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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 واألربعونبعة الدورة السا

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 20211 باطش/فرباير 8-11

ديث حت -2023-2020بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 
 قراراتمشاريع مع  – القسم املتجدد

 
 املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها

 
 :إّن اللجنة

"بر�مج العمل املتعدد الســـــــــــــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي  بعنوان CFS 2021/47/4 تصـــــــــــــادق على الوثيقة )أ(
 Thanawat Tiensin حتديث القســـــم املتجدد، ومشـــــاريع القرارات"، كما عرضـــــه الســـــّيد -2023-2020للفرتة 

 رئيس جلنة األمن الغذائي؛

سيكون مرهوً� بتوافر القدر  2023-2020وأشارت إىل أّن التنفيذ الكامل لرب�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة  )ب(
ا ملــا جــاء يف الوثيقــةالكــايف من املوارد املــاليــة والبشـــــــــــــــريــة مع مراعــا  CFS ة وجود عــبء عمــل ميكن إدارتــه طبقــً

 ؛2018/45/3

وتشــــّجع بشــــّدة الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما على احرتام موافقتها الشــــفوية على تقاســــم تكاليف  )ج(
لعينية، كرمز ميزانية أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي بصـــــــــــورة متســـــــــــاوية، إما من خالل املســـــــــــامهات النقدية أو ا

 .للملكية املشرتكة وااللتزام املشرتك جتاه اللجنة عن طريق التعاون الفعال بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

وتطلب من الرئيس واألمانة، متاشـــــــًيا مع اســـــــرتاتيجّييت اللجنة لتعبئة املوارد والتواصـــــــل، ملواصـــــــلة جهودمها هبدف  )د(
ها، مبا يف ذلك من خالل التواصــل مع الدول األعضــاء يف اللجنة واملؤســســات توســيع قاعدة متويل اللجنة وتنويع

 اخلاصة والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية.

                                        
 .2020ول كتوبر/تشرين األأ 16إىل  12كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من   1
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 2املتجدد")" القسماألنشطة وتقدير التكاليف ( -أّوًال 

 
 مسارات العمل املواضيعية -ألف

 
 2030األمن الغذائي والتغذية: بناء سردية عاملية جتاه  1-1-1النشاط 

 
 عملية:ال
 
له يف الدورة الســــــــــابعة  مشويلتباحث صــــــــــدار تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــتوى، ســــــــــيحدد مقرر لتوجيه إعقب  -1

 واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي.
 
رفق ابلتقرير النهائي للدورة الســـابعة املة وســـتســـّجل اســـتنتاجاهتا يف ملخص الرئيس ســـتكون اجللســـة العامة تطلعيّ  -2

 جنة.واألربعني للّ 
 
الشــــــــــــمويل التباحث إذ أن موارد إضــــــــــــافية من خارج امليزانية هلذا النشــــــــــــاط،  أن تكون هناك حاجة إىلال يُتوقع  -3

 يف اجللسة العامة، اليت تغطي امليزانية األساسية تكاليفها.سيجري 
 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -4

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )دوالر أمريكي(

 اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

األمن الغذائي والتغذية: بناء 
 2030سردية عاملية جتاه 

الدورة السابعة يف مشويل حث تبا
واألربعني للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

مدرج يف امليزانية  0
من  األساسية ألنه

 عامةاللسة أنشطة اجل
 

  

                                        
 مع أحكــــام امللحق ابء من تقرير جلنــــة األمن الغــــذائي العــــاملي عن تنفيــــذ بنيــــة وعمليــــة بر�مج العمــــل املتعــــدد الســــــــــــــنوات اجلــــديــــدتني  اشــــــــــــــيًــــ امتــــ  2
)CFS 2018/45/3 ســيعد املكتب، ابلتشــاور مع الفريق االســتشــاري، حتديثات ســنوية للقســم : واألربعني، الذي صــادقت عليه اللجنة يف دورهتا اخلامســة

