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A 

 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 الدورة الرابعة واألربعون
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

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

 الوثائقبقائمة 
 

من جدول  البند
 األعمال

 

 الرمز العنوان

 CFS 2017/44/1/Rev.1 جدول األعمال املؤقت أوالً 

 ا (د)ثانيً 
مســـــامهة جلنة األمن الغذائي العاملي يف املنتدى الســـــياســـــي الرفيع 

 مع مشروع قرار - 2018املستوى لعام 
CFS 2017/44/2 

 ا (د)ثالثً 
جهود جلنة األمن الغذائي العاملي للنهوض بالتغذية مبا يف ذلك 

 مشروع قرار -أجل التغذية  عقد العمل من
CFS 2017/44/3 

 ا (أ)رابعً 
مشروع توصيات مقرتحة بشأن احلراجة املستدامة لتحقيق األمن 

 الغذائي والتغذية
CFS 2017/44/4/Rev.1 

 ا (أ)رابعً 

 موجز وتوصــــيات تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى املعين باألمن
املســــــــــــــتدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية بشــــــــــــــأن احلراجة 

 الغذائي والتغذية

CFS 2017/44/5 

 )جا (رابعً 

معـاجلـة األمن الغـذائي والتغـذيـة يف ســــــــــــــيـاق تغري الـدينـاميكيـات 
 -الريفية احلضــرية: التجارب والنهج الفعالة يف جمال الســياســات 

 مع مشروع قرار

CFS 2017/44/6 

 )با (رابعً 

ياق بشــــــأن متكني املرأة يف ســــــمنتدى جلنة األمن الغذائي العاملي 
 ملخص الرئيس -األمن الغذائي والتغذية 

 مع مسودة نتائج

CFS 2017/44/7 
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 ا (أ)خامسً 
برنــامج العمــل املتعــدد الســــــــــــــنوات للجنــة األمن الغــذائي العــاملي 

 مبشروع قرار امشفوعً  2019-2018للفرتة 
CFS 2017/44/8/Rev.1 

 ا (ب)خامسً 
االســــــــــــــرتاتيجي العـــاملي لألمن الغـــذائي حتـــديـــث دوري لإلطـــار 

 مشروع قرار-والتغذية 
CFS 2017/44/9 

 ا (ب)خامسً 
 –اإلطـــــار االســــــــــــــرتاتيجي العـــــاملي لألمن الغـــــذائي والتغـــــذيـــــة 

 2017عام  نسخة
CFS 2017/44/10/Rev.1 

 )جا (خامسً 
رصد تنفيذ املنتجات الرئيسية للجنة بشأن السياسات وتوصيات 

 مشروع قرار -السياسات اللجنة األخرى بشأن 
CFS 2017/44/11 

 اسادسً 
 تقرير املشـــاورة إلعداد الرّد على تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي

 مرفقاً مبشروع القرار
CFS 2017/44/12/Rev.1 

 CFS 2017/44/Inf.1/Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت أوالً 

 CFS 2017/44/Inf.2/Rev.5 جدول األعمال التفصيلي املؤقت أوالً 

 CFS 2017/44/Inf.3/Rev.4 الوثائقبقائمة  أوالً 

 CFS 2017/44/Inf.4 عضوية جلنة األمن الغذائي العاملي أوالً 

 أوالً 
 قائمة باملندوبني واملشــــــــــاركني واملراقبني يف الدورة الرابعة واألربعني

 للجنة األمن الغذائي العاملي
CFS 2017/44/Inf.5 

 CFS 2017/44/Inf.6 االختصاصات املقدم من االحتاد األورويببيان  أوالً 

 CFS 2017/44/Inf.7 املالحظات االفتتاحية لرئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي اثانيً 

 CFS 2017/44/Inf.8 بيان األمني العام لألمم املتحدة أو من ميثّله اثانيً 

 CFS 2017/44/Inf.9 والزراعةبيان املدير العام ملنظمة األغذية  اثانيً 

 CFS 2017/44/Inf.10 بيان رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أو من ميثّله اثانيً 

 CFS 2017/44/Inf.11 بيان املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي أو من ميثّله اثانيً 

 اثانيً 
ملســـــــــــتوى املعين ابيان رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع 

 باألمن الغذائي والتغذية
CFS 2017/44/Inf.12 

 John Kufuor CFS 2017/44/Inf.13بيان املتحدث الرئيسي سعادة السيد  اثانيً 

 CFS 2017/44/Inf.14 حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل ا (ب)ثانيً 

 CFS 2017/44/Inf.15 املستدامة للتنمية 2030الدروس املستخلصة من تنفيذ خطة عام  ا (ج)ثانيً 

 (أ)ا ثالثً 
ية تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذ

 عن التغذية والنظم الغذائية
CFS 2017/44/Inf.16 
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 (ب)ا ثالثً 
 ،  بالتغذيةاملؤمتر الدويل الثاين املعين متابعةالتقرير املرحلي بشــــــــأن 

 تغذيةالتنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل مبا يف ذلك 
CFS 2017/44/Inf.17 

 (ج)ا ثالثً 
املمــارســـــــــــــــات اجليــدة وتشـــــــــــــــاطر الــدروس لتحســــــــــــــني التغــذيــة: 

 االستثمارات من أجل النظم الغذائية الصحية
CFS 2017/44/Inf.18 

 ا (د)ثالثً 
اللجنـة املتعلقـة بـالتغـذيـة خالل فرتة مـا بني الـدورات:  أنشــــــــــــــطـة
 ملخصات

CFS 2017/44/Inf.19/Rev.1 

 ا (أ)رابعً 
ية تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذ

 بشأن احلراجة املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية
CFS 2017/44/Inf.20 

 (ج)ا رابعً 
منتدى جلنة األمن الغذائي العاملي بشــــــأن متكني املرأة يف ســــــياق 

 األمن الغذائي والتغذية
CFS 2017/44/Inf.21 

 CFS 2017/44/Inf.22 2017التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي لعام  خامسا (أ)

 CFS 2017/44/Inf.23 التقييم املستقل للجنة األمن الغذائي العاملي اسادسً 

 اسابعً 
ذائي والتغذية باألمن الغمذكرة فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى املعين 

 عن املسائل احلامسة والناشئة
CFS 2017/44/Inf.24 

 CFS 2017/44/Inf.25 مستقبل األغذية والزراعة اسابعً 

 CFS 2017/44/Inf.26 انتخاب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي ثامًنا (ب)

 
 


