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 اللجنةالمسائل التي تستدعي اهتمام 
 2019-2018للفــرتة  جنــة األمــن الغــذائي العــامليلل عمــل املتعــدد الســنواتالاملعنونــة "برنــامج  CFS 2017/44/8الوثيقــة 
مبشروع قرار" قّدمها رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنّية بربنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي املتعـدد  مشفوع

 ش).ي(بنغالد Mafizur Rahmanالسنوات (برنامج العمل)، الدكتور الطبيب 
 

 إن اللجنة:
 

ـــــامج العمـــــل املتعـــــدد الســـــنوات تعـــــرب عـــــن تقـــــديرها لعمـــــل جمموعـــــة العمـــــل املفتوحـــــة العضـــــوية املعنيّـــــة  (أ) بربن
 العمل)؛ (جمموعة

الـذي يقـدم حملـة عامـة  2019-2018تعتمد برنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي املتعدد السـنوات للفـرتة و  (ب)
عــن رؤيــة اللجنــة، وعــن أهــداف جمــاالت العمــل املســتقبلية للجنــة، ونواجتهــا املتوقعــة، وعملياهتــا، وانعكاســاهتا 
علــى امليزانيــة، مبــا يف ذلــك التقــارير الــيت ســيعّدها فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى املعــين بــاألمن الغــذائي والتغذيــة 

 (فريق اخلرباء)؛
أن تنفيــذ برنــامج العمــل ســيكون مرهونًــا بتــوافر املــوارد الكافيــة وتــدعو مجيــع أصــحاب املصــلحة إىل  تشــري إىلو  (ج)

املســـــامهة يف ســـــد الثغـــــرة املاليـــــة القائمـــــة؛ وتطلـــــب إىل مكتـــــب جلنـــــة األمـــــن الغـــــذائي العـــــاملي إبقـــــاء الوضـــــع 
 االستعراض؛ قيد

أن القضــايا احلرجــة والناشــئة لألمــن الغــذائي والتغذيــة حتــيط علًمــا باملــذكرة الثانيــة الــيت أعــدها فريــق اخلــرباء بشــو  (د)
 من أجل املناقشات املقبلة املتعّلقة بإعداد برامج العمل املستقبلية؛ امهمً  اعنصرً بوصفها 

إذ تقّر بتوّقف العناصر واملبادئ التوجيهية للعمـل املسـتقبلي املتعلّـق بإعـداد برنـامج عمـل جلنـة األمـن الغـذائي و  (ه)
ا يف ذلــك مّدتــه ومضــمونه االســرتاتيجي وارتباطــه بامليزانيــة، علــى نــواتج املناقشــات املتعّلقــة مبتابعــة العــاملي، مبــ

، تشــدد علــى أمهيــة أن يكــون 2018تقيــيم اللجنــة الــذي ســيعرض خــالل دورهتــا اخلامســة واألربعــني يف عــام 
ية واملاليـــة، والعـــدد احملـــدود مـــن حيـــث الوقـــت، واملـــوارد البشـــر  للتطبيـــق قـــابًال برنـــامج العمـــل املتعـــدد الســـنوات 

   جملاالت العمل املوازية.
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 مقدمة -أوالً 

متّثل هذه الوثيقة نتيجة العمل الذي قامت به جمموعة العمل املعنية بربنامج العمـل املتعـدد السـنوات للجنـة  -1
األمــن الغــذائي العــاملي خــالل الفــرتة املاليــة األخــرية. ومتاشــت العمليــة الــيت نـُّفــذت مــع اإلرشــادات الــواردة يف املــذكرة 

ـــة ـــة  التوجيهيـــة بشـــأن اختيـــار األنشـــطة املســـتقبلية للجن األمـــن الغـــذائي العـــاملي (اللجنـــة) املعتمـــدة خـــالل الـــدورة الثاني
 20151.واألربعني للجنة عام 

 
وناقشــت جمموعــة العمــل جمموعــة واســعة مــن املواضــيع واألنشــطة احملتملــة ذات الصــلة بغــرض ترتيــب االقرتاحــات  -2

األكثر صلة حسب أولويتها مبا يتماشى مـع معـايري االختيـار املتفـق عليهـا، ومراعـاة احلاجـة إىل إعـداد برنـامج عمـل يكـون 
 .متاشًيا مع املوارد املتوافرة اللتطبيق وواقعيً  قابًال 

 
وقد مت ربط تقديرات امليزانية باألنشطة املقرتحة بغية إظهار املوارد اإلضافية اليت ينبغي توفريها من أجل تنفيذ كل  -3

مسار عمل وإمتامه بنجاح. وجتدر اإلشارة إىل أّن األنشطة الواردة يف برنـامج العمـل سـتجري فقـط يف حـال وفّـر أصـحاب 
 ملي املوارد الالزمة.املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العا

 
وبعــد املقّدمــة ووصــف رؤيــة جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي (القســم الثــاين)، تعــرض الوثيقــة معلومــات حــول املــربرات  -4

املنطقية، واألهداف، والنواتج املتوقعة، والعملية، وامليزانية املتصـلة بكـل واحـدة مـن مسـارات العمـل (القسـم الثالـث). وتـرد 
ميزانية إشارية مفّصلة حتدد التكاليف األساسية واإلضافية للجنة األمن الغذائي العاملي اليت سيعاجلها فريق  يف القسم الرابع

اخلــرباء، واآلليــة الدوليــة علــى نطــاق اجملتمــع املــدين املعنيــة بــاألمن الغــذائي والتغذيــة، وآليــة القطــاع اخلــاص. ويعــرض القســم 
 جاالت العمل املقرتحة اليت ستجري بالتوازي خالل الفرتة املالية.اخلامس حملة عامة عن األنشطة املتعّلقة مب

 
 رؤية لجنة األمن الغذائي العالمي -ثانياً 

، فــإّن جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي "تشــكل 2009وفًقــا لوثيقــة إصــالح اللجنــة الــيت متـّـت املصــادقة عليهــا يف عــام  -5
املنتدى الدويل واحلكومي الدويل األول الشـامل لطائفـة واسـعة مـن أصـحاب املصـلحة امللتـزمني بالعمـل معـا بطريقـة منسـقة 
يف دعـم العمليــات الــيت تقودهــا البلـدان باجتــاه القضــاء علــى اجلـوع وضــمان األمــن الغــذائي والتغذيـة جلميــع البشــر. وتســعى 

 املطـرد اإلعمـال لـدعم الطوعيـة التوجيهيـة اخلطـوطاللجنة جاهـدة إىل قيـام عـامل متحـرر مـن اجلـوع تقـوم فيـه البلـدان بتنفيـذ 
 ". الوطين الغذائي األمن سياق يف كاف  غذاء يف للحق

  

                                                           
 .CFS 2015/42/12الوثيقة ب 1امللحق   1
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 2019-2018مجاالت عمل لجنة األمن الغذائي العالمي للفترة  -ثالثًا
 ) وتنفيذ الردود على تقييم2018العمل (وضع الصيغة النهائية لخطة  -ألف

 )2019-2018لجنة األمن الغذائي العالمي (
 

 املربرات املنطقية

طلبــت اللجنــة إجــراء تقيــيم مســتقل لفعاليــة إصــالح جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي الــذي اكتمــل يف أبريل/نيســان  -6
يـه خـالل اجللسـة العامـة وتنفيـذه يف وقـت الحـق. . ومكتب اللجنة هو املسؤول عن حتضري رد على التقيـيم للنظـر ف2017

للمصادقة عليه خالل الدورة  2017وقد مت تقدمي تقرير بشأن املشاورات اليت ُعقدت بني شهري يونيو/حزيران ويوليو/متوز 
ويتضمن تقرير املشاورات ردوًدا على التوصيات الـيت مت التوصـل إىل توافـق يف اآلراء  .2017الرابعة واألربعني للجنة يف عام 

بشأ�ا خـالل عمليـة املشـاورة وخارطـة طريـق حتـدد عمليـة حتضـري الـردود علـى التوصـيات املتبّقيـة الـيت سـتعرض علـى الـدورة 
 إلقرارها. 2018اخلامسة واألربعني للجنة عام 

 
 األهداف والنواتج املتوقعة

ـــتم تقـــدميها إىل الـــدورة الرابعـــة  -7 ـــردود علـــى التوصـــيات الـــيت مل ي ســـيتم وضـــع الصـــيغة النهائيـــة خلطـــة العمـــل مـــع ال
املمتـدة بـني الـدورات وسـتعرض علـى الـدورة اخلامسـة  2018-2017واألربعني للجنة األمـن الغـذائي العـاملي، خـالل الفـرتة 

قرارها. وستتضمن هذه الردود القرارات املّتخذة رًدا على نتائج التقيـيم إل 2018واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي عام 
واســـتنتاجاته وتوصـــياته، مبـــا يف ذلـــك املؤشـــرات املتعّلقـــة مبـــا إذا كانـــت مقبولـــة، وبـــاإلجراءات الـــيت ســـُتتخذ، واملســـؤوليات، 

 واإلطار الزمين، واالنعكاسات على التمويل اإلضايف.
 