ويهدف ذلك إىل عكس . املتجدد من بر�مج العمل املتعدد السنوات وستقدم إىل االجتماع العام معلومات مستكملة سنوية للنظر فيها واملصادقة عليها
واســتعراض تنفيذ بر�مج العمل املتعدد الســنوات. وســتجري التحديثات مع مراعاة املوارد واآلاثر على  قرارات اجللســة العامة والنظر يف التعديالت املمكنة

 عبء العمل املرتتبة عليها.
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 مواضيعية عن مجع البيا�ت وحتليلها وخفض أوجه الالمساواة يف األمن الغذائي والتغذية أحداث 2-1-1النشاط 

 :العملية
 
إبشـــــــــــــــراف املكتب مع مدخالت من  )نياحلدث هذينهذا احلدث (ســـــــــــــــتنظم أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي  -5

جنة كي تســــبق إعداد تقارير فريق واألربعني للّ  والتاســــعةعقد بني الدورتني الســــادســــة واألربعني وســــتُ . اجملموعة االســــتشــــارية
 .نتائجها يف ملخص الرئيس سّجلوستُ . املستوىاخلرباء الرفيع 

 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -6

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )دوالر أمريكي(

 اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

خفض مجع البيا�ت وحتليلها و 
ألمن يف االالمساواة أوجه 

  الغذائي والتغذية

 *x 2( 50,000( 25,000 املواضيعية حداثاأل
استضافة رهًنا إبمكانية *

حبضور املشاركني  احلدثني
 يأو بشكل افرتاض فعليال

 

 نظم األغذية والتغذية 1-1-2النشاط 

 :العملية
 
مفتوحة جلميع  تشــــــــــــاورية مشوليةســــــــــــتنجم اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــــــــــأن النظم الغذائية والتغذية عن عملية  -7

أصـــــــــــــــحاب املصـــــــــــــــلحة املعنيني واملهتمني من خالل اجتماعات جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــــــــــوية حول األمن الغذائي 
 ومشاورات إلكرتونية ومشاورات إقليمية.

 
صــــــادق عليها تنظر فيها وتللخطوط التوجيهية الطوعية بشــــــأن النظم الغذائية والتغذية لة ســــــتقدم الصــــــيغة النهائي -8

 اجللسة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا السابعة واألربعني.
 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -9

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )دوالر أمريكي(

  اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

مفاوضات جمموعة /مشاورات والتغذيةاألغذية نظم 
 العمل املفتوحة العضوية

100,000 
 

000,1003 

 

                                        
 .2019-2018التكاليف اإلضافية من خارج امليزانية ملسار العمل هذا حمتسبة يف بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة   3
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 النُـُهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النُـُهج االبتكارية  2-1-2النشاط 

 :العملية
 

، وحتديد مقرر من بني أعضــــاء 2019يف يوليو/متوز  التابع للجنة املســــتوىالرفيع عقب إصــــدار تقرير فريق اخلرباء  -10
خالل اجللســـــة العامة يف الدورة الســـــادســـــة واألربعني للجنة، ســـــتجري اللجنة عملية تباحث الو  ،جلنة األمن الغذائي العاملي

جلســة عامة تعرض على اللجنة يف  يُتوصــل إليها ابلتفاوض لكي يةلســياســات تؤدي إىل وضــع توصــيات ســياســاتمواءمة ل
 .عليها ةصادقلمل واألربعني الثامنةدورهتا خاصة خالل 

 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -11

دوالر (تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )أمريكي

  اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

النُـُهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من 
 االبتكاريةالنُـُهج 

ترمجة : التكاليف املرتبطة بعملية التفاوض
 شفوية لالجتماعات وترمجة الواثئق

100,000 100,000 

 

