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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة السادسة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14روما، إيطاليا، 

 2019-2018 للفترة العالميالتقرير المرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي 
 
األنشــــــــطة لى عامة عنظرة  2019-2018للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة  يقدم هذا التقرير املرحلي الســــــــنوي -1

التقدم احملرز على ، و 2019تشــــــــرين األول /أكتوبرإىل  2018تشــــــــرين األول /أكتوبرمن الرئيســــــــية يف فرتة ما بني الدورتني 
عاملي واألربعني للجنة األمن الغذائي ال لدورة اخلامســــــــةاجللســــــــة العامة ل القرارات والتوصــــــــيات الصــــــــادرة عنب ما يتعلق يف
ة فريق املوارد وأنشـــطحشـــد و  وامليزانيةواصـــل املســـتجدات املتعلقة باالتصـــال والتكما يقدم ،  2018تشـــرين األول /أكتوبر يف

 .غذيةاخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والت
 

الدورة السادسة واألربعين حتى الدورة الخامسة واألربعين األنشطة الرئيسية بعد  -أوالً 
 األمن الغذائي العالمي للجنة

 
 النظم الغذائية والتغذية

 
 ،جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــــــــوية املعنية بالنظم الغذائية والتغذية التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي تاجتمع -2

لخطوط التوجيهية الطوعية بشأن لمسودة صفر ، ثالث مرات يف سياق إعداد )سويسرا( Liliane Ortegaبرئاسة السيدة 
 .النظم الغذائية والتغذية

 
حلكومات واملؤســــــســــــات املتخصــــــصــــــة وأصــــــحاب املصــــــلحة اآلخرين اإىل توفر أن اخلطوط التوجيهية يُقصــــــد بو  -3

دى ق بالســـياســـات واالســـتثمارات والرتتيبات املؤســـســـاتية الفّعالة من شـــأ�ا أن تتصـــيتعلّ  ما يفتوجيهات قائمة على األدلة 
ن تكون أنظم غذائية مســـــتدامة لضـــــمان ترويج أو صـــــوغ واهلدف هو املســـــامهة يف إعادة  لســـــوء التغذية جبميع أشـــــكاله.

  .مناسبةونوعية ة بكمية كافيومأمونة و ومقبولة ميسورة التكلفة و متوفرة هم يف النظم الغذائية الصحية ااألغذية اليت تس
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قرتاحات اأتيحت ألصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي عدة فرص لتقدمي تعليقات ومدخالت و وقد  -4
حالياً حبث ري جيو . 2019/أيار يف أوائل مايومت ُعمّ النهائية و  ايف صـيغتهضـعت يت وُ صـفر الالسـودة سـامهت يف إعداد امل

 زءيف اجلممّولة ، 2019 تشــــرين الثاين/متوز ونوفمرب/يوليوتعقد يف الفرتة بني ســــيف مخس مشــــاورات إقليمية صــــفر الاملســــودة 
 .مجهورية أملانيا االحتاديةمنها من األكرب 

 
لية تصــّب يف عمواســعة من أصــحاب املصــلحة جمموعة اهلدف من املشــاورات اإلقليمية هو تلقي مدخالت من و  -5

املصــــلحة يف  واســــع من أصــــحابطيف بني  والتملكالتوجيهية الطوعية بغية تعزيز الوعي خطوط لل األوىلســــودة إعداد امل
  .جلنة األمن الغذائي العاملي

 
ي يف املصـــــــلحة يف جلنة األمن الغذائي العامل أصـــــــحاببني التوجيهية الطوعية اخلطوط ســـــــيجري التفاوض على و  -6

 يف واألربعني دورهتـــا الســــــــــــــــابعـــةيف تصــــــــــــــــادق عليهـــا يهـــا و تنظر فللجنـــة لعرض على اكي تُ   2020اجلزء األول من عـــام 
 .2020تشرين األول /أكتوبر

 
لرتويج قبول  لٍ بللبحث يف سُ مكّرسة عقد جلسة يف الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي، ستُ و  -7

ت الفاعلة وعرب اتســـاق الســـياســـات واحلوار بني خمتلف اجلهاتعزيز لو املصـــادقة عليها التوجيهية الطوعية بعد اخلطوط وتبين 
ذات غذية املؤمتر الدويل الثاين املعىن بالتم عرض عن التقدم احملرز يف تنفيذ ســــــــياســــــــات وإجراءات قدّ كما ســــــــيُ .  القطاعات

 .األمن الغذائي العاملي بلجنةالصلة 
 
منظمة األغذية والزراعة، الصـــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، برنامج األغذية العاملي، : الفينتشـــــــكيل فريق العمل  -8

األمم املتحدة للطفولة  منظمةآلية القطاع اخلاص،  ، آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية،للتنوع البيولوجي املنظمة الدولية
 .منظمة الصحة العامليةو  جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية، )اليونيسيف(
 

 2030خطة التنمية المستدامة 
 
وقد . 2030امة طة التنمية املســــــتداخنراطها يف الدفع قدماً خبجلنة األمن الغذائي العاملي واصــــــلت  الفرتة،يف هذه  -9

يف اجتماع  2019ســـامهة جلنة األمن الغذائي العاملي يف املنتدى الســـياســـي الرفيع املســـتوى لعام ُوضـــعت الصـــيغة النهائية مل
وركزت املســــــــامهة على موضــــــــوع املتابعة ). الســــــــودان(ســــــــيد أمحد حممد األمني حامد األمني الســــــــيد يســــــــريه مفتوح قام بت

بني األمن دلة املتبا اتطت الضـــوء على الرتابطوســـلّ "متكني الســـكان وضـــمان الشـــمول واملســـاواة"  "واالســـتعراض العامليني 
أهداف التنمية ( 2019عام  هاســـــــــتعراضـــــــــااليت جيري التنمية املســـــــــتدامة من أهداف نها بعي أهدافبني الغذائي والتغذية و 

 ).17و 16و 13و 10و 8و 4املستدامة 
 

داف جلنة األمن الغذائي العاملي وأه" عنتضمنت الدورة اخلامسة واألربعون للجنة األمن الغذائي العاملي جلسة و  -10
التنمية  املمارســـــات اجليدة يف تنفيذ أهدافعن آلراء ز لمركّ  فرصـــــة لتبادل تأتاح" الدروس املســـــتفادة: التنمية املســـــتدامة

 .2030تنفيذ خطة التقدم يف عجلة اليت تبطئ الُنظمية فهم احملددات عن كما املستدامة،  
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يف رتفاع اعن  "حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل"تقرير  أبلغ، وللســــــــــــــنة الثالثة على التوايل، 2018يف عام و  -11
ني ذلك، ســــيكون موضــــوع الدورة الســــادســــة واألربعلإدراكاً و  فرتة طويلة.ها ضــــااخنفوانعكاس االجتاهات بعد  ياً اجلوع عامل

من أهداف التنمية املســـــــــتدامة لتحقيق أهداف التنمية  2اهلدف حنو م التقدّ عجلة تســـــــــريع ": للجنة األمن الغذائي العاملي
 .مجيعا" املستدامة

 
جلنة  لتمكني أصــــحاب املصــــلحة يف يف الدورة الســــادســــة واألربعني للجنة األمن الغذائي العامليســــتعقد جلســــة و  -12

اف  يف تنفيذ أهداف التنمية املســــتدامة، واســــتكشــــ" ممارســــات جيدة"حول  تفكرياالخنراط يف الاألمن الغذائي العاملي من 
تحقيق الم يف لتقدّ اعجلة اليت تبطئ الُنظمية على حنو أفضــــــــل احملددات تعاجل أن لجنة األمن الغذائي العاملي لميكن كيف 

 .2030طة الناجح خل
 

منظمة األغذية والزراعة، الصـــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، برنامج األغذية العاملي،  :الفينتشـــــــكيل فريق العمل  -13
 .األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذيةجلنة و  آلية القطاع اخلاص آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية،

 
 رصد فعالية لجنة األمن الغذائي العالمي

 
ر/تشرين جنة في أكتوبلحدث العام للجنة األمن الغذائي العالمي في الدورة السادسة واألربعين للّ ا إعداد (أ)

 نة.عن اللجية الصادرة توصيات السياساتالاستخدام وتطبيق ثالث مجموعات من حول  2019األول 
 

خدام الســـــــتعراض اســـــــتللدورة الســـــــادســـــــة واألربعني للجنة للحدث العام  الفينكل من األمانة وفريق العمل   أعدّ  -14
 :جلنة األمن الغذائي العامليالسياساتية الصادرة عن توصيات الوتطبيق ثالث جمموعات منفصلة من 

 
 )؛2013لصغرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية (االستثمار يف الزراعة القائمة على أصحاب احليازات ا (أ)

 )؛2016ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق ( (ب)
 ).2016( التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانية؟ (ج)

 
 نيســـــــــان/بريلأإىل /كانون الثاين يناير منإلعداد النداء الذي كان مفتوحاً  الفينفريق العمل ُعقد اجتماعان مع و  -15

