؛1
و 2من منظمات البحوث الزراعية الدولية؛
و 2من املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية؛
و 53من احتادات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية اخلاصة2؛
و 26من املراقبني.
ومت تس ك ك ككجيرت  10وزرا و 7نواب للوزرا  .وميكن االطالع على القائمة الكاملة باألعض ك ك ككا واملش ك ك ككاركني واملراقبني
-2
من الوثيقة .)http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs49/ar/( CFS 2021/49/Inf.5

 1قامت آلية اجملتمع املدين والشككعوب األصككلية بتيسككري مشككاركة منظمات اجملتمع املدين .ويشككمرت هذا العدد  119من منظمات اجملتمع املدين حتت مظلة
آلية اجملتمع املدين.
 2يشمرت هذا العدد  50من الشركات حتت مظلة آلية القطاع اخلاص.

ميكن

االطالع على الوثائق على موقع املنظمة www.fao.org

NH319/A
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ويتض ك ك ك ك ك ككمن التقرير املريقكات التكاليكة :املريق أل
-3
واملريق جيم  -القائمة بالوثائق.
-4

املنظمة.

 -جكدول أعمكال الكدورة؛ واملريق بكا  -العض ك ك ك ك ك ككويكة

علما بأ ّ االحتاد األورويب يشك ك ككاره
وأُحيطت اللجنة ً

اللجنكة؛

هذه الدورة طب ًقا للفقرتني  8و 9من املادة  2من دسك ك ككتور
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وقد ايتتح الدورة رئيس اللجنة ،السيد  ،Thanawat Tiensinمن تايلند.

-6

واعتمدت اللجنة جدول األعمككال املؤقت واجلككدول الزمين املؤقت.

كرت من االحتاد الروسك ككي واألرجنتني والربازيرت وزميبابوي والسك ككودا وال ك ككني
-7
وعيّنت اللجنة جلنة صك ككياغة مؤلفة من ا
ويرنس ك ككا وكابو يريدي وكندا ونيوزيلندا وهندوراس وهولندا إ ك ككاية إىل الس ك ككيد ( Maarten de Grootكندا) كرئيس للجنة
ال ياغة.

ثانياا -تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام  2021وتداعياته
على مستوى السياسات ودور لجنة األمن الغذائي العالمي
في سياق جائحة كوفيد19-
أدىل ب كب كيك ك ككانك ك ككات اي كت كتك ك ككاح كيك ك ككة كك ك ككرت مككن الس ك ك ك ك ك ك كيك ك ككد  ،António Guterresاألمككني ال كعك ك ككاص ل ك مككم امل كت كحك ك ككدة؛
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وسك ك ككعادة السك ك ككيد  ،Collen Vixen Kelapileرئيس اجمللس االقت ك ك ككادي واالجتماعي؛ والسك ك ككيد ،Thanawat Tiensin
رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي؛ والدكتور ش ككو دونيو ،املدير العاص ملنظمة األغذية والزراعة؛ والس ككيد ،Gilbert Houngbo
رئيس ال ك ك ك ك ك كن ككدوا ال ككدو للتنمي ككة الزراعي ككة؛ والس ك ك ك ك ك كي ككد  ،David Beasleyامل ككدير التنفي ككذي لربن ككاما األغ ككذي ككة الع ككاملي؛
والسككيد  ،Martin Coleرئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلربا الرييع املسككتوا املعين باألمن الغذائي والتغذية .وميكن االطالع
عك كل ككى هك ك ككذه الك كب ك كيك ك ككانك ك ككات ك ك ك ك ك ك ك كم ككن وثك ك ككائ ككق الك كل ك كج ك كنك ك ككة امل ك كع ككرو ك ك ك ك ك ك ك ك ككة لك كغ ككر اإلحك ك ككاطك ك ككة عك كل ككى الك كع ك كن ك كوا الك كتك ك ككا :
https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs49/documents/ar

وتلت هذه البيانات االيتتاحية كلمة رئيسككيّة ألقاها الربوييسككور  ،Jeffrey D. Sachsمدير مركز التنمية املسككتدامة
-9
جامعة كولومبيا وعر عن تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية العامل لعاص  2021قدمه السك ك ككيد ،Maximo Torero
رئيس اخلربا االقت اديني املنظمة.
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(أ)

وإ اللجنة:
رحبت بالتعاو القائم بني املنظمة وال ك ك ك ك ك ككندوا الدو للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرناما
ّ
األغذية العاملي ومنظمة ال حة العاملية إعداد تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية العامل لعاص 2021؛

عما يساورها من قلق بالغ حيال ما يلي:
(ب) وأعربت ّ
()1

العدد املقدر بنحو  720إىل  811مليو ش ك ك ك ك ا الذين عانوا من اجلوع
قياسا إىل عاص 2019؛
 161مليو ش ا ً

عاص  ،2020أي بزيادة بقرابة

CFS 49 Report

()2

3

واألشك ك اص الذين قد يس ككتمرو املعاناة من اجلوع عاص  2030والبالغ عددهم  660مليو شك ك ا
عددا
جرا أس ك ك ككباب منها ،تداعيات جائحة كوييد 19-الدائمة اليت تطال األمن الغذائي العاملي ،ما ميثرت ً
إ اييًا من األش اص ي رت إىل  30مليو ش ا مقارنة بسيناريو مل تتفش ييه اجلائحة؛

()3

واألش ك ك ك ك ك ك اص املقدر عددهم بقرابة  2.37مليار ش ك ك ك ك ك ك ا الذين تعذر عليهم اي ك ك ك ك ك ككول على ما يكفي
من األغذية عاص  ،2020ما ميثرت زيادة قدرها  320مليو ش ا عاص واحد يحسب؛

()4

حتمرت كلفة منط غذائي
واألش ك ك ك ك ك ك اص املقدر عددهم وا  3مليارات ش ك ك ك ك ك ك ا ،الذين ليس مبقدورهم ّ
صحي وما يرتبط بذلك من ارتفاع مستويات انعداص األمن الغذائي املعتدل أو الشديد؛

()5

التقزص ( 149.2مليو طفرت)
تقرت أعمارهم عن سك ك ك ككن اخلامسك ك ك ككة الذين يعانو من ّ
وماليني األطفال الذين ّ
أو اهلزال ( 45.4ماليني طفرت) أو الوز الزائد ( 38.9ماليني طفرت)؛

()6

السنة

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

حتول النظم الغذائية ملعاجلة مشك ك ك ك كككلة
علما بأ التقرير يؤّكد على أنه من الضك ك ك ك ككروري إحداث ّ
 -11وأخذت اللجنة ً
ماليني األش اص الذين يتعذر عليهم حتمرت كلفة أمناط غذائية صحية .ودعت اللجنة إىل اعتماد هنا نُظمي وشامرت إزا
كجعت على القياص بذلك بطريقة متّسككقة ،وحسككبما هو مالئم وبالتماشككي مع السككياقات والقدرات
حتول النظم الغذائية ،وشك ّ
ّ
الوطنية ورهنًا هبا.
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علما بالتعليقات التالية اليت أُبديت خالل اجللسة العامة:
وأخذت ً

