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 العاملي الغذائي األمن جلنة

  اخلمسونالدورة 
 ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 2022 تشرين األول/أكتوبر 10-13

 للجنة األمن الغذائي العاملي اخلمسنيدليل إعداد التقرير النهائي للدورة 

 

ابلةشييييياو  مع ، للجنة للجلسيييييا  الكامة السيييييا  ةاليت وضيييييكتا مكة  ألنة المن ال اائا الكاملا  متاشيييييع ا مع اات ا ا 
من أتل من املةوقع اتباع ثالثة أنواع خمةلفة من اات ا ا ، حبسيييي  طا ع  نو تووع العماع، ، االسييييةشييييا  ة ةموعاجمل

إلحاطة لمع اعةماد إت ا ا  مةسيييييييييييييت ة ل نواع املةشيييييييييييييا ة من البنود  للجنة،  اخلمسييييييييييييينإعواد الة     النتائا للوو ة 
 واملناقشة واختاذ ق ا (:

 كو الةشيييييييييياو  مع اجملموعة   صييييييييييع ةتا النتائعةاملكة   تا: إعواد مشييييييييييا  ع ال  ا ا ، على أ    ييييييييييكالنوع ألف 
 االسةشا  ة، ابلنسبة إىل البنود اليت  ةوقع اختاذ ق ا   شأهنا يف األلسة الكامة؛

 كو الةشييييياو  مع اجملموعة   صيييييع ةتا النتائعةاملكة   تا: إعواد مسيييييودا  اسيييييةنةاتا ، على أ    يييييكالنوع ابء 
وسيية ييه ااس االسييةنةاتا  مسيياحا  دا  ة لكود  .االسييةشييا  ة، ابلنسييبة إىل البنود املك وضيية لإلحاطة واملناقشيية

حموود من الن اط الف ععة ااضييييادعة  شييييأ  مسييييائل حمودة قو تنشييييأ عن مناقشييييا  األلسييييا  الكامة، متاشييييع ا مع 
 للجنة؛ اخلمسنالسئلة الةوتعتعة اليت سةو ج يف دلعل الوو ة 

 ألنة الصييعا ة ابلنسييبة إىل البنود اليت  ةوقع دعتا قعام المانة إبعواد النص الاي  ك ض مباشيي ة على  :النوع جيم
 ت من الة     النتائا مكلوما  تةكلق ابملةحوثن والكملعة دحس .
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 للجنة وأمثلة عن العملية اإلجرائية اخلمسنيجدول األعمال املقرتح للدورة 

 

  لإلحاطة واختاذ ق ا ( املسائل التنظيمية - ًل أو  

 املةبعوسييعشيين النص، متاشييع ا مع النسييق  .اللجنة إبعواد مسييودة النص وت وميتا إىل ألنة الصييعا ة: سيية وم أمانة النوع جيم
يف السيييييييينوا  املاضييييييييعة، إىل عود ا اضيييييييي  ن، وا يف ذلى املنوو و  ال دعكو املسييييييييةوه وامل د ا  الوا دة يف الة     النتائا، 

 (.من الة     النتائا للوو ة السادسة وال  كن للجنة 7إىل  1الف  ا  من وأع ا  ألنة الصعا ة، و ن ذلى  أي 

 
  :الشق  الوزاري: تنسيق اإلجاابت على مستوى السياسات ألزمة األغذية العاملية - اثنًيا

  لإلحاطة واملناقشة( 2022حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

  لإلحاطة( البياانت الفتتاحية (أ)

وسييعشيين النص، متاشييع ا تنظ  دعتا. كا إىل ألنة الصييعا ة ل سيية وم أمانة اللجنة إبعواد مسييودة النص وت وميتا: النوع جيم
الة     النتائا من  8املمثلن الا ن أدلوا  بعاان  ادةةاحعة  أي الف  ة  مع النسيييييييييق الاي اتبع يف السييييييييينوا  املاضيييييييييعة، إىل

 (.للوو ة السادسة وال  كن للجنة

 املناقشة(و  لإلحاطة  ذية يف العاملحالة األمن الغذائي والتغتقرير  عرض (ب)

، يف 2022يف  ولعو/متوز   كو الةشاو  مع اجملموعة االسةشا  ة ،املكة  وادق علعتا اسةنةاتا ،  ةمسود سُةو ج: النوع ابء
ت     حالة . وسعشن النص إىل ال سائل ال ئعسعة الوا دة يف اخلمسنكا تنظ  دعتا اللجنة يف دو هتا لوثع ة مكلوما  أساسعة 

 (.وال  كن للجنة الثانعةالة     النتائا للوو ة من  13إىل  11لف  ا  من أي ا  2202 لكام المن ال اائا والة ا ة يف الكامل

  للمناقشة( بياانت املندوبني (ج)

 للجنة. اخلمسنُتو ج  عاان  املنوو ن يف الة     النتائا للوو ة لن 
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اخلطوط إعداد  بشأنمعلومات حمد ثة ومناقشة متكني املرأة والفتيات وتشجيع املساواة بني اجلنسني.  - اثلثًا
يف سياق  والفتياتالتوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