نداء وقد صــدر . نةجلدورة الســادســة واألربعني للّ من وثائق اوثيقة  لســتشــكّ ، اليت تقدمياتوالســتعراض وتلخيص ال 2019
عرب البوابة ه لج وّ كما رُ   ،والتغذيةاملنتدى العاملي املعين باألمن الغذائي اخلربات واملمارســــــــــــــات اجليدة من خالل س اتمال

 .فريق اخلرباء الرفيع املستوىوالقائمة الربيدية لـ Members Gateway اخلاصة بأعضاء املنظمة
 

امهة جلنة األمن الغذائي العاملي املتعلقة بأصحاب احليازات الصغرية مسالسياساتية الصادرة عن توصيات الل تشكّ و  -16
الة فعّ واستثمارات عامة سياسات التوصيات وضع وستوجه هذه  .2028-2019هامة يف عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية 

 .ستدامةف التنمية املهم يف حتقيق أهداااملزارعني وتسأصحاب احليازات الصغرية من لقيود اليت يواجهها عاجل ات
 

ل وميليندا مؤســـــــســـــــة بيمنظمة األغذية والزراعة، الصـــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية،  :الفينتشـــــــكيل فريق العمل  -17
 .ةجلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذيو ، آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية، آلية القطاع اخلاص غيتس
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عالمي في الدورة الســـــــابعة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي في أكتوبر/تشـــــــرين مواضـــــــيعي حدث  (ب)
 ".دةاألزمات الممتظل إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في " استخدام وتطبيقعن  2020األول 

 
ر صـدالذي لتقدمي مدخالت نداء إلعداد  الفينفريق العمل مع أول اجتماع  2019 كانون الثاين/يف ينايرُعقد و  -18

عن نتائج تقدمي تقارير وُدعي أصـــــحاب املصـــــلحة إىل  .2020آذار /مارسحىت  اً ظل مفتوحيوســـــ 2019 شـــــباط/يف فرباير
ارهبم يف جتلبحث  ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالوطني ياتســـــــــــــتو املكل من مها أصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة املتعددون على  أحداث نظّ 
 ."األزمات املمتدةظل الغذائي والتغذية يف إطار العمل بشأن األمن "استخدام 

 
لدعوة أصــــحاب املصــــلحة إىل  نٍ ثانداء عرب منتدى األمن الغذائي والتغذية  2019 أيلول/يف ســــبتمربصــــدر يســــو  -19

 إطار العمل بشــــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزماتاخلربات واملمارســــــــات اجليدة يف تطبيق حول تقدمي مدخالت 
 .موعداً �ائيا 2020 آذار/مع حتديد مارس، املمتدة

 
منظمة األغذية والزراعة، برنامج األغذية العاملي، آلية اجملتمع املدين والشــــــــــــــعوب  :الفينتشــــــــــــــكيل فريق العمل  -20

 آلية القطاع اخلاص.و  األصلية
 

 التوّسع الحضري والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية
 

التوّسع احلضري "الرابعة واألربعني على مواصلة استكشاف موضوع هتا دور األمن الغذائي العاملي يف وافقت جلنة  -21
 :اركونشاملبالرتكيز على جمالني حددمها أعضاؤها و " والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية

 
 ؛األدىناألمن الغذائي والتغذوي للتوّسع احلضري والتحول الريفي على فئات الدخل  وقع )1(
 .وعمالة الشباب والنساء يف النظم الغذائية عرب احملور الريفي واحلضري عزيز اخنراطتو  )2(

 
حدثان  2019 شــــــــــباط/وفرباير 2018 تشــــــــــرين الثاين/يف نوفمربخالل فرتة ما بني الدورتني، ّظم نُ  ،هلذا الغرضو  -22

ســـتويني للحكومات وأصـــحاب املصـــلحة اآلخرين على امل الســـياســـات دعماً مواءمة هبدف تقييم جدوى اثنان مواضـــيعيان 
 .تغريةاملالريفية -ضريةاألمن الغذائي والتغذية يف سياق الديناميات احلقضايا الوطين واحمللي يف معاجلة 

 
الذي اها من خالل منتد 2016لجنة يف عام البه قامت اســــــــــــتند احلدثان املواضــــــــــــيعيان إىل نتائج العمل الذي و  -23

ع احلضـــــــري والتحول الريفي واالنعكاســـــــات على األمن الغذائي والتغذية" موعة العمل جمعمل إىل ، و عقدته حول "التوســـــــّ
 .الةالفعّ ساتية هج السياالنُ و التجارب لتجميع  2017يف عام فتوحة العضوية امل
 

مثل من ية أطر عامللرتمجة إىل اختاذ إجراءات على نداء و  يةســـياســـات ثغرةســـلط احلدثان الضـــوء على بوجه عام، و  -24
كما أبرزت   .الوطين ودون الوطين واإلقليمييات املســـتو الة على إىل ســـياســـات فعّ "اخلطة احلضـــرية اجلديدة" و 2030خطة 

ت االنتقاالإىل تيســــــــري  تؤديف وختفيف احلاجة إىل اســــــــرتاتيجيات تكيّ احلدثني هج اليت جرى تبادهلا خالل التجارب والنُ 
 الدورة يفهذين احلدثني اللذين عقدا بني الدورتني م نتائج قدّ وستُ  .2030خطة مع  شياً امتستثىن أحد ضمان أالّ يُ اجلارية و 

 .جنةالسادسة واألربعني للّ 
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منظمة األغذية والزراعة، برنامج األغذية العاملي، جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية  :الفينتشــــــــــــــكيل فريق العمل  -25

 قطاع اخلاص.آلية الو بالتغذية، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية 
 

 2030األمن الغذائي والتغذية في إطار خطة وتحسين الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة لتمويل 
 

فريق ، اســـــُتخدم تقرير 2018 تشـــــرين األول/على حنو ما اقرتحت اللجنة يف دورهتا اخلامســـــة واألربعني يف أكتوبر -26
ة يف إطار خطة األمن الغذائي والتغذيوحتســني الشــراكات املتعددة أصــحاب املصــلحة لتمويل  "عن الرفيع املســتوى اخلرباء 
صـــــــــحاب أالشـــــــــراكات املتعددة بشـــــــــأن املســـــــــتفادة ز على املعرفة وتبادل الدروس نقطة انطالق لعملية متابعة تركّ " 2030

 .الةالفعّ املصلحة 
 

ىل خيارات لعملية املتابعة اســــــتناداً إ وثيقة ،Oliver Mellenthinر الذي رشــــــحه املكتب، الســــــيد وضــــــع امليســــــّ و  -27
حول ، اختار املكتب عقد حدث 2019 آذار/ويف مارس. ثنائيةمباحثات مدخالت خطية من أصــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحة و 

 شــــرين األولت /أكتوبرجنة يف الســــادســــة واألربعني للّ  ةللدور خالل اجللســــة العامة  الشــــراكات املتعددة أصــــحاب املصــــلحة
، صحاب املصلحةعن الشراكات املتعددة أالرفيع املستوى فريق اخلرباء تقرير لتابعة املجزء من عملية اجللسة وهذه . 2019

 .احتياجات اللجنة وأولوياهتاعلى أساس وميكن النظر يف إجراءات إضافية يف املستقبل 
 

دف هبالشــــراكات املتعددة أصــــحاب املصــــلحة عن أخرى جلســــة يف الدورة الســــادســــة واألربعني لّلجنة عقد ســــتُ و  -28
الوطين يات ســـــــتو املالة يف متويل وحتســـــــني األمن الغذائي والتغذية على فعّ هذه الشـــــــراكات تســـــــليط الضـــــــوء على ما جيعل 

 .واجههاتحمددة حتديات ج عملية ملعاجلة �ُ على كما واإلقليمي والعاملي،  
 

تعزز األمن  ة مســـــــــــتدامةلتحقيق نظم زراعية وغذائيالُنهج الزراعية اإليكولوجية وغيرها من النهج المبتكرة 
 الغذائي والتغذية

 
 14 رقملرفيع املســــتوى ااخلرباء صــــفر لتقرير فريق الاملســــودة حول اســــتناداً إىل نتائج املشــــاورة اإللكرتونية املفتوحة  -29

فريق لالتوجيهات اليت قدمتها اللجنة التوجيهية إىل و  )2018 تشـــــرين الثاين/نوفمرب 19 – 2018 تشـــــرين األول/أكتوبر 4(
 تأُعدلك وبعد ذ .علمي خارجيأقران اســـــــتعراض الرفيع املســـــــتوى، أعد فريق املشـــــــروع مســـــــودة أوىل ُقدمت إىل اخلرباء 

وأويل  .2019 ســـــــانني /خالل اجتماعها يف كانبريا يف أبريل اإىل اللجنة التوجيهية للمصـــــــادقة عليه توُقدم يةثانســـــــودة م
اإلطالق دث حالتقرير على اإلنرتنت باللغة اإلنكليزية بعد وقت قصري من وقد أُتيح  .والتوصياتلخص اهتمام خاص للم

 وســــيصــــدر جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة قبل ســــتة أســــابيع على ،يف منظمة األغذية والزراعة، روما متوز/يوليو 3يف 
 .عقد الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي األقل من

 
ة فرصـة مناقشة لجناليف الدورة السـادسـة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي، سـتتاح ألصـحاب املصـلحة يف و  -30