 2018-2017إىل أي قـرار يصـدر عـن اجللسـة العامـة، وسـيتم تنفيـذها خـالل الفـرتة وال حتتاج بعض التوصـيات  -8

. وسـيتم 2018املمتدة بني الدورات وتقدمي تقرير بشأ�ا إىل الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي يف عـام 
 2017للجنة خـالل دورهتـا الرابعـة األربعـني يف عـام تنفيذ التوصيات اليت حتتاج إىل قرار اجللسة العامة فور إقرارها من قبل ا

 ، وفًقا للمؤشرات املتعّلقة باألطر الزمنية واملسؤوليات.2018أو اخلامسة واألربعني يف عام 
 

 العملية

سيجري العمل حتت مسؤولية مكتب جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي بعـد مشـاورة اجملموعـة االستشـارية، مـع السـعي  -9
إىل احلصــول علــى مســامهات إضــافية عنــد االقتضــاء، وسيشــمل وضــع الصــيغة النهائيــة خلطــة العمــل إلقرارهــا خــالل الــدورة 

أقّرهتـا اجللسـة العامـة خـالل الـدورة الرابعـة واألربعـني للجنـة  وتنفيـذ التوصـيات الـيت 2018اخلامسة واألربعـني للجنـة يف عـام 
   أو خالل دورهتا اخلامسة واألربعني فضًال عن التوصيات اليت ال حتتاج إىل أن تقّرها اجللسة العامة. 2017عام  يف
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 )2019-2018مشاركة لجنة األمن الغذائي العالمي في النهوض بالتغذية ( -باء
 

 املربرات املنطقية

علـــى اســـرتاتيجية معنيّـــة مبشـــاركة جلنـــة األمـــن الغـــذائي العـــاملي يف النهـــوض بالتغذيـــة  2016صـــادقت اللجنـــة عـــام  -10
) قامـت بـدعوة اللجنـة إىل تسـريع جهودهـا واقرتحـت إطـارًا للعمـل مـن أجـل االرتقـاء مبسـامهتها CFS 2016/43/9(الوثيقـة 

مبــا يّتســق مــع واليتهــا ويف ســياق عقــد األمــم املتحــدة للعمــل مــن أجــل يف مكافحــة ســوء التغذيــة جبميــع أشــكاهلا يف العــامل 
 ) وتنفيذ إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية.2025-2016التغذية (

 
 األهداف والنواتج املتوقعة

التغذيـة مـن خـالل تتوخى االسرتاتيجية عمل جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي علـى النهـوض بـاجلهود العامليـة املتعّلقـة ب -11
ثالث وظائف مرتابطة تعّزز بعضها بعًضا، وهي: التقارب بني السياسات؛ وتقاسم الدروس املستفادة واملمارسات اجلّيدة؛ 

 وتعّقب التقدم احملرز.
 

 2019-2018ووفًقا لالسرتاتيجية، من املتوقع أن تبدأ جلنة األمن الغذائي العـاملي مناقشـات موضـوعية يف الفـرتة  -12
بغيـــة توجيـــه العمـــل  2018ن أجـــل حتديـــد االختصاصـــات الـــيت ســـيتم إقرارهـــا خـــالل الـــدورة اخلامســـة واألربعـــني يف عـــام مـــ

 املستقبلي املّتصل بالتقارب بني السياسات يف جمال التغذية ونظم األغذية.
 

 وستقوم االختصاصات مبا يلي: -13
 

التقارب بني السياسات، وتوضيح اهلـدف والنطـاق تعريف املصطلحات األساسية، ووضع املعايري لتحقيق  •
 والغرض؛

حتديد اجملال (اجملاالت) املواضيعي الرئيسـي الـذي يسـتدعي انتباًهـا خاًصـا مـن جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي  •
مبــا يتماشــى مــع واليتهــا وقيمتهــا املضــافة ومــن دون ازدواجيــة وتــدخل يف املنتــديات األخــرى، مــع وجــوب 

 ية)، وتعريف املصطلحات األساسية؛حمددة (مثل اإلقليمية أو احلضرية أو الريفالنظر يف سياقات 
حتديــد نــوع األداة السياســاتية الــيت ســيتم تطويرهــا مــع إدراج أحكــام تتعّلــق بالنتــائج املتوقعــة، واملســتخدمني  •

صـلحة األساسني، وطرائق النشر واالستخدام من جانب أعضـاء جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي وأصـحاب امل
 قها؛فيها يف سياق برنامج عمل عقد التغذية، وتيسري الشراكات احملتملة لتطبي

 وفًقا لألنشطة احملددة املخطط هلا؛ 2019وضع ميزانية عام  •
حتديــد العمليّـــة املّتبعـــة لتقــدمي توجيـــه جلنـــة األمـــن الغــذائي العـــاملي مـــن أجـــل إقرارهــا احملتمـــل خـــالل الـــدورة  •

 السادسة واألربعني للجنة.
 

ـــه  -14 ـــتم املوافقـــة علي ـــاتج الـــذي قـــد ت وستشـــكل هـــذه االختصاصـــات، بعـــد املصـــادقة عليهـــا، جـــزًءا أساســـًيا مـــن الن
   وستؤدي إىل عرض التوجيه السياسايت على اجللسة العامة القادمة إلقراره.
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 العملية

ي يف فـــرتة الســـنتني ســـيبين جمـــال العمـــل هـــذا علـــى نـــواتج العمـــل الـــذي اضـــطلعت بـــه جلنـــة األمـــن الغـــذائي العـــامل -15
. وسيســتفيد إعــداد االختصاصــات مــن اســتنتاجات تقريــر فريــق اخلــرباء بشــأن التغذيــة ونظــم األغذيــة الــذي 2016-2017

(بشأن االستثمارات مـن أجـل  2017سيعرض على الدورة الرابعة واألربعني للجنة؛ ونواتج األحداث ما بني الدورات لعام 
ياســات لــدعم البيئــات والــنظم الغذائيــة الصــحية؛ وحتقيــق الغايــة العامليــة املتعّلقــة بــالتقّزم نظــم أغذيــة صــحية؛ وتقيــيم أثــر الس

) اليت ُعقدت من أجل التوصل إىل فهم مشرتك لبعض القضايا البارزة املتعّلقـة بالتغذيـة؛ وأنشـطة تقاسـم 2025حبلول عام 
ا خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنـة مـن أجـل اسـتعراض الدروس املستفادة وتقدمي التقارير بشأن التقدم احملرز املضطلع هب

 التقدم احملرز وحتديد التحديات واخلربات احملددة اليت تستحق املشاركة.
 

، ســتعقد جمموعــة عمــل مفتوحــة العضــوية معنيــة بالتغذيــة، مناقشــات شــاملة تفضــي إىل 2018-2017ويف الفـرتة  -16
 إلقرارها. 2018ة اخلامسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي يف عام حتديد االختصاصات اليت ستعرض على الدور 

 
، مــن املتوقــع أن تواصــل جمموعــة العمــل عملهــا علــى وضــع توجيهــات سياســاتية متعّلقــة بالتغذيــة 2019ويف عــام  -17

عمـال أو أنشـطة إضـافية ونظم األغذية واملوافقة عليها. ويتعني عليها أيًضـا أن تستكشـف مـا إذا كانـت هنـاك حاجـة إىل أ
بشأن  2016، وأن تنظر يف احلاجة إىل حتديث االقرتاح املتفق عليه عام 2025-2016يف إطار برنامج عمل عقد التغذية 

 "مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذية" وفًقا لذلك.
 

وميكن أن يستفيد عمل جلنة األمن الغذائي العاملي املتعّلق بالتغذية من املشاورات اإللكرتونيـة الـيت ميكـن إجراؤهـا  -18
مـا بـني الـدورات. وعنـد اإلمكـان، ستسـتفيد اللجنـة مـن  2018-2017من خالل منتدى األمن الغـذائي والتغذيـة يف فـرتة 

 قيام منظمة األغذية والزراعة بتنظيم مشاورات إقليمية.
 

 التكاليف اإلضافية اليت ينبغي تغطيتها من خالل مسامهات من خارج امليزانية
 

التكـــاليف المخطـــط لهـــا  التغذية
 2018لعام 

التكــــــاليف المخطــــــط 
 2019لها لعام 

 الثغرة ةالموارد المتاح

 تنسيق جماالت عمل جلنة األمن الغذائي العاملي
 50,000 0 ُحتدد الحقاً  50,000 موظفو اللجنة والدعم التقين*

 ُحتدد الحقاً  0 ُحتدد الحقاً  0 الرتمجة التحريرية/ الفورية لعملية التفاوض
 30,000 0 0 30,000 املشاورة اإللكرتونية بشأن االختصاصات**

نـــــــدوات إقليميـــــــة ملنظمـــــــة األغذيـــــــة  5املشـــــــاركة يف 
 ***2017والزراعة يف عام 

0 0 0 0 

 80,000 0 ُتحدد الحقاً   80,000 المجموع
يف عـام  وجتدر اإلشارة إىل أنه من املقرر عقـد املنتـدياتسفرات شخصني للمشاركة يف مخس مشاورات.  *** مشاورات خالل املنتدى العاملي املعين باألمن الغذائي والتغذية؛ 3يف املائة؛ **  50وقت عمل املوظفني بنسبة  *زيادة

 .2019-2018تندرج صراحة يف برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  وبالتايل ال 2017
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 التوّسع الحضري والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية -جيم
)2018-2019( 

 
 املربرات املنطقية

لطاملا مالت احلكومات واجملتمع الـدويل إىل الرتكيـز علـى التنميـة احلضـرية والريفيـة باعتبارهـا "قطاعـات" وحتـديات  -19
منفصلة، وعادة ما يكون ذلك من خالل منظار التقّدم القطاعي وعلى حساب القطاع الريفي. وقد ساعدت جلنـة األمـن 

يف املائـة مـن األغذيـة  70غذيـة واملـزارعني األسـريني الـذين ينتجـون الغذائي العاملي يف تسليط الضوء على صـغار منتجـي األ
 يف العامل، وعلى من يعانون من انعدام األمن الغذائي يف املناطق احلضرية.

