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 العاملي الغذائي األمن جلنة
  الدورة السابعة واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021فرباير/شباط  8-11

 2020-2019التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 

 
نُفذت يف فرتة ما بني الدورتني  يقدم التقرير املرحلي السنوي هذا حملة عامة عن األنشطة الرئيسية اليت -1

. وهي تشمل التقدم احملرز يف ما يتعلق ابلقرارات والتوصيات 2020أكتوبر/تشرين األول إىل ديسمرب/كانون األول  من
، كما يقدم 2019نة األمن الغذائي العاملي يف أكتوبر/تشرين األول الصادرة عن اجللسة العامة للدورة السادسة واألربعني للج

املستجدات املتعلقة ابالتصال والتواصل وامليزانية وحشد املوارد، وكذلك أنشطة فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن 
 الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي.

 األنشطة الرئيسية بعد الدورة السادسة واألربعني حىت الدورة السابعة واألربعني  –أوًال 
 للجنة األمن الغذائي العاملي

 النظم الغذائية والتغذية
مرحلة انتقلت عملية إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية من مرحلة املشاورات إىل  -2

عقد جولة �ائية يف أواخر  املقرر، ومن 2020. وُعقدت جولتان من املفاوضات خالل عام الرمسيةاملفاوضات 
، إىل جانب اجتماعات إضافية جملموعة "أصدقاء الرئيس" غري الرمسية. ومن املتوقع اعتمادها خالل 2021الثاين  يناير/كانون

 الدورة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي.
، 2019اليت ُعقدت يف الفرتة ما بني يوليو/متوز ونوفمرب/تشرين الثاين  املشاورات اإلقليمية الست ويف أعقاب -3
 .2019تعميم املسودة األوىل للخطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية يف ديسمرب/كانون األول  مت
العاملي لتقدمي املدخالت والتعليقات واالقرتاحات وأُتيحت الفرصة ألصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي  -4

 سامهت يف إعداد مسودة للمفاوضات.  اليت

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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 الزراعة اإليكولوجية والُنهج املبتكرة األخرى للزراعة املستدامة والنظم الغذائية اليت تعزز األمن الغذائي والتغذية
األخرى"، جرت خالل الدورة السادسة واألربعني  أطلقت مناقشة أولية حول "الزراعة اإليكولوجية والُنهج املبتكرة -5

ابملوافقة  2020كان من املتوقع أن تنتهي يف أكتوبر/تشرين األول   للجنة األمن الغذائي العاملي، عملية مواءمة للسياسات
 .املتعلقة ابلسياساتالتوصيات على 

للحصول على مدخالت  قرر دعوة مفتوحةوبعد الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي، أطلق امل -6
تعليقات أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن القضا� واملواضيع املقرتحة  من أجل التماسخطية، 

 ستتناوهلا التوصيات. اليت
يف املقّر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة، حيث متت دعوة  2020يناير/كانون الثاين  27وُعقد اجتماع مفتوح يف  -7

 أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي للمشاركة وتقدمي مدخالت إضافية إلعداد املسودة صفر للتوصيات.
 ، وافق املكتب على عقد مخس مناقشات19-لتأخري يف بدء املفاوضات الرمسية بسبب جائحة كوفيدإىل اا ونظرً  -8

، هبدف معاجلة القضا� الرئيسية الناشئة عن تعليقات 2020مجاعية (افرتاضية) غري رمسية بني مايو/أ�ر ويونيو/حزيران 
عملية وضع املسودة األوىل يف نتائج هذه املناقشات مت االسرتشاد بأصحاب املصلحة على املسودة صفر. و 

)/http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/agapp/en اجتماع مفتوح  خالل) اليت متت مناقشتها
 .2020يوليو/متوز  23 يف
 Yaya Olaitan)، رشح املكتب سعادة السفري مجهورية إيران اإلسالمية( Emadiوبعد تقاعد سعادة السفري  -9

Olaniranلنيجري� لدى منظمة األغذية والزراعة، ملنصب املقرر اجلديد لعملية مواءمة السياسات  الدائمواملمثل  ، الوزير
 هذه.

اعتبارات عبء العمل، اقرتح رئيس جلنة اجلدول الزمين املشرتك للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما و ا إىل واستنادً  -10
بعد الدورة السابعة  املتعلقة ابلسياساتبدأ املفاوضات اخلاصة ابلتوصيات العاملي وأمينها واملقرر اجلديد أن ت الغذائياألمن 

 .2021مايو/أ�ر  7-3و مارس/آذار 31-29واألربعني. ومن املزمع عقد املفاوضات الرمسية يف الفرتتني 
يوم واحد  ن) ملدةو ومن املقرر عقد جلسة عامة استثنائية للجنة األمن الغذائي العاملي (الدورة الثامنة واألربع -11
 .املتعلقة ابلسياساتالعتماد التوصيات  2021يونيو/حزيران  4 يف

 رصد فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي

إعداد احلدث العام للجنة األمن الغذائي العاملي يف الدورة السادسة واألربعني للجنة يف أكتوبر/تشرين األول  –ألف 
 حول استخدام وتطبيق ثالث جمموعات من التوصيات السياساتية الصادرة عن اللجنة 2019

احلدث العام للجنة األمن الغذائي العاملي يف الدورة السادسة األربعني نظمت األمانة، بدعم من فريق العمل الفين،  -12
الصادرة عن اللجنة، اليت تشكل  املتعلقة ابلسياساتللجنة حول استخدام وتطبيق ثالث جمموعات منفصلة من التوصيات 

 ، وهي:2028-2019مسامهة هامة يف عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية 
 )؛2013االستثمار يف الزراعة القائمة على أصحاب احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ( )1(
 )؛ 2016وربط أصحاب احليازات الصغرية ابألسواق ( )2(
 )2016الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة احليوانية؟ (والتنمية  )3(

http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/agapp/en/
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ومت تلخيص املدخالت الواردة من أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي يف ما يتعلق ابألحداث 
 والتجارب واملمارسات اجليدة يف وثيقة قدمت قبل الدورة السادسة واألربعني للجنة. 