ليت ســـتبدأ بعد الدورة ااملرتقبة الســـياســـات مواءمة بشـــأن عملية هات بالســـياســـات يف التقرير وتقدمي توجياملتعلقة القضـــايا 
الدورة للمصادقة عليها يف وض تفاالل إليها بيُتوصّ ية سياساتات توصيعنها  نتجتتوقع أن ي ، واليتجنةالسادسة واألربعني للّ 

 .جنةلّ السابعة واألربعني ل
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 برنامج العمل المتعدد السنوات
 

بدأت عملية  ذلك، حلقالذي وتقرير التنفيذ  مة من تقييم جلنة األمن الغذائي العامليمتشـــــــــــــياً مع التوجيهات املقدّ  -31
نة يف عام جعامة يف الدورة اخلامســــة واألربعني للّ يف جلســــة للقضــــايا احلرجة والناشــــئة ببحث برنامج العمل املتعدد الســــنوات 

وات يف أوائل لربنامج العمل املتعدد الســــنيف االجتماع املفتوح األول ُعرضــــت اليت مث قُدم عدد من املقرتحات األولية  .2018
 .2019 نيسان/عقد يف أبريلمفتوح ثاٍن جتماع مسودة صفر لربنامج العمل املتعدد السنوات يف ا ُحبثتو  .2019 عام

 
رنامج بومن خالل تيســـــري رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي،  ةاالســـــتشـــــاري موعةاملكتب، بالتشـــــاور مع اجمل أعدّ و  -32

نفيذ أربع ســــــــــــنوات واملوارد الالزمة للتتغطي اســــــــــــرتاتيجية  رؤيةً باالعتبار أخذ ي، وشــــــــــــامال اواقعيعمل متعدد الســــــــــــنوات 
 للمصادقة عليه.جنة على الدورة السادسة واألربعني للّ الربنامج عرض وسيُ  .ملوارداحشد إمكانيات و 
 

 االتصال والتواصل -اثانيً 
 

 ملخص للدورة الخامسة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي
 

 :الحضور
 :ميثلون مندوباً  1 233لدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي حضر ا -33

 
 ؛من الدول األعضاء 114 •
 عضاء؛ األدول غري من ال 10 •
 ألمم املتحدة؛ة من وكاالت وهيئات اوهيئة وكال 13 •
املدين  مشــــــاركة اجملتمعآلية اجملتمع املدين والشــــــعوب األصــــــلية رت يســــــّ (دين املتمع من منظمات اجمل 106 •

 ؛)من منظمات اجملتمع املدين 57ومشلت 
 دولية؛الزراعية البحوث المنظمات من  6 •
 ؛واحدةدولية مؤسسة مالية  •
آلية شــــــركة حتت مظلة  32مبا يف ذلك  ،من احتادات القطاع اخلاص واملؤســــــســــــات اخلريية اخلاصــــــة 79 •

 .القطاع اخلاص
 

 نواب وزراء. 7وزراء و 7نائب رئيس واحد ووكان من بني احلضور الرفيع املستوى 
 

 األحداث الجانبية وسوق المعلومات
 

 حدثًا جانبياً وحدث إطالق 57ما جمموعه من الغذائي العاملي، األيف الدورة اخلامســــــــــــــة واألربعني للجنة ُعقد  -34
ألحــداث اجلــانبيــة، مبــا يف ذلــك عــدة ي امنظممن  159وكــان هنــاك مــا جمموعــه . )تقرير الثروة احليوانيــة يف العــامل( واحــد
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 وشـــــــــــــاركت منظمة .أكثر من حدث جانيب واحدتنظيم العديد من املنظمني يف شـــــــــــــارك و  .لجنةالعلى منظمات جديدة 
 .10والصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف  11وبرنامج األغذية العاملي يف  اً جانبي اً حدث 35األغذية والزراعة يف 

 
بلغ فعلى مدار األســـبوع، مشـــاركاً  3 270ما جمموعه إلكرتونياً وشـــارك فيها  ةاجلانبيلألحداث جرى التســـجيل و   -35

من  ثاينالو ني شـاركمن امل 105 احلدث اجلانيب األكثر حضـوراً شـارك يف و . مشـاركاً  56ضـور لكل حدث جانيب احلمتوسـط 
دّل يمعة، ما اجلمشاركاً يوم  98 هالذي حضر األخري احلدث اجلانيب هذا عقد وقد  .98والثالث  104حيث عدد احلضور 

ت شــــر نُ  موجزة تقاريرمجيعاً  ةاجلانبياألحداث  ومنظمقّدم و  .اجلانبية ظل قوياً طوال األســــبوعحداث االهتمام باألأن على 
 .اإلنرتنتعلى 

 
يف  100ذكر  ،املائةيف  40بلغت نســـــــبة اجمليبني قد و . ةاجلانبيألحداث املعنية باجلهات التنســـــــيق مســـــــح جرى و  -36

 82وقال . نةجدث جانيب يف الدورة اخلامســة واألربعني للّ عقد حجتربة موماً عن عون ن جداً أو راضــو راضــأ�م منهم  املائة
وقال  .متعذرا الوصــــــول إليهم لوال ذلككان مع أصــــــحاب مصــــــلحة  االخنراط من مّكنهم إن تنظيم حدث جانيب  املائةيف 

 .جنةقبلة للّ املدورة اليف حدث جانيب عقد ون طلب إ�م يعتزم املائةيف  100
 

اســــــُتخدمت لعرض  طاولة 11احتوت علومات اليت املســــــوق لمنظمة األغذية والزراعة األعالم يف قاعة ُحجزت و  -37
املستوى ومواد الرفيع اء فريق اخلرب وتقارير اخلطوط التوجيهية والتوصيات السياساتية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي 

 .للجنة األمن الغذائي العامليية االستشار اجملموعة دوائر  من
 

 واإلعالمالتواصل 
 

وكانت . نةجدورة اخلامســـــــــــة واألربعني للّ منظمة األغذية والزراعة التغطية اإلعالمية لليف رصـــــــــــدت غرفة األخبار  -38
وبلغ . ســــــــــــهحالة األغذية والزراعة يف األســــــــــــبوع نفتقرير التغطية متنوعة، وتأثرت هذا العام بيوم األغذية العاملي وبإطالق 

حوايل  ،جلنة األمن الغذائي العاملي باللغات الرمسية، باإلضــــافة إىل األملانية واإليطالية والربتغاليةذكرت جمموع املقاالت اليت 
هيئات ور حضــــلى ععدة ل إعالم وركزت وســــائ). الروســــية والصــــينية حمدودةربية و عالالرصــــد باللغات  اتقدر (مقالة  230
 .جنةواألربعني للّ  اخلامسةللدورة  وطنية

 
األربعني اخلامســـــــة و للدورة اجللســـــــات العامة إعداد التقارير يف املعهد الدويل للتنمية املســـــــتدامة غطت خدمات و  -39
ى ُنشــــــرت مقاالت عن الدورة اخلامســــــة واألربعني علو  .الرابطوملخص األســــــبوع متاحة على هذا يومية التقارير والجنة، للّ 

ظفني، يف حني نشــــــرت املو عالم للصــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي إلتني الداخلي اإلنرتنتيت شــــــبك
 .اإلنرتنتعلى موقعها على  ية عن الدورة اخلامسة واألربعنيإعالممقاالت منظمة األغذية والزراعة 

 
40-  

  

http://enb.iisd.org/food-security/cfs45/
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 الويب وإحصائياتاالجتماعية  اإلعالمط على وسائن للجنة األمن الغذائي العالمي و الدورة الخامسة واألربع
 

. تويرت يف روماعلى  اتراً متو  CFS45#الرمسي /تشـــــــــــرين األول كان الوســـــــــــم (اهلاشـــــــــــتاغ) أكتوبر 9يف يوم االثنني  -41
ماليني  6نوف على ما يشــــاهده و مســــامهاً،  1 463تغريدة من  5 900يف حوايل  الوســــمهذا وخالل األســــبوع، اســــتخدم 

 .شخص
 

كل منهم   ظل امســـــــــتخدمً  4 002 إلنرتنتها على ازار موقعخالل أســـــــــبوع الدورة اخلامســـــــــة واألربعني لّلجنة، و  -42
إيطاليا والواليات العشــــــــرة األوىل  نيملســــــــتخدمامواقع ت وكان. صــــــــفحة 2.5ار ز و ثانية  50دقيقتني واملوقع مدة تصــــــــفح ي

 .املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا وسويسرا واهلند وكندا والربازيل وإسبانيا
 

 التخضير/االستخدام الموّفر للورق
 

فّرت وُ باســــــــتثناء صــــــــباح يوم اجلمعة عندما  ،جداً  عند الطلب حمدوداً الوثائق كان عدد الطلبات يف مركز طباعة  -43
جاجات املياه ز وإحضــــار إقامات مراعية للبيئة اختيار إىل ن و املشــــاركوقد دعي  .مســــودة التقرير النهائينســــخ مطبوعة من 

اثات لثاين انبع توعوضــــــــ. مســــــــتدامةطعام فرصــــــــة اختيار قوائم نبية أعطيت ملنظمي األحداث اجلاالقابلة إلعادة امللء، و 
اتفاقية اليت أطلقتها  "منصــــة احلياد املناخي اآلن"ســــامهة يف املباملرتبطة بالدورة اخلامســــة واألربعني املكافئة  أكســــيد الكربون

 املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. األمم
 

 التي شارك فيها الرئيسالتوعية أنشطة 
 

شـــارك رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي يف ســـلســـلة من األحداث الرفيعة املســـتوى على مدار العام لزيادة الوعي  -44
لضوء على اجلهود ، وتسليط اتيةسياساال هاوثائقلرتويج و  أصحاب املصلحةها املتعدد لجنة األمن الغذائي العاملي ومنوذجل

 :ومشلت األحداث ما يلي. 2030سياق خطة اليت تبذهلا للتصدي لتحديات األمن الغذائي والتغذية يف 
 

تدام" "مؤمتر • ام هاوس يف لندن، اململكة املتحدة، يف تقد يف تشـــــــــــــــاعالذي  مســــــــــــــتقبل غذائي مســــــــــــــ
 ؛تشرين الثاين/نوفمرب

 ؛تشرين الثاين/روما، يف نوفمرب ، يفللمنظمة الدولية لقانون التنميةمنتدى الشراكة  •
ملعهد الدويل ا، الذي شــارك يف تنظيمه "التعجيل بالقضــاء على اجلوع وســوء التغذية"احلدث العاملي حول  •

 ؛تشرين الثاين/نوفمرببانكوك، يف لبحوث السياسات الغذائية ومنظمة األغذية والزراعة، يف 
 ؛كانون الثاين/يف برلني، أملانيا، يف يناير يف برلني، املؤمتر احلادي عشر لوزراء الزراعة •
حقيق تحويلي حنو نظم زراعية وغذائية مســتدامة لتالتغّري المســامهة يف : ةاإليكولوجيالزراعة "حول احلدث  •

  شباط؛/يف برن، سويسرا، يف فرباير" 2030خطة 
ـــــــ املؤمتر العاملي الثاين ل • تاريكا، يف يف سان خوسيه، كوس ،"الغذائية املستدامة واحد للنظم كوكب  برنامج" ـ

 ؛2019 شباط/فرباير
باالشــــــــرتاك مع مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، يف نُّظم حدث بشــــــــأن احلق يف الغذاء  •

 ؛شباط/فرباير، سويسرا، يف جنيف

https://www.gffa-berlin.de/en/programmuebersicht-gffa-2019/berliner-agrarministerkonferenz-2018-2/
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-food-system/2nd-global-conference-sustainable-food-systems-programme
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دن، اململكة يف لنالشــــــــــــــبكة العاملية لبنوك الطعام، الذي تنظمه  "ك الطعام العامليو بنمعهد قيادة "مؤمتر  •
 ؛آذار/املتحدة، يف مارس

، إســـــبانيا، يف يف بلباو،"عقد لتحســـــني حياة املزارعني األســـــريني: العاملي الســـــادس للزراعة األســـــرية املؤمتر" •
 ؛آذار/مارس

 ؛نيسان/ليف بروكسل، بلجيكا، يف أبري "والزراعة يف أوقات األزمات ألغذيةا"دث الرفيع املستوى حول احل •
ور االبتكار ، ملناقشــــــة دأيار /يف لكســــــمربغ، يف مايو العاملية للمزارعني،جلمعية العامة الســــــنوية للمنظمة ا •

 ؛الزراعي جبميع أشكاله
 29والزراعة يف روما يف  منظمة األغذية، يف مقر األســــــــــــــرية املتحدة للزراعةلعقد األمم اإلطالق العاملي  •

 ؛2019 أيار/مايو
يــة بــالعمليــة احلــال للنهوض ،يف مقر منظمــة األغــذيــة والزراعــة، يف رومــا ،"مســــــــــــــتقبــل الغــذاء"النــدوة حول  •

 ؛حزيران/والسياسات بشأن النظم الغذائية والتغذية يف يونيوتواؤم التساق 
 Global Dairyوهو مؤمتر ملدة يومني يف شيكاغو، الواليات املتحدة األمريكية، استضافته  ،"تغذية" حدث •

Platform ، لكوكب ودور األلبان يف تغذية املستهلكني يف املستقبالنظامنا الغذائي على أثر على ترّكز. 
 

 أنشطة التوعية األخرى للجنة األمن الغذائي العالمي
 

الذي توىل هذا املنصـــــــــــــب يف  للجنة األمن الغذائي العاملي، اجلديدألمني ا ،Christopher Hegadornحضـــــــــــــر  -44
، 2019 حزيران/يف ســــــــتوكهومل يف يونيو EAT Stockholm Food Forumمنتدى ســــــــتوكهومل للغذاء  ،2019 آذار/مارس

عمل جلنة األمن  ة حولحيث حتدث أيضــاً يف اجتماع مائدة مســتديرة رفيع املســتوى للســياســات نظمته احلكومة الســويدي
 .الغذائي العاملي يف جمال النظم الغذائية والتغذية

 
 فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذيةالتوعية بـ

 
 جلنة األمن الغذائي العامليضمن األثر 

 
، نة األمن الغذائي العامليوالسياسات يف جلالعلوم الرابطة بني بينية ، بوصفه الواجهة الفريق اخلرباء الرفيع املستوى -45
 اليةاالشــــتم :الرئيســـــيني، ومها هســـــاهم يف حتقيق هدفييهو و  .2009 عملية اإلصـــــالح اليت جرت عامحجر الزاوية يف هو 

 .وقاعدة األدلة
 

اخلرباء الرفيع فريق عمل  يفنخرطني بني اخلرباء املتواصـــل حوار مهي حصـــيلة  فريق اخلرباء الرفيع املســـتوىتقارير و  -46
للخربة اً جســر ل ي تشــكّ هو ، اســتعراض أقرانع أو خرباء ير االلجنة التوجيهية أو أعضــاء يف فرق املشــيف ، كأعضــاء املســتوى

نفســــــــه، اء فريق اخلرب عدا عن  ،ويشــــــــمل احلوار. جمموعة متنوعة من التخصــــــــصــــــــات العلميةعلى امتداد املهنية واإلقليمية 
 .وحةمفت مشاورات إلكرتونية ومؤمتراتمن خالل وذلك ، املعرفة من خمتلف أحناء العاملجمموعة واسعة من أصحاب 

  

https://www.ruralforum.org/en/vi-conference/presentation
https://www.donorplatform.org/event-agenda-2030/food-and-agriculture-in-times-of-crisis-high-level-event.html
http://www.wfo-oma.org/sito/wfo_news/navigating-towards-a-more-sustainable-future-for-all-the-farmers-route-has-been-set/
http://www.fao.org/family-farming-decade
http://www.fao.org/about/meetings/future-of-food/en/
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من املســـامهات،  تزايداً م تتلقى يف املتوســـط عدداً إذ ، تدرجيياَ  تكتســـب هذه املشـــاورات اإللكرتونية املفتوحة زمخاً و  -47
ســـياســـي من يف االهتمام العلمي والالتفاوت مســـتوى عدد املســـامهات ويعكس تباين . على النحو املبني يف الشـــكل أعاله

املختلفة  واضـيعملباأعضـاء جلنة األمن الغذائي العاملي واملشـاركني وطائفة أوسـع من أصـحاب املصـلحة يف مجيع أحناء العامل 
الشــراكات مثل من ئة، اشــوجتتذب القضــايا الن. فريق اخلرباء الرفيع املســتوىاختارهتا جلنة األمن الغذائي العاملي لتقارير  اليت

جدول  حتتل مرتبة عالية يف ســـــاخنةقضـــــايا ي جتتذبه ذال ذاكســـــامهات أقل من عدداً من امل، املتعددة أصـــــحاب املصـــــلحة
وقد . وغريها من االبتكارات ةاإليكولوجي الزراعةمثل ، من أو قضـــــايا مثرية للجدل ،مثل التغذية ، مناألعمال الســـــياســـــي

وغريها من االبتكارات اإليكولوجية الزراعة عن  14رقم  اإللكرتونية األخرية بشأن املسودة الصفر للتقريراجتذبت املشاورة 
صـــــــــفحة،  561جمموعها غطت يف فريدة  ةمســـــــــامه 141) 2018تشـــــــــرين الثاين /نوفمرب 19 -تشـــــــــرين األول /أكتوبر 4(

باألمن الغذائي  ليت يُنظر إليها على أ�ا وثيقة الصلةوتثري املواضيع ا. أكثر بكثري من أي مشاورات إلكرتونية سابقة وذلك
 مناقشات سامهات أكرب من املواضيع اليت أُغفلت عموماً يفعدداً من املمثل الثروة احليوانية والتنمية الزراعية، من والتغذية، 

 .مثل احلراجةكاألمن الغذائي والتغذية،  
 

قدرهتا ل حتتويها و كمية ونوعية املعلومات العلمية اليتلبتقارير فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى على نطاق واســـع ه نوّ يُ و  -48
 .وشاملة باألمن الغذائي والتغذية بطريقة واضحة ومتوازنة ةتعلقمعقدة قضايا ملغري املتخصصني عرض تحتلل و أن على 