 
ويف الفرتة األخرية، مع اعتماد نواتج سياسات جلنة األمـن الغـذائي العـاملي، وأهـداف التنميـة املسـتدامة الـواردة يف  -20

واخلطة احلضـرية اجلديـدة، وعقـد األمـم املتحـدة للعمـل مـن أجـل التغذيـة، حصـل حتـّول   2030املستدامة لعام خطة التنمية 
كبري وغري مسبوق حنو تفكيك االنقسام بـني املنـاطق الريفيـة واملنـاطق احلضـرية، وإعـادة وضـع أطـر لبيئـة السياسـات العامـة 

 حول �ج أكثر مشولية للسياسات املتكاملة:
 

سياســات جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي إىل تقــدمي التوجيــه بشــأن القضــايا الرئيســية مــن أجــل  تســعى نــواتج •
حتقيـق األمـن الغـذائي والتغذيـة وإىل إتاحـة منتـدى لوضــع السياسـات بطريقـة تشـاركية وحتقيـق توافـق عــاملي 

عــاجل قضــايا األمــن يف اآلراء. وقــد طــّورت عمليــات جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي توجيًهــا شــامًال ومشــرتًكا ي
ـــــة واحلضـــــرية، ـــــى  الغـــــذائي والتغذيـــــة يف املنـــــاطق الريفي وتعـــــاجل املكّونـــــات املهمـــــة الـــــيت تتـــــيح االطـــــالع عل

االسرتاتيجيات اهلادفة إىل حتقيق االتساق والتقارب بـني السياسـات يف خمتلـف القطاعـات. ويشـمل ذلـك 
ــــاز  ــــه بشــــأن االســــتثمار يف زراعــــة أصــــحاب احلي ات الصــــغرية، واألســــواق الشــــاملة بصــــورة خاصــــة، التوجي

للجميــع، وإدارة احليــازة، والفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة، واألزمــات املمتــدة، وتغــري املنــاخ، وامليــاه، واحلمايــة 
 ؛االجتماعية من مجلة أمور أخرى

إىل  2مـــن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة إىل القضـــاء علـــى الفقـــر املـــدقع، ويســـعى اهلـــدف  1يســـعى اهلـــدف  •
لى اجلوع، ومكافحة مجيع أشكال سوء التغذية، وزيادة إنتاجية املزارعني مـن أصـحاب احليـازات القضاء ع

إىل "جعــل املــدن واملســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع  11الصــغرية ومــداخيلهم، يف حــني يســعى اهلــدف 
قتصــادية أ إىل "دعــم الــروابط اإلجيابيــة اال-11وآمنــة وقــادرة علــى الصــمود ومســتدامة"، ويهــدف املقصــد 

واالجتماعيــة والبيئيــة بــني املنــاطق احلضــرية واملنــاطق احمليطــة باملنــاطق احلضــرية واملنــاطق الريفيــة، مــن خــالل 
إىل احلّد من أوجه انعدام املساواة يف الـدخل،  10تعزيز ختطيط التنمية الوطنية واإلقليمية". ويدعو اهلدف 

الســّن أو اجلــنس أو اإلعاقــة أو العــرق أو األصــل أو فضــًال عــن أوجــه انعــدام املســاواة القائمــة علــى أســاس 
إىل تعزيـز النمـو االقتصـادي  8الدين أو الوضع االقتصادي أو أّي وضع آخر داخل البلد. ويدعو اهلـدف 

 املطرد والشامل واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، والعمل الالئق للجميع؛
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الريفـــي احلضـــري املتصـــل لألمـــاكن"، وتطلـــب مـــن البلـــدان  وتشـــري اخلطـــة احلضـــرية اجلديـــدة إىل "التسلســـل •
ـــز النمـــو املنصـــف يف أرجـــاء  ـــة، مـــن خـــالل تعزي ـــة اإلقليميـــة املتوازن ـــنهج التنمي ـــة االلتـــزام ب والوكـــاالت الدولي

وتطلـب اخلطـة أيًضـا الـرتويج لسياسـات  التسلسل الريفي واحلضـري املتصـل للمنـاطق، وعـدم إقصـاء أحـد.
التغذيـة يف أحنـاء املنـاطق الريفيـة واحلضـرية واملنـاطق احمليطـة باملنـاطق احلضـرية، بغيـة منسقة لألمـن الغـذائي و 

 تيسري إنتاج األغذية وختزينها ونقلها وجتهيزها وتسويقها؛
) الــــذي أعلنتـــــه اجلمعيـــــة العامــــة لألمـــــم املتحـــــدة 2025-2016وميثــــل عقـــــد العمـــــل مــــن أجـــــل التغذيـــــة ( •

الرفيع املستوى بالتغذية ويهدف إىل تكثيـف وضـع السياسـات ، عشر سنوات من االهتمام 2016 عام يف
والربجمــة واإلجــراءات املرتبطــة بالتغذيــة الــيت تقــوم هبــا مجيــع اجلهــات الفاعلــة ذات الصــلة. وهكــذا سُيســهم 

 العقد يف حتقيق مجيع األهداف األخرى للتنمية املستدامة.
 

جلـة مسـائل األمـن الغـذائي والتغذيـة عـرب التسلسـل الريفـي احلضـري وتوفّر هذه اآلليات مًعا بيئة متكينية عامليـة ملعا -21
املتصل. ولكن، يف حني أّن التحول املفاهيمي حنو تعزيز الروابط الريفية واحلضرية واضح يف بيئة السياسات العامـة العامليـة، 

عات واملتعددة املستويات، حيـث هناك حاجة إىل حتويل هذه املفاهيم إىل مناذج ملموسة للحوكمة الشاملة واملتعددة القطا
يــتم تســليط الضــوء علــى تنميــة ودعــم املنــاطق الريفيــة واجملتمعــات احملليــة وأصــحاب احليــازات الصــغرية، وإعطــائهم األولويــة 

 بعض احلاالت. يف
 

عـامل متحـرر وميكن للجنة األمن الغذائي العاملي أن تسد هذه الثغرة وأن تساهم يف حتقيق رؤيتها املتمثلة يف قيـام  -22
من اجلوع من خالل تقوية قدرة البلـدان علـى وضـع سياسـات تتنـاول قضـايا األمـن الغـذائي والتغذيـة يف سـياق الـديناميات 
احلضرية والريفية املتغرية. ولن يتطلب هذا اجلهد فقط اعرتاف اجلهات الفاعلة يف جلنة األمن الغذائي العاملي بصعوبة مجع، 

) والتوســع احلضــري/ 2) نظــم األغذيــة، (1ومــة بشــكل جزئــي فقــط يف معادلــة واحــدة، مثــل (ثــالث متغــريات معّقــدة ومفه
) واألمن الغـذائي والتغذيـة، بـل أيًضـا انفتاًحـا لتخطـي الـنهج التقليـدي الـذي تتبعـه اللجنـة إزاء التقـارب 3التحول الريفي، (

 ة على مستوى املعارف واملعلومات.بني السياسات بطريقة تسمح بالتكيف مع تعّقد املعادلة والثغرات القائم
 

 األهداف والنواتج املتوقعة

إىل مواصـلة العمـل االستقصـائي بغيـة تقيـيم إمكانيـة حتقيـق التقـارب بـني  2018يهدف جمال العمل هـذا يف عـام  -23
السياســـات والعمـــل علـــى حتقيقـــه إذا كـــان ذلـــك ممكنًـــا، مـــن أجـــل دعـــم احلكومـــات وأصـــحاب املصـــلحة األخـــرين علـــى 

 ستويني الوطين واحمللي يف معاجلة قضايا األمن الغذائي والتغذية يف سياق الديناميات احلضرية والريفية املتغرية.امل
 

 العملية

نظراً إىل االهتمام الذي عـرب عنـه أصـحاب املصـلحة يف جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي مبواصـلة استكشـاف القضـايا  -24
العـام للتوسـع احلضـري والتحـول الريفـي وعالقتهمـا بـاألمن الغـذائي والتغذيـة، يُقـرتح عقــد العامـة واحملـددة املتعّلقـة باملوضـوع 

 إلدماج املعارف اإلضافية ونتائج البحوث اجلديدة. 2018حدثني بني الدورات يف عام 
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وبالتمــاس مســامهة اللجنــة  2016وســيتم تنظــيم هــذين احلــدثني بــدعم مــن فريــق العمــل التقــين الــذي أُنشــئ عــام  -25
من خـالل  2016التوجيهية يف فريق اخلرباء. وسيسرتشد احلدثان بنواتج العمل الذي أجرته جلنة األمن الغذائي العاملي عام 

واالنعكاســات علــى األمــن الغــذائي والتغذيــة، والعمــل الــذي قامــت بــه جمموعــة  املنتــدى املعــين بالتحّضــر والتحــول الريفــي
جلمع اخلربات والنهج السياساتية الفعالة يف معاجلة قضايا األمـن الغـذائي والتغذيـة يف سـياق الـديناميات  2017العمل عام 

وينبغي أن يرّكز احلدثان على القضايا اليت ميكن أن تضيف جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي قيمـة فيهـا  احلضرية والريفية املتغرية.
 لعمل على هذا املوضوع وتوليد معارف جديدة بشأنه.مع اإلقرار بقيام العديد من املؤسسات با

 
) تأثريات التوّسع احلضري والتحول الريفـي علـى األمـن 1(وإن جمايل الرتكيز املقرتحني للحدثني ما بني الدورات مها:  -26

الغــذائي والتغذيــة للفئــات ذات الــدخل املــنخفض (أصــحاب احليــازات الصــغرية، وغــري املــالكني لألراضــي، واملشــرتين الصــافني 
أسـباهبا اجلذريــة؛ لألغذيـة، وجتــار القطـاع غــري الرمسـي، واملســتهلكني املنخفضـي الــدخل يف املنـاطق احلضــرية) وكيفيـة معاجلتهــا و 

) وتعزيز مشاركة املـرأة والشـباب وعملهـم يف نظـم األغذيـة علـى طـول التسلسـل الريفـي احلضـري املتصـل، مبـا يف ذلـك ربـط 2(
 .املنتجني باألسواق

 
وســـيتم إعـــداد ملخـــص الـــرئيس لكـــل واحـــد مـــن احلـــدثني، يليهمـــا ملخـــص شـــامل للـــرئيس يـــتم تشـــاركه بشـــكل  -27
لحة يف جلنــة األمــن الغــذائي العـاملي قبــل عرضــه علــى الـدورة اخلامســة واألربعــني للجنــة بغــرض رمســي مــع أصــحاب املصـ غـري

 تيسري إجراء مناقشة مستنرية بشأن القيمة املضافة للجنة وإمكانية حتقيق التقارب بني السياسات.
 

