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A

 العالمي الغذائي األمن لجنة
 

 واألربعون الرابعة الدورة
  والتغذية" الغذائي األمن في رقاف "إحداث

  2017 األول أكتوبر/تشرين 13-9 إيطاليا، روما،
  2017 لعام العالمي الغذائي األمن للجنة السنوي المرحلي التقرير

  
 يف الرئيســـية األنشـــطة عن عامة حملة 2017-2016 للفرتة العاملي الغذائي األمن للجنة الســـنوي التقرير هذا يقدم  - 1

 يتعلق ما يف احملرز التقدم عنو  2017 األول /تشــــــــرينأكتوبر إىل 2016 األول /تشــــــــرينأكتوبر من نيالدورت بني ما الســــــــنة
 /تشــــــرينأكتوبر يف العاملي الغذائي األمن للجنة واألربعني الثالثة للدورة العامة اجللســـــة عن الصـــــادرة والتوصـــــيات القراراتب

 اخلرباء فريق طةوأنشـــــــــ والتوظيف املوارد وتعبئة يزانيةوامل والتوعية االتصـــــــــاالت عن حمدثة معلومات يقدم كما  ،2016 األول
  .والتغذية الغذائي باألمن املعين املستوى الرفيع

 
  يالعالم الغذائي األمن للجنة واألربعين الثالثة الدورة بعد الرئيسية األنشطة  -أوالً 

  واألربعين الرابعة الدورة إلى مؤديةوال
  

  املستدامة التنمية أهداف
  

 Willem Olthof الســــــيد برئاســــــة املســــــتدامة التنمية بأهداف املعنية العضــــــوية املفتوحة العمل جمموعة تاســــــتمر   - 2
 الرفيع الســـــــياســـــــي املنتدىيف  مســـــــامهة لوضـــــــع مرات ثالث اجتمعتف .2017-2016 الفرتة يفتعمل  األورويب) (االحتاد
 وتشـــــــجيع فقرال على "القضـــــــاء عنوانب العامليني واالســـــــتعراض املتابعة موضـــــــوع إطار يف نيويورك، يف 2017 لعام املســـــــتوى
 هدافاأل :اعمقً مت ااستعراضً اليت جيري استعراضها  احملددة املستدامة التنمية أهدافباإلضافة إىل  ،"متغّري  عامل يف الرفاهية

 يف مهةمســـــــا مســـــــودة بحثل إضـــــــافيتني مرتني العضـــــــوية املفتوحة العمل جمموعة تواجتمع .17و 14و 9و 5و 3و 2و 1
  قرارها.إل العاملي الغذائي األمن لجنةالدورة الرابعة واألربعني ل على لعرضها 2018 عام يف املستوى الرفيع السياسي املنتدى
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 الرســـــــــائل من خمتصـــــــــرة جموعةمب تحتافتُ  اليت ،2017 عام مســـــــــامهة العاملي الغذائي األمن جلنة ةرئيســـــــــ تقدم  - 3
 املســـــتدامة، التنمية أهداف من 2 باهلدف املعين اخلرباء فريق اجتماع أثناءوقد دعمت هذه املســـــامهة املباحثات  الرئيســـــية،

 الغذائي األمن جلنة ةرئيســــــــــــ من كلللمشــــــــــــاركة فيه   دعيوالذي  ،2017 حزيران/يونيو 13-12 يف نيويورك يف ظمنُ  الذي
 هذه وكانت .لعضـــــــــــويةا املفتوحة العمل جمموعة ورئيســـــــــــة، املســـــــــــتوى الرفيع اخلرباء لفريق التوجيهية اللجنة ورئيس العاملي،
  ملستوى.ا الرفيع السياسي املنتدى اية يف اعتمد الذي الوزاري اإلعالن بشأن املشاوراتلتنوير  متاحة املسامهة

  
 يني:جانب اجتماعني العاملي الغذائي األمن جلنة عقدت متوز،/يوليو يف 2017 لعام املســــــــــــتوى الرفيع املنتدى أثناء  - 4

ا أكثرمن هم  إىل "الوصــول عن أحدمها  الدويل ندوقالصــ مع باالشــرتاك املمتدة" األزمات يف والفقر اجلوع معاجلة :ميشــً
 إلدارة األورويب ركزامل مع بالتعاونأما االجتماع اآلخر فكان  هولندا؛ واســـــــتضـــــــافته العاملي األغذية وبرنامج الزراعية للتنمية

 تهعمود "،2030 خلطة الســــــــياســــــــاتتالقي  هيعنيالذي  ما والفقر: اجلوع بنيرتابط ال "معاجلة بشــــــــأن التنمية ســــــــياســــــــات
 االجتماعي التواصل قنواتعرب  هلما وجورُ إعالمية  مبواداالجتماعان كالمها  عمدُ  وقد .اوسويسر  اوفنلند اهولند حكومات

  العاملي. الغذائي األمن للجنة التابعة
  
 وبنموذجها ةباللجن للتوعية الفعاليات من ســــــلســــــلة يفاألمن الغذائي العاملي طوال الســــــنة جلنة  رئيســــــة شــــــاركت  - 5

 .2030 طةخ ســـــــــياق يف والتغذية الغذائي األمن تحدياتالرامية إىل التصـــــــــدي ل وجبهودها املصـــــــــلحة، أصـــــــــحاب املتعدد
 املتحدة الواليات( نيويورك يف املســــــــــــتدامة للتنمية املتحدة لألمم املســــــــــــتوى الرفيع الســــــــــــياســــــــــــي املنتدى الفعاليات ومشلت

 من 2 باهلدف املعين اخلرباء فريق اجتماعو  (املغرب)؛ مراكش يف عقد الذي والعشـــــــــــرين الثاين األطراف ومؤمتر ؛األمريكية)
 (املغرب). الرباط يف امةاملســـتد للتنمية العريب واملنتدى األمريكية)؛ املتحدة (الواليات نيويورك يف املســـتدامة التنمية أهداف

 القتصـــــــــــــاديا اجمللس معتكف يفاللجنة  ةنيابة عن رئيســـــــــــــ (أيســـــــــــــلندا) العاملي الغذائي األمن جلنة رئيس نائب وشـــــــــــــارك
 العلم تســـــــــــــــخريب املعنية املتحدة األمم للجنة املســـــــــــــــتوى الرفيع املســـــــــــــــتديرة املائدة اجتماع ويفلألمم املتحدة  واالجتماعي
 وتوســـيع املســـتدامة يةالتنم تعزيز خالل من وأبعاده أشـــكاله جبميع الفقر على "القضـــاء بشـــأن التنمية ألغراض والتكنولوجيا

  ". الصلة ذات التحديات ومعاجلة الفرص
  
 لتقدملو  ملســــتدامةا التنمية ألهدافخمصــــص  العاملي الغذائي األمن للجنةللدورة الرابعة واألربعني  االفتتاحي اليوم  - 6

 نعوجلســة  ؛العامليالتقدم على الصــعيد  اســتعراض عن جلســة يشــملهو و  .2030 املســتدامة التنمية خطة تنفيذ يف احملرز
 ةالطوعي االســتعراضــات" خاللالذي توفر  القطري الزخم من اســتفادةً وذلك  "،2030 خطة تنفيذمن  املســتفادة "الدروس
 لممارســـــاتّكز لر امل بادلتلل الفرصـــــة تاحةإلو  نيويورك، يف املســـــتوى الرفيع الســـــياســـــي املنتدى من الوزاري اجلزء يف "الوطنية
 مكرسة وجلسة ؛2030 خطة يف املستدامة والزراعة والتغذية الغذائي باألمن املتصلة األهداف حتقيق يف والتحديات اجليدة

 يف اللجنة مســــامهةاملصــــادقة على و  ،2017 لعام املســــتدامة بالتنمية املعين املســــتوى الرفيع الســــياســــي املنتدى نتائج بحثل
اجللســــــــــة  لنتائج وميكن .2018 عام يف املســــــــــتدامة بالتنمية املعين املســــــــــتوى الرفيع الســــــــــياســــــــــي للمنتدى املقبل االجتماع

 واإلقليمي الوطينات ياملستو  علىاملباحثات  واستعراض املواضيعية املتابعة دعمتواصل  أن املستفادة" "الدروساملخصصة لـ 
     .2030 عام حىت احملرز التقدما  قاسي أمثلة تقدم وأن والعاملي
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  جلنة األمن الغذائي العاملي ودورها يف تعزيز التغذية
 

 الطويل خالد الســيد برئاســة ،بالتغذية ةاملعني العضــوية املفتوحة العمل جمموعة تاجتمع ،2017-2016 الفرتة يف  - 7
 بحثلو  ؛والتغذية يالغذائ باألمن املعين املســـــتوى الرفيع اخلرباء فريق لتقرير رالصـــــف املســـــودة بحثل مرات ثالث ،(مصـــــر)
 الغذائي األمن جلنة مســـــــــــــــامهة على لالتفاقو  ؛2025-2016 التغذية أجل من للعمل املتحدة األمم لعقد العمل برنامج
 الغذائي األمن للجنة نيواألربع الثالثة الدورة يفاليت اعتمدت  االســــــــرتاتيجية ضــــــــوء يف التغذية عقد عمل برنامج يف العاملي
  تقبل.املس يف التغذوي العمل بشأن للجنة واألربعني الرابعة لدورةاالجتماع العام الكامل ل قرار وإلعداد العاملي؛

  
املباحثات  عملد معلومات قاعدة بناء إىل دفتني الدور  بني أنشـــــــــــــطة ةثالث العاملي الغذائي األمن جلنة عقدت  - 8

 مشـــرتكنيألول والثاين االنشـــاطان وكان  العاملي، الغذائي األمن للجنة واألربعني الرابعة الدورة بعد املســـتقبل يف يةالســـياســـات
هذه  تناولتها ليتا املواضــــــــــــــيع العضــــــــــــــوية املفتوحة العمل جمموعة تقرر قد و  بالتغذية. املعنية الدائمة املتحدة األمم جلنة مع

 الدروس ربزت قطرية حاالتعرض  إىل باإلضــــــافة األكادميية األوســــــاط منمرموقني  خرباء شــــــاركةواليت متيزت مب ،األنشــــــطة
 "،صــحية ةأغذي نظم جلأل االســتثمارات، وكان عن "األولالنشــاط  وعقد حتديدها. مت اليت اجليدة واملمارســات املســتفادة

 الصــحية ئيةالغذا البيئات دعم إىل الرامية الســياســات أثر تقييم" هموضــوعالثاين، وكان النشــاط  أما .2017 أيار/مايو 9 يف
 العاملي اهلدف وكان موضــــــــوعه "حتقيق ،الثالث النشــــــــاط وعقد .2017 أيارمايو/ 26 يف عقد" فالصــــــــحية الغذائية والنظم
مبواد إعالمية وُروج هلما عرب قنوات األنشـــــطة وقد ُدعمت هذه  .2017 أيلول/ســـــبتمرب 22 يف ،"2025 لعام التقزم بشـــــأن

  .التواصل االجتماعي التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي
  
 األول /تشـــــــــــــــرينأكتوبر 10 يف للتغــذيــة كــامًال   ايومًــ  العــاملي الغــذائي األمن للجنــة نو واألربع الرابعــة الــدورة تكرس  - 9

 والزراعة األغذية منظمةيه فتقدم و  ،والتغذية الغذائي باألمن املعين املســــــــتوى الرفيع اخلرباء فريق تقريرســــــــُيطلق فيه  ،2017
 ،املشــرتك بني املنظمتني تغذيةبال املعين الثاين الدويل املؤمتربالعالقة مع  احملرز التقدم عن ّدثًاحم تقريرًا العاملية الصــحة ومنظمة

 الغذائي األمن بشأن يالعامل املنتدى مع بالتعاونت فذّ نُ  اإلنرتنت عربات استشار  إىل ااستنادً  الدروس تبادلتُعقد جلسة لو 
 حتديديف و  التغذية عقد يفالفعاليات  هذه وتســــــــهم صــــــــحية". أغذية نظم جلأل "االســــــــتثمارات موضــــــــوع حول والتغذية
  التغذية. بشأن اللجنة عمل أولويات