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية 3-1-2النشاط 

 :العملية
 

تتمثل مهمتها األوىل اليت ســــــــــتبدأ جلنة األمن الغذائي العاملي العملية إبنشــــــــــاء جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــــوية  -12
جنة األمن الغذائي العاملي وغريها من الواثئق املرجعية إلرشــــــــــــاد وضــــــــــــع للاحلالية الســــــــــــياســــــــــــاتية ســــــــــــتعراض التوجيهات اب

كن معاجلتها على أفضـــل متاليت أمهية ألولوية للقضـــا� األكثر ااالختصـــاصـــات املرجعية وســـتعطي . املرجعية االختصـــاصـــات
 .وجه يف الصيغة النهائية للخطوط التوجيهية الطوعية يف سياق جلنة األمن الغذائي العاملي واألمن الغذائي والتغذية

 
فق عليها ، ســتضــع جمموعة العمل املفتوحة العضــوية توجيهات ســياســاتية تتاملرجعية عقب اعتماد االختصــاصــات -13

 .اآلراءيف إىل توافق تقوم على التوصل  مشوليةمن خالل عملية 
 

فرق اخلرباء ومشــاورات إقليمية تشــمل مجيع لتســتفيد العملية من تنظيم مشــاورات إلكرتونية واجتماعات وف ســو  -14
 .أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي

 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -15

دوالر (تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )أمريكي

  اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف 
  سياق األمن الغذائي والتغذية

 ترمجة واثئق املعلومات األساسية
 

30,000  

عملية ترمجة للواثئق و ترمجة شفوية  
 التفاوض 

90,000  
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 اخلرباءاجتماع  

 
60,000* 

أقل يف حال عقد *
 االجتماع بشكل افرتاضي

 

 اإللكرتونية املشاورات 
 

20,000  

املشاورات اإلقليمية ألصحاب املصلحة  
 املتعددين

500,000* 
رهًنا إبمكانية عقد 

املشاورات حبضور املشاركني 
  الفعلي

 

   700,000 

 

 الشباب وتوظيفهم يف نظم الزراعة واألغذيةاخنراط تعزيز  4-1-2النشاط 

 :العملية
 

ضمن مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي واجملموعة االستشارية حول ضمون يف املستبدأ العملية مبناقشة مكّرسة و  -16
وســـُيشـــّجع أعضـــاء . ةابألمن الغذائي والتغذياملتعلقة بصـــورة جمدية يف صـــنع الســـياســـات  واأن يشـــاركللشـــباب كيف ميكن 

 .وخرباهتم وجهات نظرهم وتشاطرإىل تقدمي مدخالت  يةالشباب أوساطهماجملموعة االستشارية على دعوة ممثلي 
 

، وحتديد مقرر من بني أعضــاء جلنة األمن الغذائي 2021عام  عقب إصــدار تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســتوى يف -17
للجنة، ســــــتجري اللجنة عملية مواءمة للســــــياســــــات واألربعني  التاســــــعةتباحث خالل اجللســــــة العامة يف الدورة الالعاملي، و 

 .للمصادقة عليها اخلمسنيتؤدي إىل وضع توصيات سياساتية تعرض على اللجنة يف دورهتا 
 

 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -18

دوالر (تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )أمريكي

  اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

تعزيز مشاركة الشباب وتوظيفهم يف 
 األغذيةالزراعة و نظم 

الرتمجة الشفوية : التكاليف املرتبطة بعملية التفاوض
 لالجتماعات وترمجة الواثئق

100,000 100,000 
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 أدوات مجع البيا�ت وحتليلها 5-1-2النشاط 

 :العملية
 

، وحتديد مقرر من بني أعضــاء جلنة األمن الغذائي 2022عقب إصــدار تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســتوى يف عام  -19
للجنة، ســــتجري اللجنة عملية مواءمة للســــياســــات تؤدي إىل  اخلمســــنيتباحث خالل اجللســــة العامة يف الدورة الالعاملي، و 

