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A

  لجنة األمن الغذائي العالمي
  

  واألربعون الخامسةالدورة 
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2018أكتوبر/تشرين األول  19-15روما، إيطاليا، 

 العالميالتقرير المرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي 

  
يقدم هذا التقرير املرحلي الســـــــنوي للجنة األمن الغذائي العاملي حملة عامة عن األنشـــــــطة الرئيســـــــية خالل الســـــــنة   -1
والتقدم احملرز بشأن القرارات والتوصيات  2018إىل أكتوبر/ تشرين األول  2017بني الدورات من أكتوبر/تشرين األول  ما

،  2017الصـــــــــــــــادرة عن اجللســـــــــــــــة العامة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي املنعقدة يف أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول 
عين باألمن والتوعية وامليزانية وتعبئة املوارد وأنشطة فريق اخلرباء الرفيع املستوى امل االتصاالتيقدم معلومات حمدثة عن  كما

  الغذائي والتغذية.
  

  األنشطة الرئيسية بعد الدورة الرابعة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي  -أّوالً 
  والمؤدية إلى الدورة الخامسة واألربعين

  
  لجنة األمن الغذائي العالمي والتغذية

  
اجتمعت جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــوية املعنية باألمن الغذائي العاملي برئاســـــــة الســـــــيد خالد الطويل (مصـــــــر)   -2

لبلورة ووضــع الصــيغة النهائية لالختصــاصــات من أجل إعداد املبادئ التوجيهية الطوعية للجنة  2018ثالث مرات يف عام 
األمن الغذائي العاملي بشــــــأن النظم الغذائية والتغذية. وتســــــتجيب االختصــــــاصــــــات، اليت ســــــتعرض على الدورة اخلامســــــة 

الغذائي  بل اجللســــــــــــة العامة للجنة األمنقا من قِ واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي إلقرارها، للتوجيهات املقدمة ســــــــــــاب
ج شــامل 2025- 2016العاملي، يف إطار عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ( )، وتليب الطلب من أجل اعتماد 

ذائية، غومنهجي للنظم الغذائية، بناء على األدلة املقدمة يف تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــــتوى بشـــــــــــــــأن التغذية والنظم ال
  الرامية إىل معاجلة جتزؤ السياسات القائمة بني قطاعات األغذية والزراعة والصحة.
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ا جلنة األمن الغذائي   -3 وقد أبلغ األمني العام لألمم املتحدة اجلمعية العامة بأنشطة مسارات عمل التغذية اليت أجنز
ا خالل  مم املتحدة التقرير املرحلي عن تنفيذ عقد األال يتجزأ من املاضـــــــــــــــيني كجزء  العامنيالعاملي والقرارات اليت اختذ

  .للعمل من أجل التغذية
  
واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة باإلمجاع قرارًا بعنوان "تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية   -4
  ) الـــذي يشـــــــــــــــــدد على أمهيـــة عقـــد األمم املتحـــدة للعمـــل من أجـــل التغـــذيـــةA/72/L.63" (الوثيقـــة ) 2025- 2016(
ويؤكد ويشــــــجع اجلهود املبذولة لتحقيق مقاصــــــد أهداف التنمية املســــــتدامة ذات الصــــــلة باجلوع ونقص  )2025- 2016(

  التغذية والفقر املدقع.
  
(اجلمهورية الدومينيكية)، يف الندوة اإلقليمية  Mario Arveloوشــارك رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي، الســيد   -5

ا العاملية بشــــأن النظم الغذائية املســــتدامة لألغذية الصــــحية يف أوروب الصــــحةاملشــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
ا أيضا السيدة  لفريق اخلرباء الرفيع ، عضو اللجنة التوجيهية Eileen Kennedyوآسيا الوسطى (بودابست) واليت حضر

املســـــتوى، اليت قدمت تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى عن التغذية ونظم األغذية واألمانة. وحضـــــر رئيس جمموعة العمل 
املفتوحة العضـــــــــوية وأمانة جلنة األمن الغذائي العاملي أيضـــــــــا الندوتني اإلقليميتني يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

وأوروبا  ومشال أفريقيا (مســــقط)، األدىنلفادور)، وآســــيا واحمليط اهلادئ (بانكوك)، وأفريقيا (أبيدجان)، والشــــرق (ســــان ســــ
، رئيسة الفريق املسؤول عن املشروع Jessica Fanzoوأفريقيا الوسطى. وحضرت أيضا ندوة آسيا واحمليط اهلادئ السيدة 

  تقرير التغذية والنظم الغذائية. ما خيص التابع لفريق اخلرباء الرفيع املستوى يف
  
وخالل الدورة اخلامســـــة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ســـــتكون هناك جلســـــة بعنوان "املمارســـــات اجليدة   -6

نيويورك يف  إىل نتائج اجتماع فريق اخلرباء املعين بالتغذية، الذي عقد يف تســـــتندوتشـــــاطر الدروس لتحســـــني التغذية" واليت 
دف الدورة اخلامســـــــة  2018يران يونيو/حز  والذي شـــــــارك فيه رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي بواســـــــطة رســـــــالة فيديو. و

واألربعون للجنة األمن الغذائي العاملي إىل تســـــــليط الضـــــــوء على الروابط بني التغذية وأهداف التنمية املســـــــتدامة ومناقشـــــــة  
  أصحاب املصلحة. كيفية ترمجتها إىل توجيهات فعالة للسياسات والربامج وإشراك

  
  2030لجنة األمن الغذائي العالمي وخطة التنمية المستدامة لعام 

  
خالل هذه الفرتة.  2030تواصلت مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف دفع عجلة خطة التنمية املستدامة لعام   -7

جبلسة مفتوحة يّسرها السيد  2018وى لعام واكتملت مسامهة جلنة األمن الغذائي العاملي يف املنتدى السياسي الرفيع املست
Willem Olthof  (االحتاد األورويب). وركزت املســــامهة على موضــــوع املتابعة واالســــتعراض العاملي "التحول حنو جمتمعات

