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A 

 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 األربعونوالدورة احلادية 

 "إحداث أثر فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 4132أكتوبر/تشرين األول  31-31روما، إيطاليا، 

 االحتاد األوروبيبيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من 

      

 
 قرار( )الختاذ التنظيمية املسائل –أوال

 
 (األعضاء للدول التصويت – األعضاء للدول االختصاص)

 
 الزمين واجلدول األعمال جدول اعتماد )أ(

 اللجنة يف عضويةال )ب(

 الصياغة جلنة تشكيل )ج(

 
 ()لإلحاطة العاملي الغذائي األمن للجنة واألربعني اديةاحل للدورة التحضري -ثانيا

 
 (الحقا )يؤكد املتحدة األمم عام أمني بيان )أ(

 ورئيس العاملي األغذية وبرنامج الزراعية للتنمية الدولي والصندوق والزراعة األغذية منظمة رؤساء بيانات )ب(

 املستوى الرفيع اخلرباء لفريق التوجيهية اللجنة
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 واملناقشة( )لإلحاطة 4102 العامل يف الغذائي األمن انعدام حالة -ثالثا

 

 (األعضاء للدول التصويت – مشرتكة االختصاصات)

 

 السياسات بني التقارب -رابعا

 

 السياسات عن مستديرة موائد )أ( 

  املستدامة الغذائية نظمال سياق يف األغذية من واملهدر قدالفا (1) 

 (األعضاء للدول التصويت – مشرتكة االختصاصات)  
 

  والتغذية الغذائي األمن لتحقيق املستدامة املائية األحياء وتربية األمساك مصايد دور (2) 

 (األوروبي الحتادل التصويت – مشرتكة اتاالختصاص)  
 

 قرار( )الختاذ املسؤولة الزراعية االستثمارات مبادئ )ب( 

 (األعضاء للدول التصويت – مشرتكة االختصاصات)  

 

 قرار( )الختاذ املمتدة األزمات يف الغذائي األمن النعدام بالتصدي املعين العمل برنامج )ج(

 (األعضاء للدول التصويت – مشرتكة االختصاصات) 

 

 واملناقشة( )لإلحاطة العاملي الغذائي األمن جلنة مع والروابط التنسيق -خامسا

 

 2112 عام بعد ملا التنمية خطة يف والتغذية الغذائي األمن العاملي: املستوى على )أ(

 األعضاء للدول التصويت – مشرتكة االختصاصات 

 
 (قرار الختاذ) سنوات العشر منظور – الغذاء يف احلق )ب(

 األعضاء للدول التصويت – مشرتكة االختصاصات 
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  العاملي الغذائي األمن جلنة عمل مسارات عن املعلومات آخر -سادسا

 (قرار واختاذ لإلحاطة) املستجدة واملسائل واألولويات العمل برنامج ()أ  

 (األعضاء للدول التصويت – مشرتكة االختصاصات)  

 

 (لإلحاطة) العاملي الغذائي األمن جلنة يف االتصاالت اسرتاتيجية ()ب  

 (األعضاء للدول التصويت – مشرتكة االختصاصات)  

 

 (قرار الختاذ) العاملي الغذائي األمن جلنة قرارات لرصد إطار ()ج 

 (األعضاء للدول التصويت – مشرتكة االختصاصات )  

 

 (قرار الختاذ) الداخلية الالئحة )د(  

 (األعضاء للدول التصويت – مشرتكة االختصاصات)  

 

 (قرار الختاذ) والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي اإلطار )هـ( 

 (األعضاء للدول التصويت – مشرتكة االختصاصات)  

 

 األخرى املسائل -سابعا

 2112 األّول أكتوبر/تشـرين  العـاملي   الغذائي األمن للجنة واألربعني الثانية بالدورة اخلاصة الرتتيبات )أ(  

 قرار( )الختاذ

 (األعضاء للدول التصويت – األعضاء للدول االختصاصات) 

 

 قرار( )الختاذ النهائي التقرير اعتماد )ب(  

 (األعضاء للدول التصويت – األعضاء للدول االختصاصات)  

 