(أ) الدعوة إىل التضامن العاملي وتعددية األطراف والتعاو باعتبارها أعظم األصول اليت ميتلكها العامل إلعادته
إىل املسار ال حيح لتحقيق اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة؛
(ب) و ك ك ك ك ك ككرورة االس ك ك ك ك ك ككتفادة من الزخم الناشك ك ك ك ك ك ك عن قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية لتعزيز اجلهود اهلادية
إىل القضا على انعداص األمن الغذائي وسو التغذية؛
(ج) و ك ك ككرورة الرتكيز على العالقة القائمة بني النظم الغذائية املتكاملة واألمن الغذائي والفقر وانعداص املس ك ك ككاواة
والتجارة وتغري املناخ واملياه والزراعة املستدامة ،وعلى دور املرأة والشباب ،والبيانات لتعظيم أثر اإلجرا ات
املت ذة عرب أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر كاية؛
(د) وتقدمي الدعم املسك ك ككتمر للجنة باعتبارها املنرب الدو وايكومي الدو األ رت جلميع أصك ك ككحاب امل ك ك ككلحة
يدا بيد هبدف حتديد املس ك ك ك ك ك ككارات املش ك ك ك ك ك ككرتكة لل روج من أزمة األغذية و ك ك ك ك ك ككما األمن الغذائي
للعمرت ً
والتغذية للجميع.
(ه) وأمهّية املس ككارات الس ككتة املوص ككى هبا املنبثقة عن التقرير ،حس ككب االقتض ككا  ،من أجرت حتويرت النظم الغذائية
وحتقيق خطة عاص  2030وأهداف التنمية املستدامة؛
(و) واآلثار الشك ك ككديدة والدائمة النااة عن جائحة كوييد 19-اليت تطال األمن الغذائي والتغذية ،والقدرة على
عيش حياة مويورة ال ككحة ،وايق غذا ا ا
كاف سككياا األمن الغذائي الوطين ،وال سككيما بالنسككبة إىل
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أشك ك ّد الفئات ككع ًفا .وقد ّأدت اجلائحة إىل إماطة اللثاص عن أوجه اهلش ككاش ككة واملظامل اهليكلية القائمة اليت
تت لّرت نظمنا الغذائية ،وإىل تفاقمها ،إ ك ك ك ككاية إىل التداعيات املس ك ك ك ككتمرة الناش ك ك ك ككئة عن النزاعات واألمرا
ويقر الطابع املتعدد األبعاد واملتعدد
والفقر وانعداص املس ككاواة وحاالت االنكماق االقت ككادي وتغري املناخّ .
املس ككتويات الذي تتس ككم به األزمة وإمكانية تفش ككي اجلائحة ّد ًدا باياجة إىل مواص ككلة االهتماص والتنس ككيق
املتعدد األطراف؛
(ز) والنقاق املس ك ك ك ك ك ككتفير ،مع ما مت اإلعراب عنه من آرا متباينة ،ا ك ك ك ك ك ككوص آثار التدابري املالية والتجارية
االقت ك ككادية املت ذة على األمن الغذائي والتغذية خالل تفشك ككي جائحة كوييد .19-وقد مت نشك ككر املواق
اليت أعرب عنها األعضا على املوقع اإللكرتوين للّجنة.

ثالثاا -منتدى حول اعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن
الغذائي العالمي بشأن النظم الغذائية والتغذية
 -13بالنسك ك ك ك ك ككبة إىل البند ثالثًا (أ) تمنتدا حول اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشك ك ك ك ك ككأ
النظم الغذائية والتغذيةت ،يإ ّ اللجنة:
(أ)

رحبت باملناقش ك ك ككة بش ك ك ككأ اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بش ك ك ككأ النظم الغذائية
ّ
والتغذية من أجرت تعبئة االلتزامات السكياسكية للحكومات وايع أصكحاب امل كلحة املعنيني هبدف زيادة الرتويا
هلذه اخلطوط التوجيهية وتنفيذها؛

أقرت بدور اخلطوط التوجيهية الطوعية كأداة مفيدة أيدي صانعي السياسات والشركا التنمية وسلّطت
(ب) و ّ
الضك ك ك ككو على مدا أمهية تتل اجلهات الفاعلة وآليات التنسك ك ك ككيق تعزيز اسك ك ك ككت داص هذه اخلطوط التوجيهية
واعتمادها بشكرت يعال.
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وايتُتحت اجللسة مبداخالت رئيسية أدىل هبا كرت من:


السيّدة  ،Marylaure Crettaz Corredorالرئيسة املشاركة للربناما العاملي بشأ األمن الغذائي ،الوكالة
السويسرية للتنمية والتعاو ؛



ومعا السيّدة مرمي املهريي ،وزيرة التغري املناخي والبيئة ،اإلمارات العربية املتحدة؛
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(أ)

والسيّد  ،Maximo Toreroرئيس اخلربا االقت اديني ،منظمة األغذية والزراعة (املنظمة)؛
والس ك ك ك ك ك ك ّكيد
عرب رسالة ييدوية.

Van Nieuwkoop

 ،Martienاملدير العاملي ،ش ك ك ك ك ك ككؤو األغذية والزراعة (البنك الدو ) –

علما بالتعليقات التالية اليت أُبديت خالل اجللسة العامة:
وأخذت اللجنة ً

ن ّفذ عدد من أصك ككحاب امل ك ككلحة اللجنة أنشك ككطة ملموسك ككة من أجرت تعزيز اعتماد اخلطوط التوجيهية بشك ككأ
املمولة من
النظم الغذائية والتغذية على أر الواقع .وتتضك ك ككمن هذه األنشك ك ككطة ،من بني أمور أخرا ،املشك ك ككاريع ّ
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طورهتا املنظمة من أجرت ربط التوص ك ككيات املتفق عليها
الوكالة الس ك ككويس ك ك كرية للتنمية والتعاو  ،ومن ك ككة األدلّة اليت ّ
باألدلّة املوجودة؛
مهمة من أجرت تعزيز االتس ك ككاا ال الس ك ككياس ك ككات
(ب) وأُعيد التأكيد على أ اخلطوط التوجيهية الطوعية متثّرت أداة ّ
والت دي لتشتّت السياسات عرب تتل القطاعات املؤثّرة على النظم الغذائية والتغذية ،واليت ميكن است دامها
لدعم إقامة حوار ش ككامرت بني تتل املؤسك كسك كات والقطاعات وأص ككحاب امل ككلحة ،وتوجيه هذا ايوار ،هبدف
تعزيز األمناط الغذائية ال حية من خالل النظم الغذائية املستدامة.
(ج) وأُعيد التأكيد على دور ايع أص ك ك ك ككحاب امل ك ك ك ككلحة اللجنة ما ا دعم اس ك ك ك ككت داص اخلطوط التوجيهية
الطوعية والتأ ّكد من حتويرت التوجيهات املعتمدة على املستوا العاملي إىل إجرا ات ملموسة حم ّددة السياا على
املستويات اإلقليمية والوطنية واحمللية؛
(د)
-16

(أ)

وجرا تسليط الضو على أمهية اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأ النظم الغذائية والتغذية
بشأ التغذية من أجرت النموت ،املزمع عقده ديسمرب/كانو األول  2021طوكيو.