مستدامة وقادرة على الصمود" وسلطت الضوء على الروابط بني األمن الغذائي والتغذية وأهداف التنمية املستدامة احملددة 
. وُعقد اجتماعان مفتوحان 17و 15و 12و 11و 7و 6دامة واليت هي أهداف التنمية املســـــت 2018قيد االســـــتعراض لعام 

، فضـــال عن طرائق زيادة مشـــاركة 2019إضـــافيان ملناقشـــة مشـــروع مســـامهتها يف املنتدى الســـياســـي الرفيع املســـتوى يف عام 
  .2019إىل ما بعد عام  2030جلنة األمن الغذائي العاملي يف دفع خطة عام 
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ملي باالشـــــــــــــــرتاك مع جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية حدثا جانبيا يف ونظمت جلنة األمن الغذائي العا  -8
يف نيويورك. ومشل احلدث اجلانيب املعنون "االنتقال إىل جمتمعات  2018إطار املنتدى الســــــــــــياســــــــــــي الرفيع املســــــــــــتوى لعام 

وقادرة على الصــمود: أبعاد األمن الغذائي والتغذية"، أهم ما خلص إليه تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســتوى بشــأن  مســتدامة
من أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة وأهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة قيد  2التغذية والنظم الغذائية وركز على الرتابط بني اهلدف 

  االستعراض هذا العام.
 
األمن الغذائي العاملي يف ســـــلســـــلة من األحداث على مدار العام إلذكاء الوعي بلجنة األمن وشـــــارك رئيس جلنة   -9

ياق املصلحة املتعددين وجهودها ملعاجلة حتديات األمن الغذائي والتغذية يف س بأصحابالغذائي العاملي، ومنوذجها املتعلق 
يورك تواصــــــــــله، مع مندوبني رفيعي املســــــــــتوى يف نيو  . واجتمع رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي، يف إطار2030خطة عام 

  .2030إلبراز صورة اللجنة وتعزيز الوعي مبشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف دفع عجلة خطة عام 
  

وتتضــمن الدورة اخلامســة واألربعون للجنة األمن الغذائي العاملي جلســة بشــأن "جلنة األمن الغذائي العاملي وخطة   -10
: املمارســـــات اجليدة وتشـــــاطر الدروس" إلتاحة الفرصـــــة لتبادل يركز على املمارســـــات اجليدة 2030التنمية املســـــتدامة لعام 

ن لنتائج ســتدامة املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املســتدامة. وميكوالتحديات املطروحة يف حتقيق أهداف التنمية امل
اجللســــــــة حول "الدروس املســــــــتفادة" أن تواصــــــــل دعم املتابعة املواضــــــــيعية واســــــــتعراض املباحثات على املســــــــتويات الوطنية 

  .2030م واإلقليمية والعاملية، وأن تقدم أمثلة ميكن من خالهلا متابعة التقدم احملرز حىت عا
  

  رصد فعالية لجنة األمن الغذائي العالمي
  

 Anne-Marie Moultonوعقدت جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــــــــــوية املعنية بالرصـــــــــــــــد برئاســـــــــــــــة الســـــــــــــــيدة   -11
أفريقيا) اجتماعاً واحداً للتحضـــــري للحدث املواضـــــيعي العاملي بشـــــأن رصـــــد اســـــتخدام وتطبيق اخلطوط التوجيهية  (جنوب

الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف الذي ســـــــيعقد خالل الدورة اخلامســـــــة واألربعني. ومت إصـــــــدار دعوتني 
ب املصـــــــــــلحة، مبا يف ذلك من خالل تنظيم فعاليات لتقدمي إســـــــــــهامات جلمع اخلربات واملمارســـــــــــات اجليدة من أصـــــــــــحا

أصـــــــحاب املصـــــــلحة املتعددين. وقد مت إعداد ملخص للمســـــــامهات الواردة واخلطوط العريضـــــــة للحدث كوثائق معلومات 
أســـــــاســـــــية عامة للحدث املواضـــــــيعي العاملي، ومتت مناقشـــــــتها واالتفاق عليها يف االجتماع. ومت تقدمي مقرتح لعقد حدث 

إىل الدورة اخلامســـــــة واألربعني للجنة األمن  2019ت ســـــــياســـــــة جلنة األمن الغذائي العاملي األخرى يف عام لرصـــــــد توصـــــــيا
  الغذائي العاملي كجزء من مشروع القرار حول تعزيز املساءلة وتبادل أفضل املمارسات.

  
  التوسع الحضري والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذية

  
(هولندا) تيســــــري مســــــارات العمل هذه. ومت تأجيل احلدثني املقرر عقدمها يف  Hans Hoogeveenتوىل الســــــيد   -12

بســـــــــــــــبب تأخر توافر املوارد من خارج امليزانية. ومن  2019- 2018إىل  2018و 2017الفرتة ما بني الدورات بني عامي 
داث، القادم للجنة األمن الغذائي العاملي بنتائج األح املتوقع أن تســــرتشــــد املناقشــــات حول برنامج العمل متعدد الســــنوات

حيث ســــيتم دعوة جلنة األمن الغذائي العاملي مرة أخرى إىل اختاذ قرار بشــــأن ما إذا كانت تريد االســــتمرار يف الرتكيز على 
  هذا املوضوع، وإذا كان األمر كذلك مواصلة حتقيق األهداف والنتائج املرجوة.
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، ومن مث ال تتطلب 2019- 2018وتتماشـــــــى األحكام املذكورة أعاله مع برنامج العمل متعدد الســـــــنوات للفرتة   -13

  موافقة إضافية من جانب اجللسة العامة.
  

