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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة السادسة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14روما، إيطاليا، 

 قائمة الوثائق
 

 العنوان الرمز
البنـد من جدول 

 األعمال

CFS 2019/46/1/Rev.2  جدول األعمال املؤقت للدورة الســــــــــــــادســــــــــــــة واألربعني
 أوالً  األمن الغذائي العاملي للجنة

   

CFS 2019/46/2  املســــودة صــــفر للخطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن النظم
 خامًسا الغذائية والتغذية

   

CFS 2019/46/3 
التقرير املرحلي ملتابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، 

يف ذلــك تنفيــذ عقــد األمم املتحــدة للعمــل من أجــل  مبــا
 خامًسا التغذية

   

CFS 2019/46/4 

ع احلضـــــــري والتحول الريفي واالنعكاســـــــات على  التوســـــــّ
ــــة: ملخص عن األحــــداث اليت  األمن الغــــذائي والتغــــذي
ـــــــدورات يف الفرتة  ختللـــــــت الفرتة الفـــــــاصــــــــــــــلـــــــة بني ال

 سادًسا 2018-2019
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CFS 2019/46/5 

ملخص وتوصــــــــــــيات تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــتوى 
النهج الزراعيـــة اإليكولوجيـــة وغريهـــا من النهج بشــــــــــــــــأن 

تدامة لتعزيز  املبتكرة من أجل زراعة ونظم غذائية مســــــــــــــ
 األمن الغذائي والتغذية

 ثامًنا

CFS 2019/46/6  مشــروع قرار بشــأن برنامج العمل املتعدد الســنوات للفرتة
 عاشرًا 2020-2023

CFS 2019/46/7  عاشرًا 2023-2020برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

CFS 2019/46/8 ثاين عشر تعديل الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي 
   

CFS 2019/46/Inf.1  اجلدول الزمين املؤقت للدورة الســــــادســــــة واألربعني للجنة
 أوالً  األمن الغذائي العاملي

CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2 أوالً  العاملي الغذائي دليل الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن 

CFS 2019/46/Inf.3/Rev.1 أوالً  قائمة الوثائق 

CFS 2019/46/Inf.4 أوالً  العضوية يف جلنة األمن الغذائي العاملي 

CFS 2019/46/Inf.5 أوالً  قائمة املندوبني واملشاركني واملراقبني 

CFS 2019/46/Inf.6  أوالً  االختصاصات املقدم من االحتاد األورويببيان 

CFS 2019/46/Inf.7 أوالً  بيان األمني العام لألمم املتحدة 

CFS 2019/46/Inf.8 أوالً  بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 

CFS 2019/46/Inf.9 أوالً  بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 

CFS 2019/46/Inf.10  أوالً  رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةبيان 

CFS 2019/46/Inf.11 أوالً  بيان املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 

CFS 2019/46/Inf.12  بيان رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســـتوى
 أوالً  املعين باألمن الغذائي والتغذية

CFS 2019/46/Inf.13  ثانياً  2019تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

CFS 2019/46/Inf.14  :وثيقة نتائج مؤمتر القمة بشأن أهداف التنمية املستدامة
 ثانياً  اإلعالن السياسي الصادر عن رؤساء الدول واحلكومات
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CFS 2019/46.Inf.15 
حملة عامة عن الشـــــراكات يف ما بني أصـــــحاب املصـــــلحة 
املتعددين خالل الدورة الســــادســــة واألربعني للجنة األمن 

 الغذائي العاملي
 اسابعً 

CFS 2019/46/Inf.16 

) بشـــــــــــــــــأن 2018تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى (
الشـــــــــــراكات يف ما بني أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة املتعددين 
لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما يف إطار خطة 

 2030عام 

 اسابعً 

CFS 2019/46/Inf.17 

) بشـــــأن الُنهج 2019تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى (
الزراعيـــة اإليكولوجيـــة وغريهـــا من االبتكـــارات من أجـــل 
زراعـــة ونظم غـــذائيـــة مســــــــــــــتـــدامـــة لتعزيز األمن الغـــذائي 

 والتغذية

 ثامًنا

CFS 2019/46/Inf/18  التقرير املرحلي الســــــــــــــنوي للجنــة األمن الغــذائي العــاملي
 عاشرًا 2019-2018ة للفرت 

CFS 2019/46/Inf.19 
رصـــــــــــــد توصـــــــــــــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشـــــــــــــأن 
السياسات اخلاصة بأصحاب احليازات الصغرية: ملخص 

 عن مسامهات أصحاب املصلحة
 حادي عشر

CFS 2019/46/Inf.20  االســــــــــتثمار يف الزراعة القائمة على أصــــــــــحاب احليازات
 حادي عشر الغذائي والتغذيةالصغرية لتحقيق األمن 

CFS 2019/46/Inf.21 حادي عشر ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق 

CFS 2019/46/Inf.22  التنمية الزراعية املســــــتدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي
 حادي عشر والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانية؟

CFS 2019/46/Inf.23  ثاين عشر الغذائي العامليانتخاب رئيس جلنة األمن 
 
 