القمة
و تمؤمتر ّ

وبالنسبة إل البند ثالثًا (ب) تتقرير مرحلي عن متابعة املؤمتر الدو الثاين املعين بالتغذيةت ،يإ ّ اللجنة:
رحبت ،س ككياا التنفيذ اجلاري خلطة التنمية املس ككتدامة لعاص  ،2030بالوثيقة بعنوا تتقرير مرحلي عن متابعة
ّ
املؤمتر ال ككدو الث ككاين املعين ب ككالتغ ككذي ككة ،مب ككا ةل ككك تنفي ككذ عق ككد األمم املتح ككدة للعم ككرت من أج ككرت التغ ككذي ككةت
(الوثيقة  )CFS 2021/49/6اليت اش ككرتكت عر ككها الس ككيّدة  ،Nancy Aburtoنائب مدير ش ككعبة األغذية
(منظمة األغذية والزراعة) ،والسك ك ك ك ككيّد  ،Francesco Brancaمدير قسك ك ك ك ككم التغذية وسك ك ك ك ككالمة األغذية (منظمة
علما مبا تضمنته من نتائا؛
ال حة العاملية)؛ وأخذت ً

املتعهد هبا إعال روما
أقرت مبسامهة اخلطوط التوجيهية الطوعية املساعدة على تنفيذ االلتزامات بالعمرت ّ
(ب) و ّ
بش ك ك ككأ التغذية ال ك ك ككادر عن املؤمتر الدو الثاين املعين بالتغذية ،س ك ك ككياا الس ك ك ككياس ك ك ككات الوطنية املتعلقة بنظم
األغذية والتغذية؛
كررت طلبها إىل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال ك ك ك ككحة العاملية تزويدها بانتظاص مبعلومات حم ّدثة عن التقدص
(ج) و ّ
اإل ا احملرز ال تنفيذ التزامات املؤمتر الدو الثاين املعين بالتغذية؛
(د)

علما بش ككبكات العمرت القطرية املنش ككأة حتت راية عقد األمم املتحدة للعمرت من أجرت التغذية ،وبدورها
وأخذت ً
احملتمرت من أجرت تعزيز االتس ك ك ككاا بني الس ك ك ككياس ك ك ككات واي ّد من تش ك ك ككتّتها بني القطاعات املت ك ك ككلة بالنظم الغذائية
والتغذية ،ومن أجرت ديع اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية ،وتفعليها حس ككب الس ككياا ،خالل الس ككنوات املتبقية
من عقد األمم املتحدة للتغذية لول عاص .2025
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رابعا  -قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية وآثارها
ا
على لجنة األمن الغذائي العالمي
-17

(أ)

إ اللجنة:
قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية
هنّأت األمني العاص ل مم املتحدة ومبعوثته اخلاص ك ك ككة وايع املش ك ك ككاركني تنظيم ّ
اليت عقدت يومي  23و 24سبتمرب/أيلول 2021؛

علما بوثيقة املعلومات األس ككاس ككية اليت أع ّدهتا أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي بش ككأ تقمة األمم املتحدة
(ب) وأخذت ً
للنظم الغذائية لعاص  2021وآثارها على اللجنةت؛
علما بالرسك ك ك ك ككالة اليت ألقتها عرب الفيديو السك ك ك ك ككيدة  ،Amina Mohammedنائب األمني العاص ل مم
(ج) وأخذت ً
املتحدة.
علما باآلثار احملتملة لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية على اللجنة ويريق اخلربا الرييع املس ككتوا
 -18وأخذت اللجنة ً
التابع هلا ،وتطلّعت إىل املزيد من التحليرت والنظر اخلطوات القادمة داخرت املكتب ،بالتش ك ك ك ك ك ككاور مع س ك ك ك ك ك ككائر األعض ك ك ك ك ك ككا
واجملموعة االستشارية واملشاركني اآلخرين.

خامسا ( -أ) تحديث القسم المتجدد من برنامج العمل المتعدد السنوات
ا
للجنة األمن الغذائي العالمي للفترة 2023-2020
-19

(أ)

إ اللجنة:
أقرت الوثيقك ككة  CFS 2021/49/8بعنوا تبرنك ككاما العمك ككرت املتعك ككدد الس ك ك ك ك ك ككنوات للجنك ككة األمن الغك ككذائي العك ككاملي
ّ
ل كل كفككرتة  – 2023-2020حتك ك ككدي ك ك ك الككقس ك ك ك ك ك ك ككم امل كت كجك ك ككدد  -مككع مش ك ك ك ك ك ك ك ك ككاريككع ق كراراتت ،ك كمك ك ككا عككر ك ك ك ك ك ك ك كهك ك ككا
السيد  ،Thanawat Tiensinرئيس اللجنة؛

(ب) وأحككاطككت عل ًمكا بككأ ّ التنفيككذ الكككامككرت لربنككاما العمككرت املتعككدد الس ك ك ك ك ك ككنوات للفرتة  2023-2020س ك ك ك ك ك ككيكو مرهونًكا
بتواير القدر الكا من املوارد املالية والبش ك ك ك ك ك كرية مع مراعاة وجود عب عمرت ميكن إدارته طب ًقا ملا جا الوثيقة
CFS 2018/45/3؛
كجعت بش ك ك ك ك ّدة الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها روما على الويا باتفاقها الش ك ك ك ككفهي من أجرت تقاس ك ك ك ككم
(ج) وش ك ك ك ك ّ
تكالي ميزانية أمانة اللجنة بالتس ك ك ك ككاويّ ،إما من خالل مس ك ك ك ككامهات نقدية أو عينية ،وةلك لل ّداللة على ملكيّتها
املشرتكة والتزامها املشرته جتاه اللجنة من خالل التعاو الفعال بني تلك الوكاالت؛
(د)

وطلبت مواصك ك ككلة املداوالت وإيال العناية الواجبة لتأثريات جائحة كوييد 19-على النظم الغذائية والزراعة والتغذية
ايع مراحرت تنفيذ مسارات العمرت املتفق عليها برناما العمرت املتعدد السنوات؛
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(ه) وطلبت من الرئيس واألمانة ،متاش ككيًا مع اس كرتاتيجيات تعبئة املوارد والتواص ككرت لدا اللجنة ،مواص ككلة اجلهود املبذولة
من أجرت توس ك ك ك ك ككيع قاعدة متويرت اللجنة وتنويع م ك ك ك ك ككادرها ،مبا ةلك من خالل التواص ك ك ك ك ككرت مع أعض ك ك ك ك ككا اللجنة
واملؤس ك كسك ككات اخلاصك ككة والقطاع اخلاص واملؤس ك كسك ككات املالية ،مع إعطا ك ككمانات وا ك ككحة تتماشك ككى مع اخلطوط
التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة ملنع حدوث تضارب امل احل ما ا التمويرت.