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

  
ا خيص م منذ الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي، واصـــــــــل فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــتوى عمله يف  -14

حول الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما (الشراكات املتعددة  13التقرير # 
 –يناير/كانون الثاين  16ة اليت نظمت حول مشـــــــــــــروع التقرير (أصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة). ومشل ذلك املشـــــــــــــاورات املفتوح

)؛ واالجتماع الثاين لفريق املشــــــروع وجهاً لوجه الذي اســــــتضــــــافه مركز االبتكار يف التنمية جلامعة 2018فرباير/شــــــباط  19
)؛ وعملية اســـــــــــــــتعراض األقران العلمي املســـــــــــــــتقل 2018مارس/آذار  8-6، هولندا ((WUR) واجنينغن ومعهد البحوث

  .)2018أبريل/نيسان  16 -مارس/آذار  26من مشروع التقرير ( 1للنسخة 
  

ومتت مناقشــــــة املشــــــروع الثاين للتقرير، باإلضــــــافة إىل التوصــــــيات املقابلة، والتحقق من صــــــحتها من قبل اللجنة   -15
 (IITA) ةعها األخري الذي اســــــــتضــــــــافه املعهد الدويل للزراعة االســــــــتوائيالتوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى يف اجتما

ة نظمة األغذية والزراعالرئيســـــــــــــــي ملقر امل). ومت إطالق التقرير النهائي يف 2018مايو/أيار  5- 2ياوندي، الكامريون ( يف
  .إلنرتنتاوهو متاح عرب  2018يونيو/حزيران  27 يف
  

  النهج الزراعية اإليكولوجية واالبتكارات األخرى الخاصة بالنظم الزراعية والغذائية المستدامة
 التي تعزز األمن الغذائي والتغذية

  
عقب اجللســـــة العامة للدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي، بدأ فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى عمله   -16

حول النهج الزراعية اإليكولوجية واالبتكارات األخرى من خالل مشــاورة مفتوحة نظمت حول نطاق  14 #بشــأن التقرير 
أكتوبر/تشـــــرين  18)؛ والدعوة املوجهة للخرباء (2017ديســـــمرب/كانون األول  1 -أكتوبر/تشـــــرين األول  18هذا التقرير (

مرشحا، مما يربز االهتمام الكبري الذي يوليه اجملتمع العلمي هلذا  255) استقطبت 2017ديسمرب/كانون األول  1 -األول 
  ويب، كينياللحراجة الزراعية يف نري املوضــــــــوع؛ واالجتماع األول لفريق املشــــــــروع وجهاً لوجه الذي اســــــــتضــــــــافه املركز العاملي 

خلطوط ا) حيث نوقشت املفاهيم واملسائل الرئيسية اليت سيشملها التقرير واإلطار املفاهيمي و 2018مايو/أيار  18 - 15(
للتقرير. ومتت املوافقة على أسلوب العمل وجدول زمين مؤقت للدراسة. ومن املقرر إجراء مشاورات مفتوحة على  العريضة
اية عام النسخ   .2018ة صفر من مشروع التقرير قبل 
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 تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي
  

قام مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي، متشــــــــياً مع الوالية املمنوحة له خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنة، بوضــــــــع   -17
). 9و 8و 4و 3) ونفذ االستجابة جلميع التوصيات (باستثناء التوصيات CFS 2018/45/02الصيغة النهائية خلطة العمل (

  وتشــــــــــــــمــل خطــة العمــل االســــــــــــــتجــابــة جلميع التوصــــــــــــــيــات الصـــــــــــــــادرة عن التقييم املســــــــــــــتقــل للجنــة األمن الغــذائي العــاملي
)CFS 2017/44/INF/232017-2016 ) الذي أجري خالل الفرتة. 
  

) تنفيذ خطة العمل. ويســعى إىل توضــيح أو تنشــيط عناصــر معينة من CFS 2018/45/02ويوثق تقرير التنفيذ (  -18
اإلصـــــــــــــــالح لتعزيز جلنة األمن الغذائي العاملي باعتبارها املنرب الدويل واحلكومي الدويل األمشل لألمن الغذائي والتغذية، مع 

)، والبيئة العاملية اجلديدة 2017العامل،  مراعاة الزيادة املقلقة يف نسبة اجلوع وسوء التغذية (حالة األمن الغذائي والتغذية يف
، ومتابعة املؤمتر الدويل الثاين للتغذية، وعقد األمم 2030لألمن الغذائي والتغذية اليت وضــعتها خطة التنمية املســتدامة لعام 

ذات  واملبادرات األخرى 2028-2019املتحدة للعمل من أجل التغذية، وعقد األمم املتحدة بشـــــــــــــــأن الزراعة األســـــــــــــــرية 
الصــــلة. وســــيكلف املكتب بوضــــع الصــــيغة النهائية لتنفيذ االســــتجابة للتوصــــيات اليت مل تنفذها الدورة اخلامســــة واألربعني 
للجنة األمن الغذائي العاملي بالكامل، إن وجدت، وتقدمي تقرير إىل الدورة الســـــــــــــــادســـــــــــــــة واألربعني للجنة األمن الغذائي 

 نفيذ إىل الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي العتمادها. العاملي. وتقدم خطة العمل وتقرير الت
  

 Jiani Tianوقد أجريت العملية من قبل اثنني من امليســــــرين املشــــــاركني رشــــــحا من قبل املكتب، ومها الســــــيدة   -19

أصحاب املصلحة يف شكل (أملانيا). ومشلت العملية مناقشات شاملة مع مجيع  Oliver Mellenthin(الصني) والسيد 
اجتماعات مفتوحة، ومعتكف للمكتب، لتبادل األفكار حول أفضــــــل الســــــبل للمضــــــي قدماً يف عملية تنفيذ فعالة وذات  
كفاءة. وقد أتاحت املســـــــامهات املكتوبة واالجتماعات الثنائية واجتماعات أصـــــــدقاء امليســـــــرين املشـــــــاركني االســـــــتماع إىل 

ومات مع أصــــــحاب املصــــــلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي بطريقة منفتحة وشــــــفافة من مجيع املعل تبادل األصــــــوات. ومت
  خالل مساحة العمل اخلاصة باللجنة.

