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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة اخلمسون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2022أكتوبر/تشرين األول  10-13

 قائمة الواثئق
 

 العنوان الرمز
البنـد من جدول 

 األعمال

CFS 
2022/50/1/Rev.1 

 

جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمســـــــــــــــني للجنة األمن الغذائي 
 أّوًال   العاملي

CFS 2022/50/2 
 

دليل إعداد التقرير النهائي للدورة اخلمســـني للجنة األمن الغذائي 
 أّوًال  العاملي

CFS 2022/50/3 

 

تنســيق اإلجاابت على مســتوى الســياســات ألزمة األغذية العاملية 
مســـــــــودة  - 2022م الغذائي والتغذية يف العامل لعاحالة األمن  -

 االستنتاجات
 اثنًيا

CFS 2022/50/4 
 

اخلطوط التوجيهية الطوعية  للجنة األمن الغذائي العاملي بشــــــــــأن 
املســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني ومتكني املرأة والفتيات يف ســـــــــياق األمن 

 االستنتاجاتمسودة  - الغذائي والتغذية
 اثلثًا

CFS 
2022/50/5/Rev.1 

 

املســــــائل احلرجة والناشــــــئة واملســــــتمرة ابلنســــــبة إىل األمن الغذائي 
 رابًعا االستنتاجاتمسودة  - والتغذية

CFS 
2022/50/6/Rev.1 

 

القســـــــــــــــم املتجدد من بر�مج العمل املتعدد  معلومات حمدثة عن
 – 2023-2020الســــــــــــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 

 مشروع قرارمع 
 رابًعا

http://www.fao.org/
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CFS 
2022/50/7/Rev.1 

 

موضــــــوع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى املعين ابألمن الغذائي 
 رابًعا رمشروع قرامع  – 2024والتغذية لعام 

CFS 
2022/50/8/Rev.1 

 

توصــــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشــــأن ســــياســــات تشــــجيع 
من أجل  الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية

 األمن الغذائي والتغذية 
 خامًسا

CFS 
2022/50/9/Rev.1 

 

توصــــيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشــــأن ســــياســــات تشــــجيع 
من أجل الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية 

 مشروع قرار -األمن الغذائي والتغذية 
 خامًسا

CFS 
2022/50/10/Rev.1 

 
 سادًسا االستنتاجاتمسودة  -أدوات مجع البيا�ت وحتليلها

CFS 
2022/50/11/Rev.1 

 

حدث مواضـــــــــــــــيعي عاملي عن مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي 
 -اخلاصـــــــــــة ابالســـــــــــتثمارات املســـــــــــؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية

 االستنتاجات سودةم
 سابًعا

    

 

CFS 2022/50/Inf.1/Rev.1  
 أّوًال  املؤقت لدورة جلنة األمن الغذائي العاملياجلدول الزمين 

CFS 2022/50/Inf.2  
 أّوًال  لدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي العامليادليل 

CFS 2022/50/Inf.3/Rev.1  
 أّوًال  قائمة الواثئق

CFS 2022/50/Inf.4  
 أّوًال  العضوية

CFS 2022/50/Inf.5  
 أّوًال  قائمة املندوبني

CFS 2022/50/Inf.6  
 أّوًال  بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب

CFS 2022/50/Inf.7  
 أّوًال  بيان أمني عام األمم املتحدة

CFS 2022/50/Inf.8  
 أّوًال  بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي

CFS 2022/50/Inf.9  
 أّوًال  بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 

CFS 2022/50/Inf.10 أّوًال  بيان رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أو من ميثله 

CFS 2022/50/Inf.11 أّوًال  بيان املدير التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي أو من ميثله 

CFS 2022/50/Inf.12 
 بيان رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

 أّوًال   يةذالغذائي والتغاملعين ابألمن 
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CFS 2022/50/Inf.13 أّوًال  بيان رئيس اجلمعية العامة 

CFS 2022/50/Inf.14 أّوًال  بيان رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

CFS 2022/50/Inf.15  اثنًيا 2022حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

CFS 202/50/Inf.16 
والناشـــــــئة واملســـــــتمرة ابلنســـــــبة إىل األمن املســـــــائل احلرجة 
مذكرة لفريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــتوى  - الغذائي والتغذية

 املعين ابألمن الغذائي والتغذية 
 رابًعا

CFS 2022/50/Inf.17 
بتقرير تنفيـــذ اهليكـــل اجلـــديـــد لرب�مج العمـــل امللحق ابء 

املتعدد الســـــــــــــــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي والعملية 
 ذات الصلة

 رابًعا

CFS 2022/50/Inf.18  التقرير املرحلي الســنوي للجنة األمن الغذائي العاملي لعام
2022 

 رابًعا

CFS 2022/50/Inf.19 
 تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين ابألمن الغذائي

 سادًسا  حول أدوات مجع البيا�ت وحتليلها 2022لعام  والتغذية

CFS 2022/50/Inf.20 
مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصـــة ابالســـتثمارات 

 سابًعا املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية

CFS 2022/50/Inf.21 

رصد استخدام وتطبيق مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي 
اخلاصـة ابالسـتثمارات املسـؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية 

حتليــل األمــانــة للمســــــــــــــــامهــات الواردة لتوجيــه احلــدث  -
 املواضيعي العاملي

 سابًعا

CFS 2022/50/Inf.22 اثنًيا اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية 

CFS 2022/50/Inf.23 
بيـــــان رئيس جلنـــــة األمن الغـــــذائي العـــــاملي عن اخلطوط 

اجلنســــــني ومتكني التوجيهية الطوعية بشــــــأن املســــــاواة بني 
 املرأة والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية

 اثلثًا

CFS 2022/50/Inf.24 

تنســــــــــيق االســــــــــتجاابت على  :اوان لكي نعمل معً األن آ
. الغذائي العاملية نمزمة األأمســـتوى الســـياســـات ملواجهة 

من الغـــــــذائي يف حول األ عن احلـــــــدث اخلـــــــاصموجز 
 2022متوز /يوليو 18نيويورك يف 

 انيً اث

 
 