 التكاليف اإلضافية اليت ينبغي تغطيتها من خالل مسامهات من خارج امليزانية
 

التكــاليف المخطــط لهــا  الحضريالتوسع 
 2018لعام 

التكــاليف المخطــط لهــا 
 2019لعام 

 الثغرة الموارد المتاحة

 تنسيق جماالت عمل جلنة األمن الغذائي العاملي
 50,000 0 ُحتدد الحقاً  50,000 موظفو اللجنة والدعم التقين*
 50,000 0 0 50,000 األحداث ما بني الدورات**

 100,000 0 0 100,000 المجموع
 .حلدثني يدوم كل واحد منهما يوًما كامًال، وسفر ثالثة خرباء للمشاركة يف كل حدث ** توفري الرتمجة الفورية يف املائة؛ 50وقت عمل املوظفني بنسبة  *زيادة

 
 2030مشاركة لجنة األمن الغذائي العالمي في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام  -دال

)2018-2019( 
 

 املربرات املنطقية

، إىل حتــول عــاملي يف الــنهج 2015الــيت اعُتمــدت يف ســبتمرب/ أيلــول  2030تــدعو خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  -28
املّتبع إزاء التنمية وتوفّر إطارًا جديًدا لتقوم البلدان بتنفيذ التزامها بعدم إمهال أحد، مبا يف ذلك بالقضـاء علـى اجلـوع وسـوء 

ـــة األمـــن الغـــذائي العـــاملي وبطبيعتهـــا الشـــاملة  2030التغذيـــة. وتعـــرتف خطـــة عـــام  صـــراحًة بالـــدور املهـــم الـــذي تؤديـــه جلن
هــوض بــاألمن الغــذائي والتغذيــة وتــرتبط بشــكل خــاص بواليــة اللجنــة الشــاملة واملتعــددة القطاعــات. ويف دورهتــا الثانيــة للن

يف صلب جهودها، وأقّرت يف دورهتا الثالثة واألربعـني  2030، قررت اللجنة وضع خطة عام 2015واألربعني املنعقدة عام 
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وحتقيـق مقاصـد أهـداف  2030مليـة والقطريـة مـن أجـل تنفيـذ خطـة عـام ) لـدعم اجلهـود العاCFS 2016/43/6اسرتاتيجية (
 التنمية املستدامة املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة.

 
 األهداف والنواتج املتوقعة

التنميـة املسـتدامة متاشًيا مع االسرتاتيجية املّتفق عليها، ستسعى اللجنة إىل الوفاء بالتزامها بتعميم مراعاة أهـداف  -29
 يف جماالت عملها بدعم من أنشطة حمددة:

 
تقاسم الدروس وتبادل املمارسات اجليّـدة والتحـديات يف جمـال النهـوض بـاألمن الغـذائي والتغذيـة والزراعـة  •

، مـع االسـتفادة مـثًال مـن التقـارير الوطنيـة الطوعيـة املقّدمـة إىل 2030املستدامة يف سياق تنفيذ خطـة عـام 
 ى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة (املنتدى السياسي)؛املنتد

املسامهة يف اجلهود العامليـة للمتابعـة واالسـتعراض مـن خـالل التفـاعالت مـع املنتـدى السياسـي واملناقشـات  •
 بشأن استعراض التقدم املواضيعي، باالستناد إىل تقارير الرصد الصادرة عن األمم املتحدة.

 
ملناقشــة التقــدم العــاملي واإلقليمــي والتحــديات أمــام حتقيــق األمــن الغــذائي والتغذيــة احملّســنة والزراعــة املســتدامة، و  -30

 2018سُتعقد املناقشات خالل الـدورتني اخلامسـة واألربعـني والسادسـة واألربعـني للجنـة األمـن الغـذائي العـاملي يف العـامني 
املتحـــدة مثـــل "حالـــة األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة يف العـــامل" و التقريـــر املرحلـــي الســـنوي ، باالســـتناد إىل تقـــارير األمـــم 2019و

لألمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة بشـــأن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، وســـتأخذ يف االعتبـــار علـــى النحـــو الواجـــب آراء الفئـــات 
 واألوساط األكثر تضررًا من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

 
هــي السياســات والتــدابري الفعالــة يف تعزيــز التكامــل بــني القطاعــات والشــمولية، وكيــف متــت مواجهــة  ولفهــم مــا -31

التحديات يف سياقات خمتلفة، وكيف يقوم تطبيق أدوات جلنة األمن الغذائي العاملي بدعم اجلهود القطرية لتحقيق مقاصـد 
 ورتني اخلامسة واألربعني والسادسة واألربعني للجنة.أهداف التنمية املستدامة، ستعقد جلسات لتقاسم الدروس خالل الد

 
وما بعد باالستناد إىل  2019وسوف تفّكر اللجنة بالطريقة اليت تقّدم فيها املسامهات إىل املنتدى السياسي لعام  -32

ات املنتــدى . وســتنظر اللجنــة يف مواصــلة التزامهــا باستعراضــ2017و 2016التعليقــات الــيت تلّقتهــا مــن عرضــها يف العــامني 
، باالســتناد إىل اســتنتاجات متابعــة تقيــيم جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي مبــا أ�ــا تــرتبط 2019السياســي يف فــرتة مــا بعــد عــام 

بأهــداف التنميــة املســتدامة وإىل حتــديث قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بشــأن متابعــة الرتتبيــات واستعراضــها مــن أجــل 
 السياسي.الدورة القادمة للمنتدى 

 
 العملية

إن املكتــب واجملموعــة االستشــارية يف جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي مســؤوالن عــن اإلشــراف علــى تعمــيم أهــداف  -33
 .2030التنمية املستدامة يف مجيع أعمال اللجنة وعلى التقدم احملرز يف األنشطة املّتصلة بشكل خاص خبطة عام 
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ــــة بتطــــوير  -34 ــــة اللجن ــــدعم مــــن فريــــق عمــــل تقــــين،وســــتقوم أمان ــــدى السياســــي ب وستســــتند إىل  املســــامهات يف املنت
التوجيهـات الفنيــة بشــأن القضــايا ذات األولويـة الــيت نتجــت عــن اجتمـاع مفتــوح قــام أحــد األعضـاء بتيســريه. وســيتم وضــع 
الصيغة النهائية للمسـامهات يف اجتمـاع مفتـوح وميّسـر آخـر وإرسـاهلا إىل مكتـب جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي بالتشـاور مـع 

  اجللسة العامة.ا يف بعد دراستهاجملموعة االستشارية 
 

" 2030وستواصل أمانة جلنة األمن الغذائي العاملى تنظيم الدورات بشأن "الدروس املستفادة يف تنفيذ خطة عام  -35
يف اجللسة العامة بالتعاون مع البلدان وأصحاب املصلحة املهتمني، وستحرص أيًضا على نشـر النتـائج والـدروس املسـتفادة 

 ن أجل املناقشات املواضيعية األخرى اليت تعقد على املستويات الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية.واملمارسات اجلّيدة م
 

ســوف تواصــل أمانــة جلنــة األمــن الغــذائي العــاملى تنظــيم دورات الســتعراض التقــدم العــاملي بالتعــاون مــع وكــاالت  -36
 واجملموعة االستشارية. منظومة األمم املتحدة اليت ترصد التقدم القطري، وستستشري املكتب

 
 التكاليف اإلضافية اليت ينبغي تغطيتها من خالل مسامهات من خارج امليزانية

 
التكاليف المخطط لها  أهداف التنمية المستدامة

 2018لعام 
التكاليف المخطط لها 

 2019لعام 
 الثغرة الموارد المتاحة

 تنسيق جماالت عمل جلنة األمن الغذائي العاملي

 100,000 0 50,000 50,000 اللجنة والدعم التقين*موظفو 

 20,000 0 10,000 10,000 احلدث اجلانيب للجنة يف نيويورك**

 60,000 0 30,000 30,000 أحداث اجللسات العامة***

 180,000 0 90,000 90,000 المجموع
 .*** ترمجة الوثائق، وسفرات اخلرباء يف املائة؛ ** سفر اخلرباء، وترمجة الوثائق؛ 50وقت عمل املوظفني بنسبة  *زيادة

 
 الخاصة بالسياسات وتطبيقها رصد استخدام توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي -هاء

)2018-2019( 
 

 املربرات املنطقية

علــــى "االختصاصــــات لتقاســــم التجــــارب  2016صــــادقت اللجنــــة يف دورهتــــا الثالثــــة واألربعــــني املنعقــــدة عــــام  -37
واملمارســات اجليــدة يف تنفيــذ قــرارات جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي وتوصــياهتا مــن خــالل تنظــيم أحــداث علــى املســتويات 
الوطنيـــة واإلقليميـــة والعامليـــة". وســـتمثل هـــذه االختصاصـــات إطـــارًا ألصـــحاب املصـــلحة يف اللجنـــة مـــن أجـــل املســـامهة 

عية العامليـة الـيت يـتم تنظيمهـا خـالل اجللسـات العامـة، باعتبـار ذلـك مسـامهة يف وظيفـة الرصـد الـيت األحداث املواضـي يف
 .تضطلع هبا اللجنة
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 األهداف والنواتج املتوقعة

بغيــة  2018ســيعقد حــدث مواضــيعي عــاملي يف الــدورة اخلامســة واألربعــني للجنــة األمــن الغــذائي العــاملي يف عــام  -38
استعراض التجارب واملمارسات اجلّيدة املتعّلقة باستخدام وتطبيق اخلطـوط التوجيهيـة الطوعيـة لـدعم اإلعمـال املطـرد للحـق 

 يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين، باعتبار ذلك مسامهة يف وظيفة الرصد اليت تضطلع هبا اللجنة.
 

ب واملمارسات اجلّيدة يف تنفيذ منتجات جلنة األمن الغـذائي العـاملي، ) حتديد التجار 1( واألهداف من ذلك هي -39
 ) رصــــــد التقــــــدم احملــــــرز يف تنفيــــــذ منتجــــــات اللجنــــــة وحتديــــــد الســــــبل لتحقيــــــق نتــــــائج أفضــــــل؛2( وتقامسهــــــا، وتوثيقهــــــا؛

 زيادة التوعية باللجنة ومبنتجاهتا.و ) 4( استخالص الدروس لتجويد أمهية عمل اللجنة وفعاليته؛ )3(
 

 العملية

ستضــطلع أمانــة جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي باألعمــال التحضــريية ألحــداث اجللســات العامــة وســيقوم كــل مــن  -40
املكتب، بالتشاور مع اجملموعة االستشارية، وجمموعة العمـل املفتوحـة العضـوية املعنيـة بالرصـد باإلشـراف عليهـا يف اجتمـاع 

ت العامة مبسـامهات مـن األحـداث الوطنيـة واإلقليميـة مبـا يتماشـى مـع الـنهج يعقد مرّة واحدة. وستسرتشد أحداث اجللسا
 املقرتح يف االختصاصات املّتفق عليها.