  
  والتوعية االتصال  -ثانًيا

  
  موجز عن الدورة الرابعة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي

  
 الحضور

  
مســـــــــــجال بينهم أربعة وزراء ونائبني اثنني من نواب الوزراء ميثلون مندوبا  1 149حضـــــــــــر الدورة الرابعة واألربعني   -20

 الدوائر التالية:
 116  عضوا من اللجنة؛ 
 7 ؛دول غري أعضاء يف اللجنة 
 12 ا؛  من وكاالت األمم املتحدة وأجهز
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 112 ؛من منظمات اجملتمع املدين 
 3 من منظمات البحوث الزراعية الدولية؛ 
 3  لية واإلقليمية؛من املؤسسات املالية الدو 
 62 ؛من احتادات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية اخلاصة 
 58 من املراقبني. 

 
 األحداث الجانبية وسوق المعلومات

  
من منظمي احلدث  134من األحداث اجلانبية على مدار األســــبوع واليت مشلت مشــــاركة  56مت عقد ما جمموعه   -21

  اجلانيب وبعضـــــــــــــــها كان جديدا على جلنة األمن الغذائي العاملي. ووفقا للبيانات اليت مت مجعها، حضـــــــــــــــر األحداث اجلانبية
مشــارًكا يف احلدث اجلانيب األكثر حضــورًا، بينما حضــر احلدث الثاين والثالث  95شــخصــا. ومت تســجيل أكثر من  2 864

ويف املتوســــــــــط، حضــــــــــر كل مندوب حدثني جانبيني، ولكن كان هناك مندوبون حضــــــــــروا مشــــــــــارًكا.  90والرابع أكثر من 
 حدثًا جانبًيا خالل األسبوع. 12يناهز  ما
  

من الذين أجابوا راضـــــــني متاما أو  املائة يف 100ويف إطار اســـــــتقصـــــــاء متابعة أجراه منظمو احلدث اجلانيب، كان   -22
 يف 80راضـــيني عن التجربة العامة لوجود حدث جانيب خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. وأشـــار 

يكن  من الذين مشلهم االستقصاء إىل إن وجود حدث جانيب قد مكنهم من املشاركة مع أصحاب املصلحة الذين مل املائة
م يعتزمون طلب تنظيم حدث جانيب خالل  املائة يف 74من املمكن الوصـــــــــــول إليهم خالف ذلك. وأشـــــــــــار  منهم إىل أ

 الدورة املقبلة للجنة األمن الغذائي العاملي. 
  

أكتوبر/تشــرين األول الذي مت نشــره على  31وأرســل معظم منظمو احلدث اجلانيب امللخص حبلول املوعد النهائي   -23
 . الحدث الجانبي للدورة الرابعة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالميصفحة 

  
ـــــــــــــــــ   -24 شـــركة عارضـــة يف ســـوق املعلومات الذي أقيم يف فناء املنظمة. ووزعت جلنة األمن  35وُخصـــصـــت مســـاحة لـ

من التصـــــاميم البيانية املطبوعة حديثًا لتوصـــــيات الســـــياســـــة، وكتيب جلنة األمن الغذائي العاملي  إصـــــداراتالغذائي العاملي 
. العمل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدةوإطار اجلديد باإلضـــــــــافة إىل االســـــــــتثمارات الزراعية املســـــــــؤولة 

حلوكمة املســــــؤولة حليازة األراضــــــي ومصــــــايد األمساك والغابات يف ســــــياق األمن الطوعية بشــــــأن اوكانت اخلطوط التوجيهية 
عن  املائة يف 30تقريرًا، بزيادة قدرها  2 214الغذائي متوفرة على طاولة خمصــــصــــة. وقام فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى بتوزيع 

  مقطع فيديو يف سوق املعلومات. 18جمموعه  العام السابق. ومت عرض ما
 

 ل ووسائط اإلعالمالتواص
  

قبل انعقاد الدورة، نشـــرت املعلومات عن جلنة األمن الغذائي العاملي على الشـــبكات اإللكرتونية الداخلية ملنظمة   -25
األغذية والزراعة، والصـــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي إلبالغ املوظفني بشـــــــــــــــأن ما ميكن توقعه. 
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إشـــــــــــارة إىل جلنة األمن الغذائي العاملي أو جلنة األمن الغذائي العاملي  324ورصـــــــــــدت غرفة أخبار منظمة األغذية والزراعة 
(مجيع اللغات الرمسية) يف الفرتة اليت تسبق بأسبوع واحد وبعد أسبوع واحد من دورة جلنة األمن الغذائي العاملي. ومن بني 

رائها اعتبارها من "الطراز األول" بســــبب قمن منافذ البيع اليت صــــنفتها منظمة األغذية والزراعة ب 9اإلشــــارات، كانت  هذه
أو تأثريها. وقامت خدمات إعداد التقرير يف املعهد الدويل للتنمية املســـــــــــــــتدامة بتغطية اجللســـــــــــــــات العامة للدورة الرابعة 

 الرابط.واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. والتقارير اليومية وملخص األسبوع متاحة على هذا 
  

تغريدة من  9 400يف  CFS44هاشـــتاغ #  االجتماعيخالل األســـبوع، مت اســـتخدام عالمة وســـائل التواصـــل و   -26
مليون مقارنة بالدورة الثالثة  2مليون شــــــــــــــخص. وهي زيادة قدرها أكثر من  9.7مســــــــــــــاهم، يراها أكثر من  2 304قبل 

 25واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. كما كان أداء محلة الفيســــبوك جيًدا من حيث الوصــــول واملشــــاركة. ومت تدريب 
اية األســـــبوع قبل الدورة الرابعة واألربعراســـــلمن امل  نيني االجتماعيني برعاية املنتدى العاملي للبحوث واالبتكار الزراعي يف 

مقالة  70للجنة األمن الغذائي العاملي ومن مث قاموا بكتابة مدونات إلكرتونية تغطي األحداث اجلانبية. وتوجد أكثر من 
 .مدونة جلنة األمن الغذائي العامليعلى 

  
مســـتخدًما خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن  4 690العاملي وزار املوقع اإللكرتوين للجنة األمن الغذائي   -27

صـــــفحة. وكان معظم املســـــتخدمني يف إيطاليا  2.5دقائق وزيارة  3الغذائي العاملي، حيث ظلوا على املوقع اإللكرتوين ملدة 
 والواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا والسويد وهولندا وسويسرا وأملانيا واهلند والربازيل.