خامسا ( -ب) الخطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العالمي بشأن المساواة
ا
بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات في سياق األمن الغذائي والتغذية
-20

(أ)

إ اللجنة:
علما بالوثيقة  CFS 2021/49/09بعنوا تاملسك ك ك ككودة صك ك ك ككفر من اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن
أخذت ً
الغذائي العاملي بش ك ككأ املس ك ككاواة بني اجلنس ك ككني ومتكني املرأة والفتيات س ك ككياا األمن الغذائي والتغذيةت ،وكذلك
املعلومات احمل ّدثة بش ك ك ككأ إعداد اخلطوط التوجيهية اليت ق ّدمها الس ك ك ككيد ( Tomás Duncan Juradoبنما) بامسه
وباسم السيدة ( Tanja Grénينلندا) ،ومها الرئيسا املشاركا املعينا حديثًا موعة العمرت املفتوحة العضوية
املعنية باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات؛

(ب) وأعربت عن تقديرها لعمرت موعة العمرت املفتوحة العض ككوية املعنية باملس ككاواة بني اجلنس ككني ومتكني املرأة والفتيات،
وأشادت بالقيادة الفعالة للرئيسني املشاركني السابقني جملموعة العمرت املفتوحة العضوية؛
(ج)

ددا مدا أمهية الطابع املتعدد أصك ك ك ككحاب امل ك ك ك ككلحة الذي تتسك ك ك ككم به املشك ك ك ككاورات اإلقليمية واملشك ك ك ككاورة
وأ ّكدت ً
اإللكرتونية للجنة ،بوصفه طريقة لتعزيز امللكية والنجاح عملية إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية وتنفيذها؛

(د)

وأوصكت موعة العمرت املفتوحة العضككوية املعنية باملسككاواة بني اجلنسككني ومتكني املرأة والفتيات مبواصككلة العمرت على
إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية هبدف عر مسك ك ك ك ك ككودة هنائية هلا على اللجنة لكي تنظر ييها وت ك ك ك ك ك ككادا عليها
خالل دورهتا اخلمسني؛

(ه)

علما بالتعليقات التالية الواردة خالل اجللسة العامة:
وأخذت ً
()1

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

()2

صك ك ك ك ك ك كا جيدة ملوا مة اخلطوط التوجيهية الطوعية مع األولويات
تتيح املش ك ك ك ك ك ككاورات اإلقليمية واإللكرتونية ير ً
دعما
واملبادرات واملمارس ك ككات اجليدة والتجارب ةات ال ك ككلة على املس ك ككتويات العاملية واإلقليمية والوطنيةً ،
للتنمية املستدامة؛

()3

ينبغي لل طوط التوجيهية الطوعية أ تسك ك ك ك ك ككعى إىل اسك ك ك ك ك ككت داص صك ك ك ك ك ككيغ ومفاهيم متفق عليها بني أطراف
متعددة ،من أجرت تس ككهيرت التوص ككرت إىل توايق اآلرا  ،يض ك ًكال عن منتجات اللجنة ال الس ككياس ككات
اليت سبق االتفاا عليها ،حسبما يكو ةلك مناسبًا وعند االقتضا ؛
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()4

من شأ اإلشارة إىل البيانات واألدلة على حنو أكرب أ يزيد من دعم مسألة املساواة بني اجلنسني ومتكني
املرأة والفتيات ،وإدماج القض ككايا الش ككاملة مثرت جائحة كوييد 19-و ككرورة اإاة إجرا ات حتويلية لتحقيق
نتائا طموحة.

سادسا -تشجيع الشباب على المشاركة والعمل في الزراعة والنظم الغذائية
ا
 -21عر الس ك ك ك ك ككيد  ،Martin Coleرئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلربا الرييع املس ك ك ك ك ككتوا ،التقرير الذي أع ّده يريق
اخلربا بشأ تتشجيع الشباب على املشاركة والعمرت الزراعة والنظم الغذائيةت .وقدمت السيدة ،Hannah Wittman
ق ككائ ككدة الفريق املس ك ك ك ك ك ككؤول عن املش ك ك ك ك ك ككروع الت ككابع لفريق اخلربا الرييع املس ك ك ك ك ك ككتوا ،والسك ك ك ك ك ك كيّك كدت ككا Indika Arulingam
و ،Mariaelena Huambachanoوكلتامها عضك ككو الفريق املسك ككؤول عن املشك ككروع التابع لفريق اخلربا الرييع املسك ككتوا،
النتائا والتوصيات الرئيسية املنبثقة عن تقرير يريق اخلربا الرييع املستوا.
 -22وألقى املالحظات االسك ك ككتهاللية السك ك ككيّد  ،Luciano Lomanمندوب الشك ك ككباب آللية القطاع اخلاص ،والسك ك ككيّدة
 ،Sefu Sanniمندوبة الشباب آللية اجملتمع املدين.
-23

(أ)

وإ اللجنة:

أشادت مع التقدير بالعمرت الذي أجنزه يريق اخلربا الرييع املستوا هبدف إعداد التقرير بشأ تتشجيع الشباب
على املشك ك ك ك ك ك ككارككة والعمككرت الزراعكة والنظم الغككذائيككةت وبكالعر ك ك ك ك ك ك كني اللكذين قكدمهمكا السك ك ك ك ك ك كيككد Martin Cole
والسيدة  ،Hannah Wittmanا وص األدلة الرئيسية ةات ال لة بالسياسات الواردة

(ب) واس ك ك ك ككتذكرت األحكاص الواردة
2023-2020؛3

التقرير؛

الفقرة  16من اجلز املتجدد من برناما العمرت املتعدد الس ك ك ك ككنوات للجنة للفرتة

رحبت بتعيني سككعادة السككيّد  ،Pio Wennubstالسككفري واملمثّرت الدائم لسككويسكرا لدا منظمات األمم املتحدة
(ج) و ّ
استنادا إىل تقرير يريق اخلربا الرييع املستوا
مقررا لعملية حتقيق التقارب بني السياسات اليت ستحدد،
ً
روماً ،
وامل ك ك ككادر العلمية املتاحة ةات ال ك ك ككلة األخرا ،االت االتفاا اليت س ك ك ككتعاجلها شك ك ك ك ّ اجلهات الفاعلة وعلى
تتل املستويات؛
(د)