اجملتمع  منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعة، ومؤسسة غيتس، وآلية تشكيل فريق العمل الفين: -13
 املدين والشعوب األصلية، وآلية القطاع اخلاص، وجلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية.

 2020 األمن الغذائي العاملي يف أكتوبر/تشرين األول مواضيعي عاملي يف الدورة السابعة واألربعني للجنة حدث –ابء 
 ."عن استخدام وتطبيق "إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة

(األوىل بشأن األحداث املنظمة على املستو�ت  2019عقب دعوتني مفتوحتني لتقدمي املدخالت خالل عام  -14
الوطنية واإلقليمية والعاملية ملناقشة التجارب يف استخدام إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة، 

األزمات املمتدة)، واملمارسات اجليدة يف تطبيق إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل  التجاربوالثانية بشأن 
"رصد استخدام وتطبيق إطار  بعنوان CFS2021/47/Inf.17مسامهة وردت يف الوثيقة  52قامت األمانة بتحليل وجتميع 

حتليل املسامهات الواردة لالسرتشاد هبا يف احلدث املواضيعي  –العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة 
واسُتكمل التحليل بدعم من فريق العمل الفين،  ة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي".العاملي خالل الدور 

للمساعدة يف التحضري للحدث املواضيعي العاملي يف الدورة السابعة واألربعني للجنة  2020اجتمع يف يونيو/حزيران  الذي
 ئي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة.األمن الغذائي العاملي حول إطار العمل بشأن األمن الغذا

منظمة األغذية والزراعة، وبر�مج األغذية العاملي، وآلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية،  تشكيل فريق العمل الفين: -15
 وآلية القطاع اخلاص.

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية
ا بشأن املساواة بني اجلنسني وضع جمموعة من اخلطوط التوجيهية الطوعية املقبولة عامليً يهدف مسار العمل هذا إىل  -16

ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية للمصادقة عليها يف الدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي العاملي 
 .2022أكتوبر/تشرين األول  يف

ضاء وغريهم من أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي وستوفر هذه اخلطوط التوجيهية للبلدان األع -17
عملية ملموسة بشأن كيفية التقدم ابملساواة بني اجلنسني وحقوق النساء والفتيات ومتكني املرأة كجزء من جهودها توجيهات 

 .الرامية إىل القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
، املمثلة Josephine Ouedraogoالسفرية  –ا بتأييد من مكتب الرئيسني املشاركني وقد بدأ مسار العمل هذ -18

وإنشاء فريق عمل فين، ووضع اختصاصات  –، املمثلة الدائمة لفنلندا Satu Lassilaفاسو، والسيدة  لبوركيناالدائمة 
 للخطوط التوجيهية.

واجتمعت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية ابملساواة بني اجلنسني مرتني يف سياق إعداد االختصاصات،  -19
 العتمادها. 2021اليت سيتم تقدميها إىل الدورة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي يف فرباير/شباط 

شارية للبحوث الزراعية الدولية، وآلية اجملتمع املدين منظمة منظومة اجلماعة االست تشكيل فريق العمل الفين: -20
والصندوق الدويل للتنمية الزراعة، وآلية القطاع اخلاص، وجلنة األمم املتحدة  والشعوب األصلية، ومنظمة األغذية والزراعة،

 وبر�مج األغذية العاملي، والبنك الدويل.الدائمة املعنية ابلتغذية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، 
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 بر�مج العمل املتعدد السنوات
تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي عن تنفيذ بنية وعملية بر�مج العمل املتعدد ا مع أحكام امللحق ابء من شيً امت -21

املكتب،  أعدسة واألربعني: ، الذي صادقت عليه اللجنة يف دورهتا اخلام)CFS 2018/45/3ني (الوثيقة السنوات اجلديدت
التحديث السنوي األول لرب�مج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة ابلتشاور مع الفريق االستشاري، 

 .للنظر فيه واملصادقة عليه ، وسيتم عرضه على الدورة السابعة واألربعني للجنة2020-2023
 املستوى للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن احلوكمة العاملية لألمن الغذائي والتغذيةاحلدث االفرتاضي اخلاص الرفيع 

ا رفيع املستوى بشأن احلوكمة العاملية لألمن الغذائي ا خاصً  افرتاضيً نظمت جلنة األمن الغذائي العاملي حداثً  -22
هذا احلدث االفرتاضي الذي امتد . وكان اهلدف من 2020أكتوبر/تشرين األول  15إىل  13والتغذية، يف الفرتة من 

 ثالثة أ�م:   على
 2020تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام االطالع على حالة األمن الغذائي يف العامل يف ضوء  )1(

عام  حىتسردي عاملي  وضع نصفريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغذائي العاملي حول وتقرير 
 ؛2030

على األمن الغذائي والتغذية يف العامل واجلهود املطلوبة من أجل "إعادة البناء  19-والتفكري يف أتثريات كوفيد ) 2(
على األمن الغذائي والتغذية:  19-وثيقة القضا� حول أتثريات جائحة كوفيدعلى حنو أفضل" ابالستناد إىل 

 ؛وضع استجاابت فعالة على مستوى السياسات ملعاجلة جائحة اجلوع وسوء التغذية
توصيات  مسودةو  طوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية الصادرة عن اللجنةمشروع اخلطوط التوجيهية الاقشة ومن )3(

 جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابلسياسات بشأن �ج زراعية إيكولوجية وسوى ذلك من �ج مبتكرة
  ر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية.أمهيتها ابلنسبة إىل أهداف مؤمت والبحث يف

وحضر احلدث اخلاص، الذي مت تنظيمه بدًال من الدورة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي  -23
جلسات عامة  3مشارك مسجل حضروا  000 5، أكثر من 2021فرباير/شباط  11إىل  8أتجيلها إىل الفرتة من  مت اليت

