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جلنة األمن الغذائي العاملي
الدورة احلادية واألربعون

"إحداث أثر فارق يف األمن الغذائي والتغذية"
روما ،إيطاليا 31-31 ،أكتوبر/تشرين األول 4132

قائمة بالوثائق

العنوان

البند من جدول األعمال

الرمز

CFS 2014/41/2 Add.1

جدول األعمال التفصيلي املؤقت
مائدة مستديرة حول السياسات بشأن الفاقد واملُهدر من
األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة
موجز عن تقريرر رريرق اار اف رريرع املسرتوى بشرأن
الفاقررد واملُهرردر مررن األغذيررة يف سررياق الررنظم الغذائيررة
املستدامة والتوصيات الصادرة عنه
مائدة مستديرة حول السياسات بشأن مصرايد األارا
وتربية األحياف املائية املستدامة لتحقيق األمرن الغرذائي
والتغذية
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CFS 2014/41/3 Add.1

موجز عن تقريرر رريرق اار اف رريرع املسرتوى بشرأن (4أ)
مصايد األاا وتربية األحياف املائية املستدامة لتحقيق
األمن الغذائي والتغذية والتوصيات الصادرة عنه

CFS 2014/41/1 Rev.4
CFS 2014/41/2

CFS 2014/41/3

(4أ)
(4أ)

(4أ)

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

2

CFS 2014/41/4
CFS 2014/41/4 Add.1

CFS 2014/41/5 Rev.1

CFS 2014/41/6

CFS 2014/41/7
CFS 2014/41/8

CFS 2014/41/9
CFS 2014/41/10
CFS 2014/41/11

CFS 2014/41/12

CFS 2014/41/13

CFS 2014/41/14

CFS 2014/41/Inf.1
CFS 2014/41/Inf.2
CFS 2014/41/Inf.3
CFS 2014/41/Inf.4
CFS 2014/41/Inf.5
CFS 2014/41/Inf.6

CFS 2014/41/Inf.2

(4ب)
مبادئ االستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية
مبادئ االستثمار الرشريد يف نظرم الزراعرة واألغذيرة (4 -ب)
إطار القرارات
مبادئ االستثمار الرشريد يف نظرم الزراعرة واألغذيرة (4 -ج)
إطار القرارات
التنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي العاملي (5 -أ)
ااطوط التوجيهية للدورة واملعلومات األساسية
(5ب)
احلق يف الغذاف – منظور العشر سنوات
تقرير مرحلي عن برنامج العمل املتعدد السنوات للجنرة (6أ)
األمن الغذائي العاملي وأولوياتها
(6أ)
مذكرة رريق اا اف رريع املستوى بشأن القضايا
احلرجة والناشئة لألمن الغذائي والتغذية
(6ب)
معلومات حمدثة عن االتصاالت والتواصل
يف سبيل إطار لرصد القرارات والتوصيات الصرادرة عرن (6ج)
جلنة األمن الغذائي
التعديالت املقرتحة يف الالئحة الداخليرة للجنرة األمرن (6د)
الغذائي العراملي ونترائج عمرل وموعرة العمرل املعنيرة
بالالئحة الداخلية والتابعة للجنة األمن الغذائي العاملي
(6هر)
اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية
اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغرذائي والتغذيرة – (6هر)
النسخة الثالثة ()4114
اجلدول الزمين املؤقت
قائمة بالوثائق
عضوية جلنة األمن الغذائي العاملي
قائمة باملندوبني واملشاركني واملراقبني
بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدّم من االحتراد
األوروبي
آراف املندوبني حرول الردورة احلاديرة واألربعرني للجنرة
األمن الغذائي العاملي
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جلنة األمن الغذائي العاملي -احلدث اااص بشأن
يوم األغذية العاملي  -معلومات أساسية
بيان األمني العام لألمم املتحدة أو من ميثّله
بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
بيان رئيس الصرندوق الردولي للتنميرة الزراعيرة أو مرن
ميثّله
بيان املديرة التنفيذيرة ل نرامج األغذيرة العراملي أو مرن
ميثّلها
بيران رئرريس اللجنرة التوجيهيررة لفريرق اار اف رريررع
املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
بيان رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي
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