وأ ّقرت مبدا أمهية اتباع عملية شاملة ومفتوحة أماص ايع أصحاب امل لحة املهتمني ،تفضي إىل إقرار موعة
متفق عليها من توصككيات اللجنة بشككأ السككياس كات ،لعر ككها من ّ على هذه اللجنة للموايقة عليها دورهتا
اخلمسني املزمع عقدها أكتوبر/تشرين األول 2022؛

علما بالتعليقات التالية املنبثقة عن املناقشة العامة:
(ه) وأخذت ً

3
مكرسة وجوهرية من مكتب اللجنة واجملموعة االستشارية حول كي ميكن للشباب أ يشاركوا ب ورة دية صنع
ستبدأ العملية مبناقشة ّ
السياسات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية .وسيجري تشجيع أعضا اجملموعة االستشارية على دعوة ممثلي أوساطهم الشبابية إىل تقدمي إسهامات وتبادل
وجهات نظرهم وخرباهتم.
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()1

اياجة إىل و ك ك ككع الشك ك ككباب صك ك ككميم عملية التقارب بني السك ك ككياسك ك ككات من خالل البنا على املبادرات
والتجارب القائمة ،وكذلك على أهداف التنمية املستدامة خلطة عاص 2030؛

()2

واياجة إىل االعرتاف بتنوع السياقات وتعدد يئات الشباب من النواحي الثقايية واالجتماعية واالقت ادية
وتعزيز س ككياس ككات س ككوا التوخلي والعمرت اخلاص ككة بس ككياا حم ّدد اليت تس ككتهدف الش ككباب وحتس ككني ريادة
األعمال والنتائا على مس ك ككتوا التوخلي وس ك ككبرت العيش الكرمي ،مبا ةلك على س ك ككبيرت املثال ال اي ك ككر
الزراعة وصيد األمساه ،على املستويات كاية؛

()3

واياجة إىل ك ك ك ككما أ ظى الش ك ك ك ككباب بفرص عادلة للنفاة إىل األرا ك ك ك ككي واملدخالت واملياه والغابات
واألسواا والعمرت والتعليم واملعارف واملعلومات واإلرشاد الزراعي والتمويرت واالئتمانات والتكنولوجيا.

سابعا -رصد توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي في مجال السياسات
ا
بشأن تغير المناخ والمياه
ككال
 -24يكمن اهلككدف من انعقككاد هككذه الككدورة تقييم اس ك ك ك ك ك ككت ككداص وتطبيق موعتني من توصك ك ك ك ك ك كيككات اللجنككة
السك ك ككياسك ك ككات ،ومها )1( :األمن الغذائي وتغري املناخ (الدورة التاسك ك ككعة والثالثو للجنة)2012 :؛ ( )2واملياه لتحقيق األمن
الغذائي والتغذية (الدورة الثانية واألربعو للجنة.)2015 :
-25

رئيسيًا.

-26




-27

(أ)

وقد ألقى الربوييسك ككور  ،William Moseleyالعضك ككو

اللجنة التوجيهية لفريق اخلربا الرييع املسك ككتوا ،عر ً ك كا

وتأل يريق اخلربا من:
سعادة السيد  ،Carlos Cherniakالسفري واملمثرت الدائم جلمهورية األرجنتني لدا املنظمة؛
السيدة  ،Maria Helena Semedoنائب املدير العاص للمنظمة؛
السيد  ،Fred Yoderممثرت آلية القطاع اخلاص؛
السيدة  ،Emeline Siale Ilolahiaالعضو آلية اجملتمع املدين.
وإ ّ اللجنة:
رحبت بانعقاد هذه الدورة اليت تساهم رصد التقدص تنفيذ موعيت توصيات اللجنة ال السياسات،
ّ
وتشك ك ك ك ك ّكرت يرص ك ك ك ككة مفيدة لتبادل التجارب واملمارس ك ك ك ككات اجليدة ا اس ك ك ك ككت داص توص ك ك ك ككيات اللجنة ال
السياسات وتطبيقها على املستويات كايةّ؛

علما باللمحة العامة الواردة الوثيقة  CFS 2021/49/Inf.18بعنوا ترص ك ككد توص ك ككيات جلنة األمن
(ب) وأخذت ً
الغذائي العاملي ال السياسات بشأ تغري املناخ واملياه :موجز مسامهات أصحاب امل لحةت؛
(ج) ووايقت على أ عاملي تغري املناخ وندرة املياه يؤثرا  ،ك ك ككمن عوامرت اقت ك ك ككادية واجتماعية وبيئية أخرا ،على
أهككداف التنميككة املسك ك ك ك ك ك كتككدامككة خلطككة عككاص  ،2030ويهككددا األمن الغككذائي والتغككذيككة ،ويتطلبككا عنككايككة خككاصك ك ك ك ك ك ككة
واستجابات مناسبة وي ًقا ل بعاد الثالثة للتنمية املستدامة؛
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(د)

تعهدت ببذل جهود إ ككايية للرتويا جملموعيت التوصككيات ال السككياسككات ،ومنتجات السككياسككات األخرا
و ّ
ةات ال ك ككلة ال ك ككادرة عن اللجنة ،واسك ككت دامها وتعميمها وتطبيقها بشك كككرت منهجي أكثر وعلى نطاا أوسك ككع
بكثري ،عند االقتض ككا على املس ككتويات العاملية واإلقليمية والوطنية ودو الوطنية ،بدعم من أعض ككا اللجنة كايةً
والوكاالت اليت توجد مقارها روما واجلهات األخرا صككاحبة امل ككلحة اللجنة ،مع السككعي الوقت ةاته
إىل تأمني التزامات مماثلة ودعم مماثرت من جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية ،وس ك ك ك ك ك ككائر وكاالت وأمانات
ومنسقة؛
األمم املتحدة املعنية األخرا ،حسب االقتضا  ،من أجرت محلة اعتماد مشرتكة ّ

كجعت ايع األطراف املش ك ككاركة املؤمتر الس ك ككادس والعش ك كرين ل طراف اتفاقية األمم املتحدة حول تغري
(ه) وش ك ك ّ
املناخ (مؤمتر األطراف السك ك ك ككادس والعشك ك ك ككرو ) على إبراز دور الزراعة تغري املناخ ،مبا ةلك التمويرت اخلاص
بالتكي مع املناخ ،والس ك ككياس ك ككات الدولية اخلاص ك ككة بتغري املناخ ال الزراعة ،وعلى إدراج النتائا املنبثقة عن
اس كرتاتيجيات أخرا متفق عليها دوليًا وتنسككيقها لدا صككياغة خطة السككياسككات الدورة السككادسككة والعش كرين
تعهدات بالعمرت
ملؤمتر األطراف ،يضك ك كالً عن االس ك ككتفادة من توص ك ككيات اللجنة ال الس ك ككياسك ك كات عند تقدمي ّ
املناخي من شأهنا أ تعزز تنفيذ املمارسات الزراعية املستدامة من أجرت حتقيق األمن الغذائي؛
علما بالتعليقات التالية املقدمة خالل اجللسة العامة:
(و) وأخذت ً
()1