رؤساء وكاالت لألمم املتحدة  6وزراء، و�ئب األمن العام لألمم املتحدة، و 7 للشركاء. وكان من بني املتحدثني حداثً  12و
(منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، منظمة األمم املتحدة للطفولة، 

 املية)، وغريهم من القادة املعنيني ابألمن الغذائي والتغذية من مجيع أحناء العامل.األغذية العاملي، ومنظمة الصحة الع وبر�مج
الذي مت توزيعه ونشره على موقع جلنة األمن  الرئيس ملخص ومت تسجيل جمر�ت االجتماع ونتائجه الرئيسية يف  -24

الغذائي العاملي. ويتوفر املزيد من املعلومات حول احلدث اخلاص، مبا يف ذلك الكلمات والبيا�ت والعروض املقدمة 
 .ابحلدث املوقع اإللكرتوين اخلاصاالثين عشر على  وملخصات أحداث الشركاء Zoomوتسجيالت 

 
 فريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغذائي العاملي

 2020و 2019حقق فريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغذائي العاملي مجيع النتائج املتوقعة لعامي  -25
 لجدول الزمين احملدد.ا لوفقً 
، بناًء على طلب خاص من رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي، أصدر فريق اخلرباء الرفيع املستوى 2020ويف عام  -26

على األمن الغذائي والتغذية، ابإلضافة إىل األهداف احملددة يف بر�مج العمل  19-مسائل حول آاثر جائحة كوفيد ثيقيتو 
ؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم ، وبدأ املشاركة يف األعمال التحضريية مل2023-2020املتعدد السنوات للجنة للفرتة 

 .2021الغذائية لعام 

http://www.fao.org/publications/sofi/2020/ar/
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/3/cb1000en/cb1000en.pdf
http://www.fao.org/3/cb1000en/cb1000en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/CFS_Voluntary_Guidelines_Food_Systems_Nutrition_Draft_for_Negotiations_16Mar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Agroecology_an_other_innovative/23_July_2020/1CFS_Agroecological_innovative_approaches.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Agroecology_an_other_innovative/23_July_2020/1CFS_Agroecological_innovative_approaches.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Agroecology_an_other_innovative/23_July_2020/1CFS_Agroecological_innovative_approaches.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Events/October_Event/Chair_Summary.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Events/October_Event/Chair_Summary.pdf
http://www.fao.org/cfs/home/events/cfs-high-level-special-event-on-food-security-and-nutrition/en/
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ستوى من أدوات االتصال احملسنة للجنة التوجيهية وفريق املشاريع ا للوضع العاملي، استفاد فريق اخلرباء الرفيع املونظرً  -27
، مما مسح للجنة التوجيهية ابالستجابة بشكل إجيايب كلفةاملخصصة، مع ظروف اجتماعات حمسنة وأكثر فعالية من حيث ال

 للطلبات اإلضافية من رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي.
 ، حقق فريق اخلرباء الرفيع املستوى ما يلي:2019نون األول ويف نوفمرب/تشرين الثاين وديسمرب/كا -28

 تنظيم اجتماع للجنة التوجيهية يف روما. -
 ).Bernard Lehmann) و�ئب للرئيس (السيد Martin Coleوانتخاب رئيس للجنة التوجيهية (السيد  -
"تشجيع الشباب على املشاركة والعمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعنون ل 16واملوافقة على نطاق التقرير رقم  -

 يف الزراعة والنظم الغذائية". 
 : 2020اإلجنازات املفصلة لفريق اخلرباء الرفيع املستوى يف عام  -29

 تنظيم اجتماعني للجنة التوجيهية مت عقدمها بشكل افرتاضي. -
لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعنون "تشجيع الشباب على املشاركة  16اختيار فريق مشروع معين ابلتقرير رقم و  -

 والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية"، وإعداد املسودة صفر للتقرير للمشاورة اإللكرتونية.
 .لفريق اخلرباء الرفيع املستوى 16ا لفريق املشروع املعين ابلتقرير رقم ا افرتاضيً اجتماعً  11تنظيم و  -
لفريق اخلرباء الرفيع املستوى بعنوان "األمن الغذائي والتغذية: وضع نّص سردي  15رقم واستكمال التقرير  -

ا، وعرضه خالل احلدث اخلاص للجنة األمن الغذائي العاملي "، ونشره، وإصداره علنً 2030عاملي حىت عام 
 ).2020أكتوبر/تشرين األول  15-13بشأن األمن الغذائي والتغذية (

على األمن الغذائي والتغذية"، لالجتماع  19-مسائل مؤقتة بعنوان "أتثري جائحة كوفيد وثيقةداد وإع -
على األمن الغذائي والتغذية:  19-االستثنائي للمكتب واجملموعة االستشارية، وحتديثها: "آاثر جائحة كوفيد

سبتمرب/أيلول  30غذية" يف استجاابت فعالة على مستوى السياسات من أجل التصدي للجوع وسوء الت تطوير
. وقد مت عرض هذه األوراق، اليت طلبها رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي، يف اجتماعات مكتب 2020

 . 2020اللجنة واجملموعة االستشارية واحلدث اخلاص الرفيع املستوى للجنة يف أكتوبر/تشرين األول 
 ملدة عامني. 2021جيهية يف عام عضوية اللجنة التو والدعوة لتقدمي الرتشيحات لتجديد  -
لفريق اخلرباء الرفيع املستوى، املعنون "أدوات مجع  17لتقدمي خرباء لفريق املشروع املعين ابلتقرير رقم والدعوة  -

 البيا�ت وحتليلها لألمن الغذائي والتغذية".

 آلية القطاع اخلاص التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي
سامهت آلية القطاع اخلاص يف مجيع مناقشات جلنة األمن الغذائي العاملي، ووجدت أن التنسيق ، 2020يف عام  -30

االفرتاضي سّهل مشاركة أصوات متنوعة من مجيع أحناء العامل بشكل أكرب، مبا يف ذلك يف جمموعات العمل واألحداث 
 اخلاصة للجنة األمن الغذائي العاملي.  

