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  لجنة األمن الغذائي العالمي
  واألربعون الخامسةالدورة 

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

2018أكتوبر/تشرين األول  19-15روما، إيطاليا، 

قائمة الوثائق

  األعمالالبند من جدول  العنوان  الرمز
CFS 2018/45/1/Rev2أوالً   جدول األعمال املؤقت  

CFS 2018/45/2:عمــل خطـــة ال تقييم جلنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي
  مشفوعة مبشروع قرار

  رابًعا

CFS 2018/45/3:ذ الرد على تنفي تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي
  التقييم مشفوًعا مبشروع قرار

  رابًعا

CFS 2018/45/4 2020أنشطة فريق اخلرباء الرفيع املستوى يف عام
  معلومات أساسية ومشروع قرار - 

CFS 2018/45/5 مســــارات عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشــــأن
  النظم الغذائية والتغذية مع مشروع قرار

  سادًسا (أ)

CFS 2018/45/6 االختصـاصـات املتعلقة بإعداد اخلطوط التوجيهية
النظم الغذائية والتغذية الصـــــــادرة الطوعية بشـــــــأن 

  عن جلنة األمن الغذائي العاملي

  سادًسا (أ)

CFS 2018/45/7 مشـــــــــروع مســـــــــامهة جلنة األمن الغذائي العاملي يف
املنتدى الســـــــــــــياســـــــــــــي الرفيع املســـــــــــــتوى بشـــــــــــــأن 

 2019االستعراض العاملي للتنمية املستدامة لعام 

  سادًسا (ب)
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CFS 2018/45/8 2030جلنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي وخطـــة عـــام :
 -مســـــامهات املنتدى الســـــياســـــي الرفيع املســـــتوى 

  مشروع قرار

  سادًسا (ب)

CFS 2018/45/9 تشـــجيع املســـاءلة وتشـــاطر أفضـــل املمارســـات– 
  مرفًقا مبشروع قرار

  سادًسا (ج)

CFS 2018/45/10 ملخص وتوصـــــــــــــــيـــــــات تقرير فريق اخلرباء الرفيع
املســـــــــــــــتوى املعين بـــاألمن الغـــذائي والتغـــذيـــة عن 
الشــــــراكات املتعددة أصــــــحاب املصــــــلحة لتمويل 
األمن الغذائي والتغذية وحتســينهما يف إطار خطة 

  2030عام 

  

CFS 2018/45/Inf.1/Rev.1اجلدول الزمين املؤقت    
CFS 2018/45/Inf.2/Rev.1 أوال  األعمال التفصيلي املؤقتجدول  

CFS 2018/45/Inf.3أوال  قائمة الوثائق  
CFS 2018/45/Inf.4العضـــــــــــــــويـــــــة يف جلنـــــــة األمن الغـــــــذائي العـــــــاملي 

  )2018أكتوبر/تشرين األول   (يف
  أوال (ب)

CFS 2018/45/Inf.5أوًال (ب)  قائمة املندوبني واملشاركني واملراقبني  
CFS 2018/45/Inf.6 أوال (ب)  االختصاصات املقدم من االحتاد األورويببيان  
CFS 2018/45/Inf.7أوًال (ب)  بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي  
CFS 2018/45/Inf.8أوًال (ب)  بيان األمني العام لألمم املتحدة أو من ميثّله  
CFS 2018/45/Inf.9(ب)أوًال   بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة  

CFS 2018/45/Inf.10 بيــان رئيس الصـــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة
  من ميثّله أو

  أوًال (ب)

CFS 2018/45/Inf.11 بيـــان املـــدير التنفيـــذي لربنـــامج األغـــذيـــة العـــاملي
  من ميثّله أو

  أوًال (ب)

CFS 2018/45/Inf.12ع بيــان رئيس اللجنــة التوجيهيــة لفريق اخلرباء الرفي
  املعين باألمن الغذائي والتغذيةاملستوى 

  أوًال (ب)

CFS 2018/45/Inf.13 2018حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 
  سبتمرب/أيلول) 11(مت إطالق التقرير يف  -

  ثانًيا

CFS 2018/45/Inf.14 ســـيتم إطالق  2018حالة األغذية والزراعة لعام)
  أكتوبر/تشرين األول) 15التقرير يف 

  ثالثًا
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CFS 2018/45/Inf.15 ن حالة حملة ع -تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي
  تنفيذ خطة العمل

  رابًعا

CFS 2018/45/Inf.16 رابًعا  2023-2020اسرتاتيجية االتصاالت  
CFS 2018/45/Inf.17ين املذكرة الثانية لفريق اخلرباء الرفيع املســــــــــتوى املع

جة املســـــــــائل احلر  باألمن الغذائي والتغذية بشـــــــــأن
  والناشئة يف جمايل األمن الغذائي والتغذية

  خامًسا

CFS 2018/45/Inf.18 التقرير املرحلي الســـــــــــــــنوي للجنـــة األمن الغـــذائي
  2018العاملي لعام 

  سادًسا (ب)

CFS 2018/45/Inf.19 التجارب واملمارســـــات اجليدة يف جمايل اســـــتخدام
ملطرد ا اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال

للحق يف غذاء كاف يف ســـــــــــــــياق األمن الغذائي 
  املوجز والعناصر األساسية –الوطين وتطبيقها 

  سابًعا (أ)

CFS 2018/45/Inf.20 احلــــدث املواضـــــــــــــــيعي العــــاملي بشــــــــــــــــــأن اخلطوط
التوجيهيـــة الطوعيـــة لـــدعم اإلعمـــال املطرد للحق 
يف غذاء كاف يف ســـــــــياق األمن الغذائي القطري 

  التوجيهية للجلسةاخلطوط  -

  (ب) سابًعا

CFS 2018/45/Inf.21 الشــــــراكات املتعددة أصــــــحاب املصــــــلحة لتمويل
األمن الغذائي والتغذية وحتســينهما يف إطار خطة 

  2030عام 

  ثامًنا

CFS 2018/45/Inf.22 النظم الغـــذائيـــة والتغـــذيـــة: املمـــارســـــــــــــــــات اجليـــدة
  جمريات اجللسة -وتشاطر الدروس 

  تاسًعا (أ)

CFS 2018/45/Inf.23 2030جلنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي وخطـــة عـــام: 
 املمــــــارســــــــــــــــــــات اجليــــــدة وتشــــــــــــــــــــاطر الــــــدروس:

  جمريات اجللسة

  تاسًعا (ب)

    
 