نوهت باملبادرات اليت أطلقها األعضا والشركا من أجرت نشر توصيات اللجنة على مستوا السياسات،
من قبيرت و ككع وتنفيذ خطط مائية لتشككجيع االسككت داص املسككتداص للمياه؛ واإلطار العاملي بشككأ ندرة املياه
الزراعة الذي أطلقته املنظمة؛

()2

تقييما السك ككتمرار جدوا وأمهية كرت من التوصك ككيات املت ك ككلة بالسك ككياسك ككات ويائدهتا ايالية وقدرهتا
وأجرت ً
حتول وحددت االت التحس ك ك ككني املمكنة على غرار الرتكيز بقدر أكرب على تدابري التكي
على إحداث ّ
مع تغري املناخ بغر التوصرت إىل نظم غذائية مستدامة وقادرة على ال مود؛

()3

أقرت باياجة إىل حفز التعاو وتبادل املمارس ككات اجليدة لتش ككجيع نش ككر توص ككيات اللجنة على مس ككتوا
وّ
السياسات املتعلقة بتغري املناخ واملياه ،واعتمادها على نطاا أوسع؛

()4

أقرت بأمهية التوعية بتوصيات اللجنة على مستوا السياسات وتوجيه ندا إىل أعضا اللجنة وأصحاب
وّ
امل ككلحة ييها لتكثي جهودهم سككبيرت نشككر توصككيات اللجنة وتوجيهاهتا ال السككياسككات وتعميم
است دامها.

ثامناا – المسائل األخرى

ألف – ترتيبات الدورة الخمسين للجنة األمن الغذائي العالمي
 -28أوصت اللجنة بأ تُعقد دورهتا اخلمسو خالل الفرتة من  17إىل  21أكتوبر/تشرين الثاين  2022املقر الرئيسي
مبني اجلدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاس ك ك ك ك ك ككية املنظمة .و ّدد ا ملدير العاص،
للمنظمة روما ،كما هو ّ
بالتشاور مع رئيس اللجنة ،املوعد النهائي للدورة.
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باء  -انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب والمناوبين
املتجول املعين باألمن الغذائي
 -29انت بت اللجنة السيد  ،Gabriel Ferrero y de Loma-Osorioالسفري ّ
ئيسا للجنة األمن الغذائي العاملي.
الشؤو اخلارجية إسبانيا ،ر ً
وانت بت اللجنة بالتزكية ما يلي من أعضا

-30

مكتب اللجنة واألعضا املناوبني عنهم:



األعض ك ك ك ك ك ك ك ككا  :األرجنتني ( ،)2023-2021أمل ك ككاني ك ككا ،أنغوال ،الربازي ك ككرت ( ،)2022-2021بنغالديش ،اجلمهوري ك ككة
الدومينيكية ( ،)2023-2022اهورية م ك ك ك ككر العربية ،سك ك ك ككويس ك ك ك كرا ،ال ك ك ك ككني ،كينيا ،موريتانيا ،نيوزيلندا ،الواليات
املتحدة األمريكية.



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

جيم  -اعتماد التقرير النهائي
-31

وزارة

مت اعتماد التقرير يوص اخلميس  14أكتوبر /تشرين األول .2021
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المرفق ألف – جدول أعمال الدورة
ّأولا-
(أ)

المسائل التنظيمية

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين (الإاة قرار)

(ب) عضوية اللجنة (لإلحاطة)
(ج) تشكيرت جلنة ال ياغة (الإاة قرار)

وثائق املعلومات األساسية:


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



 - CFS 2021/49/Inf.1اجلدول الزمين املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي



 –CFS 2021/49/Inf.2/Rev.1دليرت الدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي



 - CFS 2021/49/Inf.4العضوية



 - CFS 2021/49/2دليرت إعداد التقرير النهائي للدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي.
تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2021

ثانياا-
وتداعياته على مستوى السياسات ودور لجنة األمن الغذائي العالمي
في سياق جائحة كوفيد( 19-لإلحاطة والمناقشة)
(أ)

بيانات ايتتاحية يلقيها املتحدثو التاليو أو من ينوب عنهم (سككتنشككر على ال ككفحة اإللكرتونية اخلاصككة
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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(ب) عر تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية العامل لعاص  2021وتداعياهتا على مس ككتوا الس ككياس ككات ودور
جلنة األمن الغذائي العاملي ،تليه بيانات املندوبني.

وثائق املعلومات األساسية:


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



 - CFS 2021/49/Inf.13تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية العامل :حتويرت النظم الغذائية لض ك ك ك ك ك ككما
األمن الغذائي وحتسني التغذية وإتاحة أمناط غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميع.

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

سككيتيح هذا املنتدا يرصككة ملناقشككة وتعبئة االلتزامات السككياسككية للحكومات واجلهات املاحنة واجملتمع املدين
والقطاع اخلاص ومنظومة األمم املتحدة لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأ النظم الغذائية والتغذية؛

(ب) سيتم إعداد تقرير مرحلي ثال عن متابعة املؤمتر الدو الثاين املعين بالتغذية.
وثائق املعلومات األساسية:


 - CFS 2021/49/4منت ككدا حول اعتم ككاد اخلطوط التوجيهي ككة الطوعي ككة للجن ككة األمن الغ ككذائي الع ككاملي
بشأ النظم الغذائية والتغذية – مذكرة مفاهيمية



 - CFS 2021/49/5منت ككدا حول اعتم ككاد اخلطوط التوجيهي ككة الطوعي ككة للجن ككة األمن الغ ككذائي الع ككاملي
بشأ النظم الغذائية والتغذية  -مسودة االستنتاجات



ةلك تنفيذ عقد



 - CFS 2021/49/6تقرير مرحلي عن متابعة املؤمتر الدو الثاين املعين بالتغذية ،مبا
األمم املتحدة للعمرت من أجرت التغذية
CFS 2021/49/Inf.14

الغذائية والتغذية.

 -اخلطوط التوجيهي ككة الطوعي ككة للجن ككة األمن الغ ككذائي الع ككاملي بشك ك ك ك ك ك ك ككأ النظم
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ابعا -قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية وآثارها على لجنة األمن الغذائي العالمي
را
(للمناقشة)
س ك ككتناقش اللجنة نتائا مؤمتر قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية وس ك ككتنظر آثارها على عمرت اللجنة ودورها باعتبارها
املنتدا الدو وايكومي الدو الرئيسي والشامرت الذي يعاجل مسأليت األمن الغذائي والتغذية.