 .للمصادقة عليهااخلمسني و  اديةاحل وضع توصيات سياساتية تعرض على اللجنة يف دورهتا
 

 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -20

دوالر (تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )أمريكي

  اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

الرتمجة : التكاليف املرتبطة بعملية التفاوض أدوات مجع البيا�ت وحتليلها
 الشفوية لالجتماعات وترمجة الواثئق

100,000 100,000 

 

 خفض أوجه الالمساواة يف األمن الغذائي والتغذية 6-1-2النشاط 

 :العملية
 

، وحتديد مقرر من بني أعضــاء جلنة األمن الغذائي 2023عقب إصــدار تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســتوى يف عام  -21
للجنة، ســـــتجري اللجنة عملية مواءمة للســـــياســـــات اخلمســـــني و  احلادية العاملي، والتباحث خالل اجللســـــة العامة يف الدورة

 .للمصادقة عليهاواخلمسني الثانية تؤدي إىل وضع توصيات سياساتية تعرض على اللجنة يف دورهتا 
 

 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -22

دوالر (تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )أمريكي

  اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

يف األمن الغذائي الالمساواة أوجه خفض 
 والتغذية

الرتمجة : التكاليف املرتبطة بعملية التفاوض
 الشفوية لالجتماعات وترمجة الواثئق

100,000 100,000 
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املواضــــــــــيعية العاملية بشــــــــــأن إطار العمل لألمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة  حداثاأل 1-1-3النشــــــــــاط 
 واملبادئ اخلاصة ابالستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية 

 :العملية
 

املواضيعية العاملية ابملدخالت اليت يقدمها أصحاب املصلحة عن جتارهبم يف استخدام  حداثاألتسرتشد وف س -23
 .الوطين واإلقليمي والعاملي �تالسياساتية للجنة األمن الغذائي العاملي على املستو  املنتجات

 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -24

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )دوالر أمريكي(

  اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

طار ة بشأن إاألحداث املواضيعية العاملي
الغذائي والتغذية يف األزمات العمل لألمن 

اصة ابالستثمار اخلبادئ وامل املمتدة
 يةالرشيد يف نظم الزراعة واألغذ

 املشاورات اإللكرتونية
 

10,000 )x 2( 000,024 

 

املياه من أجل بشــأن لجنة األمن الغذائي العاملي لالتوصــيات الســياســاتية رصــد اســتخدام ل حدث 2-1-3النشــاط 
 5واألمن الغذائي وتغري املناخ  ،تغذيةوال األمن الغذائي

 :ةعمليال
 

بتجارب طائفة واســـعة من أصـــحاب املصـــلحة وممارســـاهتم اجليدة يف اســـتخدام وتطبيق هذه  دثاحلســـرتشـــد يســـ -25
 .يةالتوصيات السياسات

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )دوالر أمريكي(

  اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

 000,106 10,000 املشاورات اإللكرتونية  رصد حدث
 

قبول اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــأن النظم الغذائية والتغذية الصـــادرة مدى احلوار و  – املنتدى 1-2-3النشـــاط 
 عن جلنة األمن الغذائي العاملي

 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -26

                                        
 .يف امليزانية األساسية ألن هذا النشاط أحد أنشطة اجللسة العامةالتكاليف األخرى مدرجة   4
الفرتة ســــيقرر املكتب ما إذا كان ينبغي عقد هذا احلدث خالل اجللســــة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي، يف أعقاب اجللســــة مباشــــرة، أو أثناء   5

 .بني الدورتني ما
 امليزانية إذا عقد احلدث خالل فرتة ما بني الدورتني.سيلزم توفري موارد إضافية من خارج   6
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دوالر (تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )أمريكي

  اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

قبول اخلطوط التوجيهية مدى احلوار و 
الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية 
 الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي

مدرج يف امليزانية األساسية  0 املنتدى
ألنه من أنشطة اجللسة 

 العامة
 

الصـــــــــــادرة عن جلنة األمن الغذائي اخلطوط التوجيهية الطوعية احلوار ومدى قبول  –املنتدى  2-2-3النشـــــــــــاط 
 بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية 

 :امليزانيةمن خارج املوارد اإلضافية  -27

دوالر (تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )أمريكي

  اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

احلوار ومدى قبول اخلطوط التوجيهية 
بشأن املساواة بني اجلنسني الطوعية 

ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي 
الصادرة عن جلنة األمن الغذائي  والتغذية
 العاملي

مدرج يف امليزانية األساسية  0 املنتدى
ألنه من أنشطة اجللسة 

 العامة

 

 الداعمة األنشطة -ابء

 2030املستدامة جلنة األمن الغذائي العاملي يف خطة التنمية راط اخن 1-2ابء

 :العملية
 

املعين ابلتنمية الرفيع املســــتوى إىل املنتدى الســــياســــي املســــامهات وضــــع ســــتقوم أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي ب -28
رها أحد من خالل اجتماعات مفتوحة ييســــّ اركون املوضــــوعي الذي يقدمه األعضــــاء واملشــــ على أســــاس التوجيهاملســــتدامة 

إىل مكتب جلنة األمن حتال ر و يف اجتماع آخر مفتوح وميســـــــً املنتدى صـــــــيغة النهائية ملســـــــامهات األعضـــــــاء. وســـــــتوضـــــــع ال
  .اجللسة العامةنظر فيها تبعد أن موعة االستشارية الغذائي العاملي ابلتشاور مع اجمل

 
 :امليزانيةمن خارج املوارد اإلضافية  -29

دوالر (تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )أمريكي

  اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

جلنة األمن الغذائي العاملي يف  راطاخن
 2030خطة التنمية املستدامة 

مدرج يف امليزانية األساسية  0 املستفادة الدروسلتبادل  أحداث
أنشطة اجللسة ألنه من 

 العامة
إىل مسامهات جلنة األمن الغذائي العاملي  

 الرفيع املستوىالسياسي ملنتدى ا
 مدرج يف امليزانية األساسية 0



9 CFS 2021/47/4 

 

الرفيع للمنتدى السياسي جانبية  أحداث 
 املستوى

نشاط  حتتمدرج  0
 االتصال والتواصل 

 
 للجنة األمن الغذائي العاملي املتعدد السنواتالعمل بر�مج  2-2ابء

 :العملية
 

املذكرة الثالثة حول القضـــــا�  2022يف عام فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية ســـــيصـــــدر  -30
للجنة األمن الغذائي العاملي،  اخلمســــنياحلرجة والناشــــئة املتعلقة ابألمن الغذائي والتغذية، اليت ســــتناقش يف اجللســــة العامة 

ويف عام . 2027-2024أســــــاســــــاً لتعريف بر�مج العمل املتعدد الســــــنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة شــــــكل وســــــت
املنشأة ، إثر العملية 2027-2024، ستعد جلنة األمن الغذائي العاملي مشروع بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة 2023
 .ق ابء من تقرير تنفيذ التقييم للجنة األمن الغذائي العامليلملحلوفقاً 

 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -31

دوالر (تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )أمريكي

  اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(

بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة 
-2024األمن الغذائي العاملي للفرتة 

2027 

 مدرج يف امليزانية األساسية 0 اجللسات املفتوحة

 
 املوارد حشدالتواصل و /االتصال 3-2ابء النشاط 

من أنشــــطة بر�مج العمل املتعدد الســــنوات اســــرتاتيجية اتصــــال وتقديرات مصــــادق عليه ســــتوضــــع لكل نشــــاط  -32
بعد (واملرحلة النهائية ) الســياســاتمواءمة أثناء عملية (لتكاليف املرتبطة هبا مصــممة خصــيصــاً لكل من املرحلة التمهيدية ل