  
  الرصد
  

 مخس (أوغندا) Robert Sabiiti الســــيد يرأســــها اليت ،بالرصــــد املعنية العضــــوية املفتوحة العمل جمموعة اجتمعت  -10
ا الســــياســــاتية األو  للجنة الرئيســــيةاتية الســــياســــ نتجاتامل لرصــــد قرتحم لوضــــع ،مرات  إىلهذا املقرتح  قدموي خرى.توصــــيا
 حدث عقد اقرتاح علىالكامل  العام االجتماعملوافقة  اوتوقعً  إلقراره. العاملي الغذائي األمن للجنة واألربعني الرابعة الدورة

 ســـــــياق يف افك  غذاء يف للحق املطرد اإلعمال لدعم الطوعية التوجيهية اخلطوط وتطبيق اســـــــتخدامعن  عاملي مواضـــــــيعي
 لبــدء تقين مــلع فريق لكّــ شـــــــــــــــُ  العــاملي، الغــذائي األمن للجنــة واألربعني الرابعــة الــدورة يف الوطين الغــذائي األمناحلق يف 
     .العاملي املواضيعي حلدثذا اهل التحضري
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 اجملتمع نطاق على ليةالدو  واآللية أملانيا نظمتها مناسـبة يف افتتاحية كلمة  العاملي الغذائي األمن جلنة ةرئيسـ تألق  -11
ـــوكـــان  ،والتغـــذيـــة الغـــذائي بـــاألمن املعنيـــة املـــدين  تطبيق عزيزت إىل الراميـــة للمبـــادرة ادعمًـــ  رومـــا"، من النتـــائجإبراز " اعنوا

  القطري. الصعيد على العاملي الغذائي األمن لجنةاتية لسياسال نتجاتامل
  

  السنوات املتعدد العمل برنامج
  

 إعداد على لعملل مرات أربع الســــــنوات املتعدد العمل بربنامج ةاملعني العضــــــوية املفتوحة العمل جمموعة تاجتمع  -12
 قاملتف التوجيهية املذكرة يف الواردة املؤشـــــــــراتعلى أســـــــــاس  ،2019-2018 للفرتة العاملي الغذائي األمن جلنة عمل برنامج
 الرابعة الدورة يف واتالســـن املتعدد العمل برنامج وســـيعرض املســـتقبل. يف العاملي الغذائي األمن جلنة أنشـــطة الختيار عليها

  عليه.صادقة للم 2017 األول تشرين/أكتوبر يف العاملي الغذائي األمن للجنة واألربعني
  

  والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي اإلطار
  

 برئاســــة التغذية،و  الغذائي لألمن العاملي االســــرتاتيجي باإلطار ةاملعني العضــــوية املفتوحة العمل جمموعة اضــــطلعت  -13
ا عمليةب (الربازيل)، Fernanda Tansini الســـيدة  لألمن لعامليا االســـرتاتيجي لإلطار الدوري التحديث لتطوير ســـنتان مد
 والتغذية، غذائيال األمن جمال يف اجلديدة الرئيســية التطورات إلدراج هادف اســتعراض شــكل ذلك واختذ والتغذية. الغذائي

  طوله. وتقصري مضمونه لتبسيط 4 للقسم ضئيل تقين حتديث جراءإلو  ،3 القسم يف سيما وال
  

 إلكرتونيةة نسخ إنشاء والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي إلطارل الدوري لتحديثل األخرى النتائج من  -14
 كما  .fao.org/cfs/OnlineGSF التايل: الرابطجبميع اللغات على  يهعل االطالع وميكن ،ونشــرها اســتخدامها يســهلمنه 

 علىته شاهدم كنميو  ا،يضً أ اللغات جبميع والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي باإلطار للتوعية فيديو شريط نتجأُ 
  .لجنة األمن الغذائي العامليصفحة الوسائط املتعددة ل

 
  والتغذية الغذائي األمن علىسات واالنعكا الريفي والتحول التوسع احلضري

  
 خطـة عتمــادا وبعــد، الــذي عقــد خالل الــدورة الثــالثــة واألربعني للجنــة األمن الغــذائي العــاملي املنتــدى أعقــاب يف  -15

 الريفي التحّولو  توســــــع احلضــــــريبال املعنية العضــــــوية املفتوحة العمل جمموعة من اللجنة طلبت اجلديدة،التوســــــع احلضــــــري 
 الغذائي األمن ةملعاجل الفعالة الســـــياســـــاتية والنهج اخلرباتوتنســـــيق  تجميعل عملية على واالتفاق 2017 عام يف االجتماع
  احلضري.- الريفيات التفاعل دينامي تغّري  سياق يف والتغذية

 
 املعين امليالع املنتدى خالل من ،ُوّجه ،جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــــوية إطار يف جرت اليت املشــــــــــاورات عقب  -16

ج جتارب عن قصــــــــرية موجزاتنداء عاملي يلتمس  والتغذية، الغذائي باألمن  على رئيســــــــًيا ركيزًات تركز فعالة ســــــــياســــــــاتية و
 وقد .قتصــــاديواال االجتماعي واإلنصــــاف الغذائية والنظم واالســــتدامة احلوكمةمســــائل  وتتناول احلضــــرية- الريفية الروابط

 معاجلة األمن الغذائي والتغذية يف ظّل تغّري الديناميكيات الريفية واحلضـــــــــــــــرية:" عن ذلك، وثيقة الناجتة الوثيقة ســـــــــــــــعت
 وحتفيز العاملي ذائيالغ األمن جلنةبتنوير أطراف  يتمثل مزدوج هدف حتقيق إىل ،"التجارب والنهج الســــــــياســــــــاتية الفعالة" 
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 الرسائل بعض أيًضا الوثيقة حددتكما   العاملي. الغذائي األمن للجنة احملتملةاملستقبلية  األدوار بشأناملباحثات  من املزيد
  .2017 ألولا /تشرينأكتوبر يف للجنة واألربعني الرابعة الدورة يفبحث تالرئيسية ل يةالسياساتاالنعكاسات و 
  

 املعنونية، الدويل للتنمية الزراع للصــــــــــندوق الرائد التقرير إطالق يف العاملي الغذائي األمن جلنة ةرئيســــــــــ تشــــــــــارك  -17
ا  ميكن اليت الســــــــــــــبل على ركزوالذي ي ،2016 األول كانون/ديســــــــــــــمرب يف تونس يف ،"الشــــــــــــــامل الريفي التحّول "تعزيز

 الريفية ناطقامل تحولب قدًما دفععلى ال العاملي الغذائي األمن جلنة يف مًعا العمل املصـــــــــــلحة أصـــــــــــحاب ومجيع للحكومات
 لو ية الشـــــــــــــــمرفع ســـــــــــــــو و  الغذائي األمن وزيادة املســـــــــــــــاواة وتعزيز الفقراملتمثلة بالقضـــــــــــــــاء على  النهائية األهداف لتحقيق

 الغذائي ناألماملدونات اإللكرتونية " صـــــــــــفحة على مبقالة العاملي الغذائي األمن نةجل يســـــــــــةرئ تســـــــــــامهوقد  االجتماعي.
-IFPRI( يقياأفر  ومشال األوســـــــط الشـــــــرق – الغذائية الســـــــياســـــــات لبحوث الدويل املعهد"، اليت ينشـــــــرها العريب يو والتغذ

MENA( والتغذية: لغذائيا األمن يف مسامهة وأفضل مشوًال  أكثر الريفي التحول جتعل أن للسياسات ميكن كيف  " واننبع 
  ."العاملي الغذائي األمن جلنة عمل

 
  املرأة متكني

  
 منظمة يف 2017 أيلول/ســـــــــــــبتمرب 25 يف ، عقدوالتغذية الغذائي األمن ســـــــــــــياق يف املرأة متكني عن منتدىرمى   -18

 األمن سياق يف ااقتصاديً  ةاملرأ بتمكني املتعلقة القضايا تطور لكيفية مشرتك فهمالتوصل إىل  إىل ،روما يف والزراعة األغذية
 التنمية أهدافكافة   حقيقتل املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة حتقيق يف كمسامهةأُطّر هذا املنتدى   وقد والتغذية. الغذائي

 يةاجموالرب  يةالســـــياســـــات طراأل يف األهداف هذه بني اتالتآزر  وتعزيز- 17و 8و 5و 2و 1 هدافاأل وخاصـــــة – املســـــتدامة
  للبلدان.

  
 والتغذية" غذائيال واألمن اجلنســـني بني "املســـاواة حول املســـتديرةالســـياســـاتية  املائدة توصـــيات احلســـبان يف اخذً أ  -19
 حتـديــد )1( إىل: املنتـدىرمى ، 2011 عـام يف العـاملي الغـذائي األمن للجنـة والثالثني الســــــــــــــــابعـة الـدورة انإبّـ  نّظمـت اليت

 زيادةو  )2( ؛نســــــــــــنياجل بني املســــــــــــاواة وحتقيق لمرأةاالقتصــــــــــــادي ل تمكنيال تقدم تعرقل اليت واحلواجز والثغرات التحديات
االقتصــــادي  تمكنيبالرتابط ما بني ال الصــــلة ذات القائمة والســــياســــاتية القانونية األطر وتطبيق باســــتخدام املتعلقة املعارف
 واملساواة ملرأةا متكني حتقق أن ميكن اليت والسياساتية القانونية بالصكوك الوعي زيادةو  )3( والتغذية؛ الغذائي واألمنللمرأة 
 وقطــاع املرأة بني الروابط عن املعلومــات من زيــدتوفري امل عن فضـــــــــــــــًال  والتغــذيــة، الغــذائي األمن خالل من اجلنســـــــــــــــني بني

  والتغذية. الزراعية-األغذية/الزراعة
  

 يف املصـــــلحة أصـــــحاب على االجتماعي التواصـــــل وســـــائل من حزمةُوزعت و  اتصـــــاالت مبواد املنتدى دعمجرى   -20
 ،الجتماعيا التواصـــــل وســـــائلعرب  وتعليقات أســـــئلة إرســـــالوكان باإلمكان خالل الفعاليات  .جلنة األمن الغذائي العاملي

    .يهعلاملنتدى للتزود مبالحظات راجعة  حضرواملن  متابعة استبيانأُرسل و 
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ا ا ةنشطأ  األمن لجنةل املتعددين املصلحة أصحاب نموذجل رتويجمبا يف ذلك ال لرئيسةالتوعية اليت قامت 
  لجنةال ومنتجات العاملي الغذائي

  
 العاملي ائيالغذ األمن جلنة ةرئيســـــ تواصـــــل أعاله، املواضـــــيعية األقســـــام يف إليها املشـــــار نشـــــطةاأل إىل باإلضـــــافة  -21

 الصــــــــــعيدين ىعل لجنةال توصــــــــــيات تنفيذرعاية و  العاملي الغذائي األمن جلنة عملعن  املعلوماتجهدها التوعوي بنشــــــــــر 
  يف: شاركتو  والقطري. اإلقليمي

  
 ا شـــــارككما   .العريب العامل يف األغذية من واملهدر الفاقد حول ةإقليمييف فعالية و  العريب، الزراعي اليوم  أيضـــــً

 الغذائي األمنب املعين املســـــتوى الرفيع اخلرباء لفريق التوجيهية اللجنة رئيس ،PATRICK CARON الســـــيد
  .األغذية من واملهدر الفاقدعن  اخلرباء فريق تقرير وتوصيات استنتاجاتفعرض ، والتغذية

 تطوير عمد يف العاملي الغذائي األمن جلنة دور بحثل واالجتماعية االقتصـــــــــــــــادية األوروبية اللجنة اجتماع 
  والتغذية. الغذائي ألمناإىل  سعًيا املستدامة الغذائية النظم

 واألربعني ثالثةال للدورة النهائي التقرير لتقدمي واإلدارة للتنســـــــــــــــيق واالجتماعي االقتصـــــــــــــــادي اجمللس اجتماع 
  والتغذية. املناخ تغريعن  نقاش حلقة إىل توانضم العاملي، الغذائي األمن للجنة

 األمن نةجل ســـــياســـــات لنشـــــر األصـــــلية الشـــــعوب بقضـــــايا املعين الوكاالت بني املشـــــرتك الدعم فريق اجتماع 
  .األصلية الشعوب حقوقعن  املتحدة األمم إعالن بتنفيذ صلةال ذات العاملي الغذائي

