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قائمة بالوثائق
الرمز
CFS 2016/43/1/Rev.2
CFS 2016/43/2/Rev.1

البند من جدول
األعمال

العنوان

أوالا

جدول األعمال التفصيلي املؤقت
مشروع التوصيات بشأن التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق
األمن الغذائي والتغذية :أي أدوار للثروة احليوانية؟
(النسخة املعدلة بتاريخ  13أكتوبر/تشرين األول

)2016

ثالث ا (أ)

املوجز عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى والتوصيات الواردة فيه
بشأن التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية:
أي أدوار للثروة احليوانية؟

ثالثا (أ)

CFS 2016/43/4

مشروع قرار  -ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق

ثالث ا (ب)

CFS 2016/43/5

ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق – التوصيات

ثالثا (ب)

مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض خبطة التنمية
املستدامة لعام ( 2030مبا يف ذلك مشروع قرار)

رابع ا (أ)

CFS 2016/43/3

CFS 2016/43/6

CFS 2016/43/7

االختصاصات لتشاطر التجارب واملمارسات اجليدة يف جمال تطبيق
قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصياهتا من خالل تنظيم أحداث
على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية (مبا يف ذلك مشروع قرار)

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org

رابعا (ب) ()1

2

CFS 2016/43/8

CFS 2016/9

CFS 2016/43/10

CFS 2016/43/11

CFS 2016/43/12
CFS 2016/43/13

CFS 2016/43/Inf.2/Rev.2

التجارب واملمارسات اجليدة يف جمايل استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية
بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق
رابعا (ب) ()2
األمن الغذائي الوطين ،وتطبيقها  -املوجز والعناصر األساسية
مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذية
(مبا يف ذلك مشروع قرار)

رابع ا (ج)

نتائج عمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بربنامج
العمل املتع ّدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي
(مبا يف ذلك مشروع قرار)

رابع ا (د)

التحضر والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية:
ّ
اجملاالت الرئيسية لتوجيه السياسات واألدوار اليت ميكن
للجنة األمن الغذائي العاملي االضطالع هبا
(مبا يف ذلك مشروع قرار)

رابع ا (هـ)

مشروع قرار  -اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

رابعا (و)

النسخة اخلامسة من اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي
والتغذية (اإلطار االسرتاتيجي العاملي لعام )2016

رابع ا (و)

CFS 2016/43/Inf.1/Rev.1

اجلدول الزمين املؤقت

 CFS 2016/43/Inf. 2/Rev.2قائمة بالوثائق

أوالا
أوالا

عضوية جلنة األمن الغذائي العاملي

أوالا

قائمة باملندوبني واملشاركني واملراقبني يف الدورة الثالثة واألربعني
للجنة األمن الغذائي العاملي

أوالا

CFS 2016/43/Inf.5

بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب

أوالا

CFS 2016/43/Inf.6

املالحظات االفتتاحية لرئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي

ثانيا

CFS 2016/43/Inf.7

بيان أمني عام األمم املتحدة أو من ميثّله

ثاني ا

CFS 2016/43/Inf.8

بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

ثانيا

CFS 2016/43/Inf.9

بيان رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أو من ميثّله

ثاني ا

CFS 2016/43/Inf.10

بيان املديرة التنفيذية لربنامج األغذية العاملي أو من ميثّلها

ثانيا

بيان رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين
باألمن الغذائي والتغذية

ثاني ا

CFS 2016/43/Inf.3
CFS 2016/43/Inf.4

CFS 2016/43/Inf.11

CFS 2016/43/Inf.2/Rev.2

CFS 2016/43/Inf.12

CFS 2016/43/Inf.13

CFS 2016/43/Inf.14

CFS 2016/43/Inf.15

CFS 2016/43/Inf.16

CFS 2016/43/Inf.17

CFS 2016/43/Inf.18

CFS 2016/43/Inf.19

CFS 2016/43/Inf.20

CFS 2016/43/Inf.21

CFS 2016/43/Inf.22

CFS 2016/43/Inf.23
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بيان املتح ّدث الرئيسي بشأن نظم األغذية املستدامة والتغذية
وتغري املناخ
ّ

املوجهة
مذ ّكرة املقرر بشأن اإلجراءات واخلطوط التوجيهية ّ
إىل املندوبني لتحقيق التقارب بني السياسات اخلاصة بالتنمية
الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ،مبا يف ذلك
دور الثروة احليوانية
تقرير فريق اخلرباء رفيع املستوى بشأن التنمية الزراعية املستدامة
لتحقيق األمن الغذائي والتغذية :أي أدوار للثروة احليوانية؟
املنتدى الرفيع املستوى للدورة الثانية واألربعني للجنة األمن
الغذائي العاملي بشأن ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق،
وثيقة املعلومات األساسية الصادرة يف يونيو/حزيران 2015
مذكرة توجيهية بشأن مسامهة جلنة األمن الغذائي العاملي
يف منتدى األمم املتحدة السياسي الرفيع املستوى لعام 2017
اخلطوط العريضة للحدث العاملي املواضيعي عن اخلطوط التوجيهية الطوعية
بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات
يف سياق األمن الغذائي الوطين
التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي
للفرتة 2016-2015
التحضر والتحول الريفي
جدول أعمال املنتدى بشأن
ّ
واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية وصيغته
رصد األمن الغذائي والتغذية دعما خلطة التنمية املستدامة لعام :2030
تقييم الوضع الراهن وآفاق املستقبل
سالسل القيمة الشاملة لتحقيق الزراعة املستدامة والنهوض
بنتائج األمن الغذائي والتغذية  -وثيقة معلومات أساسية
من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام :2030
الدروس املستفادة من عمليات االستعراض الوطنية التطوعية األوىل -
وثيقة معلومات أساسية
جدول األعمال والصيغة  -من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة التنمية املستدامة
لعام  :2030الدروس املستفادة من عمليات االستعراض الوطنية التطوعية األوىل

ثانيا

ثالثا (أ)
ثالث ا (أ)

ثالث ا (ب)
رابع ا (أ)

رابعا (د)
رابعا (هـ)
رابعا