 
، فحسب يإثراء املناقشات احلالية للجنة األمن الغذائي العامليف ال فعالة الرفيع املستوى اخلرباء مسامهة فريق وإّن  -49
ذائي العاملي يف غرســـالته إىل أصـــحاب املصـــلحة يف جلنة األمن الويف . يف اقرتاح جماالت عمل ممكنة يف املســـتقبلأيضـــاً بل 
ة خالل اجللســـــ"العديد من املشـــــاركني رحبوا" أكد رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي أن  ،2018 /تشـــــرين األولأكتوبر 31
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http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/MYPOW/1.CFS_MYPOW_Chairs_Letter.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/MYPOW/1.CFS_MYPOW_Chairs_Letter.pdf
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كأســـاس حلرجة والناشـــئة  ا القضـــاياعن فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى باملذكرة الثانية ل"جنة اخلامســـة واألربعني للّ للدورة العامة 
 ".برنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملييف املستقبلي للتباحث متني 

 
 األمن الغذائي العاملي جلنةخارج  ثراأل
 

ســـلع عامة ووثائق ك،  ســـهانف جلنة األمن الغذائي العامليتخطى يما  يف، متوفرة تقارير فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى -50
ن الغذائي والتغذية الرامية إىل تعزيز األمم واســرتاتيجياهتم خياراهتإلرشــاد صــانعي القرارات لمرجعية جلميع اجلهات الفاعلة و 

طلبات من تواصــل التو . من نشــرهاعدة بعد ســنوات  وال يزال االهتمام بالتقارير الســابقة قوياً . والنهوض بالتنمية املســتدامة
ت خمتلفة يف حاالض هلا عرو أو من التقارير خمتلف أنواع املؤســســات أو أصــحاب املصــلحة للحصــول على نســخ مطبوعة 

املشــاركة فيها على أو  ةلفخمتتنظيم أحداث إىل املشــاركة يف فريق اخلرباء الرفيع املســتوى  ُدعيكما   .على مســتويات خمتلفةو 
 ،الفريقبدعم من أمانة  ،لفريق اخلرباء الرفيع املســــــتوىوتســــــتعرض اللجنة التوجيهية . الدويل واإلقليمي والوطينيات املســــــتو 
 .، على أساس كل حالة على حدةالطلبات وجتيب عليها اسرتاتيجياً هذه 

 
ميع جبفريق اخلرباء الرفيع املســــتوى نســــخة مطبوعة من تقارير  3 540يف حاالت خمتلفة وّزعت ، 2018يف عام و  -51

توى اهتمام ســـــــعامة وعلى مات اللســـــــاجلتقارير املقدمة يف الويتوقف عدد النســـــــخ املوزعة على عدد . لغات األمم املتحدة
 .أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي باملواضيع املشمولة

 
 يف منظومة األمم املتحدةوخاصة  األثر على الصعيد العاملي،

 
وكما . مم املتحدةالدويل، وال ســــيما يف منظومة األســــتوى على املفريق اخلرباء الرفيع املســــتوى بعمل  التنويهيتزايد  -52

أحد اجلوانب الرئيســــــــــــــية فإن ، )2018 آب/أغســــــــــــــطس A/73/293، 2(العام لألمم املتحدة يف تقريره األخريأكد األمني 
ية ســياســات اقرتاح تعاريف وأدوات ومنهجيات ومســارات وتوصــيات"هو فريق اخلرباء الرفيع املســتوى للقيمة املضــافة لتقارير 

هو توفري لغة ى فريق اخلرباء الرفيع املستو وبعبارة أخرى، أحد أهم أدوار تقارير ". شات السياسيةاالنقتنظيم لعامة  مشرتكة
 .ش السياسيامشرتكة للنق

 
للدعوة ملســــــتوى افريق اخلرباء الرفيع تســــــتخدم منظمة األغذية والزراعة وغريها من وكاالت األمم املتحدة تقارير و  -53

اإلجراءات الرئيســية، الرســائل و رتويج ل، و عينةز قضــية مو لزيادة بر ثرية ك  يف أحيانٍ و ، بشــأ�القضــايا ودعم الســرد املؤســســي ل
 األدلة.تقارير مستقلة قائمة على بناء على 

 
 ثر يف اجملالني املعريف واألكادميياأل
 

فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــتوى آخذة بالنمو على حنو يف عمل ن و نخرطاملرفة شـــــــــــبكة العلماء وأصـــــــــــحاب املعإن  -54
 .السابقةفريق البسبب اجملموعة الواسعة من املواضيع اليت تغطيها منشورات  اً وتنوع اً حجممتواصل 

 

http://undocs.org/A/73/293
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جناح تزايد خالل  الدوائر األكادميية والعلمية منيف يته وجباذب بفريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوىميكن قياس الوعي و  -55
وهو ما دّل مع مرور الوقت ازدياد عدد مقدمي الطلبات وارتفاع مســــــــتوياهتم، فرق املشــــــــاريع، للدعوات املفتوحة للخرباء ا

 .أو اجلمعيات األكادمييةالعلمية مثل رؤساء املؤسسات  من
 

التوجيهية أو   كأعضــــــــاء يف اللجنة( فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوىمباشــــــــرة يف عمل نخرطني اخلرباء املإىل جانب و  -56
رات الذين يســــــــامهون يف املشــــــــاو  ةيع أصــــــــحاب املعرفميّكن مج، )خرباء اســــــــتعراض أقرانكع أو  ير افرق املشــــــــيف أعضــــــــاء ك

من  أيضــــــــــــــاً بل ألكادميية، ا ةاملعرفمن فقط  ليسثروة متنوعة يف مطبوعاته أن ُيدمج من اخلرباء اإللكرتونية املفتوحة فريق 
 .ليدية واخلربة التجريبية للممارسني على أرض الواقع على أساس فهمهم العميق للسياقات والظروف احملليةالتق ةاملعرف

 
 اإلقليمي والوطينستويني على املفريق اخلرباء الرفيع املستوى أثر 

 
ليت صــــدرت على اســــتخدام تقارير فريق اخلرباء ا بشــــكل منهجي فريق اخلرباء الرفيع املســــتوىيتّم إطالع أمانة ال  -57

جلت بضــعة أاألعضــاء اآلخرون. و أو ع ير اأو أعضــاء فرق املشــمن جانب فريق اخلرباء احلايل أو الســابق  مثلة مع ذلك، ســُ
 .اإلقليمي والوطينستويني على املفريق اخلرباء على عمل وأثر بالغة الداللة 

 
 ةاالستشاري المجموعةقوم بها تالتوعية التي 

 
والصــندوق الدويل للتنمية  من منظمة األغذية والزراعة 2019-2018للفرتة  ةاالســتشــاري اجملموعةتشــّكل أعضــاء  -58

مم املتحدة الدائمة جلنة األو الزراعية وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصــــــــحة العاملية واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء 
وآلية اجملتمع املدين والشــــــــعوب األصــــــــلية، وآلية القطاع اخلاص، واجلماعة االســــــــتشــــــــارية للبحوث الزراعية  ،املعنية بالتغذية

وقد بذل  ).صصخمعلى أساس مؤقت (الدولّية، والبنك الدويل، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، واملنظمة العاملية للمزارعني 
ياسات جلنة كبرية لتعزيز استخدام وتطبيق ونشر نواتج س  جهوداً تني خالل الفرتة ما بني الدور  ةاالستشاري اجملموعةأعضاء 

 .األمن الغذائي العاملي
 
طوط اخليف أحداث وطنية وإقليمية حول رصـــــد اســـــتخدام وتطبيق  ةاالســـــتشـــــاري اجملموعةشـــــارك أعضـــــاء  •

 ؛التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين
 ،)غابون(يف جملس وزراء الزراعة لوســط أفريقيا، الذي عقد يف ليربفيل  ةاالســتشــاري اجملموعةشــارك أعضــاء  •

لجنة ل يةســـــياســـــاتلانواتج الواجتمعوا مع احلكومات الوطنية واإلقليمية لغرب ووســـــط أفريقيا لرتويج تطبيق 
 األمن الغذائي العاملي؛ 

اإلطار االســـــرتاتيجي العاملي، مفاوضـــــات حول حتســـــني  نيســـــتخدمم، ةاالســـــتشـــــاري اجملموعةبدأ أعضـــــاء  •
 ظروف املعيشة والعمل للمزارعني يف سرياليون والنيجر والسنغال؛

اســُتخدمت التوصــيات الســياســاتية للجنة األمن الغذائي العاملي املتعلقة بربط أصــحاب احليازات الصــغرية  •
 اإلقليمية؛ باألسواق يف تطوير أساليب تشاركية جلمع بيانات عن األسواق

بأنشــــطة توعية تتعلق بالتوصــــيات الســــياســــاتية الصــــادرة عن جلنة األمن  ةاالســــتشــــاري اجملموعةقام أعضــــاء  •
الغذائي العاملي حول التنمية الزراعية املســـــتدامة والثروة احليوانية وبشـــــأن ربط أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية 
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اجتماعاً  ااراغواي وبوليفيا وبريو حضــــــــــرو جمتمعات رعوية من شــــــــــيلي واألرجنتني وبممثلي باألســــــــــواق بني 
 ؛)األرجنتني(إقليمياً يف بوينس آيرس 