وســتوضــع االســرتاتيجيات .  وســيشــمل ذلك حتديد أصــحاب املصــلحة املســتهدفني وقنوات االتصــال الرئيســية). املصــادقة
وســـــيجري تكليف .  مســـــار العملأنصـــــار  همالذين ن الغذائي العاملي مبشـــــاركة فّعالة من أصـــــحاب املصـــــلحة يف جلنة األم

مصــــادق عليه  ألي عمل ســــياســــايت البياينالتصــــميم أخرى، من بني رقمية ومطبوعة ميكن أن تشــــمل، اتصــــال مواد وضــــع 
 .م على شبكة اإلنرتنتلمعلوماتية تفاعلية وحلقات تع اً وفيديوهات ورسوم

 
 .بر�مج العمل املتعدد السنواتاملصادقة على بعد  اتفق عليهامل لألنشطةاملوارد شد حلابملثل، ستوضع اسرتاتيجية و -33

 
ات اجللسيف دعم املوارد للمساعدة شد ، ستوضع اسرتاتيجية متينة حل)2018/45/3( متشياً مع تقرير تنفيذ التقييم -34

بر�مج هي حمددة يف أولو�ت اللجنة كما ملســاندة عمل وفريق اخلرباء الرفيع املســتوى وآلية اجملتمع املدين الالعامة ومســارات 
مع اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة، للحؤول دون وقوع وبتوافق  ،العمل املتعدد الســنوات مع ضــما�ت واضــحة

التوّجه عرب قاعدة التمويل، مبا يف ذلك وتنويع لتوســـيع متواصـــلة جهود وســـتبذل  .ما خيص التمويل تضـــارب يف املصـــاحل يف
 إىل الدول األعضاء يف اللجنة واملؤسسات اخلاصة والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية.
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 لتكاليف املقّدرةعلى انظرة عامة 

دوالر (تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 )أمريكي

  اإلمجايل
 )دوالر أمريكي(
 سنوات 4

أوجه خفض + مجع البيا�ت وحتليلها 
 يف األمن الغذائي والتغذيةالالمساواة 

 50,000 50,000 أحداث مواضيعية

جمموعة العمل مشاورات/مفاوضات  7نظم األغذية والتغذية
 املفتوحة العضوية

100,000 
 

100,000 

النُـُهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من 
 النُـُهج االبتكارية

األساسية؛ يقة املعلومات وث ترمجة
 مفاوضات/مشاورات

100,000 100,000 

األساسية؛ يقة املعلومات ترمجة وث مجع البيا�ت وحتليلها
  مفاوضات/مشاورات

100,000 
 

100,000 
 

لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
 األمن الغذائي والتغذية

  30,000 ترمجة واثئق املعلومات األساسية

  90,000 عملية التفاوضل شفوية/ترمجة حتريرية 
  60,000 اجتماعات خرباء 
  20,000 مشاورات إلكرتونية 
مشاورات إقليمية ألصحاب املصلحة  

 املتعددين
500,000  

   700,000 
الغذائي  األمنيف الالمساواة خفض أوجه 

اخلرباء الرفيع  تقرير فريق( والتغذية
 )املستوى

األساسية؛ يقة املعلومات ترمجة وث
 مفاوضات/مشاورات

100,000 100,000 

الشباب وتوظيفهم يف نظم  اخنراطتعزيز 
اخلرباء الرفيع  تقرير فريقاألغذية (
 )املستوى