ملدخالت، دعت آلية القطاع اخلاص إىل اعتماد منتجات اللجنة، مبا يف ذلك وابإلضافة إىل تنسيق الوفود وا -31
آلية القطاع اخلاص العديد من األحداث اخلاصة، مبا يف ذلك سياق مؤمتر القمة بشأن النظم الغذائية القادم. كما نظمت  يف

املستوى للجنة األمن الغذائي  حوار رفيع املستوى حول نظم األغذية عقد خالل أسبوع احلدث االفرتاض اخلاص الرفيع
 العاملي.
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 آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي
، اعتمدت جلنة التنسيق التابعة آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية االستجابة للجائحة 2020يف مارس/آذار  -32

الدوائر  التنسيق التابعة آللية اجملتمع املدين والشعوب األصلية التواصل مع كأولية جديدة لآللية. وطُلب من مجيع أعضاء جلنة
على النظم الغذائية واألمن  19-) ما هي أتثريات كوفيد1واألقاليم اليت ييسرو�ا، واإلجابة على األسئلة الثالثة التالية: (

) وما هي املقرتحات 3والدوائر مع هذه التأثريات؟ () وكيف تتفاعل اجملتمعات وحركات التضامن 2الغذائي واحلق يف الغذاء؟ (
 ابلنساءا وقدرة على الصمود؟ وقدمت جمموعيت العمل املعنيتني الناشئة للسياسات العامة لبناء نظم غذائية أكثر إنصافً 

 والشباب يف آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية مسامهات خمصصة من وجهة نظر دوائرهم.
، والشعوب ن املدخالت من النساء والشباب العاملني يف جمايل الزراعة واألغذية، وصيادي األمساكومت مجع املئات م -33

من انعدام األمن الغذائي يف املناطق احلضرية، واملستهلكني،  األصلية، والفالحني، وصغار املزارعني األسريني، والذين يعانون
يا وآسيا واحمليط اهلادئ وأورواب وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية، والذين ال ميلكون األراضي، والرعاة، من أقاليم أفريق

 .عامليتقرير التوليف ال، و تقرير املرأة، و إعالن الشبابمعاجلتها يف ثالثة تقارير رئيسية:  متو 

 االتصال والتواصل –ا اثنيً 
 ملخص الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

ا إقرارً احتفلت الدورة السادسة واألربعون للجنة األمن الغذائي العاملي ابلذكرى اخلامسة واألربعني إلنشائها. و  -34
، 2011-2010، وتعود إىل مستو�ت مل ُتسّجل منذ الفرتة 2015مستو�ت اجلوع يف العامل آخذة يف التزايد منذ عام  أبن
من أهداف التنمية املستدامة بغية حتقيق أهداف  2تنظيم الدورة يف إطار موضوع "اإلسراع يف إحراز تقدم يف اهلدف  مت

 التنمية املستدامة كافة".
تابعة لألمم املتحدة، ومنظمات بلًدا، وممثلني عن الوكاالت واهليئات ال 126الدورة حضور مندوبني من  وشهدت -35

اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، ومنظمات التمويل والبحوث الدولية، واملؤسسات اخلريية واملراقبني، وبلغ بذلك عدد املشاركني 
 .مشارًكا 669 1 رقًما قياسًيا، وهو

كيف ا" يبني   خاصً "حداثً ونظم مندوبون شباب من آلية القطاع اخلاص وآلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية  -36
حتقيق هدف القضاء التام على اجلوع سيتطلب إشراك الشباب ومشاركتهم بشكل مباشر يف وضع السياسات  أن

 .املستويني احمللي والعاملي على
، املمثل الدائم لتايلند لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما (منظمة األغذية Thanawat Tiensin السيدوانُتخب  -37

ة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي)، رئيًسا للسنتني املقبلتني إىل جانب هيئة مكتب جديد والزراع
 .عضًوا 12من مؤلفة 

 كما يلي: مندوابً  669 1وعلى وجه اخلصوص، حضر الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي  -38
 من أعضاء اللجنة؛ 114 •
 من الدول غري األعضاء يف اللجنة؛ 12و •
 من وكاالت األمم املتحدة وأجهزهتا؛ 16و •
من منظمات اجملتمع املدين (يّسرت آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية مشاركة منظمات اجملتمعات  172و •

 وب األصلية.من منظمات اجملتمع املدين حتت مظلة آلية اجملتمع املدين والشع 141املدين). ويشمل هذا العدد 
 من منظمات البحوث الزراعية الدولية؛ 12و •

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/NEW_Gender-COVID-19-and-Food-Systems-October-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/NEW_Gender-COVID-19-and-Food-Systems-October-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/12/EN-COVID_FULL_REPORT-2020.pdf
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 من املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية؛ 7و •
ا آللية القطاع ا اتبعً احتادً  94من احتادات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية اخلاصة (يشمل هذا العدد  115و •

 اخلاص).
 من نواب الوزراء ووكيل واحد من وكالء الوزراء. 8من الوزراء و 12وكان من بني احلضور الرفيع املستوى سيدة أوىل و

 األحداث اجلانبية
ا وحدثي إطالق آخرين. وقد مت اختيار  جانبيً حداثً  54شهدت الدورة السادسة واألربعون للجنة عقد ما جمموعه  -39

ومت دمج العديد منها اليت تتداخل مواضيعها، بناًء على طلب  –وهو رقم قياسي  –طلبات  106هذه األحداث من بني 
من منظمي األحداث اجلانبية مبا يف ذلك منظمات جديدة على اللجنة. وشارك العديد  159األمانة. وكان هناك ما جمموعه 

