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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 والثالثون السابعة الدورة

 2011 األول تشرين/ أآتوبر 22 - 17 روما،
 الوثائق قائمة

 
 األعمال جدول العنوان الوثيقة

    المؤقت
CFS:2011/1 أوال عليه والمالحظات المؤقت األعمال جدول 
CFS:2011/2 وط ةال الخط ة توجيهي شأن الطوعي ة ب سؤولة الحوآم  الم

ازة ي لحي وارد األراض ة والم رى الطبيعي صايد األخ  وم
 *الوطني الغذائي األمن سياق في والغابات األسماك

 ثالثا

CFS:2011/3 خامسا األغذية أسعار تقلب – السياسات عن مستديرة مائدة 
CFS:2011/3 Add ب عار تقل ن األس ذائي واألم ستخرج – الغ ن م ر م  تقري

راء  فريق ع  الخب ي  المستوى  الرفي األمن  المعن ذائي  ب  الغ
 السياسات لواضعي وتوصيات ملخص - والتغذية

 

CFS:2011/4 دة ستديرة مائ سياسات عن م ة – ال ادة آيفي تثمارات زي  االس
ي ن تراعي الت ذائي األم ازات وأصحاب الغ صغيرة الحي  ال
 الزراعة قطاع في

 خامسا

CFS:2011/4 Add الزراعة  قطاع في الدولية واالستثمارات األراضي حيازة - 
ستخرج ن م ر م ق تقري راء فري ع الخب ستوى الرفي  الم
ي األمن المعن ذائي ب ةوال الغ يات ملخص –تغذي  وتوص
 السياسات لواضعي

 

CFS:2011/5 دة ستديرة مائ ن م سياسات ع ساواة – ال ين الم سين ب  الجن
 والتغذية الغذائي واألمن

 

 خامسا

CFS:2011/6 ائج دة "نت ستديرة المائ شأن الم تعراض ب اليب اس دير أس  تق
دد وعى ع ة ("الج ة منظم ة، األغذي  13-12 والزراع
 )2011 أيلول/سبتمبر

 سادسا

CFS:2011/7 م رائط رس راءات خ ن إج ذائي األم ة الغ ى والتغذي  عل
 القطري المستوى

 سادسا

CFS:2011/8 سادسا والتغذية الغذائي لألمن عالميال ستراتيجياال طاراإل حالة 
                                                            

 وقت في متاحة األخرى باللغات الترجمة وستكون الغذائي؛ األمن لجنة دورة في متوفرة فقط اإلنجليزية النسخة ستكون *
 الحق
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CFS:2011/9 سابعا العالمي الغذائي األمن للجنة ةالمنقح ةالداخلي الالئحة 
CFS:2011/10 سابعا العالمي الغذائي األمن للجنة النتائج إلى المستند اإلطار 
CFS:2011/11 األمن  لجنة اتخذتها التي القرارات تنفيذ عن المعلومات آخر 

 العالمي الغذائي
 ثامنا

CFS:2011/12 ثامنا ممتدة أزمات تشهد التي البلدان في الغذائي األمن معالجة 
CFS: 2011/Inf.1 أوال المؤقت الزمني الجدول 
CFS: 2011/Inf.2 أوال الوثائق قائمة 
CFS: 2011/Inf.3 أوال العالمي الغذائي األمن لجنة عضوية 
CFS: 2011/Inf.4 أوال والمراقبين والمشارآين المندوبين قائمة 
CFS: 2011/Inf.5 ان صاصات بي وق االخت صويت وحق دم الت ن المق  م

 األعضاء ودوله األوروبي االتحاد
 أوال

CFS: 2011/Inf.6 ثانيا المتحدة لألمم العام األمين يلقيه بيان 
CFS: 2011/Inf.7 ان دير بي ام الم ة الع ة لمنظم ة األغذي ن أو والزراع  م

 يمثله
 ثانيا

CFS: 2011/Inf.8 ان يس بي صندوق رئ دولي ال ة ال ة للتنمي ن أو الزراعي  م
 يمثله

 ثانيا

CFS: 2011/Inf.9 ان ديرة بي ة الم امج التنفيذي ة لبرن المي األغذي ن أو الع  م
 يمثلها

 ثانيا

CFS:2011/Inf.10 ان سورة بي وامينثان البروفي سة )Swaminathan( س  رئي
 المعني المستوى الرفيع الخبراء لفريق جيهيةالتو اللجنة
 والتغذية الغذائي باألمن

 ثانيا

CFS: 2011/Inf.11 ة ادرات قائم صالت المب ة وال ة العالمي ي واإلقليمي  الت
ت ى دعي ضور إل دورة ح سابعة ال ين ال ةل والثالث  لجن
 العالمي الغذائي األمن

 رابعا

CFS: 2011/Inf.12 ةال وطخطال دورة توجيهي ا لل ق فيم دبال يتعل  موائ
 السياسات عن مستديرةال

 خامسا

CFS: 2011/Inf.13 المي  االستراتيجي اإلطار ذائي  لألمن  الع ة  الغ  - والتغذي
 مشروح  مخطط

 سادسا

CFS:2011/Inf.14  تراتيجي اإلطار المي  االس اق – الع شأن  االتف  الغرض ب
 والعملية لوالهيك األساسية والمبادئ

 سادسا

CFS: 2011/Inf.15 يف صاخلا عاطقلا ةكراشم زيزعتل حارتقا 
 يملاعلا يئاذغلا نمألا ةنجل

 

 ثامنا

CFS:2011/Inf.16 ة شاور عملي شأن الت ادئ ب تثمارات مب ة االس  الزراعي
 العالمي الغذائي األمن لجنة داخل المسؤولة

 ثامنا

CFS:2011/Inf.17 ة ائ قائم ة قالوث دورة الداعم سابعة لل ين ال ة والثالث  للجن
 العالمي الغذائي األمن

 

CFS:2011/Inf.18 الزراعية األسواق معلومات نظام وصف  
CFS:2011/Inf.19 ى  المصلحة  ألصحاب عملية دراسية حلقة ستوى  عل  الم

 ،األدنى  الشرق في والتغذية الغذائي األمن عن اإلقليمي
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