  
ة من (الســـودان) مقاًال يف طبعة خاصـــ صرناقونشـــرت رئيســـة جلنة األمن الغذائي العاملي الســـابقة، الســـيدة أمرية   -28

  .2017يوم األغذية العاملي لعام صحيفة الديلي تلغراف مبناسبة 
 

 استخدام الورق/مراعاة البيئةترشيد 
  

ج ترشيد استخدام الورق بشكل ملحوظ عدد النسخ املطبوعة من املستندات خالل الدورة   -29 مرة أخرى، خفض 
الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. وقد متت دعوة املشـــاركني الختيار إقامات مراعية للبيئة، وإحضـــار زجاجات 

عادة امللء، كما مت تقدمي قوائم طعام مســـــــــــــتدامة ملنظمي األحداث اجلانبية. ومت تعويض االنبعاثات املكافئة املياه القابلة إل
لثاين أكســــــــيد الكربون املرتبطة بالدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي من خالل منصــــــــة احلياد املناخي اآلن 

  االمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. اتفاقيةالصادرة عن 
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  رئيس أنشطة التوعية
 

 وعياملســـــتوى على مدار العام لتعزيز ال ســـــلســـــلة من األحداث رفيعة يفرئيس جلنة األمن الغذائي العاملي  شـــــارك  -30
املتعدد أصحاب املصلحة وجهودها ملواجهة حتديات األمن الغذائي والتغذية يف سياق خطة عام  بأعمال اللجنة ومنوذجها

  ومشلت األحداث:، 2030
 

 ملنظمة األغذية والزراعة حيث دعا إىل مشاركة مجيع الوفود الفعالة من أجل أن تكون  ةاملؤمترات اإلقليمية اخلمس
مجيع أعضـــــــــــــائها ملكية حقيقية للجنة األمن الغذائي العاملي ومبادئها التوجيهية تكون لدى اللجنة أكثر فاعلية و 

ا؛يف جمال ا  لسياسات وتوصيا
  اجتماع التنســـــــــــــــيق واإلدارة التابع للمجلس االقتصـــــــــــــــادي واالجتماعي (نيويورك) لتقدمي إجنازات الدورة الرابعة

ول ركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض جبدواألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ولزيادة الوعي مبشـــــــــــــــا
  ؛2030أعمال 

  احلدث "معا من أجل مســـــــــــتقبل الغذاء" (لندن) إلعادة االرتباط مع الصـــــــــــندوق االئتماين للمحافظة على تنوع
 احملاصيل وتعزيز الشراكات من أجل القضاء التام على اجلوع؛ 

 يق أهداف التنمية املســـــتدامة" (واشـــــنطن العاصـــــمة) لكي يناقش احلدث "دور جلنة األمن الغذائي العاملي يف حتق
مع أصـــــــحاب املصـــــــلحة يف أمريكا الشـــــــمالية الدور احملتمل للجنة األمن الغذائي العاملي من أجل دعم املبادرات 

 ؛من أهداف التنمية املستدامة وغريه من األهداف 2اليت تقودها البلدان لتحقيق اهلدف 
  األغذية" (ستوكهومل) للنهوض بالعملية احلالية التساق السياسات والتقارب يف التغذية من "حوارات بشأن نظم

 خالل االستماع إىل التحديات اليت يواجهها الناس مث إشراك أصحاب املصلحة اجلدد بنجاح؛
  ن باب أ(اســـــطنبول) بغية فهم كيف ميكن للمبتكرين الشـــــ 2018القمة العاملية ألصـــــحاب املشـــــاريع الزراعية لعام

يســــامهوا بشــــكل فعال يف الزراعة املســــتدامة واألمن الغذائي العاملي من خالل مشــــاركتهم املباشــــرة يف جلنة األمن 
 الغذائي العاملي؛

  التابعة جمللة ذي إيكونوميست. وحدة البحوث االقتصاديةتأليف مقال مدونة نشر يف  
 

(إيطاليا) يف اجتماع مائدة  Valentina Savastanoوشــــــاركت نائبة رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي الســــــيدة   -31
مستديرة رفيع املستوى حول املناظر الطبيعية القادرة على الصمود إزاء املناخ من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية الذي 

 دعقد خالل مؤمتر األطراف الثالث والعشــرين (أملانيا) ملناقشــة الرتابط بني تغري املناخ واملناظر الطبيعية والقدرة على الصــمو 
(كوستاريكا) بتمثيل اللجنة يف مؤمتر القمة الثالث  Luis Fernando Cecilianoواألمن الغذائي و التغذية؛ وقام السيد 

للمناطق بشـــــأن األمن الغذائي والســـــيادة الغذائية (إكوادور) من أجل فهم أفضـــــل لدور الســـــلطات احمللية يف حتقيق األمن 
عاملية. باإلضـــــافة إىل ذلك، شـــــارك رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي ونائب الغذائي وإشـــــراكها يف عمليات الســـــياســـــات ال

فل افتتاح حالرئيس يف العديد من الفعاليات األخرى اليت عقدت يف روما، مبا يف ذلك جملس منظمة األغذية والزراعة، و 
ملتعددة أصــــــحاب الشــــــراكات ا، وإطالق تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى بشــــــأن الدورة الرابعة والعشــــــرين للجنة الغابات

    والندوة العاملية بشأن تلوث الرتبة.املصلحة 
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 أنشطة التوعية األخرى التي تقوم بها لجنة األمن الغذائي العالمي
  

خالل هذه الفرتة متت إتاحة نســـخ من التصـــاميم البيانية املتعلقة جبميع توصـــيات ســـياســـات جلنة األمن الغذائي   -32
ا. املوقع اإللكرتوين للجنة على العاملي  مبا يف ذلك عرض أهداف التنمية املستدامة اليت يدعمو

  
، ولذلك كانت متأخرة لكي يتم إدراجها يف التقرير 2017مت تنظيم أحداث التوعية التالية يف ســـــــــــــــبتمرب/أيلول و   -33