ألمريكا عة األغذية والزرايف املؤمتر اإلقليمي اخلامس والثالثني ملنظمة  ،ةاالســـــتشـــــاري اجملموعةدعا أعضـــــاء  •
تج الســـــياســـــاتية ا، إىل زيادة اســـــتخدام وتطبيق النو الذي عقد يف جامايكا الكارييبالالتينية ومنطقة البحر 

 ؛الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي
خلطوط احلقات عمل إقليمية يف لبنان واألردن لرتويج استخدام وتطبيق  ةاالستشاري اجملموعةنظم أعضاء  •

التوجيهية الطوعية بشـــــأن احلوكمة املســـــؤولة حليازة األراضـــــي ومصـــــايد األمساك والغابات يف ســـــياق األمن 
لقات وشـــــارك يف ح .وإطار العمل بشـــــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدةالغذائي الوطين 

 ممثلون حكوميون من العراق واليمن وفلسطني وموريتانيا والسودان ولبنان واألردن؛هذه العمل 
النواتج الســــياســــاتية الصــــادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي لدعم  ةاالســــتشــــاري اجملموعةاســــتخدم أعضــــاء  •

عملية التفاوض املؤدية إىل اعتماد إعالن حقوق الفالحني وغريهم من الســــــكان الذين يعيشــــــون يف املناطق 
 الريفية؛

ة ر ، ضمن إطارهم االسرتاتيجي، دعم تطبيق النواتج السياساتية الصادةاالستشاري اجملموعةواصل أعضاء  •
إعداد مساق للتعلم اإللكرتوين على اإلنرتنت ) 1: (عن جلنة األمن الغذائي العاملي من خالل عدة أنشطة

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــــأن احلوكمة املســــــؤولة حليازة األراضــــــي ومصــــــايد األمساك والغابات يف  عن
حلقات عمل ) 2(ة واألغذية؛ مبادئ االســـتثمار الرشـــيد يف نظم الزراع عنســـياق األمن الغذائي الوطين و 

وضـــع ســـلســـلة من األدلة التقنية ) 3(للتوعية على املســـتويني اإلقليمي والقطري ومع الســـكان األصـــليني؛ 
 إطار العمل بشــأن األمن الغذائي والتغذية يف نمبادئ االســتثمار الرشــيد يف نظم الزراعة واألغذية وع نع

 ستخدامهما وتطبيقهما؛ال ظل األزمات املمتدة ووضع توجيهات أكثر تفصيالً 
إىل النواتج الســـــياســـــاتية الصـــــادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي يف  ةاالســـــتشـــــاري اجملموعةأشـــــار أعضـــــاء  •

 االجتماعات واحللقات الدراسية واملطبوعات ذات الصلة؛
بصورة أكثر نُظمية يف إدراج النواتج السياساتية الصادرة عن جلنة األمن  ةاالستشاري اجملموعةنظر أعضاء  •

 الغذائي العاملي يف وضع اسرتاتيجياهتم القطرية ويف حوارهم حول السياسات على الصعيد القطري؛
ببناء وعي موظفيهم بلجنة األمن الغذائي العاملي وآثارها على  ةاالســــــــــــــتشــــــــــــــاري اجملموعةقام أعضــــــــــــــاء  •

 طرية؛الق الربامج
إىل أجهزهتم الرئاســـــية عن مشـــــاركتهم يف جلنة حمّدثة معلومات ســـــنوية  ةاالســـــتشـــــاري اجملموعةقدم أعضـــــاء  •

 األمن الغذائي العاملي؛
اسُتخدمت اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات  •

يف عدة مشـــاريع للقروض يف شـــرق أفريقيا واجلنوب األفريقي و يف ســـياق األمن الغذائي الوطين يف تصـــميم 
 كها؛لّ متلحصول على األراضي واملياه والغابات ومصايد األمساك و ل اً جنوب آسيا، دعم

خنراط الاســــــــــــــُتخدم إطار العمل بشــــــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة كتوجيه مرجعي  •
اهلشة ويف األزمات املمتدة، مثًال يف سياق مبادرة املكتب اإلقليمي  يف الدول ةاالستشاري اجملموعةأعضاء 

 ألفريقيا للقدرة على الصمود يف الصومال والنيجر ومجهورية الكونغو الدميقراطية؛
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اسرتشدت مراجعة إجراءات التقييم االجتماعي والبيئي واملناخي اليت يستخدمها الصندوق الدويل للتنمية  •
 جمه لإلقراض مببادئ االستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية؛الزراعية يف مجيع برا

نشــــرت املنتجات والنواتج الســــياســــاتية الصــــادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي من خالل قنوات وســــائط  •
 التواصل االجتماعي املختلفة، مبا يف ذلك املواقع الشبكية واملدونات وتويرت ولينكدين؛

عروضــــاً يف مدارس ثانوية وجامعات حول جلنة  ةاالســــتشــــاري اجملموعةمن أعضــــاء قدم املندوبون الشــــباب  •
األمن الغذائي العاملي وشــجعوا أقرا�م وزمالئهم على إجياد ســبل إلدماج النواتج الســياســاتية الصــادرة عن 

 جلنة األمن الغذائي العاملي يف عملهم؛
ة بلجنة لعديد من احملافل، ما ســـاهم يف التوعيبتيســـري أنشـــطة توعية يف ا ةاالســـتشـــاري اجملموعةقام أعضـــاء  •

"تقييم نُظم  من خالل تنظيم أحـــداث جـــانبيـــة مثـــل حـــدثوذلـــك األمن الغـــذائي العـــاملي خـــارج رومـــا، 
األغذية من أجل تغذية أفضــــــــــــــل: حنو إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي" يف 

 وسوء التغذية يف بانكوك، تايلند.مؤمتر التعجيل بالقضاء على اجلوع 
ة املذكرة الثانية لفريق اخلرباء الرفيع املســـتوى بشـــأن القضـــايا احلرج ةاالســـتشـــاري اجملموعةاســـتخدم أعضـــاء  •

أعضـاء ف كثّ جدول أعمال السـنوات املقبلة؛ كما  صـوغ املناقشـات حول القضـايا الناشـئة لإلثراء والناشـئة 
هليئات ذات الصــلة وأصــحاب املصــلحة يف جمال األمن الغذائي والتغذية التعاون مع ا ةاالســتشــاري اجملموعة

ووزعوا النواتج الســــياســــاتية الصــــادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي وغريها من الوثائق من خالل نشــــرات 
ق النواتج على ترويج اســــــتخدام وتطبي ةاالســــــتشــــــاري اجملموعةويعمل أعضــــــاء  إخبارية وتنبيهات إلكرتونية؛

 اساتية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي من خالل أعضائهم؛السي
إلكرتوين  مســـاق تعلممن جلنة األمن الغذائي العاملي يف وحدة تدريبية  ةاالســـتشـــاري اجملموعةأدرج أعضـــاء  •

 .حول "عقد العمل من أجل التغذية"
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 تتبع قرارات وتوصيات لجنة األمن الغذائي العالمي -اثالثً 
 

 .من التقرير النهائي للدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي مقتبسةالقرارات التالية  -59
 

ات نحو برنامج عمل متعدد السنو  -المسائل الحرجة والناشئة في مجالي األمن الغذائي والتغذية  -ا خامسً 
 2023-2020استراتيجي للفترة 

ير لحق باء بتقر متاشـــــــــــياً مع اإلرشـــــــــــادات املدرجة يف امل
ن األمن الغذائي العاملي، أوصــــــــــــــت بأ جلنةتنفيذ تقييم 

يقوم مكتب اللجنة، بالتعاون مع اجملموعة االســـتشـــارية 
وبـدعم من أصــــــــــــــحـاب املصــــــــــــــلحـة املعنيني يف اللجنـة 
ومبشــــــــــاركتهم، بإعداد برنامج العمل املتعدد الســــــــــنوات 

 2023-2020للجنـــــة األمن الغـــــذائي العـــــاملي للفرتة 
عرضــه على اللجنة يف دورهتا الســادســة واألربعني للنظر ل

 فيه واملصادقة عليه؛ 
 

من التقرير النهــائي للــدورة اخلــامســـــــــــــــة  )ب(19الفقرة 
 واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 

ُوضـــــــــــــع برنـامج العمـل املتعـدد الســـــــــــــنوات للجنـة األمن 
على أســـــــــــــــــاس  2023-2020الغــــذائي العــــاملي للفرتة 

ــــذ التقالتوجيهــــات  ــــاء بتقرير تنفي ييم الواردة يف امللحق ب
برنامج العمل املتعدد الســـــــــــنوات وعملية بشـــــــــــأن هيكل 

  اجلديد.