ا، والصندوق الدويل  جانبيً حداثً  30من املنظمة يف تنظيم أكثر من حدث جانيب واحد، وشاركت منظمة األغذية والزراعة يف 
 ا.مشاركً  793 1. ويُقّدر عدد املشاركني يف األحداث اجلانبية حبوايل 12، وبر�مج األغذية العاملي يف 11للتنمية الزراعية يف 

 وسائل اإلعالم واالتصال
 ؛19-الرئيس بشأن كوفيد بيان •
، Agnes Kalibataاملبعوثة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة السيدة للرئيس مع  افتتاحي مشرتك مقالو  •

، يسلط الضوء على دور جلنة األمن الغذائي العاملي Martin Coleفريق اخلرباء الرفيع املستوى السيد  ورئيس
 على األمن الغذائي العاملي والتغذية؛ 19-والتهديد الذي تشكله جائحة كوفيد

تضطلع به جلنة األمن الغذائي  حول العمل الذي Bloomberg Business جملة قبل مقابلة مع الرئيس منو  •
 ي والتغذية؛على األمن الغذائي العامل 19-العاملي بشأن موضوع أتثريات كوفيد

اليت ثبت  19-للرئيس يدعو إىل العمل اجلماعي واملنسق لتوسيع نطاق االستجاابت لكوفيد افتتاحي مقالو  •
  جناحها؛

عن احلدث اخلاص رفيع املستوى للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن تعزيز احلوكمة العاملية لألمن  الرئيس ملخصو  •
  الغذائي والتغذية؛

 ؛بشأن احلّد من الفاقد واملهدر من األغذية China Daily مقابلة الرئيس مع صحيفةو  •
ُنشر مقال إعالمي يسلط الضوء ومبناسبة االحتفال األول ابليوم الدويل للتوعية ابلفاقد واملهدر من األغذية،  •

 العمل الذي قامت به جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن هذا املوضوع. على

 أنشطة التوعية اليت شارك فيها الرئيس
رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي يف سلسلة من األحداث الرفيعة املستوى على مدار العام لز�دة الوعي  شارك -40

للجنة األمن الغذائي العاملي ومنوذجها املتعدد أصحاب املصلحة ولرتويج واثئقها السياساتية، وتسليط الضوء على اجلهود 
 . ومشلت األحداث ما يلي:والتغذيةاليت تبذهلا للتصدي لتحد�ت األمن الغذائي 

 .2019ديسمرب/كانون األول  4جملس املنظمة يف إىل  للجنة األمن الغذائي العاملي 46رقم  تقدمي التقرير النهائي •
وصادق اجمللس على التقرير وشجع على النظر يف مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف التخطيط ملؤمتر القمة 

 ؛2021لعام  العاملي بشأن النظم الغذائية

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Chair/CFS_Chair_Statement_COVID_EN.pdf
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-threatens-to-unleash-global-food-insecurity-by-thanawat-tiensin-et-al-2020-03?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-threatens-to-unleash-global-food-insecurity-by-thanawat-tiensin-et-al-2020-03?barrier=accesspaylog
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-01/there-s-no-good-reason-to-hoard-anything-especially-food
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-01/there-s-no-good-reason-to-hoard-anything-especially-food
https://medium.com/committee-on-world-food-security-cfs/cfs-calls-for-building-back-better-to-avert-a-covid-19-food-crisis-f293a52e36ea
https://medium.com/committee-on-world-food-security-cfs/cfs-calls-for-building-back-better-to-avert-a-covid-19-food-crisis-f293a52e36ea
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Events/October_Event/Chair_Summary.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Events/October_Event/Chair_Summary.pdf
https://www.chinadaily.com.cn/a/202008/18/WS5f3b1251a310834817260dd5.html
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واملشاركة يف مجيع املؤمترات اإلقليمية اخلمسة ملنظمة األغذية والزراعة، مبا يف ذلك الكلمات وجلسات النقاش  •
 املنظمة يف كل منها، وإطالق محلة عضوية جديدة؛

على األمن الغذائي والتغذية مبا  19-وعقد ندوتني افرتاضيتني مفتوحتني على اإلنرتنت ملناقشة آاثر جائحة كوفيد •
 يتماشى مع والية جلنة األمن الغذائي العاملي؛

افرتاضي على اإلطالق نظمه بر�مج األغذية العاملي لز�دة الوعي بشأن جلنة " Gazeboواملشاركة يف أول حدث " •
 ذية؛اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغ ومشروعاألمن الغذائي العاملي 

واملشاركة يف حدث عام مت تنظيمه مع أعضاء جمموعة األمن الغذائي وموظفي الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  •
 ملناقشة مشروع اخلطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية والتغذية والفرص املتاحة لتنفيذها يف املستقبل؛

حول عمل جلنة األمن  Bloomberg Businessلة ومقابلة مع رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي من قبل جم •
 على األمن الغذائي العاملي والتغذية؛ 19-الغذائي بشأن أتثريات كوفيد

الة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام اإلطالق الرفيع املستوى لتقرير ححدث ومشاركة الرئيس كمتحدث يف  •
 يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى يف نيويورك. يوليو/متوز 13الذي عقد يف  2020

وندوة عرب اإلنرتنت حول الغاابت والشعوب  ،2020إطالق تقرير التغذية العاملي لعام ومشاركة الرئيس يف حدث  •
جتنب  كلفةاجلديد الذي يقدر   2030، وحوار افرتاضي مبناسبة تقرير "سرييس" لعام 19-األصلية وجائحة كوفيد

 ؛19-بب كوفيدأزمة جوع بس
، حيث قدم 2020يونيو/حزيران  3وألقى الرئيس كلمة أمام اجمللس االقتصادي واالجتماع لألمم املتحدة، يف  •

 ؛19-ا عن عمل جلنة األمن الغذائي العاملي، خاصة يف سياق كوفيدحتديثً 
األمن الغذائي والتغذية: بشأن " حدث إطالق تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغذائي العامليو  •