  :2017املرحلي السنوي لعام 
 

 ،2017ســـــــــــــــبتمرب/أيلول  25(االثنني،  منتــــــــدى متكني املرأة يف ســـــــــــــــيــــــــاق األمن الغــــــــذائي والتغــــــــذيــــــــة •
 منظمة األغذية والزراعة، روما، إيطاليا)، 17:00 – 09:30

سبتمرب/أيلول  22(اجلمعة االستثمار يف النظم الغذائية ملنع التقزم بشأن التقزم:  2025حتقيق اهلدف العاملي  •
 منظمة األغذية والزراعة، روما، إيطاليا)، 15:30 – 09:30، 2017

منتدى دعم األمن الغذائي والتغذية يف غرب أفريقيا عن طريق زيادة وصــول أصــحاب احليازات الصــغرية إىل  •
 ، أبيدجان، كوت ديفوار)، 03:17 – 09:30، 2017سبتمرب/أيلول  20(األربعاء، األسواق 

منتدى دعم األمن الغذائي والتغذية يف إثيوبيا عن طريق زيادة وصــــــــــــول أصــــــــــــحاب احليازات الصــــــــــــغرية إىل  •
 ، أديس أبابا، إثيوبيا)03:17 – 09:30، 2017 أيلول/ سبتمرب 13(األربعاء، األسواق 

  
  أنشطة التوعية التي يقوم بها فريق الخبراء الرفيع المستوى

 
يف كل عام، تقدم أمانة فريق اخلرباء الرفيع املســتوى لشــركاء املوارد تقريراً مفصــًال عن النشــاط، مبا يف ذلك جهود   -34

من الغذائي واملنشـــــورات الصـــــادرة داخل جلنة األ تصـــــف تأثري عمل فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى ومذكرةالتوعية واالتصـــــال 
يع املســـــتوى توضـــــح هذه املذكرة أن تقارير فريق اخلرباء الرفو العاملي وخارجها، على املســـــتويات الدولية واإلقليمية والوطنية. 

 ُتستخدم بطرق عديدة، بعد سنوات من نشرها. 
  

ا   -35 ، رئيس اللجنة التوجيهية لــــــــــــــــــفريق اخلرباء الرفيع املســـتوى، Patrick Caronوتشـــمل جهود التوعية اليت يقوم 
  املشاركة يف العديد من األحداث، مثل:

 
من أهداف التنمية املســـــتدامة الذي نظمته اتفاقية  2اجتماع املائدة املســـــتديرة رفيع املســـــتوى بشـــــأن اهلدف  •

األمم املتحدة اإلطارية بشــــــــــــــأن تغري املناخ (مؤمتر األطراف الثالث والعشــــــــــــــرون) مبشــــــــــــــاركة منظمة األغذية 
  ؛2017نوفمرب/تشرين الثاين  14والزراعة، يف بون (أملانيا) يف 

 6إىل  3املؤمتر الدويل الثالث لألمن الغذائي العاملي، الذي نظمته إلســــــفري، كيب تاون، جنوب أفريقيا (من  •
 ؛)2017ديسمرب/كانون األول 
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املخصـــص لألحباث واالبتكار من أجل األمن الغذائي  FOOD 2030 لحدث الرفيع املســـتوىالدورة الثانية ل •
الزراعية (بلغاريا) حتت رعاية الرئاســـــــــــــــة  Plovdivد يف جامعة حتويل نظمنا الغذائية الذي عق -والتغذوي 

 ).2018يونيو/حزيران  15-14( 2018 البلغارية جمللس االحتاد األورويب لعام
  

كما قدم رئيس فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى مســـــامهات وتعليقات جلماهري خمتلفة. على ســـــبيل املثال، قدم تقرير   -36
  حول التغذية وأنظمة األغذية لفائدة: 12 #فريق اخلرباء الرفيع املستوى 

 
  ؛)2017نوفمرب/تشرين الثاين  15الصندوق الفرنسي لألغذية والصحة ( •
ـــــــــــــــــــــــــ  • "التحالف من أجل حتويل النظم الغذائية للحد من زيادة الوزن والســـــــــــمنة يف أمريكا االجتماع األول لـ

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب" الذي شــــــــــاركت يف تنظيمه منظمة األغذية والزراعة واملعهد الدويل لبحوث 
 ؛)2018يناير/كانون الثاين  16- 15السياسات الغذائية يف سانتياغو، شيلي (

  ؛)2018أبريل/نيسان  18يكية يف بريوت، لبنان (اجلامعة األمر  •
 ). 2018مايو/أيار  5املعهد الدويل للزراعة االستوائية يف ياوندي، الكامريون ( •

  
بالتعاون  فيها اهمأو ســـ كما شـــارك فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى يف تنظيم يف عدد من األحداث الرفيعة املســـتوى  -37

اخلرباء  حصــــل تقرير فريقو مع املؤســــســــات األكادميية واملؤســــســــات األخرى ذات الصــــلة يف جمال األمن الغذائي والتغذية. 
ا من خالل العرض الرمسي الذي توىل قيادته  12 # الرفيع املســـــتوى بشـــــأن التغذية والنظم الغذائية على رؤية واضـــــحة أيضـــــً

). كما قدم 2018يناير/كانون الثاين  18املعهد الدويل لبحوث الســـــــــــــياســـــــــــــات الغذائية لدى اجلمهور العلمي األمريكي (
) وعضو فريق مشروع فريق اخلرباء الرفيع GAINية (السيد لورانس حداد، املدير التنفيذي للتحالف العاملي لتحسني التغذ

). كما هو احلال يف الســــــنوات 2018فرباير/شــــــباط  20املســــــتوى هلذا التقرير، عرضــــــا يف منظمة الصــــــحة العاملية، جنيف (
 بومناقشته مع طالالشراكات املتعددة أصحاب املصلحة على  13 # السابقة، مت عرض تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى

جامعة روما الثالثة يف اليوم الســـــابق لإلطالق الرمسي يف منظمة األغذية والزراعة. كان فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى حاضـــــرا 
  أيضا مع اخلطب و / أو مواد النشر يف األحداث التالية: 