 (للمناقشة األمن الغذائي والتغذية 

، 2022،  وادق علعتا املكة ،  كو الةشيياو  مع اجملموعة االسييةشييا  ة يف  ولعو/متوز سييُةو ج مسييودة اسييةنةاتا : ابءالنوع 
لة     النتائا للوو ة من ا 18و 17لف  ات  ا أي اخلمسييييين كا تنظ  دعتا اللجنة يف دو هتا ليف وثع ة مكلوما  أسييييياسيييييعة 

 .(السا كة وال  كن للجنة

 
  للمناقشة واختاذ ق ا ( 2023التوجه السرتاتيجي للجنة األمن الغذائي العاملي حنو عام  - رابًعا

( واملسييائل املسييةم ة للمناقشيية املسااائل امسا ة والناةاااة واملسااتمرة ابلنساابة إل األمن الغذائي والتغذية  (أ)
  للمناقشة(ابلنسبة إىل المن ال اائا والة ا ة 

، 2022،  وادق علعتا املكة ،  كو الةشيياو  مع اجملموعة االسييةشييا  ة يف  ولعو/متوز ا سييُةو ج مسييودة اسييةنةات: النوع ابء
 .اخلمسنكا تنظ  دعتا اللجنة يف دو هتا ليف وثع ة مكلوما  أساسعة 

معلومات حمدثة عن القسام املتجدد من برانم  العمل املتعدد السانوات للجنة األمن الغذائي العاملي  (ب)
  الختاذ ق ا ( 2023-2020للفرتة 

، يف 2022املكة ،  كو الةشييييياو  مع اجملموعة االسيييييةشيييييا  ة يف  ولعو/متوز  علعه،  وادق سيييييُعو ج مشييييي وع ق ا : ألفالنوع 
النتائا للوو ة لة     من ا 18و 17لف  ات  ا أي  اخلمسييييييييييييناللجنة يف دو هتا  دعهكا تنظ  لوثع ة مكلوما  أسيييييييييييياسييييييييييييعة 

 .(السا كة وال  كن للجنة

 (الختاذ ق ا ) 2024موضوع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية لعام  (ج)
، يف 2022املكة ،  كو الةشييييياو  مع اجملموعة االسيييييةشيييييا  ة يف  ولعو/متوز  علعه،  وادق سيييييُعو ج مشييييي وع ق ا : ألف النوع

لة     النتائا للوو ة من ا 18و 17لف  ات  ا أي  اخلمسييييييييييييناللجنة يف دو هتا  دعهوثع ة مكلوما  أسيييييييييييياسييييييييييييعة لكا تنظ  
 (.السا كة وال  كن للجنة

 
 (للمناقشة  البياانت وحتليلهاأدوات مجع  –خامًسا 

، 2022املكة ،  كو الةشيياو  مع اجملموعة االسييةشييا  ة يف  ولعو/متوز  ا،  وادق علعتمسييودة اسييةنةاتا و ج ةُ سيي: ابءالنوع 
لة     النتائا للوو ة من ا 18و 17لف  ات  اأي   اخلمسيييييناللجنة يف دو هتا  ادعتيف وثع ة مكلوما  أسييييياسيييييعة لكا تنظ  

 (.السا كة وال  كن للجنة
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متكني الشباب من خالل نظم غذائية ةاملة ومستدامة. إقرار وتنفيذ توصيات جلنة األمن  - سادًسا
الغذائي العاملي بشأن سياسات تشجيع الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من أجل 

 (الختاذ ق ا   األمن الغذائي والتغذية

، يف 2022املكة ،  كو الةشييييياو  مع اجملموعة االسيييييةشيييييا  ة يف  ولعو/متوز  علعه،  وادق سيييييُعو ج مشييييي وع ق ا : ألفالنوع 
لة     النتائا للوو ة من ا 18و 17لف  ات  ا أي اخلمسيييييييييييين اللجنة يف دو هتا  دعهكا تنظ  لوثع ة مكلوما  أسيييييييييييياسييييييييييييعة 

 (.السا كة وال  كن للجنة

 
الستثمارات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية املستدامة. حدث مواضيعي عاملي عن حتفيز  - سابًعا

 مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابلستثمارات املسؤولة يف الزراعة
  لإلحاطة واملناقشة(ونظم األغذية 

، 2022اجملموعة االسييةشييا  ة يف  ولعو/متوز سييُةو ج مسييودة اسييةنةاتا ،  وادق علعتا املكة ،  كو الةشيياو  مع  :النوع ابء
الة     النتائا من  28إىل  26 من اخلمسيييييين  أي الف  ا تنظ  دعتا اللجنة يف دو هتا  لكايف وثع ة مكلوما  أسيييييياسييييييعة 

 .(وال  كن اخلامسةللوو ة 

 
 مسائل أخرىأية  - اثمًنا

كو اخةةام أعماع األلسيية الكامة للجنة، سييعو ج نص موحتو  شييأ  ااا البنو من تووع العماع يف النسييئة النتائعة للة      
 (.الة     النتائا للوو ة السادسة وال  كن للجنةمن  21إىل  19الف  ا  من أي للجنة   اخلمسنالنتائا للوو ة 
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