 ؛2020يونيو/حزيران  25"، يف 2030وضع نّص سردي عاملي حىت عام 
مائدة مستديرة وزارية افرتاضية خالل منتدى الثورة اخلضراء األفريقية، وهو املنتدى الرئيسي للزراعة واملشاركة يف  •

 Rockefellerاألفريقية نظمته مؤسسة  األفريقية. كما حتدث يف حدث جانيب خالل منتدى الثورة اخلضراء
لتسليط الضوء على اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية للجنة األمن الغذائي العاملي، 

 واإلصالحات السياسية املوصى هبا لتحويل النظم الغذائية؛
 أغسطس/آب؛ 13واملشاركة يف اجتماع نظمه حتالف أمريكا الالتينية جلمعيات صناعة األغذية واملشروابت، يف  •
شأن تعزيز احلوكمة العاملية لألمن الغذائي والتغذية، ب حدث رفيع املستوى للجنة األمن الغذائيوعقد  •

  ؛2020أكتوبر/تشرين األول  يف
ويف حوار  وألقى الرئيس مالحظات خالل حفل االحتفال ابلذكرى العاشرة آللية اجملتمع املدين والشعوب األصلية، •

بشأن النظم الغذائية نظمته آلية القطاع اخلاص يف نفس األسبوع الذي أقيم فيه احلدث اخلاص الرفيع املستوى 
 للجنة األمن الغذائي العاملي.

 التوعية بفريق اخلرباء الرفيع املستوى 
 األثر ضمن جلنة األمن الغذائي العاملي

بني العلوم والسياسات يف جلنة األمن الغذائي العاملي،  اليت تربطالبينية  الرفيع املستوى، بوصفه الواجهةفريق اخلرباء  -41
وقاعدة  الشموليةوهو يساهم يف حتقيق هدفيه الرئيسيني، ومها:  .2009هو حجر الزاوية يف عملية اإلصالح اليت جرت عام 

http://www.fao.org/cfs/home/events/cfs-high-level-special-event-on-food-security-and-nutrition/en/
http://www.fao.org/cfs/home/events/cfs-high-level-special-event-on-food-security-and-nutrition/en/
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املنخرطني يف عمل فريق اخلرباء الرفيع  األدلة. وتقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى هي حصيلة حوار متواصل بني اخلرباء
ا للخربة املستوى، كأعضاء يف اللجنة التوجيهية أو أعضاء يف فرق املشاريع أو خرباء استعراض أقران، وهي تشّكل جسرً 

ة ويشمل احلوار، عدا عن فريق اخلرباء نفسه، جمموع املهنية واإلقليمية على امتداد جمموعة متنوعة من التخصصات العلمية.
 .واسعة من أصحاب املعرفة من خمتلف أحناء العامل، وذلك من خالل مشاورات إلكرتونية ومؤمترات مفتوحة

 
على نطاق واسع بتقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى لكمية ونوعية املعلومات العلمية اليت حتتويها  وجيري التنويع -42

ولقدرهتا على أن حتلل وتعرض لغري املتخصصني قضا� معقدة متعلقة ابألمن الغذائي والتغذية بطريقة واضحة ومتوازنة 
 .وشاملة

هوية مرئية جديدة لتقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى واملوجزات ، وضع فريق اخلرباء الرفيع املستوى 2020ويف عام  -43
 التنفيذية.

 
 األثر خارج جلنة األمن الغذائي العاملي

قدم أعضاء اللجنة التوجيهية وفرق املشاريع لفريق اخلرباء الرفيع املستوى نتائج تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى  -44
 ا: ومنشورً حداثً  50وواثئق القضا� يف أكثر من 

 منتد�ت دولية، مبا يف ذلك املنتدى السياسي الرفيع املستوى للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة؛ 10 -
 واثئق علمية خضعت الستعراض األقران؛ 5و -
مقاالت افتتاحية، مبا يف ذلك التقرير املشرتك مع رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي واملبعوث اخلاص لألمم  5و -

 املتحدة ملنتدى األمم املتحدة املعين مبعايري االستدامة؛
 مقاالت صحفية؛ 4و -
 منتد�ت وطنية يف سويسرا واهلند والصني، وغريها؛ 7و -
 ندوة ودورة تعليمية. 18و -
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والقائمة الربيدية)، قامت أمانة فريق اخلرباء الرفيع املستوى  اإللكرتوينمع األدوات املوجودة ابلفعل (املوقع  وابلتوازي -45
 .Twitterوحساب خمصص على  LinkedIn، من خالل 2020بتجديد وجودها على وسائل التواصل االجتماعي يف عام 

 التوعية اليت تقوم هبا اجملموعة االستشارية
 من: 2020-2019تشّكل أعضاء اجملموعة االستشارية للفرتة  -46

 ؛منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبر�مج األغذية العاملي (حبكم املنصب) -
ومنظمة الصحة العاملية واملقرر اخلاص املعين ابحلق يف الغذاء وجلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية، وآلية  -

اجملتمع املدين والشعوب األصلية، وآلية القطاع اخلاص، واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية، والبنك 
 ).ة العاملية للمزارعني (على أساس مؤقت خمصصغيتس، واملنظم وملينداالدويل، ومؤسسة بيل 

ا كبرية لتعزيز استخدام وتطبيق ونشر بذل أعضاء اجملموعة االستشارية خالل الفرتة ما بني الدورتني جهودً وقد  -47
 ، من خالل ما يلي:نواتج سياسات جلنة األمن الغذائي العاملي

وعات العمل املفتوحة العضوية، واألنشطة األخرى املكتب واجملموعة االستشارية، وجمماملشاركة يف اجتماعات  •
 بني الدورات، مبا يف ذلك اجتماعات فرق العمل الفنية واألنشطة ذات الصلة؛ ما

، 2019واملشاركة يف الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي اليت عقدت يف أكتوبر/تشرين األول  •
 مجيع املستو�ت من خالل ما يلي:مبا يف ذلك عمليتها التحضريية، على 

o تقدمي املشورة والدعم إلعداد واثئق الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي؛ 
o  واملشاركة يف استضافة العديد من األحداث اجلانبية خالل أسبوع الدورة السادسة واألربعني للجنة األمن