 املعين ىاملســـــــــتو  الرفيع الســـــــــياســـــــــي املنتدى يف التغذية أجل من للعمل املتحدة األمم عقد إطالق مناســـــــــبة 
حبث و العاملي  األمن الغذائي للجنة املتعددين املصــلحة أصــحاب منوذج لنشــر نيويورك، يف املســتدامة بالتنمية
  التغذية. عقد إطار يف التغذيةتعزيز  يف لجنةال دور

  التعاون: فرصلبحث  إقليمية مؤسسات مع اجتماعات عدة أيًضاالرئيسة  عقدتذلك ك  -22
  

 الغذائي األمن جلنة بني التعاون ســــــــــــــبل بحثل أفريقيا يف االقتصــــــــــــــادية للتنمية العريب للبنك العام املدير مع 
  األفريقية. القارة يف والتغذية الغذائي األمن لتعزيز والبنك العاملي

 الغذائي األمن نةجل مســـــــــامهة بحثل املتحدة لألمم التابعة ألفريقيا االقتصـــــــــادية واللجنة األفريقي االحتاد مع 
ـــة وهـــدف ،2030 خطـــة يف العـــاملي ـــدامـــة التنمي  حتقيقيف  الغـــذائي األمن ودور خـــاص، بوجـــه 2 املســـــــــــــــت
  املستدامة. التنمية

  
  روما: يفخمتلفة  ومناسبات اجتماعات يف ةالرئيس تشارك  -23
  

 واألربعني ةالثاني الدورتني تقريري تعرضـــــــــــــــف والزراعة، األغذية منظمة ومؤمتر والزراعة األغذية منظمة جملس 
  العاملي. الغذائي األمن جنةلل واألربعني الثالثةو 

  حيث ،اجلوع" على القضـــــاء حتدي يف الربملانات "دورحول  املســـــتوى الرفيعةاألغذية والزراعة  منظمةفعالية 
 شـــبكات عتود العاملي الغذائي األمن جلنة توصـــيات بشـــأن التعاون توثيق إىل احلاجةســـلطت الضـــوء على 
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 إىل االلتزام حتويل اجلوع: على "القضاءبشأن  العاملي الغذائي األمن جلنة معاالخنراط  إىل اإلقليميةالربملانيني 
  املستدامة". التنمية أهداف من 2 اهلدف لتحقيق إجراءات

  األمن نعداما من اتضــررً  الناس أشــدجتاه  الغذائي األمن إجراءات مســاءلة تعزيز :فٍ كا  غذاءٍ  يف "احلقفعالية 
 الغذائي باألمن يةاملعن املدين اجملتمع نطاق على الدولية اآلليةو  النرويج نظمته الذي التغذية" وســـــــــوء الغذائي
 "ديدةج اآفاقً  فتحت- مناخنا ومحاية الفقر على والتغلب اجلوع مكافحة- 2030 "خطةفعالية و ، والتغذية

 .واألرجنتني أملانيا نظمتهااليت 

 وآليـــة ذيـــةوالتغـــ الغـــذائي بـــاألمن املعنيـــة املـــدين اجملتمع نطـــاق على الـــدوليـــة لآلليـــة اإلعالميـــة االجتمـــاعـــات 
 .اخلاص القطاع

  
 رســـالة تلوســـج العاملي الغذائي األمن جلنة يف املصـــلحة أصـــحاب مجيع إىل ةالرئيســـ تكتب  ،2017 أيارمايو/ يف  -24

ما  عن الدمار والعذاب الفظيع فيديو  السودان وجنوب رييانيج شرق مشال يف الوشيكة األربع اجملاعاتاللذين ستتسبب 
 اجملتمع نطاق لىع الدولية اآللية يف اأرضــــً "مجهور من ال ميلكون  اجتماع إىل فيديو برســــالة تبعث كما.  واليمن والصــــومال

  ."والتغذية الغذائي باألمن املعنية املدين
  

فعاليتني  أفريقيا يف االقتصـــــادية للتنمية العريب البنك نظم العاملي، الغذائي األمن جلنة ةرئيســـــ من بادرةاســـــتجابة مل  -25
 أصحاب ربط بشأن العاملي الغذائي األمن جلنة توصيات تنفيذ وتعزيز أفريقيا يف والتغذية الغذائي األمن حتسنيدفان إىل 
 مبشاركة العاج وساحل بياإثيو  يفأقيمت الفعاليتان  وقد احليوانية. الثروة ودور املستدامة والزراعة باألسواق الصغرية احليازات
  العاملي. الغذائي األمن جلنة يف املتعددين املصلحة أصحاب

  
  العاملي الغذائي األمن جلنة تقييم

  
 أصـــــــــــحاب كافة  على وعمم 2017 نيســـــــــــانأبريل/ 14 يف العاملي الغذائي األمن للجنة النهائي التقييم تقرير ورد  -26

ح و  فيها.اللجنة  نظرتل توصــــــــية 14 التقرير وأبرز العاملي. الغذائي األمن جلنة يف املصــــــــلحة  الغذائي األمن جلنة مكتبرشــــــــّ
 ابعةمت إلعداد مشــرتكني ميســرين ليكونا (مصــر) الطويل خالد والســيد (أيســلندا) Jón Erlingur Jónasson الســيد العاملي
 التقييم: على الرد بحثل االجتماعات من سلسلة وعقدت العاملي. الغذائي األمن جلنة تقييم

  
 يوليو/متوز 14 متوز،و/يولي 11 ،يونيو/حزيران 5 حزيران،و/يوني 1 املصلحة أصحاب كافة  تضم عامليةباحثات م

 يونيو/حزيران 7  االستشارية واجملموعة لمكتبموسع ل اجتماع
 يونيو/حزيران 8 لمكتب موّسع لمعتكف 
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 يفصادق عليه يس الذي للتقييم استجابة ةشاور امل تقرير إعدادلدى  االعتبار يف االجتماعات هذه نتائج خذتأُ   -27
 الدورة يفليها للمصـــــادقة ع راتاقر  مشـــــاريع ةاملشـــــاور  تقرير ويتضـــــمن العاملي. الغذائي األمن للجنة واألربعني الرابعة الدورة
 األخرية اللمســــات لوضــــع طريق وخارطة ،6و 5و 3و 2و 1 التقييم توصــــياتعلى  مقرتحة ردوًداو  للجنة، واألربعني الرابعة
  .توصياتملا تبقى من  اوتصنيفً  للجنة، نو واألربع اخلامسة الدورةستصادق عليها خطة العمل اليت  على

  
  المستوى الرفيع الخبراء فريق  -اثانيً 

  
ــــــدامــــــة "احلراجــــــة عنالرفيع املســـــــــــــــتوى  اخلرباء فريق تقرير أطلق  -28  غــــــذيــــــة"والت الغــــــذائي األمن لتحقيق املســـــــــــــــت
املذكرة الثانية عن "قضـــايا األمن  2017أبريل/نيســـان  27يف وصـــدرت  حســـن. بقبول وحظي 2017يونيو/حزيران  27 يف

دد الســـنوات برنامج العمل املتع إعداد دعمتاليت و  شـــاملة عملية خالل منرت طوّ يت ال، "احلرجة والناشـــئة الغذائي والتغذية
غذية والنظم الغذائية" "الت عنفريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى  تقريروســــــــــــــيطلق  املســــــــــــــتقبل.يف لجنة األمن الغذائي العاملي ل
راكــات املتعــددة لشـــــــــــــــا"ه عن تقرير  على العمــل فريقال بــدأقــد و  العــاملي، الغــذائي األمن للجنــة واألربعني الرابعــة الــدورة يف

 اخلامســـــة الدورة على ســـــيعرض الذي "2030األمن الغذائي والتغذية يف إطار خطة وحتســـــني أصـــــحاب املصـــــلحة لتمويل 
  .2018 عام يف للجنة واألربعني

  
 املتحدة ألمماملختلفة ل نشــــطةاأل يف املشــــاركة املســــتوى الرفيع اخلرباء فريق رئيس بذهلاي اليت التوعية جهود تشــــمل  -29
مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية " عن 7رقم  املســــــتوى رفيع اخلرباء فريق تقرير قّدم حيث اهلادئ احمليط مؤمتر مثلمن 

ســــتوى الســــنوي لمنتدى الســــياســــي الرفيع املل إعداًدا اخلرباء لفريق واجتماعني "،املســــتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
لتنمية الزراعية املســــــتدامة لتحقيق اعن " 10الرئيس املســــــؤول عن إعداد التقرير رقم  شــــــارك كما  .املعين بالتنمية املســــــتدامة

 2030 خطــةو  املســـــــــــــــتــدامــة احليوانيــة "الثروةعن  جــانيب اجتمــاعيف  "األمن الغــذائي والتغــذيــة: أي أدوار للثروة احليوانيــة؟
  .املنتدى السياسي الرفيع املستوى خالل املستدامة" التنمية أجل من
 

 مؤســـــســـــات مع تعاونبال املســـــتوى الرفيعة الفعاليات من عدد تنظيم يففريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى  شـــــاركذلك ك  -30
 دولية اســـــــيةدر  حلقةاحلديثة العهد  األمثلة وتشـــــــمل والتغذية. الغذائي األمنب الصـــــــلة ذات املؤســـــــســـــــات من وغريها أكادميية

 العاملية" الغذائية "النظم عن اليونســـــكو وكرســـــي Agropolis International الدولية أغروبوليس منظمة معنُّظمت باملشـــــاركة 
 يةالزراع للعلوم الصــــــــــينية األكادمييةنُّظمت باملشــــــــــاركة مع  دولية دراســــــــــية وحلقة )،2016 األول كانونديســــــــــمرب/ (فرنســــــــــا،

  .)2017 ار/أيمايو (بكني، "احلضريالتوسع  الزراعي التحول يف إطار ةاملستدام والتغذيةاملستدام  الغذائي "األمن  عن
  

 عضـــويةمقرتح  على ،2017 يونيو/حزيران 7 يفاليت ُعقدت  جلســـته يف العاملي، الغذائي األمن جلنة مكتب وافق  -31
 ،2019 األول تشـــــــــرين/أكتوبر إىل 2017 األول تشـــــــــرين/أكتوبر من للفرتة املســـــــــتوى الرفيع اخلرباء لفريق التوجيهية للجنةا
تعيني عادة ســــــبعة إل منها ا،ترشــــــيحً  88 جمموعه ما وردوكان قد  .املؤقتة املخصــــــصــــــة التقين االختيار جلنة صــــــاغته يذوال

 2017  ن الثاينخالل اجتماعها األول يف نوفمرب/تشــــري املســــتوى الرفيع اخلرباء فريقل التوجيهية اللجنة وســــتنتخب .أعضــــاء
    رئيسها. ونائب رئيسهايف روما 
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  العالمي الغذائي األمن لجنة وتوصيات قرارات تتبع  -ثالثًا
  

وقد جرت متابعة  .ي ملالدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاوتوصيات يتتبع هذا القسم تقدم قرارات   -32
 املكتباجتماعات جمموعات العمل املفتوحة العضـــــــــــــــوية املوصـــــــــــــــوفة أعاله، ومن خالل هذه القرارات من خالل عمل 

اجتمع و خالل العام مرات  8اجملموعة االســتشــارية مع اجتمع املكتب وقد   .املكتبمع جملموعة االســتشــارية اواجتماعات 
  مرات. 10املكتب 

  
  السياساتبين  تقاربال  -ثالثًا

 التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة الحيوانية؟  ألف- اثالثً 

ـــــت ـــــة طلب جمموعـــــة العمـــــل املفتوحـــــة  من [...] اللجن
العضــوية املعنية بالرصــد واملنبثقة عن جلنة األمن الغذائي 
العاملي ختصــيص اجتماع لتقييم األوضــاع خالل جلســة 

 ، شـــــــــــرط توافر املوارد، وذلكيف املســـــــــــتقبلللجنة عامة 
 ما إذا كانت التوصــــــــــــياتتقييم الدروس و بادل بغرض ت
  واستخدامها؛مدى فعاليتها و ذات جدوى ال تزال 

  
 ثةالثالللدورة  النهائي التقريرمن  13الفقرة  املصـــــــــــــــدر:
  العاملي الغذائي األمن للجنةواألربعني 

