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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 واألربعون السادسةالدورة 
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

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

 بيان االختصاصات المقدم من االتحاد األوروبي

 
 

 المسائل التنظيمية -      أو ال  
 التصويت للدول األعضاء – لدول األعضاءلاالختصاصات 

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

         )لإلحاطة(              عضوية اللجنة  ( ب )

             )الختاذ قرار(                   تشكيل جلنة الصياغة   ( ج )
 

 السياساتيةتداعياتها ، 2019والتغذية في العالم لعام األمن الغذائي  حالة -      ثاني ا
 في سياق أهداف التنمية المستدامة

 (والمناقشة )لإلحاطة
 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشتركة 

 
                         نشتتتتتتتتتتتتتتر على الصتتتتتتتتتتتتتت حة ا لك ونية         هم )ستتتتتتتتتتتتتتت   ي           ثني أو مندوب                       يلقيها ما يلي من متحد                     البيانات االفتتاحية   ( أ )

    .                                         السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي       للدورة
                       ( وأي تداعيات ستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتاتية SOFI 2019 )      9102                                            عرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام   ( ب )

                                                  سياق أهداف التنمية املستدامة، يليه بيانات املندوبني.  يف
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 الدروس المستفادة لجنة األمن الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة: -      ثالث ا

 (والمناقشة )لإلحاطة
 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشتركة 

 
 االحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية -      رابع ا

 )لإلحاطة(
 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشتركة 

 
 النظم الغذائية والتغذية -      خامس ا

 )لإلحاطة والمناقشة(
 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشتركة 

 
 الحضري والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية        التوس ع  -      سادس ا

 )لإلحاطة والمناقشة(
 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشتركة 

 
 الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة لتمويل األمن الغذائي والتغذية -      سابع ا

 2030وتحسينهما في إطار خطة عام 
 )للمناقشة(

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشتركة 
 

 النهج المبتكرة اإليكولوجية وغيرها من الزراعية        الن هج  -      ثامن ا
 )للمناقشة(

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشتركة 
 

 2028-2019إطالق عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية للفترة  -      تاسع ا
 )لإلحاطة(

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشتركة 
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  2023-2020برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العالمي للفترة  -ا      عاشر  
 )التخاذ قرار(

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشتركة 
 

رصد توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي بشأن السياسات الخاصة  -حادي عشر
 الحيازات الصغيرة بأصحاب

 )للمناقشة(
 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشتركة 

 
 مسائل أخرى -عشر ثاني

 
            )الختاذ قرار(                                          الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي       تعديل   ( أ )
            )الختاذ قرار(                                       ال تيبات اخلاصة بالدورة السابعة واألربعني   ( ب )

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات للدول األعضاء 
 
            )الختاذ قرار(                                           انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب واألعضاء املناوبني   ( ج )

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات للدول األعضاء 
 
            )الختاذ قرار(                        اعتماد التقرير النهائي  ( د )

 التصويت للدول األعضاء –االختصاصات مشتركة 
 

 
 