 
  ،ألرجنتنيااالحتـــــاد الـــــدويل لعلوم التغـــــذيـــــة، واملؤمتر الـــــدويل احلـــــادي والعشـــــــــــــــرين للتغـــــذيـــــة، بوينس آيرس  

 ): وتدخالت من خمتلف خرباء فريق اخلرباء الرفيع املستوى.2017أكتوبر/تشرين األول  20- 15(
 االجتمــــــاع الوطين الثــــــالــــــث للبحوث حول الســـــــــــــــيــــــادة واألمن الغــــــذائي والتغــــــذوي، كوريتيبــــــا، الربازيــــــل  

الوطين الربازيلي لألمن رئيسة اجمللس  Elisabetta Recineنوفمرب/تشرين الثاين): مشاركة السيدة  10- 8(
الغذائي والتغذوي، عضــو اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســتوى وعضــو يف فريق مشــروع فريق اخلرباء 

 حول التغذية والنظم الغذائية.  12 # الرفيع املستوى للتقرير
 نوفمرب/تشـــــــــرين  14-15( مؤمتر اجمللس الدويل ألكادمييات العلوم اهلندســـــــــية والتكنولوجية، مدريد، إســـــــــبانيا

وعضــــو ســــابق يف ) Agreenium(، رئيســــة أغرينيوم Marion Guillou): تدخالت الســــيدة 2017الثاين 
ـــــــــــــــــــــفريق اخلرباء الرفيع املســـــــتوى، والســـــــيدة   ، رئيســـــــة جامعة واجنينغنLouise Frescoاللجنة التوجيهية لـ

)Wageningen (ستوى.وعضو اللجنة التوجيهية لـفريق اخلرباء الرفيع امل 
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 ) تدخل الســـــــــــــــيد 2017ديســـــــــــــــمرب/كانون األول  19-20املنتدى العاملي للمناظر الطبيعية، بون، أملانيا :(
Terence Sunderland الغابات.  عن 11 #، قائد فريق مشروع فريق اخلرباء الرفيع املستوى يف التقرير 

 ديسمرب/كانون  3-6، جنوب أفريقيا (املؤمتر الثالث لألمن الغذائي العاملي، الذي نظمته إلسفري، كيب تاون
األول): مشاركة العديد من خرباء فريق اخلرباء الرفيع املستوى، وعرض يف اجللسة العامة ملسامهة فريق اخلرباء 

ومذكرة فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى بشـــأن  2017الرفيع املســـتوى يف املنتدى الســـياســـي الرفيع املســـتوى لعام 
 احلرجة والناشئة من قبل رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى. سائلامل

  منتدى حتويل النظم الغذائية واحلد من زيادة الوزن والســــمنة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ســــان
جمللس الوطين ، رئيسة اElisabetta Recine: مشاركة 2018يونيو/حزيران،  27 - 28خوسيه، كوستاريكا 

الربازيلي لألمن الغذائي والتغذوي، عضــو اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســتوى وعضــو فريق مشــروع 
 على التغذية.  12 # فريق اخلرباء الرفيع املستوى للتقرير

  
)، أعدت CFS/BurAg/2018/01/31/03وفقا لطلب جلنة األمن الغذائي العاملي يف اســـــــــــــــتجابتها للتقييم (و   -38

صـــــــــــــــفحة) وأحدث تقريرين  30حوايل  A5وملخص تنفيذي ورقة  A5جمموعة مواد اتصـــــــــــــــاالت (نشـــــــــــــــرة إعالنية ورقة 
). ونوقشــــــت جمموعة مواد الشــــــراكات املتعددة أصــــــحاب املصــــــلحةبشــــــأن  13 #بشــــــأن التغذية والنظم الغذائية و  12 #(

خري يف لفريق اخلرباء الرفيع املســــتوى خالل اجتماعها األاالتصــــاالت هذه والتحقق من صــــحتها من قبل اللجنة التوجيهية 
 ).2018مايو/أيار  5- 2ياوندي، الكامريون (

  
ير. ورهنا بعد إصدار التقر الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة بمت توزيع جمموعة مواد االتصاالت ذات الصلة و   -39

إرســـــــــال املســـــــــتوى، بالتعاون مع أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، طباعة و باملوارد املتاحة، ميكن ألمانة لفريق اخلرباء الرفيع 
نســـــــخ مطبوعة من نســـــــخ تقارير فريق اخلرباء الرفيع املســـــــتوى، والنشـــــــرات اإلعالنية، وامللخصـــــــات التنفيذية لتعزيز التوعية 

    والتواصل حول أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي وفريق اخلرباء الرفيع املستوى.
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 تتبع قرارات لجنة األمن الغذائي العالمي وتوصياتها  -اثالثً 

 لجنة األمن الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة - اثانيً 

ا إىل اســــتعراض املنتدى  قّررت اللجنة [...] إرســــال مدخال
ضــمن موضــوع "متكني  2019الســياســي الرفيع املســتوى لعام 

الســـــــكان وضـــــــمان الشـــــــمولية واملســـــــاواة"، وطلبت أن تقّدم 
اللجنة مســـــــامهة للنظر فيها خالل الدورة اخلامســـــــة واألربعني 
ا الثالثة  للجنة، متاشــــًيا مع القرار الذي اختذته اللجنة يف دور
واألربعني، على أن يتم وضـــــــــــــعها من خالل عملية شـــــــــــــاملة 

مــل يف برنــامج الع صـــــــــــــــوص عليهــااملنيتفق مع األحكــام   مبــا
  .2019-2018 للفرتة املتعدد السنوات

 
جنة واألربعني لل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال (ه)13الفقرة املصــــــــــــــدر: 

 األمن الغذائي العاملي

نتدى امل يف العاملي الغذائيمت وضــــــــع مســــــــامهة جلنة األمن 
خالل عملية  من 2019 الســـــياســـــي الرفيع املســـــتوى لعام

شــــــــــــــاملة وســــــــــــــوف يتم تقدميها خالل الدورة اخلامســــــــــــــة 
ب كأســـــــاس مناســـــــ  العاملي الغذائيواألربعني للجنة األمن 