نوات برنامج العمل املتعدد الســــــة هلذا يف أولوياللجنة تعط  مل
  .2018/2019 للفرتة
 عمل حلقة ياأفريق يف االقتصـــــــــــادية للتنمية العريب البنك نظم
 احليوانية ةالثرو  أدوار ما أفريقيا: يف التغذية سوء "مكافحة عن
 الرئيســية ائجالنت بحثل املســتدامة؟" الزراعية التنمية ســياق يف

نة األمن جل وتوصـــــــــــــــيات املســـــــــــــــتوى الرفيع اخلرباء فريق لتقرير
 لالســــــــب وكذلك الصــــــــلة، ذاتالســــــــياســــــــاتية الغذائي العاملي 

 األفريقي، اقالســــي يف التوصــــيات تلك لتنفيذ املمكنة العملية
 الغـــذائي األمن وحتســـــــــــــــني ،2030خطـــة  حتقيق دفع ـــدف
  أفريقيا. يف والتغذية

 زارةوو  للزراعة الســـــويســـــري االحتادي املكتب شـــــاركذلك تك
فعالية  اســتضــافة يف إثيوبيا يف الســمكية والثروة احليوانية الثروة
 الثروة" ة يف املنتدى الســـــــــــياســـــــــــي الرفيع املســـــــــــتوى عنجانبي

 للتنمية 2030 لعام املتحدة األممخطة و  املســــــــــتدامة احليوانية
 .2017 /متوزيوليو 10 يف ، وذلكاملستدامة"

 يةتوصيات سياساتلحيازات الصغيرة باألسواق: ربط أصحاب ا  باء– ثالثًا

ـــــت ـــــة طلب جمموعـــــة العمـــــل املفتوحـــــة  من [...] اللجن
العضــوية املعنية بالرصــد واملنبثقة عن جلنة األمن الغذائي 

ل جلســة خالالعاملي ختصــيص اجتماع لتقييم األوضــاع 
بغرض  وذلكشرط توافر املوارد،  املستقبل،للجنة عامة 

تبادل الدروس وتقييم ما إذا كانت التوصـــــــــيات ال تزال 
  ذات جدوى ومدى فعاليتها واستخدامها؛

  

مل تعط اللجنة أولوية هلذا يف برنامج العمل املتعدد الســــــنوات 
  .2018/2019للفرتة 
 عمل حلقة ياأفريق يف االقتصـــــــــــادية للتنمية العريب البنك نظم
 خالل نم أفريقيا يف التغذية وســـــوء اجلوع على "القضـــــاء عن
 األســـــــــواق" إىل الصـــــــــغرية احليازات أصـــــــــحاب وصـــــــــول زيادة

خطة  يقحتق ودفع التغذية وســـــوء اجلوعللمســـــامهة يف خفض 
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) من التقرير النهـــائي للـــدورة د( 21املصـــــــــــــــــدر: الفقرة 
  واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي الثالثة

رص ف وزيادة املزارعني صـــــغار معيشـــــة ســـــبل تحســـــنيب 2030
 واإلقليمية. والوطنية احمللية األسواق إىل مصوهلو 

اســية األجهزة الرئإىل  التوصـيات هذه إحالة اللجنة قررت
ملنظمـــــة األغـــــذيـــــة والزراعـــــة وبرنـــــامج األغـــــذيـــــة العـــــاملي 

 مًال نظر فيهــا، علوالصــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة ل
من الالئحـــة العـــامـــة  33من املـــادة  17بـــأحكـــام الفقرة 

من املــــادة العــــاشــــــــــــــرة من الالئحــــة  1للمنظمــــة والفقرة 
االــداخليــة للجنــة األمن الغــذائي العــاملي وط  22قرة للف بقــً

  .األمن الغذائي العاملي جلنةمن وثيقة إصالح 
  
  

(و) من التقرير النهـــائي للـــدورة  21املصـــــــــــــــــدر: الفقرة 
 واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي الثالثة

 إىل اقباألســــو  املزارعني صــــغار ربطبشــــأن  التوصــــيات أحيلت
ية األغذ منظمة لساخلامســــــــــة واخلمســــــــــني بعد املائة جمل الدورة

 وإىل 2016 كــانون األول/ديســــــــــــــمرب يف عقــد الــذيوالزراعــة 
.2017 متوز/يوليو يف عقد الذي املنظمة ملؤمتر األربعني الدورة

 لألمم العـــــامـــــة اجلمعيـــــة إىل تطلـــــب أن اللجنـــــة قررت
 واالجتماعي، االقتصـــــــــــادي اجمللس خالل من املتحدة،
 هاتعميم وضــــــــــــمان وإقرارها التوصــــــــــــيات هذه يف النظر
على مجيع منظمات ووكاالت األمم  واســـــــع نطاق على

من  15املتحدة املعنية، مبا يتماشـــــــــــى مع أحكام الفقرة 
األغــذيــة والزراعــة من الالئحــة العــامــة ملنظمــة  33املــادة 

من املادة العاشرة من الالئحة الداخلية للجنة  4والفقرة 
من وثيقة إصـــــــــــــــالح  21األمن الغذائي العاملي والفقرة 

  .من الغذائي العاملياأل جلنة
  
  

(ز) من التقرير النهـــائي للـــدورة  21الفقرة  املصـــــــــــــــــدر:
 واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي الثالثة

 دورة يف قدمالذي  اللجنة تقرير يف الطلب هذا رئيسال نقل
 /نيســانلأبري يف تعقداليت  واالجتماعي االقتصــادي اجمللس
2017. 

طار التوصــــيات يف اإل وافقت اللجنة على تضــــمني هذه
  االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية.

  
  

(ح) من التقرير النهــائي للــدورة  21املصــــــــــــــــدر: الفقرة 
 الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

 أصــــــــــــــحاب ربط بشــــــــــــــأن عليها املتفق التوصــــــــــــــيات أدرجت
إلطار ا من املنقحة النســـــخة يف باألســـــواق الصـــــغرية احليازات

االســـــــــرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية الذي ســـــــــيقدم 
الــدورة الرابعــة واألربعني للجنــة األمن  يفعليــه للمصــــــــــــــــادقــة 
  .2017يف عام  الغذائي العاملي
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 طهاامعلومات محدثة عن مسار عمل اللجنة ونش  -ارابعً 

 2030مشاركة لجنة األمن الغذائي العالمي في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام   ألف– رابًعا

جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــــــــــوية املعنية اللجنة دعت 
وجمموعــــة العمــــل بربنــــامج العمــــل املتعــــدد الســـــــــــــــنوات 

ألفكار بالرصــــــد إىل النظر يف ااملفتوحة العضــــــوية املعنية 
عمق والت ابعملهمذات الصـــــــــــــــلة هذا املقرتح الواردة يف 

التوايل) على  14و 11و 10و 9(الفقرات  حبثهــــــا يف
لدورة لالعامة اجللســـــــــــــــة عرض النتائج على اللجنة يف و 

  الرابعة واألربعني.
 

) من التقرير النهــائي للــدورة ج( 23املصــــــــــــــــدر: الفقرة 
 الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

نامج العمل املعنية برب  جمموعة العمل املفتوحة العضــــــوية حبثت
 عرضت )1( اللجنة: قدمتها اليت املقرتحاتاملتعدد السنوات 

 اًرامعيي األمن الغذائي العامل للجنة واألربعني الثالثة الدورة يف
تعلق ي العاملي الغذائي األمن جلنة أنشــــــــــــطة الختيار اإضــــــــــــافيً 

 حبثت )2( ؛2030 خطة يف ةيقبلســــــــتامل األنشــــــــطة ســــــــامهةمب
أن  لىعاتفقـــت و  ا،أمـــدً  أطول للتخطيط أفق تبين إمكـــانيـــة

ن يكون ينبغي أ املســـألة هذه بشـــأن اســـتنتاج أيالتوصـــل إىل 
 املي؛العــــ الغــــذائي األمن جلنــــة تقييمل تــــابعــــةامل ســـــــــــــــيــــاق يف
 الســــــــــــنوات املتعددة العمل خطة يف احيزً خصــــــــــــصــــــــــــت   )3(

ات جلســــــــــو  قطرية (جتارب املقرتحة األنشــــــــــطة ألنواع القادمة
 يقرتح مل )4( ؛)جانبيةأنشـــــــــــــــطة و  مواضـــــــــــــــيعيةأخرى تقييم و 
 رنامجب يفأن يدرج جمموعة العمل املفتوحة العضــــوية  أعضــــاء
 نيب الرتابط بشـــــــــــــــأنعمل  القادم الســـــــــــــــنوات املتعدد العمل
  .أهداف أخرىو من أهداف التنمية املستدامة  2 اهلدف
 رصـــــــــــد بشـــــــــــأن قرتحامل يف الصـــــــــــلة ذات األنشـــــــــــطة أدرجت

 لعامليا لجنة األمن الغذائياملنتجات الســــــياســــــاتية الرئيســــــية ل
يف  قدمتســــــــ اليتالســــــــياســــــــاتية للجنة  التوصــــــــيات من وغريها

 .اعليه للمصادقةللجنة الرابعة واألربعني ة دور ال

 وبانتظامحســـــــــــب االقتضـــــــــــاء،  ،اللجنة أن تقدمقررت 
إىل شــــرة مبايف الوقت املناســــب و معلومات متفق عليها 

  .املنتدى السياسي الرفيع املستوى
  

(د) من التقرير النهـــائي للـــدورة  23املصـــــــــــــــــدر: الفقرة 
 الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

 ادياالقتصـــــــــــ اجمللس رئيس من دعوة على بناءً  اللجنة زودت
يع املنتدى السياسي الرف استعراضمدخالت إىل  واالجتماعي

املنتدى  ســتعراضوأعدت مدخالت ال ،2017 عاملاملســتوى 
جنة لن لو صـــــــــــــــادق عليها الدورة الرابعة واألربعتل 2018 لعام

 .2018 عام يفتُقّدم و األمن الغذائي العاملي 

 جتماع املنتدى الســـياســـي الرفيع املســـتوى يفالبالنســـبة 
اقّررت اللجنــة  ،2017عــام  أن تكّلف مكتــب  أيضــــــــــــــــً

ــا جمموعــة مســــــــــــــــامهــة اللجنــة، اليت اللجنــة بــإقرار  أعــّد
العمــــل املفتوحــــة العضـــــــــــــــويــــة املعنيــــة بــــأهــــداف التنميــــة 

وجيهات ومبوجب ت املســـتدامة يف ضـــوء التوافق يف اآلراء
 ، على أن تتوىل رئيســــــــــــــة اللجنة إبالغةاجللســــــــــــــة العام

  .املسامهة  هذه
  

 2017 /أيــارمــايو 5 يف جلنــة األمن الغــذائي العــامليقــدمــت 
 الفقر على "القضــــــــــاء 2017عام  اســــــــــتعراض يف امســــــــــامهته

 تعمقامل عراضســتاال ذلك يف مبا متغري"، عامل يفالرفاه  وتعزيز
 .17و 14و 9و 5و 3و 2و1 ألهــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة

هــداف أبــ ةاملعنيــ العضـــــــــــــــويــة املفتوحــة العمــل جمموعــةكــانــت و 
 كانون/ريناي بنيهذه املســـامهة  قد وضـــعت املســـتدامة التنمية
 اجللســـــــة نم املقدم التوجيه إىل ااســـــــتنادً /نيســـــــان وأبريل الثاين
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(و) من التقرير النهـــائي للـــدورة  23الفقرة  املصـــــــــــــــــدر:
 ائي العامليالثالثة واألربعني للجنة األمن الغذ

 ،لعـامليا الغـذائي األمن للجنـةللـدورة الثـالثـة واألربعني  العـامـة
 ةرئيســـــــــــــتولت إبالغها و  ،أيار/مايو 5 يف املكتب أقرهذي الو 

 العاملي. الغذائي األمن جلنة

 لجنة األمن الغذائي العالمي وتوصيات رصد تنفيذ قرارات   باء- ارابعً 

لتشـــــــاطر التجارب واملمارســـــــات  االختصـــــــاصـــــــات )1(
  اجليدة

بأن تواصـــــــــــــل جمموعة العمل املفتوحة اللجنة وصـــــــــــــت أ
لالتفاق  2017العضــــوية املعنية بالرصــــد عملها يف عام 

على كيفية مواصـــــلة رصـــــد تطبيق منتجات اللجنة على 
أســـــــــــاس منتظم، مع اســـــــــــتخالص الدروس من احلدث 

ربعني يف الدورة الثالثة واألالذي أقيم املواضـــــيعي العاملي 
   للجنة.