ترمجة وثيقة املعلومات األساسية؛ 
 مفاوضات/مشاورات

100,000 100,000 

توصيات وتطبيق ستخدام الرصد  حدث
 يةالعاملي السياساتجلنة األمن الغذائي 

املياه من أجل األمن الغذائي بشأن 
 األمن الغذائي تغري املناخ و و والتغذية 

أو حلقة عمل بني /و إلكرتونية؛ة مشاور 
 تنيالدور 

10,000 000,108 

طار بشأن إ انعاملي انمواضيعي نحداث
العمل لألمن الغذائي والتغذية يف األزمات 

ابالستثمار اصة اخلبادئ وامل املمتدة
 يةالرشيد يف نظم الزراعة واألغذ

 20,000 20,000 مشاورات إلكرتونية
 

مدرجة يف  تكاليف أخرى
 امليزانية األساسية

أنشطة تواصل الرئيس والتواصل الرقمي  املواردحشد والتواصل و  االتصال
جانيب للمنتدى السياسي الرفيع وحدث 

 200,000 

                                        
 .2019-2018التكاليف اإلضافية من خارج امليزانية ملسار العمل هذا حمتسبة يف بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة   7
 .سيلزم توفري موارد إضافية من خارج امليزانية إذا ُعقد احلدث أثناء فرتة ما بني الدورتني  8
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املستوى وغريها من األنشطة ذات الصلة 
 نيويوركيف 

قبول مدى احلوار و �ت حول منتد
 الطوعية لنظماخلطوط التوجيهية 

 املساواة بني اجلنسني/األغذية

 مدرج يف امليزانية األساسية  

 مدرج يف امليزانية األساسية  نياجتماعات بني الدورت بر�مج العمل املتعدد السنوات
جلنة األمن الغذائي العاملي يف  اخنراط

 2030خطة التنمية املستدامة 
يف الدروس املستفادة لتبادل  أحداث

لمنتدى لاجللسة العامة؛ املسامهات 
 الرفيع املستوىاسي السي

 مدرج يف امليزانية األساسية 
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 اجلدول الزمين املقرتح -أّوًال 
 

 

 2020  2021  2022  2023  

اخلرباء  فريقتقارير 
 الرفيع املستوى

الزراعة الشباب وتوظيفهم يف اخنراط   2030عام ية عاملية جتاه خطة سرد
 والنظم الغذائية

األمن يف الالمساواة أوجه خفض   مجع البيا�ت وحتليلها 
 الغذائي والتغذية

 

         يتاتوجيه سياس

         

         مباحثات مشولية

 /القبولمدى 
 التواصل 

        

         

 املنتدى الرفيع املستوىاستعراضات مواضيعية عاملية ألهداف املستدامة ومسامهات  األنشطة الداعمة
  
 املواردحشد لتواصل و االتصال وا 

 ةاالستشاريموعة العامة واملكتب واجملة طيط وتنظيم اجتماعات اجللسخت 

الدورة السابعة 
واألربعون للجنة 
األمن الغذائ 

 

الدورة الثامنة 
واألربعون للجنة 
األمن الغذائي 

 
 

 الدورة التاسعة
واألربعون للجنة 
 ياألمن الغذائي العامل

 الدورة اخلمسون
للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

املبادئ اخلاصة  -حدث مواضيعي عاملي
 ابالستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية

إطار العمل  -حدث مواضيعي عاملي
 لألمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة

حول اخلطوط التوجيهية  منتدى
 منتدى بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لنظم األغذية والتغذية

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لتحقيق األمن 
 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن نظم األغذية والتغذية  الغذائي والتغذية

 اخنراط الشباب وتوظيفهم يف نظم الزراعة واألغذية  النـُُهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النـُُهج االبتكارية

سردية عاملية جتاه خطة 
 2030عام 

 

من فريق اخلرباء رفيع املستوى عن القضا� مذكرة 
 2027-2024بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة  ابألمن الغذائي والتغذية الناشئة واحلرجة املتعلقة

خفض أوجه الالمساواة 
يف األمن الغذائي 

 والتغذية 
 مجع البيا�ت وحتليلها

 مجع البيا�ت وحتليلها

خفض أوجه الالمساواة يف 
 األمن الغذائي والتغذية

احلادية الدورة 
 اخلمسونو 
األمن الغذائي  للجنة

 