 
ويف الســنة الثانيــة مــا بــني الــدورات، ســتبدأ األمانــة باألعمــال التحضــريية لتنظــيم احلــدث املواضــيعي العــاملي لعــام  -41

بغية اسـتعراض التجـارب واملمارسـات اجليّـدة املتعّلقـة باسـتخدام إطـار العمـل بشـأن األمـن الغـذائي والتغذيـة يف ظـل  2020
 األزمات املمتدة الصادر عن جلنة األمن الغذائي العاملي، وتطبيقه.

 
 التكاليف اإلضافية اليت ينبغي تغطيتها من خالل مسامهات من خارج امليزانية

 

التكاليف المخطط لها  الرصد
 2018لعام 

التكاليف المخطط لها 
 2019لعام 

 الثغرة الموارد المتاحة

 تنسيق جماالت عمل جلنة األمن الغذائي العاملي

 100,000 0 50,000 50,000 موظفو اللجنة والدعم التقين*

 50,000 0 0 50,000 توفري الرتمجة للحدث املواضيعي العاملي

للمشاركة يف احلدث املواضيعي سفرات اخلرباء 
 العاملي

20,000 0 0 20,000 

 170,000 0 50,000 120,000 المجموع
 يف املائة 50وقت عمل املوظفني بنسبة  *زيادة
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 الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة لتمويل األمن الغذائي والتغذية وتحسينهما -واو
 )2018( 2030في إطار خطة عام 

 
أهــداف التنميــة املســتدامة فحســب، بــل تتضــمن أيًضــا الوســائل  2030ال تشــمل خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  -42

الالزمة لتحقيقها، مع خطة عمل أديس أبابا اليت اعتمـدت خـالل املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة. وتقـّر خطـة عمـل 
التنميـة الريفيـة جنبًـا إىل جنـب مـع القضـاء علـى اجلـوع كمجـال أديس أبابا باحلصول على أغذية كافية ومغذية، وبالزراعـة و 

واســع حيــث هنــاك حاجــة إىل اســتثمارات أكثــر وأفضــل، يــدعمها مــا يكفــي مــن التمويــل وميكــن أن تــتمخض عــن منــافع 
ي شــاملة بالنســبة إىل التنميــة املســتدامة. باإلضــافة إىل ذلــك، تقــّر بشــكل صــريح بــدور مبــادئ جلنــة األمــن الغــذائي العــامل

 اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية (املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة).
 

، مـن املتوقـع أن تضـطلع الشـراكات املتعـددة أصـحاب 2030ولتحقيق األهداف الطموحـة احملـددة يف خطـة عـام  -43
مـن أهــداف التنميـة املســتدامة "تعزيــز  17يف اهلــدف املصـلحة بــدور متزايـد األمهيــة يف تنفيـذها، علــى حنـو مــا هـو مســلم بـه 

وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة". فالشــراكات وســائل مهمــة حلشــد وتبــادل اخلــربات 
ائي والتغذيــة والتكنولوجيــا واملعرفــة واملــوارد بغيــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة بنجــاح، ال ســيما يف مــا يتعلــق بــاألمن الغــذ

وطموحهـا علـى إيـالء االهتمـام الواجـب لوسـائل التنفيـذ، مبـا يف ذلـك   2030والزراعة املستدامة. وينطوي نطاق خطة عام 
كيفية حشد املوارد الالزمة. عالوة على ذلك، ينبغي للشراكات املتعددة أصحاب املصلحة اعتماد ُ�ج مبتكـرة ومسـتدامة 

 بطريقة متكاملة. 2030م وقابلة للتطوير للنهوض خبطة عا
 

وتتســم الشــراكات بطــابع متعــدد أصــحاب املصــلحة، إذ جتمــع يف إطــار أي جمموعــة جهــات فاعلــة تنحــدر مــن  -44
احلكومــات الوطنيــة، واملنظمـــات اإلنســانية واإلمنائيـــة، ووكــاالت األمــم املتحـــدة وأجهزهتــا، واجلهـــات املاحنــة، واملؤسســـات، 

على املستويني الوطين والدويل على حدٍّ سواء. ومن هذا املنطلق، تتيح الشراكات املتعـددة  واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص
، مـع االعـرتاف بالـدور 2030أصحاب املصلحة وسائل واعدة ومبتكرة لزيادة فعالية التمويـل اإلمنـائي يف سـياق خطـة عـام 

 ة.الرئيسي الذي يقوم به التمويل املتعدد السنوات يف إقامة شراكات فعال
 

أنواع عديدة من الشراكات وأنه مت وصف أشكال شىت منها بشكل جيد، فإنه مل يتم إجـراء  على الرغم من وجودو  -45
أي عملية منهجية وُمَقارِنة الستخالص الدروس من جمموعـة متنوعـة مـن الشـراكات املتعـددة القطاعـات الـيت تنفـذ (أو كانـت 

 2030. وينبغي توضيح األنواع اليت تتـيح أكـرب اإلمكانـات لـدعم تنفيـذ خطـة عـام تنفذ) يف ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية
 وتلك األكثر تبشريًا باخلري من حيث التمويل املبتكر والوصول إىل املوارد ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

 
ليــل االجتاهــات، وحتديــد ، طُلــب مــن فريــق اخلــرباء اســتعراض األدلــة اجلديــدة، وحت2016ويف أكتوبر/تشــرين األول  -46

الفرص والتحديات اجلديدة، وتقدمي التوصيات اليت ميكن أن تؤدي إىل وضع توجيهات سياساتية قائمة على األدلـة ختـص 
الشـراكات وتتعلــق حبشــد وســائل التنفيـذ الكفيلــة بتحقيــق األمــن الغـذائي والتغذيــة. وطُلــب مــن فريـق اخلــرباء أيًضــا أن ينظــر 

ة لتعزيز دور الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة وفعاليتها كطريقة لالرتقاء مبستوى االبتكار واملوارد االمكانات املتاح يف
 واإلجراءات حتقيقا ألهداف التنمية املستدامة، مع إيالء اهتمام خاص لألهداف ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية.
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عمـل أديـس أبابـا وأن يتضـمن اهتماًمـا خاًصـا بوسـائل ومن شأن هذا املوضوع أيًضا أن يستفيد مـن عمـل خطـة  -47
التنفيــذ لتحقيــق األمــن الغــذائي والتغذيــة مــن مصــادر خمتلفــة ومــن خــالل شــىت الرتتيبــات اخلاصــة بالشــراكات. وقــد يشــمل 

اخلارجيـة املتأتيـة مـن  ذلك املوارد احمللية العامة واخلاصة؛ واملوارد اخلاصة اخلارجية (سواء الرحبية وغري الرحبية)؛ واملـوارد العامـة
 املساعدة اإلمنائية الرمسية، وغريها من املوارد اليت تتجاوز التمويل كما هو موضح يف خطة عمل أديس أبابا.

 
 اجلدوى واألثر

يسعى هذا التقرير الصادر عن فريـق اخلـرباء إىل املسـامهة يف تصـميم السياسـات واملبـادرات واالسـتثمارات الالزمـة  -48
وتنفيذها بنجاح مع إيـالء اهتمـام خـاص لألمـن الغـذائي والتغذيـة وباالسـتعانة بشـراكات متعـددة  2030عام لتمويل خطة 

أصحاب املصلحة على املستويات العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة. كمـا ميكـن لـه أن يـؤدي إىل بلـورة توصـيات تتعلـق مبختلـف 
 القطاعات.الفرص والتحديات املرتبطة بشىت أشكال الشراكات املتعددة 

 
وتسـهم اللجنــة، بتفويضــها إعــداد هـذا التقريــر، يف اجلهــود العامليــة الراميــة إىل تنفيـذ أهــداف التنميــة املســتدامة مــن  -49

، ومــن خــالل 17وغــريه) باهلــدف  2خــالل ربــط أهــداف التنميــة املســتدامة ذات الصــلة بــاألمن الغــذائي والتغذيــة (اهلــدف 
أنــواع الشــراكات الــيت ميكــن أن تعــزز حجــم التمويــل املخصــص لتحقيــق األمــن الغــذائي لفــت االنتبــاه علــى حنــو خــاص إىل 

والتغذيــــة وفعاليتــــه. إال أن تلــــك الــــدروس والتوصــــيات اخلاصــــة بــــاألمن الغــــذائي والتغذيــــة قــــد تكــــون مفيــــدة لتنفيــــذ خطــــة 
 ككل.  2030 عام

 
يتهـا وقـدرهتا علـى تقريـب النقاشـات املسـتندة وإن اللجنة يف وضع فريد يسمح هلا مبعاجلة هذه املسألة، حبكم وال -50

إىل األدلــة مبناقشــة متعــددة أصــحاب املصــلحة مســتنرية بالسياســات واملمارســات. فهــي جتمــع مًعــا أصــحاب املصــلحة ممــن 
لــديهم جتربــة كبــرية يف العمــل يف شــراكة. عــالوة علــى ذلــك، تــربهن املبــادئ اخلاصــة باالســتثمارات املســؤولة، ذات األمهيــة 

ة بالنسبة للقضـية املطروحـة، علـى قـدرهتا علـى تقيـيم أدوار خمتلـف أصـحاب املصـلحة وحتديـدها يف إطـار شـراكة مـا. الكبري 
وتقتضي البحوث يف جمال الشراكات اتباع �ج متعدد التخصصات، يعتـرب فريـق اخلـرباء مناسـًبا لـه بشـكل خـاص نظـرًا إىل 

قتصــاد الزراعــي والشــؤون املاليــة واحلوكمــة وعلــم االجتمــاع والتنميــة قدرتــه علــى تغطيــة جمموعــة مــن اخلــربات تــرتاوح بــني اال
 الريفية، من مجيع أقاليم العامل، على حنو ما هو مطلوب إلعداد هذه الدراسة.