  
(د) من التقرير النهـــائي للـــدورة  25املصـــــــــــــــــدر: الفقرة 

  الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

أدرجت األنشـــــــــــطة ذات الصـــــــــــلة يف املقرتح بشـــــــــــأن رصـــــــــــد 
املنتجات الســــــياســــــاتية الرئيســــــية للجنة األمن الغذائي العاملي 
وغريها من التوصــــــــيات الســــــــياســــــــاتية للجنة اليت ســــــــتقدم يف 

 الدورة الرابعة واألربعني للجنة للمصادقة عليها.

 التغذيةمشاركة لجنة األمن الغذائي العالمي في النهوض ب  جيم- رابعاً 

دعت اللجنة جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــــــــــوية املعنية 
 2017-2016بالتغذية إىل مواصـــــــــــــــلة عملها يف الفرتة 

ني املفضـــــــية تفرتة ما بني الدور لللدعم األنشـــــــطة املرتقبة 
  ال سّيما:و الدورة الرابعة واألربعني، إىل 
رفيع فريق اخلرباء الاليت وضـــــــــعها صـــــــــفر ســـــــــودة امل حبث

 املعين باألمن الغذائي والتغذية بشــــــأن التغذيةاملســــــتوى 
والنظم الغذائية؛ وســــــريفع املشــــــاركون يف جمموعة العمل 
املفتوحـــة العضـــــــــــــــويـــة التعليقـــات إىل فريق اخلرباء الرفيع 

 برنامج حبث املســـــــــــــــتوى على أســـــــــــــــاس فردي وطوعي؛
العمـــل لعقـــد األمم املتحـــدة للعمـــل من أجـــل التغـــذيـــة 

ملســــــــــــــــامهــات احملتملــة )، وحتــديــد ا2025حىت  2016(
رفعها مع واليتها و  متاشـــــــــــًيااألمن الغذائي العاملي للجنة 

ا الرابعة واألربعني. العامةإىل اجللسة    للجنة يف دور
  

(ج) من التقرير النهــائي للــدورة  29املصــــــــــــــــدر: الفقرة 
 الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

دة صــفر املســو  بحثبجمموعة العمل املفتوحة العضــوية  قامت
غذائي فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الاليت وضعها 

 موعــةجملاحبثــت و  والتغــذيــة بشــــــــــــــــأن التغــذيــة والنظم الغــذائيــة.
 مماأل عقد يف العاملي الغذائي األمن جلنة مســـــــــــامهة وحددت
 الغذائي ألمنا جلنة الســـرتاتيجية وفقاً  والتغذية للعمل املتحدة
 التغذية. بشأن العاملي
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ا هنًــ ، ر تقومأن  تهــامن أمــانجلنــة الغــذاء العــاملي طلبــت 
ـــــــــــــــرتك  فعاليات لبناء فهمعّدة بتنظيم ، بتوفر املوارد مشـ

للقضـــــــايا، وإرســـــــاء أسس للتقارب بني السياسات اليت 
ا اللجنة وعملها التنسيقي.   تستنري 

  
(د) من التقرير النهـــائي للـــدورة  29املصـــــــــــــــــدر: الفقرة 

 الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

ثالثــــة أنشـــــــــــــــطــــة بني  جلنــــة األمن الغــــذائي العــــاملي نظمــــت
وكان النشــــــــــاطان األول والثاين مشــــــــــرتكني مع جلنة  ،الدورتني

نشـــــــــــــطة وقد متيزت األ األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية.
الثالثة مبشـــــــــــــــاركة خرباء مرموقني من األوســـــــــــــــاط األكادميية 
باإلضــــــــافة إىل عرض حاالت قطرية تربز الدروس املســــــــتفادة 
واملمارســـــــات اجليدة اليت مت حتديدها. وعقد النشـــــــاط األول، 
وكان عن "االســــــــــــــتثمارات ألجل نظم أغذية صــــــــــــــحية"، يف 

، وكان موضـــــــــــــــوعه . أما النشـــــــــــــــاط الثاين2017أيار /مايو 9
"تقييم أثر الســـــــــــــــياســـــــــــــــات الرامية إىل دعم البيئات الغذائية 

مايو/أيار  26الصــــــــــحية والنظم الغذائية الصــــــــــحية" فعقد يف 
 . وعقد النشـــــــــــــــاط الثالث، وكان موضـــــــــــــــوعه "حتقيق2017

"، يف 2025اهلــــــــدف الــــعــــــــاملــــي بشــــــــــــــــــــــأن الــــتــــقــــزم لــــعــــــــام 
كل   رئيس ملخصــــــــات وســــــــتتاح. 2017ســــــــبتمرب/أيلول  22

 لعاملي،ا الغذائي األمن لجنةالرابعة واألربعني ل دورةللنشــــــــاط 
  .املستقبل يف التغذية سياساتتالقي تنوير  على وستساعد

 برنامج العمل المتعدد السنوات  دال- رابًعا

جراء إفريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــــتوى  من اللجنــة طلبــت
نة يف للج العامةتعرض على اجللســــــــــة لالدراســــــــــة التالية 

الشــــــراكات املتعددة أصــــــحاب املصــــــلحة ": 2018عام 
 لتمويل وحتســــــــني األمن الغذائي والتغذية يف إطار خطة

  .لالقرتاح الوارد يف املرفق هاء "، طبًقا2030
  

(ب) من التقرير النهــائي للــدورة  31املصــــــــــــــــدر: الفقرة 
 الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

الشــــــراكات  " هتقرير  عدادبإفريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى  يقوم
املتعددة أصــــــحاب املصــــــلحة لتمويل وحتســــــني األمن الغذائي 

يف الدورة  ســـــــــــــــيعرض الذي" 2030والتغذية يف إطار خطة 
 يفاخلــــــامســــــــــــــــــــة واألربعني للجنــــــة األمن الغــــــذائي العــــــاملي 

 .2018 عام

بالقرار الذي اختذه مكتب اللجنة  علًماأخذت اللجنة 
بتكليف فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى بإعداد مذكرة عن 

على أن  ،احلرجة والناشئة قضايا األمن الغذائي والتغذية
ــايــة عــام هــذه املــذكرة تُقــدَّم  عمــل  إثراء 2017حبلول 

  .ياللجنة املستقبل
  

(ج) من التقرير النهــائي للــدورة  31الفقرة  املصــــــــــــــــدر:
 الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

املذكرة الثانية عن  2017أبريل/نيســـــــــــــــان  27صـــــــــــــــدرت يف 
"قضايا األمن الغذائي والتغذية احلرجة والناشئة"، اليت طّورت 

واليت تدعم إعداد برنامج العمل شـــــــــــــــاملة من خالل عملية 
  ل.ألمن الغذائي العاملي يف املستقباملتعدد السنوات للجنة ا
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أوصـــــــــــــت اللجنة بأن تواصـــــــــــــل جمموعة العمل املفتوحة 
العضــــوية املعنية بربنامج العمل املتعدد الســــنوات عملها 

تقدمي اقرتاح عملي وواقعي بشــأن أنشــطة اللجنة دف 
ــــذهــــا خالل فرتة الســـــــــــــــنتني   2019-2018املزمع تنفي

، مع 2017للجنة يف عام  العامةاجللســـة لتصـــادق عليه 
ن ميكون األخذ باالعتبار املوارد املتاحة وضـــــــــــــــرورة أن 

  .السهل التحكم بعبء العمل
  

(ه) من التقرير النهــائي للــدورة  31الفقرة  املصــــــــــــــــدر:
 الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

 2019-2018للفرتة  الســــــنوات املتعدد العمل برنامجوضــــــع 
أن يكون من وضـــــــــــــــرورة  املتــاحــة املوارد بــاالعتبــار األخــذ مع

 .السهل التحكم بعبء العمل

االلجنة شـــــــــــّجعت  أعضـــــــــــاء جلنة األمن الغذائي  أيضـــــــــــً
العاملي على اســـــــــتكشـــــــــاف حلول طويلة األجل ملعاجلة 

ســاس على أإمكانية التنبؤ مبوازنة اللجنة ضــمان مســألة 
  اآلراء.يف توافق 

  
(ز) من التقرير النهـــائي للـــدورة  31الفقرة  املصـــــــــــــــــدر:

 الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

مارس/آذار  9يف  العاملي الغذائي األمن جلنة ةرئيســــــــــــ تعقد
 األمن للجنـــة املســـــــــــــــتـــدام التمويـــللبحـــث  ااجتمـــاعًـــ  2017
مــات معلو ا االجتمــاع هــذالبحــث يف  وفرو  ،العــاملي الغــذائي
ذا التقييم ؛ هالعاملي الغذائي األمن جلنة تقييم عناصـــــرلبعض 

 اآلنبحث تُ  لجنةال متويل بشــــأن توصــــياتالذي يتقدم بعدة 
األمن  نةجل متويلاســـــتدامة  عتمدتو  .هل االســـــتجابة ســـــياق يف

 هــاأعضــــــــــــــــائ التزام على الطويــل املــدى علىالغــذائي العــاملي 
 .ودعمهم هلا

 الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية"والتحول التوسع الحضري المنتدى بشأن "  هاء– رابعاً 

ـــــة [...] من جمموعـــــة العمـــــل املفتوحـــــة  ـــــت اللجن طلب
 يفيوالتحول الر  بالتوســـــــــــع احلضـــــــــــريالعضـــــــــــوية املعنية 
واالتفاق على عملية لتجميع  2017االجتماع يف عام 

وتنســــــــــيق اخلربات والنهج الســــــــــياســــــــــاتية الفعالة ملعاجلة 
رية الديناميات احلضــــــاألمن الغذائي والتغذية يف ســــــياق 

  .والريفية املتغرية
  

(ه) من التقرير النهــائي للــدورة  32الفقرة  املصــــــــــــــــدر:
 الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

التوســــــــــع ب ةاملعني العضــــــــــوية املفتوحة عملال جمموعة تاجتمع
عمليـــة  لالتفـــاق 2017 عـــام يف الريفي والتحولاحلضـــــــــــــــري 

لتجميع وتنســـــيق اخلربات والنهج الســـــياســـــاتية الفعالة ملعاجلة 
فية يف سياق الديناميات احلضرية والرياألمن الغذائي والتغذية 

 لجنةل على الدورة الرابعة واألربعني النتائجعرضـــــــت و  .املتغرية
 العاملي. الغذائي األمن

جمموعة العمل املفتوحة العضــوية املعنية  اللجنة شــجعت
ل على أن تقوم، خالبربنامج العمل املتعدد الســـــــــــنوات 

وضـــع أولويات ألنشـــطة اللجنة يف على واصـــلة عملها م
لنظر يف مــا إذا كــان بــا، 2019-2018فرتة الســـــــــــــــنتني 

 ســــــــــتوى بشــــــــــأناملينبغي إدراج تقرير فريق اخلرباء الرفيع 

جمموعــة العمــل املفتوحــة العضـــــــــــــــويــة املعنيــة بربنــامج  أخــذت
 يفم دّ الذي قُ  االقرتاحيف االعتبار  العمل املتعدد الســـــــــــــــنوات
 هــالكن ،لجنــة األمن الغــذائي العــامليالــدورة الثــالثــة واألربعني ل

من فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــــتوى املعين  تطلــــــب أن قررت
 2019عام  يف تقريروضــع والتحول الريفي  بالتوســع احلضــري
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والتحول الريفي مع مراعاة عبء عمل  التوسع احلضري
  اللجنة واملوارد املتاحة.

  
(و) من التقرير النهـــائي للـــدورة  32الفقرة  املصـــــــــــــــــدر:

 الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

بتكرة النهج امل من وغريهــااإليكولوجيــة - الزراعيــة "النهجعن 
 ذائيالغ األمن تعزز مســـــــــــــــتدامة وغذائية زراعية نظملتحقيق 

 والتغذية".

 اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية  واو– رابًعا

عمل به جمموعة ال تضــــــطلعبالعمل الذي رّحبت اللجنة 
ول ا إلجراء التحديث الدوري األاملفتوحة العضوية حاليً 

لإلطار االســـــــــــــــرتاتيجي العاملي، الذي ســـــــــــــــُيعرض على 
ا الرابعة واألربعني يف عا م اللجنة للموافقة عليه يف دور

2017.  
  

(ج) من التقرير النهــائي للــدورة  34الفقرة  املصــــــــــــــــدر:
 الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

 ،يلإلطار االسرتاتيجي العاملول األ دوريال تحديثال قدمسيُ 
 وافقةللم ،العضـــــــــــــــوية املفتوحة العمل جمموعةقامت به  الذي
ي العاملي األمن الغذائ للجنة واألربعني الرابعة الدورة يف عليه
 .2017 عام يف

 تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي  –سادساً 

ــايــة لول حبتوقع أن يصــــــــــــــــدر التقرير النهــائي للتقييم يُ 
  .2017شهر مارس/آذار 

  
من التقرير النهائي للدورة الثالثة  36الفقرة  املصـــــــــــــــدر:

  واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

 على ووزع ،2017/نيســـــــــــــان أبريل 14 يف النهائي التقرير ورد
 االســـــــــــــــتشـــــــــــــــاري هاوفريق العاملي الغذائي األمن جلنة مكتب
 .اودوائرمه

  
  والتواصل االتصاالت  -ارابعً 

 
  العاملي الغذائي األمن لجنةللدورة الثالثة واألربعني ل ملخص

  
  PaperSmartللورق  املوّفراالستخدام 

  
 كبرية  مياتكأدى إىل اجتناب ترك  و  اجدً  اناجحً الثالثة واألربعني  الدورةيف املوّفر للورق  االســـــــــــــــتخدام ج كان  -33
 ســــــجيلتبعد ( النهائي التقرير مشــــــروع من اإللكرتونية النســــــخة خفضــــــتكذلك   .كما جرت العادة  الدورة بعد الورق من

 العاملي الغذائي األمن لجنةتتبىن الدورة الرابعة واألربعون لوســـــــ .للحصـــــــول عليه املندوبنيانتظار  وقت )اإللكرتوين الدخول
ا ائيً  املوّفرج االســـــــتخدام  أيضـــــــً  واألربعني ســـــــةاخلام الدورة يفا للورق على أن يصـــــــار إىل التخلي عن اســـــــتخدام الورق 

     .2018 عام يف



CFS 2017/44/Inf 22 16 

  اجلانبيةفعاليات ال
  

 هــامعظم حظية، جــانبيــفعــاليــة  56 جمموعــه مــااألمن الغــذائي العــاملي  للجنــة واألربعنيالثــالثــة  الــدورة أثنــاءُعقــد   -34
 منظمو أجراه آلراءل اســـــتطالع وأشـــــار .آالف) 5 حوايل( يف املائة 87ا ها مجيعً في احلضـــــور متوســـــط كان، فجيد حبضـــــور

متّكن  مفيدة ســـــــــــــــيلةو هذه الفعاليات  أن إىل العاملي الغذائي األمن للجنة واألربعنيالثالثة  الدورة عقب ةاجلانبيالفعاليات 
  الرمسية.اجللسات  تتناوهلا وموضوعات ال مواضيع استكشافمن  العاملي الغذائي األمن جلنةمجاهري 

  
   العاملي الغذائي األمن لجنةاألربعني لمعرض عيد امليالد و سوق املعلومات 

  
 من 1 700 املســـتوى الرفيع اخلرباء فريق وقدم ا،عارضًـــ  48 جمموعه ات يف ســـوق املعلومات مســـاحات ملصـــصـــخُ   -35

  .البهو الرئيسي يف تقاريره
  

  التقاريرو  اإلعالم وسائل
  

 لجنة األمن الغذائي العاملياإللكرتوين ل وقععلى امل ركة، شــــــــهدت احل2016خالل شــــــــهر أكتوبر/تشــــــــرين األول   -36
ـــــــــــــــــ عدد، فكان هناك تصـــّفح ل2015باملقارنة مع عام  يف املائة 28 بنســـبة زيادة  العشـــرة البلدان وكانت صـــفحة. 35 338ـ

 املكســــيك تليها ا،وأملاني وفرنســــا املتحدة واململكة املتحدة والواليات إيطاليا هي املوقع إىلمن حيث تواتر الدخول  األوائل
  وكندا. وهولندا وسويسرا وبلجيكا

  
الثالثة  الدورة ااجتماعيً  اصـــــــــــــــحفيً  30 من جمموعة تحضـــــــــــــــر  الزراعية، للبحوث العاملي املنتدى مع شـــــــــــــــراكة يف  -37

ـا و  العـاملي الغـذائي األمن للجنـة واألربعني ة إلكرتونيـة غطـت مـدونـ 77 االجتمـاعيون الصـــــــــــــــحفيون وأنتج اجلـانبيـة.فعـاليـا
  اجلانبية.الفعاليات  من 31
  

 الغذائي ألمنا جلنة ذكرت قدف .حســـــــنة اإلعالمية التغطية كانت  ،األغذية والزراعة منظمةيف  خبارغرفة األل اوفقً   -38
حالة األغذية نشــرة  إطالق ىعل تاركز  ،الغارديانو  بوســت واشــنطن تني، مهارئيســيتني دولييف صــحيفتني  مقالتني يف العاملي
 كتبف ،ذائي العامليلجنة األمن الغالدورة الثالثة واألربعني ل لتغطية مراســــًال  رويرتزوكالة  أرســــلتو  .نفســــه اليوم يف والزراعة
 ستثماراال :مدنل للو"قي "مزارعة زميبابوية – العامل وإطعام املناخ تغري على التغلب املزارعني صغار"بوسع  :مقاالت ثالث
عرضــــــون لضــــــغوط لكنهم يت البالد،يطعمون  الرحل أوغندا "رعاةو "املفقرة يف املدناألحياء  إىل اهلجرة من دحي املزارعني يف

ا وكالة من البنود اليت وعدًدا، الفاتيكان إذاعة التغطيات األبرز وتتضمن اء".نشطأحد ال – وايستقر حلملهم على أن   نشر
، الســـــــــــــــعودية األنباء وكالةو  )، كوبا،2030خطة و  جلنة األمن الغذائي العاملي( Prensa Latina األنباء األمريكية الالتينية

وموقع ، Food Industry Todayوموقع  اإلمارات،ووكالة أنباء  الروســــــي، Agrarnik.ru موقعو الروســــــية  برافداوصــــــحيفة 
All Africa  املتحدة األمم أنباء مركزو.  

  
األمن جلنة  ورةد املســـــــــــــــتدامة للتنمية الدويل لمعهدخدمات التقارير التابعة ل تغطعلى التوايل،  الثانية للســـــــــــــــنة  -39

  .الغذائي العاملي
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إذ اســتخدم  ،داتللتغري تويرتموقع  على اجدً  ناجحة العاملي الغذائي األمن جنةن للو دورة الثالثة واألربعلاكانت   -40
 شــخص. ماليني 7فاق عدده  امجهورً  صــلفو  حســاب 1 700 منتغريدة  8 600 من أكثر يف CFS43#اهلاشــتاج الرمسي 

 ومنطقة إيطاليا يف ااســــــتخدامً  األكثرمن العشــــــرة  واحًدا CFS43#اهلاشــــــتاج  كان  ،العامة اجللســــــة من األولني اليومني يفو 
 األمن جلنة بوكفيســـــــ مســـــــتخدمو تفاعل العاملي، الغذائي األمن للجنة واألربعني الثالثة الدورةأســـــــبوع انعقاد  وخالل روما.

  العادي. املعدل أضعاف 8 على يزيد ما وهو مرة، 478 لجنةال صفحة من مرسلةبنود  مع العاملي الغذائي
  

   هلا املتحدة اليت تتخذ من روما مقرًا تعاون وكاالت األمم
  

هلا، وهي منظمة األغذية والزراعة والصـــــــــــــــندوق الدويل  ليت تتخذ من روما مقرًااســـــــــــــــتخدمت الوكاالت الثالث ا  -41
 لجنةثة واألربعني لها بالدورة الثالموظفي اهتمام لتعزيز الداخلية اتصـــــــــــــــاهلا قنواتللتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي 

و إىل هيئات األمم املتحدة يف روما تدع"بعنوان  اصـــــــــحفيً  ابيانً األغذية والزراعة  منظمة أصـــــــــدرتو  العاملي. الغذائي األمن
م االجتماعية وغطت قنوات وسائل اإلعال الرمسية) اللغاتبكافة ( "إجراء حتول يف أنظمة الغذاء لتحسني التغذية يف العامل

  ).CFS43#( األسبوع مدار علىالتابعة للمنظمة الدورة الثالثة واألربعني 
  

  2017-2016 للفرتة العاملي الغذائي األمن للجنة األخرى التوعية أنشطة
  
  وشيكةال األربع اجملاعات على العاملي الغذائي األمن جلنة فعل رد
  

يف جلنة األمن الغذائي العاملي عن الدمار كتبت الرئيســـــة إىل مجيع أصـــــحاب املصـــــلحة   ،2017 مايو/أيار 16 يف  -42
ما اجملاعات األربع الوشــــــيكة يف مشال شــــــرق نيجرييا وجنوب الســــــودان والصــــــومال  والعذاب الفظيع اللذين ســــــتتســــــبب 

 رسالةعن  اإعالميً  تصرًحيا والزراعة األغذية منظمة أصدرتو . فيديو رسالة سجلت كما.  هنا الرسالة قراءةكن ميو  واليمن.
  .املتحدة األمم أنباء مركز ذلك يف مبا ،األخرى اإلعالم وسائل من العديد ونشره التقطه ةالرئيس

  
  على اإلنرتنت كرتوينلاإل وقعامل
  

ــــــــــــــــــــــ ب مســـــــــتخدم ألف 32 قام ،2016 األول تشـــــــــرين/أكتوبر منذ  -43  العاملي الغذائي األمن جلنة وقعمل زيارة 63 237ـ
وكانت  ليزيةكباإلنني الناطقمن  الغالب يف املســـــتخدمني قاعدةوتتشـــــكل  العمل). ومســـــاحة ةالعاماملســـــاحة (اإلنرتنت   على

 واهلند أملانياو  وفرنســــــــــــا املتحدة واململكة املتحدة والواليات إيطاليا هي املوقع اتزيار البلدان العشــــــــــــرة األوائل من حيث عدد 
 املائة  يف  92و األسـبوع يف مرة من أكثر املوقع املسـتخدمني قاعدة منيف املائة  83ويزور  وهولندا. وسـويسـرا وكندا واملكسـيك

 غري أخرى لغات الزوار من يف املائة 6-5 حوايليستخدم  ،املوقع صفحات ملعظم بالنسبةو  الشهر. يف األقل على واحدة مرة
  ).لكافة اللغات األخرى يف املائة 1 من أقلو  للفرنسية، يف املائة 2و لإلسبانية، يف املائة 4مبعّدل ( ليزيةكاإلن
  

 فريقلو  العاملي الغذائي األمن للجنة الرئيســــــــــية الصــــــــــفحات هي 2017 عام يف زيارة األكثر الصــــــــــفحات كانت  -44
 لجنةالتعريف ب ةوصفح ،ىالرفيع املستو  اخلرباء فريق تقارير وصفحات التغذية،فعاليات  وصفحات املستوى، الرفيع اخلرباء
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املبادئ اخلاصـــــــــــــــة باالســـــــــــــــتثمارات املســـــــــــــــؤولة يف الزراعة ونظم األغذية  :تنزيال الوثائقكثر أ وكان العاملي. الغذائي األمن
التقرير و  ي،العامل الغذائي األمن للجنةللدورة الرابعة واألربعني  الزمين واجلدول األعمال جدول ومشـــــــــــــــروع ليزية)،ك(باإلن

 األزمات من الغذائي والتغذية يفوإطار العمل بشـــــــــــــــأن األ ،النهائي للدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي
املســـــــــؤولة  )، واخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــــأن احلوكمةليزيةنكباإل( العاملي االســـــــــرتاتيجي واإلطار)، ليزيةنكباإلاملمتدة (

