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 جلنة األمن الغذائي العاملي

 الثانية واألربعون ةالدور
 

 األمن الغذائي والتغذية" يفإحداث فارق "

 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12، إيطاليا، روما

 قائمة بالوثائق

 

البنـد من  العنوان الرمز

 جدول األعمال

CFS 2015/42/1/Rev.3  أواًل املؤقتجدول األعمال التفصيلي 

CFS 2015/42/2  ملّخص وتوصيات تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشأن 

 املاء من أجل األمن الغذائي والتغذية  

 أ -رابعًا 

CFS 2015/42/3  تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشأن 

 إطار القرارات -املاء من أجل األمن الغذائي والتغذية 

 أ -رابعًا 

CFS 2015/42/4 ب -رابعًا  إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة 

CFS 2015/42/5  إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة

 إطار القرارات -

 ب -رابعًا 

CFS 2015/42/7 ئي النسخة الرابعة من اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذا

 (2015والتغذية )اإلطار االسرتاتيجي العاملي 

 أ -سادسًا 

CFS 2015/42/8  اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية )اإلطار

 إطار القرارات -االسرتاتيجي العاملي( 

 ب -سادسًا 
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CFS 2015/42/9  املنتدى الرفيع املستوى عن "ربط أصحاب احليازات الصغرية

 إطار القرارات -باألسواق 

 ب -سادسًا 

CFS 2015/42/9 Add.1   املنتدى الرفيع املستوى عن "ربط أصحاب احليازات الصغرية

 ملخص الرئيس  -باألسواق 

 ب -سادسًا 

CFS 2015/42/10  :حنو إطار لرصد قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصياتها 

تقرير عن نتائج استقصاء اآلراء بشأن فعالية جلنة األمن الغذائي  

 العاملي

 ج -سادسًا 

CFS 2015/42/11  :حنو إطار لرصد قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصياتها

ة جلنة األمن الغذائي تقرير عن نتائج استقصاء اآلراء بشأن فعالي

 إطار القرارات -العاملي 

 ج -سادسًا 

CFS 2015/42/12  د-سادسًا  2017-2016برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

CFS 2015/42/Inf.1 Rev.2 أواًل اجلدول الزمين املؤقت 

CFS 2015/42/Inf.2 أواًل قائمة بالوثائق 

CFS 2015/42/Inf.3  أواًل الغذائي العامليعضوية جلنة األمن 

CFS 2015/42/Inf.4  قائمة باملندوبني واملشاركني واملراقبني يف الدورة الثانية واألربعني

 للجنة األمن الغذائي العاملي

 أواًل

CFS 2015/42/Inf.5 أواًل بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األوروبي 

CFS 2015/42/Inf.6  أواًل جلنة األمن الغذائي العاملياملالحظات االفتتاحية لرئيس 

CFS 2015/42/Inf.7 أواًل بيان أمني عام األمم املتحدة أو من ميّثله 

CFS 2015/42/Inf.8 أواًل بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة أو من ميّثله 

CFS 2015/42/Inf.9 أواًل بيان رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو من ميثله 

CFS 2015/42/Inf.10 أواًل بيان املديرة التنفيذية لربنامج األغذية العاملي أو من ميثلها 

CFS 2015/42/Inf.11  بيان رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

 املعين باألمن الغذائي والتغذية 

 أواًل

CFS 2015/42/Inf.12 معلومات  -الغذائي العاملي  التنسيق والروابط مع جلنة األمن

 أساسية

 خامسًا

CFS 2015/42/Inf.13 Rev.2 ج -سادسًا  تتبع قرارات وتوصيات جلنة األمن الغذائي العاملي 
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CFS 2015/42/Inf.14  املنتدى الرفيع املستوى بشأن ربط أصحاب احليازات الصغرية

 وثيقة معلومات أساسية -باألسواق 

 ب -سادسًا 

CFS 2015/42/Inf.15  اجتماع خاص:  تطوير معارف ومهارات وكفاءات الشباب

 للنهوض باألمن الغذائي والتغذية

 

CFS 2015/42/Inf.16  اجتماع خاص:  تعزيز القدرة على الصمود من أجل األمن

الغذائي والتغذية: إطار مفاهيمي للتعاون وإقامة الشراكات بني 

 ماالوكاالت اليت توجد مقارها يف رو

 

CFS 2015/42/Inf.17  آخر املعلومات بشأن التمييز بني املشاركني واملراقبني يف جلنة

 األمن الغذائي العاملي

 

CFS 2015/42/Inf.18  وثيقة  -جلنة األمن الغذائي العاملي ودورها يف تعزيز التغذية

 معلومات أساسية

 

CFS 2015/42/Inf.19  ثامنا  الغذائي العامليانتخاب نائب رئيس جلنة األمن 

 