 الغذائي العاملي؛
 إلقليمية حول اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية؛واملشاركة يف املشاورات ا •
 واملسامهة يف الدورات االفرتاضية للجنة األمن الغذائي العاملي كجزء من املؤمترات اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة؛ •
ومتابعة نتائج املؤمتر الدويل  وتقدمي حتديثات بشأن التطورات يف إطار عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية •

الثاين للتغذية، ودعم �ج شامل متعدد القطاعات لألمن الغذائي والتغذية من خالل إنشاء جسور بني الزراعة 
 ا اتباع �ج متعدد أصحاب املصلحة؛ والصحة تستلزم أيضً 

 بناءملشاورة حتديد النطاق عرب اإلنرتنت بشأن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املخطط له: وتقدمي مدخالت فنية  •
 ؛2030حىت عام  ةعاملي ةسردي

 واملشاركة يف قسم اإلدارة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة يف نيويورك؛ •
ودعم أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي واملقرر لعملية تقارب السياسات يف جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن عملية  •

 النهج اإليكولوجية الزراعية والنهج املبتكرة األخرى؛تقارب السياسات اجلارية بشأن 
واخلطوط العريضة للتقرير الذي سيصدر واملسامهة يف مشاورات فريق اخلرباء الرفيع املستوى، مبا يف ذلك النطاق  •

 تشجيع الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية؛ا بشأن قريبً 
ورفع مستوى الوعي بشأن نواتج السياسات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي يف االجتماعات واحللقات  •

 بني موظفيهم؛الدراسية واملطبوعات ذات الصلة، وكذلك 
 وتقدمي معلومات سنوية حمدثة إىل أجهزهتم الرائسية عن مشاركتهم يف جلنة األمن الغذائي العاملي. •
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 تتبع قرارات وتوصيات جلنة األمن الغذائي العاملي –ا اثلثً 
 القرارات التالية مقتبسة من التقرير النهائي للدورة السادسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. -48

 
 2023-2020بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة  –ا عاشرً 

 
 
 

للجنة األمن  وافق املكتب على اسرتاتيجية تعبئة املوارد
نة يف يناير/كانون جالغذائي العاملي اليت قدمتها أمانة الل

 .2020الثاين 
 

وكجزء من اسرتاتيجية تعبئة املوارد للجنة األمن الغذائي 
ا العاملي، عقد رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي عددً 

املناقشات الثنائية مع الشركاء الرئيسيني حول بر�مج  من
العمل املتعدد السنوات للجنة. ومشل التواصل حىت اآلن 
حماداثت مع كبار املسؤولني يف بلجيكا، وكندا، واالحتاد 

انيا، األورويب، وفنلندا، وفرنسا، ومجهورية كور�، وإسب
والسويد، واإلمارات العربية املتحدة. ونتيجة لذلك، 
خصصت فنلندا وفرنسا وإسبانيا والسويد موارد حنو مسار 

 العمل املتعلق ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

 إن اللجنة:
ا مع تقرير تنفيذ تقييم جلنة األمن الغذائي متاشيً 

 العاملي، طلبت:
اسرتاتيجية حمكمة املكتب املوافقة على من  -

حلشد املوارد للمساعدة يف دعم الدورة العامة 
ومسارات عملها وفريق اخلرباء الرفيع املستوى 
وآلية اجملتمع املدين من أجل دعم أولو�ت 
اللجنة كما ترد ضمن بر�مج العمل املتعدد 
السنوات، مع إعطاء ضما�ت واضحة 
تتماشى مع اخلطوط التوجيهية ملنظمة 

والزراعة ملنع حدوث تضارب األغذية 
 ؛املصاحل يف ما خيص التمويل يف

األمانة مواصلة اجلهود اليت تبذهلا ومن  -
سبيل توسيع قاعدة متويل اللجنة  يف

ذلك من خالل التواصل  وتنويعها، مبا يف
الدول األعضاء يف اللجنة واملؤسسات  مع

 .اخلاصة والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية
 

للجنة  46(و) من التقرير النهائي للدورة  28الفقرة 
 األمن الغذائي العاملي

 
 امليزانية وحشد املوارد –ا رابعً 

ا. وتبلغ ا أمريكيً دوالرً  2 368 079، بلغت النفقات اإلمجالية ألنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي 2019يف عام  -49
 3 468 452حبدود ما يقدر  2020املتطلبات اإلمجالية لتمويل العناصر الثالثة مليزانية جلنة األمن الغذائي العاملي يف عام 

 تشمل:دوالرًا أمريكًيا 
 دوالرًا أمريكًيا ألمانة جلنة األمن الغذائي العاملي واجللسات العامة ومسارات العمل املواضيعي 2 665 682
  لفريق اخلرباء الرفيع املستوىدوالرًا أمريكًيا  414 493
  آللية اجملتمع املدين والشعوب األصليةدوالرًا أمريكًيا  388 278
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 أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي
خارج امليزانية، بشكل كاف  من املسامهاتإىل جانب  ،روما توجد مقارها يفمسامهات املنظمات اليت ستغطي  -50

ومن املتوقع أن تكون نفقات  ، مبا يف ذلك ثالث جلسات عامة مقررة.2021، والنفقات املتوقعة لعام 2020م نفقات عا
أدىن من التوقعات األصلية، أي ابلنسبة إىل بنود امليزانية اخلاصة ابلسفر والفعاليات (املنعقدة حالًيا بصورة  2020ميزانية عام 

 روضة نتيجة ذلك على السفر. والقيود املف 19-افرتاضية) يف ظّل جائحة كوفيد
 التمويل فعلي 2019 متوقع 2020

2 025 000 1 900 000 

الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما (منظمة األغذية والزراعة 
من كل ا ا أمريكيً دوالرً  000 675وبر�مج األغذية العاملي 