 
وقــد أجريـــت حبـــوث كثــرية، ورّكـــز عـــدد كبــري مـــن املبـــادرات القطريــة واإلقليميـــة والعامليـــة علــى الشـــراكات وآليـــات  -51

 . وهناك قاعدة أدلة كبرية ميكن االستفادة منها.2030التمويل، ال سيما من أجل إثراء النقاشات املؤدية إىل خطة عام 
 

 جماالت الرتكيز املطلوبة

النظر يف فعالية هذه الشراكات وأثرها وأدائها يف حتقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية يف  طلب من فريق اخلرباء -52
. كما ينبغي لتقرير فريق اخلرباء مواصلة دراسة كيف ميكـن للشـركاء تعزيـز تعـاو�م مـن خـالل إقامـة 2030سياق خطة عام 

 ا حتقيًقا ألهداف مشرتكة، مثل:شراكات تعمل بشكل كامل ويعمل يف ظلها العديد من أصحاب املصلحة معً 
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شراكات/املنابر الشبيهة بلجنة األمـن الغـذائي العـاملي علـى املسـتوى القطـري ملعاجلـة قضـايا األمـن الغـذائي  •
 والتغذية ومساعدة البلدان على تنفيذ منتجات اللجنة؛

 شراكات منتجي القطاعني العام واخلاص من أجل زراعة مستدامة؛ •
ألمـــم املتحـــدة، مثـــل الشـــراكات الـــيت تقودهـــا األمـــم املتحـــدة والشـــراكات متعـــددة الشـــراكات الـــيت تشـــرك ا •

 أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة ألغراض األمن الغذائي والتغذية؛
الشـــراكات مـــع مؤسســـات التمويـــل اإلمنـــائي املتعـــددة األطـــراف، مبـــا فيهـــا تلـــك الـــيت تشـــارك يف عمليـــات  •

، وباخلصـــوص بشـــأن كيفيـــة حتســـني وصـــول األعمـــال التجاريـــة الزراعيـــة املتوســـطة اســتثمار القطـــاع اخلـــاص
 والصغرية احلجم إىل التمويل؛

 الشراكات اليت تشرك منظمات املزارعني ومجعيات وتعاونيات املزارعني؛ •
 الشراكات اليت تشرك املؤسسات (اخلريية) ألغراض األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة؛ •
 الشراكات لغرض االستهالك املستدام والرشيد لتحقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية؛  •
 املنابر الوطنية واإلقليمية اهلادفة إىل تعزيز األمن الغذائي والتغذية؛ •
 التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛ •
مان "عـدم ختلـف أي أحـد والشراكات اخلاصة باألمن الغذائي والتغذيـة الـيت هتـدف بشـكل خـاص إىل ضـ •

عن الركب"، مع إيالء اهتمـام خـاص للمجـاالت ذات الصـلة، مثـل احلمايـة االجتماعيـة وشـبكات أمـان، 
 حلاالت الطوارئ، وتعزيز القدرات.والتأهب واالستجابة 

 
 األهداف والنواتج املتوقعة

، ســيتم اختيــار ميّســر مــن بــني أعضــاء جلنــة 2018بعــد إصــدار التقريــر، املتوقــع حبلــول �ايــة شــهر يونيــو/حزيران  -53
األمـن الغــذائي العــاملي لـدعوة أعضــاء اللجنــة واملشـاركني فيهــا املهتمــني إىل اسـتعراض األدلــة املعروضــة يف تقريـر فريــق اخلــرباء 

ـــق بـــاألمن الغـــذائي والتغذيـــة لتنفيـــذ خطـــة عـــام  ، 2030ومناقشـــة اإلمكانـــات الـــيت توفّرهـــا الشـــراكات املختلفـــة يف مـــا يتعّل
والتمويل املبتكر، والوصول إىل املوارد. وإن أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي مدعوون إىل النظـر يف عناصـر 
ــا، مثــل العمــل يف جمــال التوّســع  التقريــر الــيت ميكنهــا أن تثــري املناقشــات بشــأن األنشــطة األخــرى الــيت تنفــذها اللجنــة حالًي

مـل يف جمـال التغذيـة ونظـم األغذيـة، ومسـامهة اللجنـة يف املنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتوى، احلضري والتحـول الريفـي، والع
 وإىل حتديد عملية املتابعة.

 
 الُنهج الزراعية اإليكولوجية واالبتكارات األخرى من أجل الزراعة ونظم األغذية المستدامة -زاي

 )2019التي تحّسن األمن الغذائي والتغذية (
 

 املنطقيةاملربرات 

بــات نظــام األغذيــة العــاملي أمــام مفــرتق طــرق. ويف ظــل النمــو الســكاين الســريع، وتزايــد الضــغوط واملنافســة علــى  -54
املــوارد الطبيعيــة، وتفــاقم آثــار تغــري املنــاخ، وفقــدان التنــوع البيولــوجي، ينبغــي تطــوير ُ�ــج مســتدامة ومبتكــرة ملكافحــة اجلــوع 
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أساســًيا لتعزيـــز نظــم األغذيـــة املســتدامة الـــيت تنــتج أغذيـــة أكثــر، وتنطـــوي علــى منـــافع وســوء التغذيــة بنجـــاح. ويُعــد ذلـــك 
 اجتماعية واقتصادية أكرب وانعكاسات بيئية أقل.

 
وينبغــي أن تعــاجل الــُنهج والتــدخالت املســتدامة التحــديات الكامنــة وراء الفقــر وانعــدام املســاواة، والــنظم الغذائيــة  -55

املستدامة، وتدهور الرتبة، وندرة األراضي واملياه، وتغري املنـاخ، وفقـدان التنـوع البيولـوجي. ونظـرًا إىل وأمناط االستهالك غري 
التحديات اليت يتعـّني علـى نظـم األغذيـة أن تواجههـا بغيـة حتقيـق األمـن الغـذائي والتغذيـة اليـوم ويف املسـتقبل، تسـعى جلنـة 

لــألدوار الــيت ميكــن أن تؤديهــا الــُنهج واملمارســات والتكنولوجيــا الزراعيــة  األمــن الغــذائي العــاملي إىل التوصــل إىل فهــم أفضــل
 اإليكولوجية واملبتكرة األخرى.

 
 النطاق املقرتح

يُطلـــب مـــن فريـــق اخلـــرباء إعـــداد تقريـــر يعـــرض فيـــه أدلـــة بشـــأن املســـامهة احملتملـــة الـــيت ميكـــن أن تقـــدمها الـــنهج  -56
وجيـــة واملبتكـــرة األخـــرى لتهيئـــة نظـــم أغذيـــة مســـتدامة تســـاهم يف حتقيـــق األمـــن واملمارســـات والتكنولوجيـــا الزراعيـــة اإليكول

 الغذائي والتغذية.
 

وإن فريق اخلرباء مدعو إىل حتليل الُنهج املختلفة اليت ميكنها أن تساعد أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي  -57
يف التبـــادالت الـــيت ســـيتعّني علـــى واضـــعي السياســـات العـــاملي علـــى تطـــوير فهـــم مشـــرتك، وإىل تقـــدمي أدلّـــة بشـــأ�ا والنظـــر 

 واملزارعني وأصحاب املصلحة اآلخرين القيام هبا عندما يفكرون باعتماد ُ�ج جديدة.
 

وعلــى الــرغم مــن أنــه مــن املتــوخى إيــالء اهتمــام خــاص للــُنهج الزراعيــة اإليكولوجيــة يف تقريــر فريــق اخلــرباء، تقــّر  -58
حــدة فقــط لتحقيـق األمــن الغــذائي والتغذيـة ونظــم األغذيــة املسـتدامة والقــادرة علــى الصــمود. اللجنـة بعــدم وجــود ممارسـة وا

وينبغي حتديد دور النهج واملمارسات والتكنولوجيا الزراعية اإليكولوجيـة واملبتكـرة األخـرى يف تكييـف املعـارف واملمارسـات 
 القائمة مع ظروف حمددة.

 
مـــن خـــالل التقريـــر، بأوجـــه التـــآزر والتكامـــل املمكنـــة بـــني الـــُنهج املختلفـــة وتســـعى اللجنـــة إىل أن يـــتم إعالمهـــا،  -59

وبالســـمات املشـــرتكة واملميـــزة للـــُنهج الزراعيـــة اإليكولوجيـــة يف طيـــف الـــُنهج واملمارســـات والتكنولوجيـــا املبتكـــرة بغيـــة تعزيـــز 
 استدامة الزراعة.

 
واملمارســـات والتكنولوجيـــا الزراعيـــة اإليكولوجيـــة واملبتكـــرة وينبغـــي أن يقـــوم حتليـــل املســـامهة الـــيت تقـــدمها الـــنهج  -60

 األخرى لتلبية الطلب املستقبلي على األغذية بطريقة مستدامة، بإيالء االهتمام للعناصر اآلتية:
 

إمكانية تلبية هذا الطلب على نطاق واسع والتأثري على األمن الغذائي والتغذية العامليني مـع إيـالء اهتمـام  •
 األغذية، واجلوانب االقتصادية، واآلثار االجتماعية واالقتصادية، على العمالة مثًال؛ خاص لتوافر

املســامهة يف حتســني كفــاءة اســتخدام املــوارد، واحلــد مــن األثــر البيئــي الســليب، وتعزيــز القــدرة علــى الصــمود،  •
 ؛وضمان العدالة واملسؤولية االجتماعيتني
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واملرتبطـــــة مبراحـــــل خمتلفـــــة مـــــن التنميـــــة الزراعيـــــة وبأوضـــــاع  األمثلـــــة بشـــــأن احللـــــول املناســـــبة لكـــــل ســـــياق •
 متنوعة؛ حملية

ــئ بيئــة متكينيــة لتطــوير هــذه الــُنهج ولــرتك أثــر إجيــايب مــن حيــث  • أنــواع األســواق والــنظم الــيت ميكنهــا أن هتّي
 األمن الغذائي والتغذية؛

لــك اخلالفــات وأوجــه انعــدام احلـواجز احملتملــة أمــام اعتمــاد بعــض املمارســات وطــرق التصــدي هلــا، مبــا يف ذ •
 اليقني واملخاطر والتحديات املرتبطة بتطوير هذه الُنهج؛

الــُنهج املســتخدمة  لــىاســتعراض جمموعــة واســعة مــن األدلــة العلميــة والعمليــة املتاحــة بشــأن اآلثــار املرتتبــة ع •
 للنهوض باألمن الغذائي واالستدامة.