وثائق املعلومات األساسية:


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



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

خامسا-
ا
(أ)

معلومات مح ّدثة عن برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العالمي للفترة
( 2023-2020للمناقشة ولتخاذ قرار)
حتككدي ك ال قس ك ك ك ك ك ككم املتجككدد من برنككاما العمككرت املتعككدد الس ك ك ك ك ك ككنوات للجنككة األمن الغككذائي العككاملي للفرتة
( 2023-2020الإاة قرار)؛

(ب) سك ك ككتُق ّدص معلومات حم ّدثة عن العملية التحض ك ك كريية إلعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي
العاملي بش ككأ املس ككاواة بني اجلنس ككني ومتكني املرأة والفتيات س ككياا األمن الغذائي والتغذية ،مبا ةلك
اخلطوات التالية اليت تنطوي عليها هذه العملية (للمناقشة).

وثائق املعلومات األساسية:


 - CFS 2021/49/8حتدي القسك ك ك ك ككم املتجدد من برناما العمرت املتعدد السك ك ك ك ككنوات للجنة األمن الغذائي
مشفوعا مبشروع قرار
العاملي للفرتة – 2023-2020
ً



 - CFS 2021/49/9املسك ك ك ك ككودة صك ك ك ك ككفر لل طوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشك ك ك ك ككأ
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات سياا األمن الغذائي والتغذية



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



 - CFS 2021/49/Inf.16التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي لعاص .2021
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سادسا-
ا
(أ)

تشجيع الشباب على المشاركة والعمل في الزراعة والنظم الغذائية (للمناقشة)

عر تقرير يريق اخلربا الرييع املس ك ك ك ككتوا بش ك ك ك ككأ تش ك ك ك ككجيع الش ك ك ك ككباب على املش ك ك ك ككاركة والعمرت
والنظم الغذائية؛

الزراعة

(ب) سككتتاح ألصككحاب امل ككلحة جلنة األمن الغذائي العاملي الفرصككة لتقدمي تعقيباهتم وإسككهاماهتم ا ككوص
حمتوا التقرير بالنظر إىل عملية حتقيق التقارب بني سك ككياسك ككات جلنة األمن الغذائي العاملي بشك ككأ تشك ككجيع
الشباب على املشاركة والعمرت الزراعة والنظم الغذائية.

وثائق املعلومات األساسية:


 - CFS 2021/49/11تشك ك ك ككجيع الشك ك ك ككباب على املشك ك ك ككاركة والعمرت
االستنتاجات



 - CFS 2021/49/Inf.17تقرير يريق اخلربا الرييع املسك ك ك ككتوا ( )2021بشك ك ك ككأ تشك ك ك ككجيع الشك ك ك ككباب على
املشاركة والعمرت الزراعة والنظم الغذائية.

سابعا-
ا

الزراعة والنظم الغذائية – مسك ك ك ككودة

رصد توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي في مجال السياسات
بشأن تغير المناخ والمياه (للمناقشة)

سك ك ككتناقش اللجنة ،مبا يتماشك ك ككى مع اخت ك ك ككاصك ك ككات تبادل التجارب واملمارسك ك ككات اجليدة ال تطبيق قرارات جلنة األمن
الغذائي العاملي ،اليت أقرهتا اللجنة دورهتا الثالثة واألربعني (الوثيقة  ،)CFS 2016/43/7اسككت داص وتطبيق توصككييت جلنة
األمن الغذائي العاملي ال السياسات التاليتني:
(أ)

األمن الغذائي العاملي وتغري املناخ ()2012؛

(ب) املا من أجرت األمن الغذائي والتغذية (.)2015

وثائق املعلومات األساسية:


 - CFS 2021/49/12رص ككد توص ككيات جلنة األمن الغذائي العاملي
واملياه – مسودة االستنتاجات



 - CFS 2021/49/Inf.18رصك ككد توصك ككيات جلنة األمن الغذائي العاملي
املناخ واملياه :موجز مسامهات أصحاب امل لحة




ال الس ككياس ككات بش ككأ تغري املناخ
ال السك ككياسك ككات بشك ككأ تغري

ال السياسات بشأ األمن الغذائي

 - CFS 2021/49/Inf.19توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي
وتغري املناخ ،اليت أقرهتا اللجنة دورهتا التاسعة والثالثني عاص 2012
 - CFS 2021/49/Inf.20توصككيات جلنة األمن الغذائي العاملي
األمن الغذائي والتغذية ،اليت أقرهتا اللجنة دورهتا الثانية واألربعني

ال السككياسككات بشككأ املا من أجرت
عاص .2015
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ثامناا -المسائل األخرى
(أ)

موعد انعقاد الدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي العاملي (الإاة قرار)؛

(ب) انت اب الرئيس وأعضا املكتب واملناوبني (الإاة قرار)؛
(ج) اعتماد التقرير النهائي (الإاة قرار).

وثائق املعلومات األساسية:


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


االحت ك ك ككاد األورويب (مك كنك كظك كم ك ك ككة
عضو)
االحتاد الروسي
إثيوبيا
أةربيجا
األرجنتني
إريرتيا
إسبانيا
أسرتاليا



إستونيا
إسرائيرت
أيغانستا
إكوادور
العراا
أملانيا
اإلمارات العربية املتحدة
إندونيسيا
أنغوال
أوروغواي
أوزبكستا
أوغندا
أوكرانيا
آيرلندا
آيسلندا
إيطاليا



باراغواي
باكستا
الربازيرت
بربادوس
الربتغال
بلجيكا
بلغاريا
































 جزر البهاما


اهورية أيريقيا الوسطى
اجلمهورية الدومينيكية
اهورية الكونغو الدميقراطية
اهورية إيرا اإلسالمية
اهورية ينزويال البوليفارية
اهورية كوريا
اهوري ك ك ككة كوري ك ك ككا الشك ك ك ك ك ك ككعبي ك ك ككة
الدميقراطية
اهورية م ر العربية
اهورية مولدويا
جنوب أيريقيا
جورجيا
جيبويت
الدامنره
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
سا مارينو
سانت لوسيا
سري النكا
سلطنة عما
السلفادور
سلوياكيا
سلويينيا



سنغايورة
السنغال
السودا
السويد
سويسرا
شيلي
ال ني































 كندا


كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
الكويت
كينيا



التفيا
لبنا
لكسمربغ
ليبيا
ليبرييا
ليتوانيا
ليسوتو
ما
ماليزيا
مدغشقر
املغرب
مقدونيا الشمالية
املكسيك
اململكة األردنيّة اهلا يّة
اململكة العربية السعودية
اململكك ك ككة املتحك ك ككدة لربيطك ك ككاني ك ككا
العظمى وآيرلندا الشمالية
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
موناكو
ميامنار
النرويا
النمسا
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بنغالديش
بنما
بوركينا ياسو
بوروندي
بولندا
بريو
بيالروس
تايلند
تركيا
تشاد
تشيكيا
توغو
تونغا
اجلزائر















