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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 الدورة الرابعة واألربعون
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 جدول األعمال المؤقت

 
 المسائل التنظيمية   -أّوًل 

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

 )لإلحاطة(عضوية اللجنة  )ب(

  )الختاذ قرار(تشكيل جلنة الصياغة  )ج(
 

 لجنة األمن الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة   -ثانًيا
 

  )لإلحاطة(البيانات االفتتاحية  )أ(

ر وتتخلليا كلمة رئيسةةةةةةيةحالة األمن الغذائي والتغذية يف  )ب( تناول البحث . وسةةةةةةيالعامل: مناقشةةةةةةة يديرها ميسةةةةةةك
ا الو ةةع الراهن يف   اجملاعة. امليددة مجيع ا خبطرواليمن  نيجرييا شةةر  ومشال والصةةومال السةةودا  جنوبأيضةة 

 مناقشة(لللإلحاطة و )

 مناقشة(لللإلحاطة و ) 2030الدروس املستخلصة من تنفيذ خطة عام  )ج(

 2017: انطباعات املنتدى السةةةةةياسةةةةةي الرفيع املسةةةةةتوى يف عام 2030جلنة األمن الغذائي العاملي وخطة عام  )د(
  )الختاذ قرار( 2018واملسامهة يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 
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 لجنة األمن الغذائي العالمي والتغذية    -ثالثًا
 

 شة(لمناقل)لإلحاطة و  والنظم الغذائية عن التغذيةاملستوى إصدار تقرير فريق اخلرباء الرفيع  )أ(

 لمناقشة(ل)لإلحاطة و املؤمتر الدويل الثاين املعىن بالتغذية  عنآخر املعلومات  )ب(

 لمناقشة(ل)لإلحاطة و املمارسات اجليدة وتشاطر الدروس لتحسني التغذية  )ج(

 الختاذ قرار( )مبا يف ذلك عقد العمل من أجل التغذية جيود جلنة األمن الغذائي العاملي للنيوض بالتغذية  )د(
 

 التقارب بين السياسات   -رابًعا
 

 الختاذ قرار( للمناقشة و )احلراجة املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية  (أ)
 (الختاذ قرارمنتدى متكني املرأة يف سيا  األمن الغذائي والتغذية )نتائج  (ب)

  )الختاذ قرار(والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية  التوسكع احلضري (ج)

 
 آخر المعلومات عن مسارات عمل اللجنة وأنشطتها   -خامًسا

 
  )الختاذ قرار( 2019-2018برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة  )أ(

 )الختاذ قرار( حتديث دوري  -اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية  )ب(

 )الختاذ قرار(رصد كفاءة جلنة األمن الغذائي العاملي  )ج(

 
 لتقييم المستقل للجنة األمن الغذائي العالمي الستجابة ل   -سادًسا

 
 )الختاذ قرار(

 
 ة إلى األمن الغذائي والتغذية المسائل الحاسمة والناشئة بالنسب   -سابًعا

 
 مناقشة(لللإلحاطة و )
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 المسائل األخرى   -ثامًنا
 

 )الختاذ قرار(الرتتيبات اخلاصة بالدورة اخلامسة واألربعني  )أ(

  )الختاذ قرار(عضاء املناوبني انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب واأل )ب(

 )الختاذ قرار(اعتماد التقرير النيائي  )ج(
 


