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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة اخلمسون

 ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 2022أكتوبر/تشرين األول  10-13

 بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب

 

 املسائل التنظيمية -أّوًال 

 االختصاصات للدول األعضاء / التصويت للدول األعضاء

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين (الختاذ قرار) )أ(

 عضوية اللجنة (لإلحاطة) )ب(

 تشكيل جلنة الصياغة (الختاذ قرار) )ج(
 

حالة  -الشّق الوزاري: تنسيق اإلجاابت على مستوى السياسات ألزمة األغذية العاملية  -اثنًيا
 (لإلحاطة واملناقشة)  2022األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

 / التصويت للدول األعضاء مشرتكةاالختصاصات 

(ســتنشــر على الصــفحة اإللكرتونية للدورة اخلمســني  همو مندوبالبيا�ت االفتتاحية يلقيها ما يلي من متحدثني أو  )أ(
 للجنة األمن الغذائي العاملي): 

 األمم املتحدة؛أمني عام  •

 رئيس اجلمعية العامة؛ •

 رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ •
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 رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي؛ •

 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة)؛ •

 رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛  •

 املدير التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي؛  •

 املعين ابألمن الغذائي والتغذية. لفريق اخلرباء الرفيع املستوىرئيس اللجنة التوجيهية  •

ومناقشــة تنســيق االســتجاابت على مســتوى الســياســات  2022عرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  )ب(
 ألزمة األغذية العاملية، تليها بيا�ت املندوبني.

 
 معلومات حمدثة ونقاش عن إعداداجلنسني. متكني املرأة والفتيات وتشجيع املساواة بني  -اثلثًا

اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
 )لمناقشةيف سياق األمن الغذائي والتغذية (ل والفتيات

 / التصويت للدول األعضاء مشرتكةاالختصاصات 

ُتســــــتهّل اجللســــــة ابالحتفال ابليوم الدويل للمرأة الريفية. وســــــوف تتيح اجللســــــة من ّمث فرصــــــة ملناقشــــــة حالة إعداد ســــــوف 
اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف سياق األمن 

 الغذائي والتغذية. 
 

 2030سرتاتيجي للجنة األمن الغذائي العاملي حنو عام التوجه اال -رابًعا
 (للمناقشة واختاذ قرار)

 / التصويت للدول األعضاء مشرتكةاالختصاصات 

 املسائل احلامسة والناشئة واملستمرة ابلنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية (للمناقشة) )أ(

املتعـــدد الســـــــــــــــنوات للجنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي  العمـــل بر�مجمعلومـــات حمـــدثـــة عن القســـــــــــــــم املتجـــدد من  )ب(
 (الختاذ قرار)  2023-2020 للفرتة

 (الختاذ قرار)  2024موضوع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية لعام  )ج(
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 أدوات مجع البيا�ت وحتليلها (للمناقشة) -اخامسً 

 / التصويت للدول األعضاء مشرتكةاالختصاصات 

 أدوات مجع البيا�ت وحتليلها؛  حولعرض تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية  )أ(

إلبداء تعقيباهتم وإســــهاماهتم بشــــأن مضــــمون التقرير متهيًدا  يف اللجنة ســــوف تتاح الفرصــــة ألصــــحاب املصــــلحة )ب(
  لعملية مواءمة سياسات جلنة األمن الغذائي العاملي حول أدوات مجع البيا�ت وحتليلها.

 
 متكني الشباب من خالل نظم غذائية شاملة ومستدامة. إقرار وتنفيذ  -ًساساد

 شجيع الشباب على املشاركة توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن سياسات ت
 (الختاذ قرار)من أجل األمن الغذائي والتغذية والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية 

 / التصويت للدول األعضاء مشرتكةاالختصاصات 

ســوف تعرض على اجللســة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي لدراســتها وإقرارها النســخة النهائية من توصــيات جلنة األمن 
من أجل األمن الغذائي  الغذائي العاملي بشــأن ســياســات تشــجيع الشــباب على املشــاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية

وســــتكون  ، املنبثقة عن عملية تفاوض شــــاملة متعددة أصــــحاب املصــــلحة ضــــمن جمموعة عمل مفتوحة العضــــوية.والتغذية
ا ملناقشـــة عملية التفاوض ابإلمجال وت ســـليط الضـــوء على العناصـــر األبرز يف مســـودة النص والفرص املتاحة هذه فرصـــة أيضـــً

إلحراز تقدم وتســــــريع عجلة اعتماد التوصــــــيات بشــــــأن الســــــياســــــات وتنفيذها على املســــــتو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية 
 واحمللية.

 
ضيعي حتفيز االستثمارات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية املستدامة. حدث موا -ابعً سا

عاملي عن مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم 
 األغذية (لإلحاطة واملناقشة) 

 / التصويت للدول األعضاء مشرتكةاالختصاصات 

ســـــوف يبحث أصـــــحاب املصـــــلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي يف الوضـــــع الراهن لالســـــتثمارات املســـــؤولة يف الزراعة يف 
ســــــياق خطة متويل التنمية، وذلك لغرض حتديد التقدم والثغرات والدوافع الرئيســــــية حلشــــــد االســــــتثمارات املســــــؤولة العامة 

حالة اســـتخدام وتطبيق مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصـــة  لالطالع علىواخلاصـــة. وســـتتيح هذه اجللســـة الفرصـــة 
 ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية. 
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 أية مسائل أخرى -ااثمنً 

 مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي واألعضاء املناوبون (الختاذ قرار)  )أ(

 االختصاصات للدول األعضاء / التصويت للدول األعضاء

 انعقاد الدورة احلادية واخلمسني للجنة األمن الغذائي العاملي (الختاذ قرار)موعد  )ب(

 االختصاصات للدول األعضاء / التصويت للدول األعضاء

 اعتماد التقرير النهائي (الختاذ قرار) )ج(

 / التصويت للدول األعضاء مشرتكةاالختصاصات 
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