 
 األهداف والنواتج املتوقعة

 بنــاء الفهــم بشــأن نــوع التــدخالت، والسياســات واألدوات التمكينيــة، والرتتيبــات املؤسســاتية، هتــدف اللجنــة إىل -61
 والتغريات التنظيمية اليت تسمح حبصول تغريات إجيابية يف الزراعة ونظم األغذية املستدامة وحتّفزها.

 
 2 البلـدان علـى التقـدم يف حتقيـق اهلـدفويتعّني على التقريـر والنـواتج السياسـاتية الـيت حـددهتا اللجنـة أن تسـاعد  -62

ــق بــالنظم املســتدامة إلنتــاج األغذيــة واملمارســات الزراعيــة القــادرة علــى  4-2مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (الســيما  املتعّل
ـــــق بزيـــــادة االســـــتثمار يف البـــــىن التحتيـــــة الريفيـــــة، والبحـــــوث الزراعيـــــة، وخـــــدمات اإلرشـــــاد، وتنميـــــة -2الصـــــمود، و أ املتعّل

املتعلّـق بتعزيـز الكفـاءة يف اسـتخدام امليــاه)،  4-6املتعلّـق باحلـد مـن تلـوث امليـاه و 3-6(السـيما  6التكنولوجيـا)، واهلـدف 
املتعلّـق بـالبىن  9املتعلّـق بـالنمو االقتصـادي املسـتدام، واهلـدف  8دف وعدد من أهداف التنميـة املسـتدامة األخـرى مثـل اهلـ
املتعلّــق  15املتعلّـق بأمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج املسـتدامة، واهلـدف  12التحتيـة القـادرة علـى الصـمود وباالبتكـار، واهلـدف 

 باستخدام النظم اإليكولوجية الربّية على حنو مستدام.
 

 العملية

بغيــــة إعطــــاء  2019ياجــــات اللجنــــة، يُطلــــب مــــن فريــــق اخلــــرباء إصــــدار التقريــــر حبلــــول مــــارس/آذار الســــتيعاب احت -63
أصــحاب املصــلحة يف جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي الوقــت الكــايف لتحليــل األدلــة املعروضــة واستعراضــها مــن أجــل اســتخالص 

اعـة ونظـم األغذيـة املسـتدامة. وإذا احتـاج فريـق اخلـرباء الدروس من الُنهج املبتكرة الـيت تسـاهم يف األمـن الغـذائي والتغذيـة والزر 
 إىل املزيد من الوقت، ميكن أن تعيد اللجنة النظر يف جدوهلا الزمين إل�اء املناقشات السياساتية املستندة إىل التقرير.

 
االتفـــاق و/أو وســيتم اختيــار ميّســـر مــن بـــني أعضــاء جلنـــة األمــن الغـــذائي العــاملي لقيـــادة عمليــة حتديـــد جمــاالت  -64

   التوصيات اخلاصة بالسياسات اليت سُتعرض على اللجنة إلقرارها.
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 تكاليف فريق اخلرباء اليت ينبغي تغطيتها من خالل مسامهات من خارج امليزانية

ــل التكــاليف كامــل التكــاليف اجلاريــة املتوقّعــة لفريــق اخلــرباء لفــرتة برنــامج العمــل املتعــدد الســنوات، - مالحظــة -65 متّث
يف ذلك إعداد التقريرين اللذين طلبتهما جلنة األمن الغذائي العاملي. وتُعد نسبة كبرية من تكاليف فريق اخلرباء تكـاليف  مبا

 الطوعية. امل من خالل املسامهاتثابتة، ولكنها متّول بالك
 

ة والتحريريــة. وقــد ختتلـــف وتــرتبط تكــاليف جمــال عمــل جلنــة األمــن الغــذائي العـــاملي الــواردة أدنــاه بالرتمجــة الفوريــ -66
 احلاجة إىل هذه اخلدمات تبًعا للعمليات احملددة ملتابعة كل تقرير.

 
متابعــة فريــق الخبـــراء ولجنــة األمـــن 

 الغذائي العالمي
التكــاليف المخطــط لهــا 

 2018لعام 
التكــاليف المخطــط لهــا 

 2019لعام 
 الثغرة الموارد المتاحة

 باألمن الغذائي والتغذيةفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين 
   760,000 760,000 *موظفو فريق اخلرباء

 180,000 180,000 طباعة التقارير وترمجتها
 100,000 100,000 دعم فريق املشروع

 170,000 170,000 اجتماعات اللجنة التوجيهية
 20,000 20,000 املشاورات اإللكرتونية

 30,000 30,000 إطالق التقارير ونشر املعلومات
نفقــــــــات اجللســــــــة العامــــــــة والنفقــــــــات 

 األخرى
30,000 30,000 

 2,260,000 320,000 1,29000 1,290,000 اجملموع الفرعي
 تنسيق جماالت عمل جلنة األمن الغذائي العاملي

ــــــــة  ــــــــة/ الفوريــــــــة لعملي الرتمجــــــــة التحريري
 التفاوض**

100,000 100,000 0 200,000 

 200,000 0 100,000 100,000 اجملموع الفرعي
     

 2,460,000 320,000 1,390,000 1,390,000 المجموع
 .كلمة  12 000حتريرية حلوايل  ساعات يف اليوم) وترمجة 6أيام ( 5* تشمل تكاليف منّسق فريق اخلرباء املدفوعة عيًنا؛ ** ترمجة فورية للدورة املمتدة على 
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 2019-2018الميزانية اإلشارية للفترة  - رابًعا
 

 ينبغي أن يستند برنامج عمل اللجنة إىل افرتاضات واقعية للميزانية بغية ضمان تنفيذه الكامل طوال الفرتة املالية. -67
 

دوالر ما يغطي التكاليف األساسية املرتبطة باألمانة وبتنظيم اجللسة العامة  4 380 000وتبلغ امليزانية األساسية  -68
 يس جلنة األمن الغذائي العاملي.السنوية وتقدمي الدعم إىل رئ

 
وال تتمّتــع امليزانيــة األساســية بأيــة مرونــة لالســتجابة للقضــايا أو املعلومــات اجلديــدة مــن غــري احلصــول علــى متويــل  -69

جمـــاالت عمـــل كحـــد أقصـــى جتتمـــع بـــني مـــرّتني أو ثالثـــة مـــن دون وثـــائق تقنيـــة مفّصـــلة،  6ن تســـتوعب إضـــايف. وميكنهـــا أ
ترمجـــة فوريـــة أو حتريريـــة، أو ســـفر، أو أحـــداث، أو دعـــم تقـــين إضـــايف. وعلـــى ســـبيل املثـــال، يف برنـــامج العمـــل املتعـــدد  أو

امليزانيـة األساسـية، ولكنهـا حتتـاج إىل مـوارد كثيفـة  السنوات هذا، تفرتض نفقات إ�اء تقييم جلنة األمن الغـذائي العـاملي يف
تساوي تنسيق ما بني ثالثة وأربعة جماالت عمل. ويـتم افـرتاض نفقـات العمليـات الـيت جتريهـا اللجنـة لتحقيـق التقـارب بـني 

يــــة والفوريــــة السياســــات كمتابعــــة لتقــــارير فريــــق اخلــــرباء، يف امليزانيــــة األساســــية أيًضــــا مــــن غــــري أن تشــــمل الرتمجــــة التحرير 
 لالجتماعات. وترد النفقات األخرى وافرتاضها يف تقديرات امليزانية.

 
وتتخطــى امليزانيــة األساســية مســامهة الوكــاالت الــيت يوجــد مقرهــا يف رومــا حــىت لــو ســامهت بكامــل املبلــغ املتوقــع  -70

األساســية للجنــة األمــن الغــذائي العــاملي  للفــرتة املاليــة القادمــة. ويعــين ذلــك أن امليزانيــة أمريكــي دوالر 4 050 000وقــدره 
 أمريكي. دوالر 330 000فيها ثغرة قدرها 

 
وال تشـــمل امليزانيـــة األساســـية التكـــاليف اإلضـــافية املّتصـــلة مبجـــاالت العمـــل املخطـــط هلـــا الـــيت تشـــري إىل الـــدعم  -71

ء، وخدمات الرتمجـة الفوريـة والتحريريـة اإلضايف الالزم للموظفني من أجل االضطالع جبميع األنشطة املطلوبة، وسفر اخلربا
 للمفاوضات، وأحداث تقاسم الدروس.

 
وُمتــّول العناصــر املتعّلقــة بفريــق اخلــرباء واآلليــة الدوليــة علــى نطــاق اجملتمــع املــدين املعنيــة بــاألمن الغــذائي والتغذيــة  -72

 األساسية.(اآللية الدولية)، بالكامل من خالل مسامهات طوعية ال ترد يف امليزانية 
 

)، والتكـــاليف اإلضـــافية للجنـــة األمـــن الغـــذائي أمريكـــي دوالر 330 000ونظــرًا إىل الثغـــرة يف امليزانيـــة األساســـية ( -73
)، وعنصـر امليزانيـة أمريكـي دوالر 2 260 000)، وعنصر امليزانيـة املّتصـل بفريـق اخلـرباء (أمريكي دوالر 730 000العاملي (

 أمريكـــــي دوالر 4 880 000)، ينبغــــي تـــــأمني مبلــــغ إضـــــايف قــــدره أمريكـــــي دوالر 1 560 000املّتصــــل باآلليـــــة الدوليــــة (
مــن خــالل مســامهات مــن خــارج امليزانيــة بغيــة تغطيــة تكــاليف مجيــع عناصــر امليزانيــة املّتصــلة  2019-2018املاليــة  للفــرتة
   األمن الغذائي العاملي وضمان تنفيذ األنشطاة املختارة بالكامل. بلجنة
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التكاليف المخطط لها لعام 
2018

