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 ؛)QR( ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgموقع املنظمة: وميكن االطالع على وثائق أخرى على 

A 

 لجنة األمن الغذائي العالمي

 واألربعون الخامسةالدورة 
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2018أكتوبر/تشرين األول  19-15روما، إيطاليا، 

 جدول األعمال المؤقت

 الرفيعة المستوىضبط الوقت والمشاركة 

ذا إلجراء حوار وتفاعل هادفني. ومن هتتيح الدورة اخلامسة واألربعون للجنة األمن الغذائي العاملي الفرصة 
املنطلق، يرجى من السادة املندوبني أن تكون مداخالهتم مقتضبة (ال تتعدى الثالث دقائق) ومتصلة بالبند موضوع النقاش. 

ومن غري املتوخى اإلدالء ببيانات رمسية مطّولة. 

لوزير أو وزير لقبيل وزير أو نائب  ، منوفود إحدى الدول األعضاءمشاركة شخصية رفيعة املستوى يف ويف حال 
دولة (أو ما يعادله)، ينبغي إبالغ األمانة بذلك وسيعطى األولوية على قائمة املتحدثني. 

 المسائل التنظيمية -أّوًال 

 (الختاذ قرار)اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  (أ)
 (لإلحاطة)عضوية اللجنة  (ب)
  (الختاذ قرار)تشكيل جلنة الصياغة  (ج)
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 2018والتغذية في العالم لعام األمن الغذائي  حالة -ثانًيا
 )واملناقشة (لإلحاطة

 
 البيانات االفتتاحية  (أ)

 عرض التقرير (ب)
 املندوبنيبيانات  (ج)
 مناقشة لفريق اخلرباء (د)

 
 مناقشة لفريق الخبراءعرض و : 2018حالة األغذية والزراعة لعام  -ثالثًا

 )واملناقشة (لإلحاطة
 

 
 تنفيذ الردّ  –تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي  -رابًعا

 )واختاذ قرار لمناقشةل(
 
 

ل نحو برنامج عم -األمن الغذائي والتغذية  يالمسائل الحرجة والناشئة في مجال  -خامًسا
 2023-2020متعدد السنوات استراتيجي للفترة 

 )واختاذ قرار لمناقشةل(
 
 

 آخر المعلومات عن مسارات عمل لجنة األمن الغذائي العالمي  -سادًسا
 والقرارات ذات الصلة

 
 ار)(للمناقشة واختاذ قر إقرار اختصاصات التوجيهات املتعلقة بسياسات النظم الغذائية والتغذية  (أ)

 : املسامهات يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى2030جلنة األمن الغذائي العاملي وخطة عام  (ب)
 (للمناقشة واختاذ قرار)

 اذ قرار)(ج) تشجيع املساءلة وتشاطر أفضل املمارسات (للمناقشة واخت
 
 
 



3 CFS 2018/45/1 Rev.2 

 حدث مواضيعي عالمي عن الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاء  -سابًعا
 مناقشة)لللإلحاطة و (

 
 

تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة   -ثامًنا
 2030لتمويل األمن الغذائي والتغذية وتحسينهما في إطار خطة عام 

 واختاذ قرار)(للمناقشة 

 

 الممارسات الجيدة وتشاطر الدروس  -تاسًعا
 (لإلحاطة واملناقشة)

 
 املمارسات اجليدة وتشاطر الدروسالنظم الغذائية والتغذية:  (أ)

 : املمارسات اجليدة وتشاطر الدروس2030جلنة األمن الغذائي العاملي وخطة عام  (ب)
 
 

 المسائل األخرى  -عاشراً 
 

 (الختاذ قرار)للجنة األمن الغذائي العاملي الرتتيبات اخلاصة بالدورة السادسة واألربعني  (أ)
 (الختاذ قرار)اعتماد التقرير النهائي  (ب)
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