اء من فريق اخلرب جلنــــة األمن الغــــذائي العــــاملي طلبــــت 
الرفيع املســــــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية إجراء 

 ةدراســـــة بعنوان "األمن الغذائي والتغذية: وضـــــع ســـــردي
وعرضــــــها حبلول الفصــــــل األول من " 2030 جتاه ةعاملي
بناء على االقرتاح الوارد يف القســـــــم  ، وذلك2020عام 

 . CFS 2018/45/4الثالث من الوثيقة 
 

من التقرير النهـــائي للـــدورة اخلـــامســــــــــــــــة  )ج(19الفقرة 
 واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

ـــــب  ـــــذ طل ـــــة هـــــذا، أطلق فريق اخلرباء الرفيع اللتنفي لجن
املســــتوى مشــــاورة إلكرتونية مفتوحة جلمع آراء وتعليقات 

 52 وردتد وق. حول نطاق التقرير ولبناته األســـــــــاســـــــــية
 . مسامهة

وبناء على ذلك، وضــــــــــــــعت اللجنة التوجيهية اخلطوط 
العريضــــــــــــــة للتقرير خالل اجتماعها يف أبريل/نيســــــــــــــان 

 .يف كانبريا، أسرتاليا 2019

زيــــد من اخلطوات بــــدءًا من يوليو/متوز املتوقع اختــــاذ يو 
 .فصاعداً  2019

 لتوجيهات المتعلقة بسياسات النظم الغذائية والتغذيةالمرجعية لختصاصات اال(أ) إقرار  اسادسً 
إدراكــًا منهــا لعــدم توفر األموال الكــافيــة حــاليــاً، دعــت 

وأصــــــــــــــحــاب  هــاأعضـــــــــــــــاءجلنــة األمن الغــذائي العــاملي 
املصــــــــــــــلحة فيها إىل توفري املوارد املالية الكافية مبا ميّكن 

قـــدمـــت مجهوريـــة أملـــانيـــا االحتـــاديـــة املوارد املـــاليـــة الالزمـــة 
فر صـــــــــــاللتنظيم املشـــــــــــاورات اإلقليمية وترمجة املســـــــــــودة 

للخطوط التوجيهيــــة الطوعيــــة بشــــــــــــــــأن النظم الغــــذائيــــة 
 .والتغذية
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الســــــــياســــــــات وضــــــــمان تنفيذ   مواءمة من تطبيق عملية
 األنشطة املخطط هلا ضمن حدود املوارد املتاحة؛ كافة 

 
من التقرير النهـــائي للـــدورة اخلـــامســــــــــــــــة  )ه(21الفقرة 

 واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

ـــــت  ـــــة األمن الغـــــذائي العـــــاملي طلب عرض اخلطوط جلن
صــادق عليها تالتوجيهية بشــأن النظم الغذائية والتغذية ل

 .2020اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني يف عام 

 
من التقرير النهـــائي للـــدورة اخلـــامســــــــــــــــة  )و(21الفقرة 

  واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

 خطوات العملية املتوخاة يف اجلدول الزمينكافة اتبعت  
 عياً إىلســـاملعتمدة عية املرج املعروض يف االختصـــاصـــات

عة ية الطوعية يف الدورة الســــــــــــــابتقدمي اخلطوط التوجيه
 .2020تشرين األول /جنة يف أكتوبرواألربعني للّ 

 المساهمات في المنتدى السياسي الرفيع المستوى: 2030ا(ب) لجنة األمن الغذائي العالمي وخطة سادسً 

 عرض مشـــــــــروع نصجلنة األمن الغذائي العاملي طلبت 
على الدورة الســــــادســــــة واألربعني  2020املســــــامهة لعام 

للجنــــــة األمن الغــــــذائي العــــــاملي، يف أعقــــــاب عمليــــــة 
جتماعني اما ال يزيد على ميّسرة تتضمن عقد  اشتمالية

مفتوحني مع االســــــــــــتفادة من إمكان عقد مشــــــــــــاورات 
 إلكرتونية؛ 

 
من التقرير النهـــائي للـــدورة اخلـــامســــــــــــــــة  )و(23الفقرة 

  واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

جيري حاليا اســـــتعراض نســـــق املنتدى الســـــياســـــي الرفيع 
 .ومــا بعــده وجوانبــه التنظيميــة 2020املســــــــــــــتوى لعــام 

توقع اختاذ قرار يف الدورة الرابعة والســـــــــــــبعني للجمعية وي
 .2019أيلول /العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب

 أفضل الممارسات ل وتبادا(ج) تشجيع المساءلة سادسً 
اإلشـــــراف على التحضـــــري لألحداث املواضـــــيعية العاملية 

 جلسات عامة مرة كل سنتني؛يف اليت ستعقد 
 

من التقرير النهــائي للــدورة اخلــامســـــــــــــــة  )ب(25الفقرة 
 واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

ة ل الدورة السابعسُيعقد حدث مواضيعي عاملي خال
واألربـــعـــني لـــلـــجـــنـــــــة األمـــن الـــغـــــــذائـــي الـــعـــــــاملـــي يف 

ات اخلرب تقييم و لتبادل  2020 /تشــــــرين األول/أكتوبر
املتعلقــــة بــــاســــــــــــــتخــــدام وتطبيق إطــــار العمــــل لألمن 

  الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة
 

اإلشـــــــــراف على التحضـــــــــري لألحداث اهلادفة إىل تعزيز 
متابعتها جنة و األخرى للّ السـياسـاتية التوصـيات خذ باأل

وفقاً  لقرار املكتب، ســـــــُيعقد خالل الدورة الســـــــادســـــــة 
حـــــدث أول واألربعني للجنـــــة األمن الغـــــذائي العـــــاملي 
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التجارب واملمارســــــــــات اجليدة تبادل واســــــــــتعراضــــــــــها و 
، افةك  املتصـــــلة باســـــتخدامها وتطبيقها على املســـــتويات

 من خالل عملية إعداد برنامج العمل املتعدد السنوات؛

 
من التقرير النهــائي للــدورة اخلــامســـــــــــــــة  )ب(25الفقرة 

 واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

لرصد استخدام وتطبيق ثالث جمموعات من التوصيات 
 .ملياالسياساتية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي الع

 

اإلشــراف على التحضــري للحدث الذي ســيعقد يف عام 
اساتية لسياتوصيات ال، رهناً بتوافر املوارد، لرصد 2019

) االســـــــــــــتثمار يف زراعة أصـــــــــــــحاب 1جنة بشـــــــــــــأن (للّ 
) ربط أصحاب احليازات الصغرية 2احليازات الصغرية؛ (

) التنمية الزراعية املســــــتدامة مبا يف ذلك 3باألســــــواق؛ (
يوانيـة، خالل الـدورة الســـــــــــــــادســـــــــــــــة واألربعني الثروة احل

  .جنةللّ 

 

من التقرير النهــائي للــدورة اخلــامســـــــــــــــة  )ب(25الفقرة 
 واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

ســــــيعقد خالل الدورة الســــــادســــــة واألربعني للجنة األمن 
اخلربات بشــــــــــــــأن حدث رصــــــــــــــد لتبادل الغذائي العاملي 

الثالث التــــــاليــــــة من اســـــــــــــتخــــــدام وتطبيق اجملموعــــــات 
التوصـــيات الســـياســـاتية الصـــادرة عن جلنة األمن الغذائي 

 :العاملي
 

االســـــــتثمار يف الزراعة القائمة على أصـــــــحاب احليازات 
 الصغرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؛

 ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق؛

تحقيق األمن الغــــذائي لالتنميــــة الزراعيــــة املســــــــــــــتــــدامــــة 
  والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانية؟

 ا حدث مواضيعي عالمي عن الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاءسابعً 
على ضــــــــــــــرورة أن جلنــة األمن الغــذائي العــاملي وافقــت 

 باملزيدالرامي إىل القيام عملها  2018تواصـــــــــــل يف عام 
ســـتكشـــايف من خالل تنظيم حدثني اثنني االعمل من ال

رة خالل الــــدو يتم لكي  تنيمــــا بني الــــدور  خالل فرتة
ى إىل حتديد جدو التوصـــــــــل اخلامســـــــــة واألربعني للجنة 

للحكومات  السياسات دعماً مواءمة العمل اهلادف إىل 
وغريها من أصــــحاب املصــــلحة على الصــــعيدين الوطين 

يـاق ســــــــــــــواحمللي يف معـاجلـة األمن الغـذائي والتغـذيـة يف 
مبّني يف  ، كما هوريةاملتغ احلضـــــــــــرية-الديناميات الريفية

من برنـــــامج عمـــــل اللجنـــــة املتعـــــدد  27-19الفقرات 
 . 2019-2018السنوات للفرتة 

 
من التقرير النهـــائي للـــدورة اخلـــامســــــــــــــــة  )ه(28الفقرة 

  واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

يف الدورة الســــــــادســــــــة واألربعني للجنة ســــــــيتناول النقاش 
هتمــــا عقــــدنتــــائج حــــدثني اثنني األمن الغــــذائي العــــاملي 

بشــــــــــــــــــــأن  تــنيلــلــجــنـــــــة خــالل الــفــرتة مـــــــا بــني الـــــــدور ا
ع احلضــــــــري والتحول الريفي على  "تأثريات ألمن االتوســــــــّ

 خنراطافئات الدخل الدنيا" و"تشـجيع ل ةالغذائي والتغذي
تداد على اموعمالة الشــــــباب والنســــــاء يف النظم الغذائية 

 ."ةاحلضري-ةالريفي السلسلة
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األمن حســـين وتالخبراء الرفيع المســـتوى بشـــأن الشـــراكات المتعددة أصـــحاب المصـــلحة لتمويل تقرير فريق 
 2030الغذائي والتغذية في إطار خطة 