  ليزية)نك(باإل حليازة األراضي
  

الفعاليات  حةصـــــــــــــــف جتديد ذلك يف مباعلى اإلنرتنت،  العاملي الغذائي األمن جلنة موقع على تغيريات أدخلت  -45
ا ال على اآلن الضـــــــوء ســـــــلطحبيث ي التعريف  صـــــــفحاتل وحتديثات ا خاصـــــــة صـــــــفحاتيف  لجنةالفعاليات اليت تقوم 
 .داف التنمية املســـتدامةأهو  يةالســـياســـات توصـــياتال بني العالقةأيقونات تربز  فيها تدرجاللجنة ل منتجات صـــفحةو  باللجنة

ح اإللكرتونيــة لأللوا  منــاســـــــــــــــبــًا العــاملي الغــذائي األمن جلنــة موقع جعــل فيهــا النظر جيري اليت األخرى التغيريات وتشـــــــــــــــمــل
  احملمولة. واهلواتف

  
  التواصل االجتماعي وسائل

  
 حوايل حلالينيا املتابعني عدد ويبلغ .حمقق رمسي حســـاب اآلن هوعلى تويرت  العاملي الغذائي األمن جلنة حســـاب  -46

 جنةتغريدات الل من يف املائة 94 تغريد إعادةوقد جرت  شــهريا. مســتخدم 130-100 مبعدل يتزايدهو و  شــخص 5 000
 ولكن طءبباللجنة يتزايد  فيســــــــبوك مســــــــتخدمي عددال زال و  لة.مفضــــــــّ التغريدات  من يف املائة 30وجعل املســــــــتخدمون 

 LinkedIn جمموعات استخدامعلى  جتريبية برامج تنفيذ حاليا وجيري .2 000 حوايل ايلاحل مهور، ويبلغ تعداد اجلبثبات

  العاملي. الغذائي األمن لجنةل الوعي لزيادة كوسيلة
  

  العاملي الغذائي األمن جلنة مدونةو  Mediumموقع 
  

 األيامب علقتت مقاالت خالل من العاملي الغذائي األمن جلنة عمللرتويج لل كمنصـــــــــــة  Mediumموقع  يســـــــــــتخدم  -47
ُنشرت على  ،2016 عام منذو  املتحدة. باألمم اإلعالم شؤون إدارة أجندة مع يتماشى مبا املتحدة لألمم الدولية واملواضيع
 ،2017 عام ويف .للجنة األمن الغذائي العاملي األساسية واملواضيعاتية السياس التوصيات هاأساس مقاالت 10 هذا املوقع
  احمليطات).  (يوم املستدامة األمساك ومصائد العاملي) الصحة (يوم والتغذية املرأة) (يوم املرأة متكني عن مقاالت نشرت

  
 الجتماعيا التواصــــــــــل وســــــــــائللإلعالم على  العاملي الغذائي األمن جلنة ملدونة التجرييب االســــــــــتخدام أعقاب يف  -48

 ،2017 عام يفو  .لتوجيهيةااخلطوط سُتقبل للنشر اآلن املدونات اليت تفي مبتطلبات  للجنة، واألربعني ةلثاالث الدورة خالل
هتمام وكان هناك ا والتغذية، الغذائي األمن موضـــوعات من متنوعة جمموعةعدة مقاالت تعاجل  لجنةال لى مدونةع نشـــرت

  نيبال. من قوي بذلك خصوًصا
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  اإلخبارية النشرات
  

 قرابة تضــــم ليتا العاملي الغذائي األمن للجنة الربيدية القائمة إىل ســــنة كل  إخبارية رســــائل أربع إرســــال اآلن جيري  -49
يشــــــكل هؤالء و  ،وســــــويســــــرا وأملانيا املتحدة واململكة وإيطاليا املتحدة الواليات مناملتلقني  معظموكان  مشــــــرتك.آالف  5

  .كافة  املشرتكني من يف املائة 63
  

  حضور اجتماعات جمموعة العمل املفتوحة العضوية
  

 منها 18 عقداثنان وعشـــــــــــــــرون اجتماعاً جملموعة العمل،  2017عام  الدورتني بني الفاصـــــــــــــــلة الفرتة خاللعقد   -50
 .غذية العاملياأل برنامج يف واثنان الصـــــــــــــــندوقالصـــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية  يف واثنان والزراعة، األغذية منظمة يف
  .امشاركً  46 موعةاجمل اتاجتماع يف يشارك املتوسط، ويف

  
  الموارد ومالك الموظفينوتعبئة  الميزانية  -خامًسا

  
 امليزانية
  

 )2017يوليو/متوز  4(األرقام كما يف 
 2016 النفقات الفعلية مصادر التمويل

 أمريكي) (دوالر
التكاليف املخطط هلا 

2017  
 (دوالر أمريكي)

اإلمجايل 
2016/2017 

 (دوالر أمريكي)
 اجللسة العامة ومسارات العمل

 األساسيةاجللسة العامة ومسارات العمل 
املوظفون األســـاســـيون والدعم الفين ملســـارات العمل 

 األساسية
ـــــــة  مـــــنـــــظـــــمـــــــة األغـــــــذي
ـــــــامــــــج  والــــــزراعـــــــة، بــــــرن
ـــــــة الـــــعـــــــاملـــــي،  األغـــــــذي
ـــــــدويل  ـــــــدوق ال الصــــــــــــــن

 للتنمية الزراعية

1,430,731 1,490,000 2,920,731 

الرتمجة الفورية للجلســـــــــة العامة للجنة األمن الغذائي 
  العاملي + جلسة إعالمية واحدة

ـــــــة  مـــــنـــــظـــــمـــــــة األغـــــــذي
ـــــــامــــــج  والــــــزراعـــــــة، بــــــرن
ـــــــة الـــــعـــــــاملـــــي،  األغـــــــذي
ـــــــدويل  ـــــــدوق ال الصــــــــــــــن
ـــــــة،  ـــــــة الـــزراعـــي لـــلـــتـــنـــمـــي
ـــــــة  مـــــنـــــظـــــمـــــــة األغـــــــذي
والزراعــــــة/وزارة التنميــــــة 
الــــــدوليــــــة الربيطــــــانيــــــة، 
مؤســــــســــــة بيل وميليندا 

 غيتس، سويسرا

132,660 154,000 286,660 
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 )2017يوليو/متوز  4(األرقام كما يف 
 2016 النفقات الفعلية مصادر التمويل

 أمريكي) (دوالر
التكاليف املخطط هلا 

2017  
 (دوالر أمريكي)

اإلمجايل 
2016/2017 

 (دوالر أمريكي)
ـــــــة  إصدار الوثائق مـــــنـــــظـــــمـــــــة األغـــــــذي

ـــــــامــــــج  والــــــزراعـــــــة، بــــــرن
ـــــــة الـــــعـــــــاملـــــي ، األغـــــــذي

ـــــــدويل  ـــــــدوق ال الصــــــــــــــن
ـــــــة،  ـــــــة الـــزراعـــي لـــلـــتـــنـــمـــي
ـــــــة  مـــــنـــــظـــــمـــــــة األغـــــــذي
والزراعــــــة/وزارة التنميــــــة 
الــــــدوليــــــة الربيطــــــانيــــــة، 
االحتـــــــــــــــــاد األورويب، 
مؤســــــســــــة بيل وميليندا 

 غيتس، سويسرا

188,845 225,000 413,845 

ـــــــة  سفر احملاضرين وأمانة جلنة األمن الغذائي العاملي مـــــنـــــظـــــمـــــــة األغـــــــذي
ـــــــامــــــج  والــــــزراعـــــــة، بــــــرن
ـــــــة الـــــعـــــــاملـــــي،  األغـــــــذي
ـــــــدويل  ـــــــدوق ال الصــــــــــــــن
ـــــــة،  ـــــــة الـــزراعـــي لـــلـــتـــنـــمـــي
ســـويســـرا مؤســـســـة بيل 

 وميليندا غيتس، 

21,318 40,000 61,318 

ـــــــة األمــن الــغـــــــذائــي الــعـــــــاملــي  ســــــــــــــــفــر رئــيــس جلــن
 الرئيس  ومساعد

ـــــــة  مـــــنـــــظـــــمـــــــة األغـــــــذي
ـــــــامــــــج  والــــــزراعـــــــة، بــــــرن
ـــــــة الـــــعـــــــاملـــــي،  األغـــــــذي
ـــــــدويل  ـــــــدوق ال الصــــــــــــــن

ـــــــة ـــــــة،  لـــلـــتـــنـــمـــي الـــزراعـــي
مؤســــــســــــة بيل وميليندا 

 غيتس

106,751 110,000 216,751 

ـــــــة  دعم اتصاالت جلنة األمن الغذائي  مـــــنـــــظـــــمـــــــة األغـــــــذي
ـــــــامــــــج  والــــــزراعـــــــة، بــــــرن
ـــــــة الـــــعـــــــاملـــــي،  األغـــــــذي
ـــــــدويل  ـــــــدوق ال الصــــــــــــــن

 للتنمية الزراعية

38,780 100,000 138,780 

ـــــــة  مصروفات التشغيل العامة واخلدمات اللوجستية مـــــنـــــظـــــمـــــــة األغـــــــذي
ـــــــامــــــج  والــــــزراعـــــــة، بــــــرن
ـــــــة الـــــعـــــــاملـــــي،  األغـــــــذي
ـــــــدويل  ـــــــدوق ال الصــــــــــــــن

 للتنمية الزراعية

69,240 110,000 179,240 

اجملموع الفرعي للجلســـــات العامة ومســـــارات العمل 
 األساسية

1,988,325 2,229,000 4,217,325 
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 )2017يوليو/متوز  4(األرقام كما يف 
 2016 النفقات الفعلية مصادر التمويل

 أمريكي) (دوالر
التكاليف املخطط هلا 

2017  
 (دوالر أمريكي)

اإلمجايل 
2016/2017 

 (دوالر أمريكي)
 مسارات العمل املواضيعية

ـــــــة  التغذية مـــــنـــــظـــــمـــــــة األغـــــــذي
ـــــــامــــــج  والــــــزراعـــــــة، بــــــرن

 العاملي، اللجنةاألغذية 
 الدائمة للتغذية

0 135,000 135,000 

مؤســــــســــــة بيل وميليندا  أهداف التنمية املستدامة
 217,654 102,000 115,654 غيتس، سويسرا

 0 0 0 - ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق

ـــــــة  متكني املرأة مـــــنـــــظـــــمـــــــة األغـــــــذي
ـــــــامــــــج  والــــــزراعـــــــة، بــــــرن
ـــــــة الـــــعـــــــاملـــــي،  األغـــــــذي
ـــــــدويل  ـــــــدوق ال الصــــــــــــــن

 للتنمية الزراعية

0 150,000 150,000 

ـــــــة  التحول الريفي مـــــنـــــظـــــمـــــــة األغـــــــذي
ـــــــامــــــج  والــــــزراعـــــــة، بــــــرن
ـــــــة الـــــعـــــــاملـــــي،  األغـــــــذي
ـــــــدويل  ـــــــدوق ال الصــــــــــــــن
ـــــــة،  ـــــــة الـــزراعـــي لـــلـــتـــنـــمـــي

 سويسرا

183,611 160,000 343,611 

 0 0 0 - الرصد

االحتـــــــــــــــــاد األورويب،   أنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال التوعية
ا وميليندمؤســــــســــــة بيل 
 غيتس، سويسرا

95,690 48,000 143,690 

 0 0 0 - التحديث الدوري-اإلطار االسرتاتيجي العاملي 

الرتمجة الفورية/ترمجة تقارب الســياســات على أســاس 
 تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى

ـــــــة  مـــــنـــــظـــــمـــــــة األغـــــــذي
ـــــــامــــــج  والــــــزراعـــــــة، بــــــرن
ـــــــة الـــــعـــــــاملـــــي،  األغـــــــذي
ـــــــدويل  ـــــــدوق ال الصــــــــــــــن

 للتنمية الزراعية 

0 100,000 100,000 

ــــــــــــدا، االحتــــــــــــاد  تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي وإعداد االستجابة كــــــــــــن
ـــــــدا،  األورويب، فـــــــنـــــــلـــــــن
فرنســــــــــــــا، الصــــــــــــــندوق 
 الدويل للتنمية الزراعية،