التكاليف المخطط لها 
لعام 2019

مجموع العامين 
2018/2019

تنسيق مجال العمل

املوظفون األساسيون والدعم التقين جملاالت العمل األساسية

 1.500.000 1.500.000 3.000.000
3.000.000 1.500.000 1.500.000 المجموع الفرعي

الجلسة العامة والرئيس

320.000 160.000 160.000 ترمجة فورية للجلسة العامة للجنة + دورة إعالمية واحدة

400.000 200.000 200.000 ترمجة الوثائق

سفر اخلرباء وأمانة اللجنة

 40.000 40.000 80.000

50.000 20.000 30.000 سفرات رئيس اللجنة

170.000 85.000 85.000 الدعم لرئيس اللجنة

دعم االتصاالت يف اللجنة

 80.000 80.000 160.000

النفقات التشغيلية العامة واملوارد اللوجستية

 100.000 100.000 200.000
695.000685.0001.380.000المجموع الفرعي

الثغرة يف فرتة 2018-2019التمويل املتوقع لفرتة 2019-2018
330.000 4.050.000 12.195.0002.185.0004.380.000. الميزانية األساسية للجنة (*)

000 خطة عمل تقييم اللجنة

80.000tbd80.000مشاركة اللجنة يف النهوض بالتغذية

100.0000100.000التوسع احلضري والتحول الريفي

90.00090.000180.000مشاركة اللجنة يف النهوض بأهداف التنمية املستدامة

120.00050.000170.000تقاسم اخلربات واملمارسات اجليّدة

100.000100.000200.000متابعة فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية 

الثغرة يف فرتة 2018-2019امليزانية املتاحة للفرتة 2019-2018
730.000 0 2490.000240.000730.000. التكاليف اإلضافية للجنة (*)

760.000760.0001.520.000املوظفون

180.000180.000360.000طباعة التقارير وترمجتها

100.000100.000200.000دعم فريق املشروع

170.000170.000340.000اجتماعات اللجنة التوجيهية

20.00020.00040.000املشاورات اإللكرتونية واملوقع اإللكرتوين لفريق اخلرباء

30.00030.00060.000إصدار التقرير ونشر املعلومات

30.00030.00060.000نفقات اجللسة العامة والنفقات األخرى

الثغرة يف فرتة 2018-2019امليزانية املتاحة للفرتة 2019-2018

2.260.000 320.000 1.290.0002.580.000 31.290.000. مجموع فريق الخبراء (**)

90.00090.000180.000املشاركة يف اجتماعات اجملموعة االستشارية للجنة

 املشاركة يف مجاعات العمل املعنية بالسياسات التابعة لآللية الدولية ويف 

350.000350.000700.000أنشطة اللجنة ما بني الدورات

 االجتماع السنوي للجنة التنسيق التابعة لآللية الدولية، واملنتدى، 

170.000170.000340.000واجللسة العامة للجنة

160.000160.000320.000املوظفون

10.00010.00020.000تكاليف املساءلة والرصد والتكاليف األخرى

الثغرة يف فرتة 2018-2019امليزانية املتاحة للفرتة 2019-2018

1.560.000 0 780.0001.560.000 4780.000. مجموع اآللية الدولية (***)

الثغرة يف فرتة 2018-2019امليزانية املتاحة للفرتة 2019-2018
4.840.000 4.370.000 4.755.0004.495.0009.250.000المجموع الكلي للفترة 2019-2018

100.000100.000200.000اخلدمات األساسية

90.00090.000180.000تطوير السياسات

60.00060.000120.000العالقات

10.00010.00020.000اإلدارة

5260.000260.000520.000. مجموع آلية القطاع الخاص (****)

.CFS@fao.org  للمزيد من املعلومات بشأن األرقام املتعلّقة باجللسة العامة للجنة وجماالت عملها، يرجى االتصال بالعنوان التايل (*)

CFS-HLPE@fao.org األرقام مأخوذة من فريق اخلرباء باالستناد إىل تقرير واحد يف السنة. للمزيد من املعلومات بشأن ميزانية الفريق، يرجى االتصال بالعنوان التايل (**)

cso4cfs@gmail.com األرقام مأخوذة من اآللية الدولية. للمزيد من املعلومات بشأن ميزانية  اآللية، يرجى االتصال بالعنوان التايل (***) 

تقديرات الميزانية للفترة 2019-2018

الميزانية األساسية للجنة األمن الغذائي العالمي

خدمات التنظيف، والعمل بعد الدوام، وتقدمي الطعام، ودعم تكنولوجيا املعلومات، واملراسلون، ومصممو الرسوم، واملساعدون املؤقتون يف املكتب، 

واملوظفون املؤقتون للجلسة العامة وجماالت العمل األساسية

ملوظفون املهنيون العينيون يف أمانة اللجنة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي، ومسؤول االتصاالت،    

وظفان إداريان وموظف مهين لتنسيق جماالت العمل ودعمها، واملكتب واجملموعة االستشارية والعمل ما بني الدورات واالتصاالت يف اللجنة

 باالستناد إىل جلسة عامة ممتدة على 5 أيام ودورة إعالمية تدوم يومًا واحدًا

باالستناد إىل التكلفة املتوسطة للجلسات العامة السابقة (مبعدّل 95000 كلمة يف السنة) + ترمجة مراسالت متفرّقة

األجور وبدل املعيشة اليومي لعشرة خرباء مشاركني يف اجللسة العامة زائد سفر األمانة (مثل مؤمترات منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية ومكاتب 

اتصال األمم املتحدة يف جنيف ونيويورك عند االقتضاء)

جيري 12 سفرة يف سنوات انعقاد مؤمتر منظمة األغذية والزراعة و8 سفرات يف السنوات اليت ال يعقد فيها املؤمتر، وكلفة كل سفرة 2500 دوالر

مساعد لرئيس اللجنة

تغطية اجللسة العامة (التصوير وإعداد التقارير)، وصيانة املوقع اإللكرتوين، مواد الدعاية، ووقت العمل اإلضايف للموظفني من أجل صيانة املواقع 

اإللكرتونية للجنة، ووسائل التواصل اإلجتماعي، وأنشطة نشر املعلومات األخرى

فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية

التكاليف اإلضافية للجنة

ترد مجيع التكاليف املتّصلة مبجال العمل هذا يف امليزانية األساسية للجنة

وقت العمل اإلضايف للموظفني، والرتمجة الفورية/ التحريرية، واملشاورات اإللكرتونية

املشاركة يف األحداث (سفر اخلرباء)، وطباعة تقارير فريق اخلرباء وشحنها، والتصوير، وحتديث املوقع اإللكرتوين، إخل.

وقت العمل اإلضايف للموظفني، وسفرات اخلرباء، وخدمات الرتمجة الفورية

 وقت العمل اإلضايف للموظفني، وسفرات اخلرباء، وترمجة الوثائق

وقت العمل اإلضايف للموظفني، وسفرات اخلرباء، وترمجة الوثائق

الرتمجة الفورية للدورة املمتدة على 5 أيام، 6 ساعات يف اليوم، والرتمجة التحريرية

 منسق واحد لفريق اخلرباء (مقدم عيناً)، ومستشار تقين كبري واحد (مقدم جزئيًا بصورة عينية)، ومسؤول تقين واحد، وموظف إداري واحد

ترمجة تقرير واحد إىل مخس لغات (العربية والصينية واإلسبانية والفرنسية والروسية) وطباعته لألحداث الرئيسية وعند الطلب

 اجتماعان (بدل املعيشة اليومي والسفر وتكاليف االجتماع) لكل تقرير

اجتماعان للجنة التوجيهية (بدل املعيشة اليومي والسفر والتكاليف اللوجستية) يف السنة

 مشاورتان إلكرتونيتان لكل تقرير (األوىل بشأن النطاق، والثانية بشأن املسودة)

 منسّق واحد، ومسؤول واحد عن الشؤون املالية، ومسؤول واحد عن االتصاالت، والسفرات، والنفقات األخرى

تقرير املراجعة السنوي

آلية القطاع الخاص

robynne@emerigingag.com األرقام مأخوذة من آلية القطاع اخلاص. للمزيد من املعلومات بشأن ميزانية اآللية، يرجى االتصال بالعنوان التايل (****)  

خدمات التنظيف، ودعم تكنولوجيا املعلومات، وتكاليف املكتب، واملراسلون، إخل.

اآللية الدولية على نطاق المجتمع المدني المعنية باألمن الغذائي والتغذية 

األجور وبدل املعيشة اليومي ألربعة مشاركني من اآللية الدولية يف اجتماعات اجملموعة االستشارية، وتكاليف الرتمجة الفورية/التحريرية

األجور وبدل املعيشة اليومي خلمسة مشاركني من اآللية الدولية يف حوايل 20 اجتماعًا، وتكاليف الرتمجة الفورية والتحريرية

 األجور وبدل املعيشة اليومي للمشاركني من اآللية الدولية البالغ عددهم 41 مشاركًا، وتكاليف الرتمجة الفورية والتحريرية، والدعم اللوجسيت التقين، 

وأنشطة االتصال
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 لمحة عامة إشارية عن األنشطة الموازية - خامًسا
 

يسعى اجلدول إىل تقدمي حملة عامة عن األنشطة املختلفة اليت سيتم االضطالع هبا بالتوازي خالل الفرتة  -74
 املالية القادمة.

 

 
 

الجدول اإلشاري لألنشطة الموازية 

 

    املكتب/ اجملموعة االستشارية                 الغذائي العاملياألمنخطة العمل وتنفيذ تقييم جلنة 

االجتماعات امليسرة                2030 الغذائي العاملي يف النهوض خبطة عام األمنمشاركة جلنة 

–   العمل املفتوحة العضويةجمموعة                  العاملي  الغذائياألمنرصد استخدام/تطبيق توصيات جلنة 
 االستشارية املكتب/ اجملموعة                     اخلاصة بالسياسات

 جمموعة العمل املفتوحة العضوية                   الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذيةاألمنمشاركة جلنة 

       األحداث ما بني الدورات                التوسع احلضري والتحول الريفي

       العملية الشاملة         الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة

 العملية الشاملة                     واالبتكارات االخرىاإليكولوجيةالنهج الزراعية 

 2019 أكتوبر         2019 أبريل  2018 أكتوبر     2018 أبريل             2017 نوفمرب       

 

 ة/ اجملموعاملكتب جمموعة العمل املفتوحة
 الشكل حيدد الحًقا.   اجملموعة االستشارية / املكتب االستشارية


	أولاً- مقدمة
	ثانياً- رؤية لجنة الأمن الغذائي العالمي
	ثالثًا- مجالات عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي للفترة 2018-2019