 000 550منها، ومن الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
فعلي) (منظمة األغذية والزراعة وبر�مج  –ا ا أمريكيً دوالرً 

  األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 متوقع)  –ا من كل منها ا أمريكيً دوالرً  000 675

242 373 427 297 
GCP/GLO/MUL/932  -  فرنسا، وسويسرا، واإلمارات

 العربية املتحدة
260 682 260 683 GCP/GLO/GER/964- أملانيا 

208 049 294 008 UNGP/GLO/944 - االحتاد األورويب 

700 000 0 
 GEWE - GINC/MUL –  إسبانيا،  -يؤكد الحًقا

 فنلندا، وفرنسا والسويد، و 
 إمجايل التمويل 2 752 108 104 436 3

 
 النفقات فعلي 2019 متوقع 2020
 املوظفون 444 604 1 1 700 000
 اليت يقوم هبا الرئيس واملوظفون –أنشطة التوعية  982 10 55 000
 اجللسات العامة واألحداث األخرى 772 450 495 000
 االتصال والتقارير 113 102 108 000
 مصروفات التشغيل العامة 420 88 100 000
 الرتمجة الفورية 070 95 115 000
 الرتمجة التحريرية/الطباعة 799 112 122 000
 السفر: اخلرباء واملتحدثون 370 52 50 000
 مسارات العمل 881 301 415 682

 احلراجة 515 0
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 متابعة احلراجة الزراعية –فريق اخلرباء الرفيع املستوى  0 100 000

متابعة شراكات أصحاب  –فريق اخلرباء الرفيع املستوى  718 2 0
 املصلحة املتعددين

 2021-2020بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة  209 1 0
 النظم الغذائية والتغذية 775 274 260 682

أصحاب احليازات الصغرية واملياه  –الرصد واالستيعاب  0 55 000
 وتغري املناخ

 التوسع احلضري والتحول الريفي 664 22 0
 املساواة بني اجلنسني 0 0

 النفقاتإمجايل  079 368 2 2 665 682

 فريق اخلرباء الرفيع املستوى
2020 
 متوقع

2019 
 التمويل فعلي

 االحتاد األورويب  539 481
 فرنسا  44 593
 مو�كو  22 512

 سلوفاكيا 3 413  
 سويسرا 250 000  

 التمويل إمجايل 253 413 606 586
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2020 
 متوقع

2019 
 فعلي

 النفقات

 اإللكرتونيةاملشاورات  -1 103 14 000 15

 دعم فرق املشاريع -2 555 68 000 50

 طباعة التقارير -3 7 740 000 5

 ترمجة التقارير -4 365 130 000 100

465 11 13 054 
إطالق التقارير، املشاركة يف جلنة األمن  -5

 الغذائي والعاملي وأنشطة التوعية

 اجتماعات اللجنة التوجيهية -6 107 086 0

 نفقات تشغيل األمانة األخرى -7 351 4 000 5

 موظفو األمانة من فئة اخلدمات العامة -8 607 99 941 99

 الدعم الرباجمي للموظفني الفنيني -9 49 321 405 90

 مسؤول االتصال العلمي -10 - -

 كبري املستشارين الفنيني  -11 عينيةمسامهة  عينيةمسامهة 

 فريق اخلرباء الرفيع املستوىمنسق  -12 عينيةمسامهة  عينيةمسامهة 

 تكاليف التقييم -13 - -

 العملية احملسنة السرتداد التكاليف -14 - -

 تكاليف خدمة املشاريع -15 49 317 681 37

 إمجايل النفقات 543 500 492 414

 والشعوب األصلية آلية اجملتمع املدين
وردت مسامهات من جلنة األمن الغذائي العاملي، يف ما يتعلق آبلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية،  -51

األغذية والزراعة، وفرنسا، واالحتاد األورويب، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وإيطاليا، وأملانيا، وسويسرا، والعديد  ومنظمة
اجملتمع املدين والشعوب  منظمات اجملتمع املدين/املنظمات غري احلكومية. وجتدر اإلشارة إىل أن األرقام اخلاصة آبلية من

دوالر أمريكي.  1يورو =  0.837األصلية كانت قد أوردت ابليورو وجرى حتويلها إىل الدوالر األمريكي مبعدل صرف 
ا لقيود السفر واستخدام تقنية املتوقع أن تكون النفقات لكل من عامي امليزانية أقل من امليزانية املخطط هلا، نظرً  ومن

 .19-اضية وسط جائحة كوفيداالجتماعات االفرت 
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2020 
 متوقع

2019 
 النفقات فعلي

للجنة املشاركة يف اجتماعات اجملموعة االستشارية  603 101 800 53
 األمن الغذائي العاملي

89 600 134 667 
جمموعات العمل السياسايت التابعة آللية اجملتمع املدين 
والشعوب األصلية واملشاركة يف أنشطة اللجنة ما بني 

 الدورتني
 دعم رصد وتنفيذ نواتج جلنة األمن الغذائي العاملي 615 98 900 17

آللية اجملتمع املدين، واملنتدى جلنة التنسيق السنوية  919 160 100 18
 واملشاركة يف اجللسة العامة

 األمانة 582 171 200 179
 املساءلة والرصد والتكاليف األخرى 974 5 980 5

 الرسوم اإلدارية 063 34 698 23
 إمجايل النفقات 423 707 278 388

 
 آلية القطاع اخلاص

 النفقات  فعلي 2019 متوقع 2020
 الكلفة األساسية لألمانة 251 148 856 134
 وضع السياسات 200 115 000 107

 األحداث وأنشطة التوعية 257 59 704 2
 القمة بشأن النظم الغذائية 0 000 84

 إمجايل النفقات 708 322 560 328

 robynne@emergingag.com من املعلومات عن ميزانية آلية القطاع اخلاص، يرجى االتصال بـ ملزيدو  -53

  www.agrifood.netاملوقع  وز�رة
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