 هولندا، سويسرا

216,658 258,807 475,465 

 1,565,420 953,807 611,613 اجملموع الفرعي ملسارات العمل املواضيعية 

 

 فريق اخلرباء الرفيع املستوى 
 35,928 22,000 13,928 املشاورات اإللكرتونية
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 )2017يوليو/متوز  4(األرقام كما يف 
 2016 النفقات الفعلية مصادر التمويل

 أمريكي) (دوالر
التكاليف املخطط هلا 

2017  
 (دوالر أمريكي)

اإلمجايل 
2016/2017 

 (دوالر أمريكي)
االحتاد األورويب،  دعم فرق املشاريع

ا، إثيوبيا، فنلندا، فرنس
أملانيا، إيرلندا، 

نيوزيلندا، السودان، 
 سويسرا

161,710 152,000 313,710 

 36,842 30,000 6,842 طباعة التقارير

 410,365 280,000 130,365 ترمجة التقارير

 74,034 45,000 29,034 إطالق التقارير وأنشطة التوعية

 302,388 175,000 127,388 اجتماعات اللجنة التوجيهية

اجتمــاعــات اجللســـــــــــــــات العــامــة/مكتــب جلنــة األمن 
 العامليالغذائي 

1,593 5,000 

6,593 

قاعدة البيانات/موقع فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى 
 (خدمات منظمة األغذية والزراعة)

0 10,000 10,000 

 19,680 15,000 4,680 نفقات التشغيل الثانوية األخرى

 893,200 454,000 439,200 ]1موظفو فريق اخلرباء الرفيع املستوى[

 - - - تكلفة التقييم

 17,494 10,000 7,494 العملية احملّسنة السرتداد التكاليف

 187,598 121,420 66,178 تكاليف خدمة املشاريع

 2,307,832 1,319,420 988,412 اجملموع الكلي لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

 

 اآللية الدولية على نطاق اجملتمع املدين املعنية باألمن الغذائي والتغذية

املشــــاركة يف اجتماعات اجلماعة االســــتشــــارية للجنة 
 األمن الغذائي العاملي

الوكالة السويسرية 
للتعاون اإلمنائي، 
االحتاد األورويب، 

أملانيا، فرنسا، إيطاليا، 
الصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية، 
املنظمات غري 

احلكومية، منظمات 
 اجملتمع املدين

81,183 110,031 191,214 

اجملتمع املدين واملشــــــــــــــاركة يف أنشــــــــــــــطة ما بني آلية 
 ]2الدورات للجنة األمن الغذائي العاملي [

267,373 423,058 690,431 

االجتماع الســــــنوي للجنة تنســــــيق آلية اجملتمع املدين 
واملنتدى واملشـــــــــاركة يف اجللســـــــــة العامة للجنة األمن 

 الغذائي العاملي

148,806 160,000 308,806 

 317,281 162,474 154,807 األمانة

 92.268 46,202 46,066 املساءلة والرصد وتكاليف أخرى

 1,600,000 901,765 698,235 إمجايل تكاليف آلية اجملتمع املدين

 

 آلية القطاع اخلاص

آلية القطاع اخلاص  خدمات األمانة األساسية
]3[ 

102,300 102,300 204,600 

 178,000 92,000 86,000 وضع السياسات

 147,000 88,000 59,000 الفعاليات وأنشطة التوعية

 17,100 7,400 9,700 اإلدارة

 546,700 289,700 257,000 إمجايل تكاليف آلية القطاع اخلاص

إمجايل تكاليف اجللســـــــة العامة للجنة األمن الغذائي 
 العاملي ومسارات العمل (*)

2,599,938 3,182,807 5,782,745 

 2,307,832 1,319,420 988,412 إمجايل تكاليف فريق اخلرباء رفيع املستوى (**)
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 )2017يوليو/متوز  4(األرقام كما يف 
 2016 النفقات الفعلية مصادر التمويل

 أمريكي) (دوالر
التكاليف املخطط هلا 

2017  
 (دوالر أمريكي)

اإلمجايل 
2016/2017 

 (دوالر أمريكي)
 1,600,000 901,765 698,235 إمجايل تكاليف آلية اجملتمع املدين (***)

 546,700 289,700 257,000 إمجايل تكاليف آلية القطاع اخلاص (****)

 10,237,277 5,693,692 4,543,585 2016/2017اإلمجايل العام للفرتة 

  2018 /تشرين الثايننوفمرب حىتكبدل عيين فريق اخلرباء الرفيع املستوى   منسقفرنسا منصب  توفر  ]1[
  العاملي الغذائي األمن جلنةأجندة  يف والتغيريات لية اجملتمع املدينآل التمويلحمدوديات  بسبب ،2017 عام إىل أرجئت 2016 لعام املقررة األنشطة بعض أن 2017 لعام األعلى املبلغ يعكس  )2(
  sponsorship-and-http://www.agrifood.net/about/membershipعلى  املاحنة للجهات الكاملة القائمة على االطالع ميكن  ]3[

  CFS@fao.org إىلتوجه العمل، يرجى الللجنة ومسارات  العامةاجللسة للمزيد من املعلومات بشأن األرقام املتعلقة ب (*)
   -HLPE@fao.orgتوجه إىل اليرجى  ،رفيع املستوى اخلرباء فريقعن موازنة  املعلومات من ملزيد (**)

  cfs@gmail.com4csoتوجه إىل اليرجى  ،موازنة آلية اجملتمع املدين عن املعلومات من ملزيد (***)
 robynne@emergingag.comتوجه إىل اليرجى  حول موازنة آلية القطاع اخلاص املعلومات من ملزيد (****)

  
  )2017يوليو/متوز  4 يفكما ( املوارد تعبئة

  
 لعامليا الغذائي األمن لجنةل العامةجلســـــة لل التمويل ثغرة تضـــــييق مت ،2017-2016 الدورتني بني ما فرتة خالل  -51

 إضـــــايف دعم وبفضـــــل 2016 عام اتإنفاق يف حتققت اليت الوفور خالل من أمريكي دوالر ألف 68 إىل العملمســـــارات و 
 الرفيع اخلرباء لفريق 2017لعام  تانالتمويلي انالثغرت وبلغت أعاله). اجلدول يف موضـــــــــــح هو كما( املوارد يف الشـــــــــــركاء من

  التوايل. على أمريكيا دوالرا 108 870و أمريكيا دوالرا 150 902وآلية اجملتمع املدين  املعين املستوى
  

 الغذائي األمن لجنةل الســــــــــــــنوات املتعدد العمل برنامج احتياجات لتلبية به التنبؤ ميكن متويلاالفتقار إىل ال يزال   -52
 الكفاءة على يؤثر مزمناً  شــــاغالً  ،آلية اجملتمع املدينو  املســــتدامة بالتنمية املعين املســــتوى الرفيع اخلرباء فريق ذلك يف مبا العاملي،

 طلب على بناءً و  ،لجنةال متويلإعطاء أولوية ملســــألة  العاملي الغذائي األمن جلنة ةرئيســــ تواصــــلقد و  الفعال. التخطيطعلى و 
 االجتماع ذلك يف عنها عرباليت أُ  اآلراء تتفقاو  املســـتدام. التمويل بحثلاجتماعاً  2017/آذار مارس يف تعقد املكتب،
 مجلةمن بني  تعلق،ت توصــــيات عن أســــفرت واليت العاملي، الغذائي األمن جلنة تقييم إليها توصــــل اليت النتائج مع عام بشــــكل
 وحتديد لعامليا الغذائي األمن جلنة عمل تبســــــــــيطوجوب و  ،ملتزمةوازنة مب الســــــــــنوات املتعدد العمل برنامج بربط ،أخرى أمور

ا،  الصــــبغة بإضــــفاء اهل امقرً  روما من تتخذ اليتاألمم املتحدة  وكاالت تقوم أنضــــرورة و  التمويل، مصــــادر عيتنو لزوم و  أولويا
 والنظرة يزانيضـــع املعملية و  يف أكرب شـــفافية هناك تكون أنلزوم و  الســـنوية، مســـامهتها زيادة يف والنظر مســـامهتها على الرمسية
  التوصيات. هذه بشأن مباحثاتيف اللجنة  وجتري العامة. األمانة يفختصيص وظيفة مكرسة لذلك  يف
  

  التوظيف
  

نتظمة من منظمة األغذية والزراعة والصــــندوق الدويل املســــامهات املتضــــم األمانة املوارد البشــــرية التالية من خالل   -53
 تؤمنهم املنظمة 5-موظفني من الفئة ف  3األغذية العاملي: أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي؛ للتنمية الزراعية وبرنامج 

تصــاالت ف اوموظ ،دعم إداري ابدوام جزئي)؛ واســتشــاري واحد وموظفيف بعض احلاالت يعملون والصــندوق والربنامج (
  يعمل لفرتة قصرية األجل.رئيسي 
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عام يف د متثلت وق  .تتفاوت بتفاوت األنشـــــطة املنفذةهي املوارد البشـــــرية األخرى من املســـــامهات الطوعية و متّول   -54

 مســــاعًداحدمها أواســــتشــــاريني اثنني متعاقدين لفرتة قصــــرية يعمل  مشــــارك؛؛ وموظف فين مبوظف واحد للمشــــاريع 2017
  .لرئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي واستشاري مبتدئ لالتصاالت
  

  فرق املهام
  

  اللجنة: عمل مسارات عرب العاملي الغذائي األمن جلنة أمانةفرق مهام تقنية  ستة دعمت  -55
  

 :الصــحة نظمةم العاملي،برنامج األغذية  الصــندوق الدويل للتنمية الزراعية، ،منظمة األغذية والزراعة التغذية 
ارية للبحوث االســــــــــــــتشــــــــــــــ اجملموعة ،آلية القطاع اخلاص ،آلية اجملتمع املدين للتغذية، الدائمة اللجنة العاملية،

  الزراعية الدولية
 منظمة األغذية والزراعة، الصــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، برنامج األغذية  :أهداف التنمية المســــــــتدامة

ع املســـــــــــتوى املعين ق العمل الرفييفر  ،آلية اجملتمع املدين، آلية القطاع اخلاص للتغذية، الدائمة اللجنة ،العاملي
 باألمن الغذائي والتغذوي يف العامل 

 الرصد 
  

o خرى:األاتية ســـياســـال توصـــياتالو  العاملي الغذائي األمن لجنةالســـياســـاتية ل نتجاتامل لرصـــد مقرتح 
يق العمل فر  العاملي، األغذية برنامج الزراعية، للتنمية الدويل الصـــــــــــــــندوق والزراعة، األغذية منظمة
 لقطاع اخلاص آلية اجملتمع املدين، آلية ا املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذوي يف العامل، الرفيع

o لصـــــندوقا والزراعة، األغذية منظمة الغذاء: يف احلق بشـــــأن املواضـــــيعي العاملي للحدث التحضـــــري 
 احلقبــــ املعين املتحــــدة لألمم اخلــــاص املقرر العــــاملي، األغــــذيــــة برنــــامج الزراعيــــة، للتنميــــة الــــدويل

 ، اللجنة الدائمة للتغذية، آلية اجملتمع املدين، آلية القطاع اخلاصالغذاء يف
  

 تخذ من روما اليت تاألمم املتحدة الشــبكة املعنية باملســائل اجلنســانية لوكاالت  المرأة: تمكين حول منتدى
 اللجنة الريفية، رأةاملجمموعة العمل التابعة للجنة املعنية بالقضــــــــــــاء على التمييز ضــــــــــــد املرأة املعنية ب ،ا هلامقرً 

 ،ةالصـــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعي ،ألغذية والزراعةامنظمة  ،هيئة األمم املتحدة للمرأة للتغذية، الدائمة
 اخلاص آلية اجملتمع املدين، آلية القطاع العاملي، األغذية برنامج

  نظمة األغذية ، م)وئلبرنامج األمم املتحدة للمســـتوطنات البشـــرية (امل والتحول الريفي:التوســع الحضــري
والزراعــة، الصـــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة، برنــامج األغــذيــة العــاملي، البنــك الــدويل، آليــة اجملتمع املــدين، 

 .القطاع اخلاص آلية