غابو
غانا
غواتيماال
غينيا
غينيا االستوائية
يرنسا
الفلبني
ينلندا
قربص
قطر
كابو يريدي
الكامريو
كرواتيا















النيجر
نيجرييا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
هاييت
اهلند
هندوراس
هنغاريا
هولندا
الواليات املتحدة األمريكية
اليابا
اليمن
اليونا
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المرفق جيم  -قائمة الوثائق
البنـد من
جدول
األعمال

الرمز

العنوان

CFS 2021/49/1/Rev.1

جدول األعمال املؤقت للدورة التاس ك ك ك ك ك ككعة واألربعني للجنة األمن
الغذائي العاملي

ّأوًال

CFS 2021/49/2

دليرت إعداد التقرير النهائي للدورة التاس ك ك ككعة واألربعني للجنة األمن
الغذائي العاملي

ّأوًال

CFS 2021/49/3

تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية العامل لعاص  2021وتداعياهتا
على مسك ك ك ككتوا السك ك ك ككياسك ك ك ككات ودور جلنة األمن الغذائي العاملي
سياا جائحة كوييد - 19-مسودة االستنتاجات

ثانيًا

CFS 2021/49/4

منت ككدا حول اعتم ككاد اخلطوط التوجيهي ككة الطوعي ككة للجن ككة األمن
الغذائي العاملي بشأ النظم الغذائية والتغذية  -مذكرة مفاهيمية

ثالثًا

CFS 2021/49/5

منتك ككدا حول اعتمك ككاد اخلطوط التوجيهيك ككة الطوعيك ككة للجنك ككة األمن
الغذائي العاملي بشأ النظم الغذائية والتغذية  -مسودة استنتاجات

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
العاملي  -مسودة االستنتاجات

ابعا
رً

CFS 2021/49/8

برناما العمرت املتعدد الس ككنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة
 - 2023 - 2020حتدي القسم املتجدد  -مع مشاريع قرارات

خامسا
ً

CFS 2021/49/9

املسودة صفر من اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي
العاملي بش ك ك ك ككأ املس ك ك ك ككاواة بني اجلنس ك ك ك ككني ومتكني املرأة والفتيات
سياا األمن الغذائي والتغذية

خامسا
ً

CFS 2021/49/10

اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بش ك ك ك ك ك ككأ
املس ك ك ك ككاواة بني اجلنس ك ك ك ككني ومتكني املرأة والفتيات س ك ك ك ككياا األمن
الغذائي والتغذية – مسودة استنتاجات

خامسا
ً
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الزراعة والنظم الغذائية

سادسا
ً

CFS 2021/49/11

تش ككجيع الش ككباب على املش ككاركة والعمرت
 -مسودة االستنتاجات

ال الس ك ككياس ك ككات

سابعا
ً

CFS 2021/49/12

رص ك ككد توص ك ككيات جلنة األمن الغذائي العاملي
بشأ تغري املناخ واملياه  -مسودة استنتاجات

CFS 2021/49/Inf.1

اجلدول الزمين املؤقت

ّأوًال

CFS 2021/49/Inf.2/Rev.1

دليرت الدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

ّأوًال

CFS 2021/49/Inf.3

قائمة الوثائق

ّأوًال

CFS 2021/49/Inf.4

العضوية

ّأوًال

CFS 2021/49/Inf.5

قائمة املندوبني

ّأوًال

CFS 2021/49/Inf.6

بيا االخت اصات املقدص من االحتاد األورويب

ّأوًال

CFS 2021/49/Inf.7

بيا أمني عاص األمم املتحدة

ّأوًال

CFS 2021/49/Inf.8

بيا رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي

ّأوًال

CFS 2021/49/Inf.9

بيا املدير العاص ملنظمة األغذية والزراعة

ّأوًال

CFS 2021/49/Inf.10

بيا رئيس ال ندوا الدو للتنمية الزراعية أو من ميثله

ّأوًال

CFS 2021/49/Inf.11

بيا املدير التنفيذي لربناما األغذية العاملي أو من ميثله

ّأوًال

CFS 2021/49/Inf.12

بيا رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلربا الرييع املس ك ك ك ك ك ككتوا املعين
باألمن الغذائي والتغذية

ّأوًال

CFS 2021/49/Inf.13

حالة األمن الغذائي والتغذية العامل :حتويرت النظم الغذائية من
أجرت حتقيق األمن الغذائي وحتس ك ك ك ك ك ككني التغذية وتويري أمناط غذائية
صحيّة ميسورة الكلفة للجميع

ثانيًا

CFS 2021/49/Inf.14

اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بش ك ك ك ك ك ككأ
النظم الغذائية والتغذية

ثالثًا

CFS 2021/49/Inf.15

قم ككة األمم املتح ككدة للنظم الغ ككذائي ككة وآثا ره ككا على جلن ككة األمن
الغذائي العاملي

CFS 2021/49/Inf.16

التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي لعاص

2021

خامسا
ً
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CFS 2021/49/Inf.17

تقرير يريق اخلربا الرييع املس ككتوا ( )2021تش ككجيع الش ككباب على
املشاركة والعمرت الزراعة والنظم الغذائية

سادسا
ً

CFS 2021/49/Inf.18

رص ك ككد توص ك ككيات جلنة األمن الغذائي العاملي ال الس ك ككياس ك ككات
تغري املناخ واملياه :موجز مسامهات أصحاب امل لحة
بشأ
ّ

سابعا
ً

CFS 2021/49/Inf.19

توصك ككيات جلنة األمن الغذائي العاملي ال السك ككياسك ككات بشك ككأ
أقرهتا اللجنة دورهتا التاس ك ك ك ك ك ككعة
األمن الغذائي وتغري املناخ اليت ّ
والثالثني عاص 2012

سابعا
ً

CFS 2021/49/Inf.20

توصك ككيات جلنة األمن الغذائي العاملي ال السك ككياسك ككات بشك ككأ
أقرهتا اللجنة دورهتا
املياه من أجرت األمن الغذائي والتغذية اليت ّ
الثانية واألربعني عاص 2015

سابعا
ً

املكتب

CFS 2021/49/Inf.21

انت اب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي واألعضا

CFS 2021/49/Inf.22

وثيقة قض ك ك ك ككايا لفريق اخلربا الرييع املس ك ك ك ككتوا املعين باألمن الغذائي
والتغذية بشأ جائحة كوييد - 19-النس ة احمل ّدثة

ثامنًا

