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 املؤقت للدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي العاملي الزميندول اجل
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  اإلثنني

 أكتوبر/تشرين األول 10
ء   الثال

 أكتوبر/تشرين األول 11
  األربعاء

 أكتوبر/تشرين األول 12
  اخلميس

 أكتوبر/تشرين األول 13

 األحداث اجلانبية األحداث اجلانبية األحداث اجلانبية  9:45-8:30الساعة 

  املسائل التنظيمية -أوالً 13:00-10:00الساعة 
ت على مستوى   -نًيا الشّق الوزاري: تنسيق اإلجا

حالة األمن  -السياسات ألزمة األغذية العاملية 
 .2022الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

متكني املرأة والفتيات وتشجيع املساواة  -لثًا
  بني اجلنسني.

اخلطوط  معلومات حمدثة ونقاش عن إعداد
التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي 

بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات 
   ذائي والتغذيةيف سياق األمن الغ

  
التوجه االسرتاتيجي للجنة األمن الغذائي  -رابًعا

  2030العاملي حنو عام 
لنسبة   )أ( املسائل احلامسة والناشئة واملستمرة 

 إىل األمن الغذائي والتغذية
معلومات حمدثة عن القسم املتجدد من   )ب(

مج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن  بر
 2023-2020 الغذائي العاملي للفرتة

متكني الشباب من خالل نظم غذائية شاملة  -سادًسا
  ومستدامة. 

إقرار وتنفيذ توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن 
سياسات تشجيع الشباب على املشاركة والعمل يف 

 من أجل األمن الغذائي والتغذية الزراعة والنظم الغذائية

حدث خاص للجنة األمن الغذائي العاملي 

 األحداث اجلانبية األحداث اجلانبية األحداث اجلانبية األحداث اجلانبية14:45-13:30الساعة 
ت على مستوى   -نًيا18:00-15:00الساعة  الشّق الوزاري: تنسيق اإلجا

حالة األمن  -السياسات ألزمة األغذية العاملية 
 (تكملة) . 2022الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

التوجه االسرتاتيجي للجنة األمن الغذائي  -رابًعا
   2030العاملي حنو عام 

موضوع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى  (ج)
ألمن الغذائي والتغذية لعام     2024املعين 

ت وحتليلها -خامًسا  أدوات مجع البيا

حتفيز االستثمارات املسؤولة يف الزراعة  -سابًعا
حدث مواضيعي عاملي عن  .والنظم الغذائية املستدامة

الستثمارات  مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة 
 املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية 

 أية مسائل أخرى -مًنا
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ت على مستوى   -نًيا18:00-15:00الساعة  الشّق الوزاري: تنسيق اإلجا
حالة األمن  -السياسات ألزمة األغذية العاملية 

 (تكملة). 2022الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

التوجه االسرتاتيجي للجنة األمن الغذائي  -رابًعا
   2030العاملي حنو عام 

موضوع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى  (ج)
ألمن الغذائي والتغذية لعام     2024املعين 

ت وحتليلها -خامًسا  أدوات مجع البيا

حتفيز االستثمارات املسؤولة يف الزراعة  -سابًعا
حدث مواضيعي عاملي عن  .والنظم الغذائية املستدامة

الستثمارات  مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة 
 املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية 

 أية مسائل أخرى -مًنا

ت على مستوى   -نًيا21:00-18:00الساعة  الشّق الوزاري: تنسيق اإلجا
حالة األمن  -السياسات ألزمة األغذية العاملية 

 (تكملة). 2022الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

  األحداث اجلانبية 

  جلنة الصياغة     