رمسية التقرير جبميع اللغات ال فريو تأبدت أســـــــــــــفها لعدم 
وطلبــــت إىل أمــــانــــة جلنــــة األمن الغــــذائي العــــاملي اختــــاذ 
خطوات إضــــــــــــــــافيــــة لتوفري مزيــــد من التمويــــل ألغراض 

 ؛الرتمجة
 

من التقرير النهــائي للــدورة اخلــامســـــــــــــــة  )ب(29الفقرة 
  واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

اء الرفيع تقرير فريق اخلرب  توفريخصـــص التمويل لضـــمان 
املستوى للدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي 
العاملي جبميع اللغات قبل ســــــــــــــتة أســــــــــــــابيع من انعقاد 

 .الدورة

اقرتحت اســــــــــتخدام تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــتوى 
هذا، مبا يف ذلك االســــــــتبيان املرفق به، كمنطلق لعملية 

ـــابعـــة ترّكز على املعـــ ـــادل ارف و مت الـــدروس بشــــــــــــــــأن تب
بني أصحاب املصلحة املتعددين على  ما يفالشراكات 

نطاقات خمتلفة وطلبت من املكتب حتديد تفاصــــــــــــــيل 
 .هذه العملية

 
من التقرير النهـــائي للـــدورة اخلـــامســــــــــــــــة  )ج(29الفقرة 

  واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

جزء من عملية املتابعة بشــــــــــأن الشــــــــــراكة الفعالة بني ك
أصـــــــحاب املصـــــــلحة املتعددين، ســـــــتعقد خالل الدورة 

. ياألمن الغذائي العاملللجنة جلسة السادسة واألربعني 
املعرفة والدروس بشـــــــــأن تبادل ة على لســـــــــوســـــــــرتكز اجل

بني أصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة  ما يفالشـــــــــــــراكات الفّعالة 
املي، طين واإلقليمي والعالو  ياتاملتعددين على املســــــــــــتو 

 .ىو استناداً  إىل توصيات تقرير فريق اخلرباء الرفيع املست

 
 الميزانية وحشد الموارد -ارابعً 

 
وتبلغ  .اأمريكيً  ادوالرً  2 153 697بلغت النفقات اإلمجالية ألنشــــــطة جلنة األمن الغذائي العاملي ، 2018يف عام  -60

 مـــــا يقـــــدر  2019املتطلبـــــات اإلمجـــــاليـــــة لتمويـــــل العنـــــاصــــــــــــــر الثالثـــــة مليزانيـــــة جلنـــــة األمن الغـــــذائي العـــــاملي يف عـــــام 
 تشمل: اأمريكيً  ادوالرً  4 303 357 بـ
 

ألمـانـة جلنـة األمن الغـذائي العـاملي واجللســــــــــــــات العـامـة ومســــــــــــــارات العمـل  اأمريكيًـ  ادوالرً  2 798 349 •
 املواضيعي؛

 ؛لفريق اخلرباء الرفيع املستوى ةأمريكي اتدوالر  699 108 •
 .دوالر أمريكي آللية اجملتمع املدين 805 900 •

 
 أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي

 
دوالر أمريكي، إىل جانب مسامهات إضافية من االحتاد  2 025 000سامهات املنظمات اليت مقرها روما ملتوقع ي -61

  .2019جمتمعة النفقات املتوقعة لعام أن تغطي  ،األورويب وأملانيا وسويسرا
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62- 

  2018 التمويل
 فعلي

2019  
 متوقع 

الوكاالت اليت مقرها روما (منظمة األغذية والزراعة 
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، 

 دوالر أمريكي من كل منها) 675 000
000 025 2 000 025 2 

 300 000  األورويباالحتاد 
MUL 175 989  )351 979يف املائة من  50مؤكد ) ((سويسرا 
 555 000  أملانيا

 3 055 989 2 025 000 إجمالي التمويل
 

  2018 النفقات
 فعلي

2019  
 متوقع 

 1 588 349 1 574 605 املوظفون
 30 000 30 034 أنشطة التوعية اليت يقوم هبا الرئيس

 555 000 422 186 اجللسات العامة
 75 000 56 329 االتصال والتقارير

 80 000 74 561 مصروفات التشغيل العامة
 180 000 109 125 الرتمجة الفورية

 150 000 157 427 الطباعة/الرتمجة التحريرية
 70 000 27 744 اخلرباء واملتحدثون : السفر

 625 000 126 872 مسارات العمل
 0 9 830 التقييم

تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى عن الشــــــــــــــراكــات بني 
 0 98 039 أصحاب املصلحة املتعددين 

 لزراعــــــة لعمليــــــة متــــــابعــــــة فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى 
 0 0 )2020(إليكولوجية ا

 متابعة فريق اخلرباء الرفيع املستوى للشراكات بني أصحاب
 0 0 املصلحة املتعددين 

 5 000 0 د السنواتبرنامج العمل املتعد
 555 000 811 التغذية

 20 000 1 253 توى املنتدى السياسي الرفيع املس/أهداف التنمية املستدامة
 20 000 295 أصحاب احليازات الصغرية/الرصد

 25 000 16 644 لتوّسع احلضري والتحول الريفيا
 2 798 349 2 153 697 إجمالي النفقات
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 المستوىفريق الخبراء الرفيع 

 التمويل
2018  
 فعلي

2019  
  متوقع

 738 161 - االحتاد األورويب

 40 000 111 419 فرنسا

 11 400 12 422 موناكو

 3 413 - سلوفاكيا

 250 000 270,000 وزارة اخلارجية -سويسرا 

 1 042 974 393 841 إجمالي التمويل
 

  2018 النفقات
 فعلي

2019  
 متوقع 

 11 000 14 010 اإللكرتونيةاملشاورات 

 90 000 123 154 دعم فرق املشاريع
 20 000 15 495 طباعة التقارير
 140 000 74 847 ترمجة التقارير

ي جلنة األمن الغذائي العامليف شــــــــــــــاركة املإطالق التقارير، 
 35 000 25 673 وأنشطة التوعية

 125 000 112 279 اجتماعات اللجنة التوجيهية
 20 000 13 677 التشغيل الثانوية األخرىنفقات 

 80 000 80 667 موظفو األمانة من فئة اخلدمات العامة
 80 000 56 504 الدعم الرباجمي للموظفني الفنيني

 - - مسؤول االتصال العلمي
 مسامهة عينية  مسامهة عينية  كبري املستشارين الفنيني

 مسامهة عينية  مسامهة عينية   رفيع املستوىالمنسق فريق اخلرباء 
 - - تكاليف التقييم

 17 680 19 869 العملية احملسنة السرتداد التكاليف 
 80 428 69 703 يعر اتكاليف خدمة املش

 699 108 605 878 إجمالي النفقات
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 آلية المجتمع المدني
 

مية (منظمة ومنظمات غري حكو سويسرا األورويب و مسامهات من االحتاد وردت آلية اجملتمع املدين، ما يتعلق ب يف -63
ا وأملانيا ومن بني املاحنني اإلضـــــافيني احملتملني إيطالي .)أوكســـــفام للتضـــــامن، شـــــبكة املعلومات والعمل بشـــــأن أولوية الغذاء

  ".لعامللاخلبز "معهد و
 

 النفقات
2018  
 فعلي

2019  
 متوقع 

األمن  للجنةاملشــاركة يف اجتماعات اجملموعة االســتشــارية 
 الغذائي العاملي

58,431 91,662 

ين التابعة آللية اجملتمع املد جمموعات العمل الســــــــــياســــــــــايت
 165,339 162,320 نيدورتالبني  واملشاركة يف أنشطة اللجنة ما

 151,731 91,180 دعم رصد وتنفيذ نواتج جلنة األمن الغذائي العاملي
ملنتــدى ا ،املــديننــة التنســــــــــــــيق الســــــــــــــنويــة آلليــة اجملتمع جل

 واملشاركة يف اجللسة العامة
157,568 168,238 

 161,836 161,352 األمانة
 17,907 3,358 املساءلة والرصد والتكاليف األخرى

 49,187 32,371 الرسوم اإلدارية
 805,900 666,580 النفقات إجمالي

 
يكي باليورو وجرى حتويلها إىل الدوالر األمر وردت أقد كانت در اإلشـــــــــــــارة إىل أّن األرقام اخلاصـــــــــــــة بآلية اجملتمع املدين  جت

ل بــــــــــــــــــ ، يرجى االتصـــاآلية اجملتمع املدينملزيد من املعلومات عن ميزانية  دوالر أمريكي. 1.1192 =يورو  1 مبعدل صـــرف
cso4cfs@gmail.com 

 
 آلية القطاع الخاص

 
 النفقات

2018  
 فعلي

2019  
  متوقع

 141,450 172,582 ألمانة لاألساسية كلفة ال
 115,200 78,000 وضع السياسات

 36,000 78,596 األحداث وأنشطة التوعية
 292,650 329,178 إجمالي النفقات

 
املوقع  وزيارة robynne@emergingag.com ـــــــــــــــــــــــــملزيد من املعلومات عن ميزانية آلية القطاع اخلاص، يرجى االتصـــــــــــال ب

www.agrifood.net 
 

mailto:cso4cfs@gmail.com
mailto:robynne@emergingag.com
http://www.agrifood.net/
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