ملواصــــــــــلة التطوير والتحديث مع نتائج مناقشــــــــــات الدورة 
اخلـامســــــــــــــــة واألربعني، بـاإلضــــــــــــــــافـة إىل أحـدث البيـانـات 

 -ل والتغذية، مث الغذائيوالتقارير الدولية بشـــــــــــــــأن األمن 
ي تقرير حالة األمن الغذائ -احلصــــر   ســــبيل املثال ال على

والتغذية يف العامل. وســــيقوم املكتب باســــتكمال املســــامهة 
 .اجملموعة االستشاريةبعد التشاور مع 

 والتغذية العالمي الغذائيلجنة األمن  - اثالثً 

وكَلفت اللجنة [...] جمموعة العمل املفتوحة العضــوية املعنية 
تضـــع، يف ســـياق عقد األمم املتحدة للعمل من بالتغذية بأن 

)، ووفقا لربنامج العمل املتعدد 2016-2025أجل التغذية (
وباالســـــتعانة باملوارد الطوعية  2018-2019الســـــنوات للفرتة 

وبإعادة ترتيب األولويات القائمة، اختصــــــــــــــاصــــــــــــــات لعملية 
التقارب بني الســــياســــات وصــــوًال إىل وضــــع خطوط توجيهية 
طوعية خاصة بالنظم الغذائية والتغذية، لعرضها على اجللسة 
ا اخلامســة واألربعني. وســوف ُيســرتشــد  العامة للجنة يف دور

غــــذيــــة اخلرباء الرفيع املســـــــــــــــتوى عن الت يف ذلــــك بتقرير فريق
والنظم الغذائية، فضـــــــــــــــًال عن نتائج أنشـــــــــــــــطة اللجنة ما بني 

واملنــاقشــــــــــــــــات املتصـــــــــــــــلــة  2016-2017الــدورات يف الفرتة 
 بالتغذية يف الدورة الرابعة واألربعني للجنة. 

 
جنة واألربعني لل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال) ج(19الفقرة املصــــــــــــــدر: 

 األمن الغذائي العاملي

قـامـت جمموعـة العمـل املفتوحـة العضـــــــــــــــويـة التـابعـة للجنة 
األمن الغذائي العاملي بشــأن التغذية بوضــع اختصــاصــات 
إلعداد املبادئ التوجيهية الطوعية بشــــــــــــــأن النظم الغذائية 
والتغذية. وســــــــتعرض االختصــــــــاصــــــــات للتصــــــــديق عليها 

 الغــذائيربعني للجنــة األمن خالل الــدورة اخلــامســــــــــــــــة واأل
اســـــرتشـــــدت عملية إعداد االختصـــــاصـــــات، من و العاملي. 

بني أمور أخرى، بنتائج ونتائج أعمال جلنة األمن الغذائي 
، مبا يف ذلك 2016-2017العاملي اليت أجريت يف الفرتة 

أحداث ما بني الدورات، وخاصــــة النتائج الرئيســــية لتقرير 
ظم الغذائية.بشأن التغذية والنفريق اخلرباء الرفيع املستوى 
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وأوصــــــــــــت اللجنة [...] بأن يســــــــــــتند العمل الالحق املتعلق 
بالتقارب بني الســــياســــات املتصــــلة بالتغذية داخل اللجنة إىل 

 األدلة العلمية الواردة يف التقرير.
 

لجنة واألربعني ل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال) ب(15الفقرة املصــــــــــــــدر: 
 األمن الغذائي العاملي

ا جمموعة العمل املفتوحة  تستند االختصاصات اليت أعد
العضـــــــــــــــوية التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي بشـــــــــــــــأن 
التغذية إىل األدلة وتســـــــــــــــتخدم اإلطار املفاهيمي ونقاط 
الدخول إىل الســــــياســــــة الواردة يف تقرير فريق اخلرباء الرفيع 

 املستوى.

وأوصـت اللجنة [...] باالسـرتشـاد بالنتائج الواردة يف الوثيقة 
CFS 2017/44/Inf 17 يف  عن اســـــــــــــــتمرار وجود ثغرات

الســـــــياســـــــات والنجاحات يف العمل املقبل من أجل التقارب 
  بني سياسات اللجنة اخلاصة بالتغذية. 

 
جنة واألربعني لل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال(ه) 16الفقرة املصــــــــــــــدر: 

 األمن الغذائي العاملي

إعداد االختصــاصــات اخلاصــة بالعمل  واســرتشــدت عملية
أن جلنة األمن الغذائي العاملي بش سياسات املقبل لتقارب

  الوثيقةبنتائج والتغذية النظم الغذائية 
CFS 2017/44 / Inf 17. 

 

 التقارب بين السياسات - ارابعً 

 المستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذيةالحراجة  -رابًعا (أ) 
[...] بأن يتاح يف املستقبل املزيد من الوقت  اللجنة وأوصت

لعملية اللجنة اخلاصـــة بالتقارب بني الســـياســـات بعد إصـــدار 
  .تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى

 
جنة واألربعني لل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال (ج)21الفقرة املصــــــــــــــدر: 

 األمن الغذائي العاملي

العمل  برامج إعداد عند التوصـــياتهذه  يف النظر ســـيتمو 
  .للجنةاملقبلة املتعددة السنوات 

وشــــــــــــّجعت اللجنة [...] مكتب اللجنة على النظر يف عقد 
اجتمـــاع حمـــّدد ودعوة الوكـــاالت اليت توجـــد مقـــارهـــا يف رومـــا 

عملية  مبا فيه الكفاية خاللملناقشــــــة القضــــــايا اليت مل تناقش 
التقارب بني الســــــــــــــياســــــــــــــات، مبا يف ذلك العالقة بني املزارع 
التجارية واألمن الغذائي والتغذية، وطلبت إىل أمانة اللجنة 
رســــــم خرائط للتوصــــــيات وربطها باألهداف واملقاصــــــد ذات 
الصـــــــــــــــلة من أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة، رهًنا بتوافر املوارد 

 .مل يف اللجنةاملتاحة وحجم الع
 

ربعني واأل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال (د)21الفقرة املصــــــدر: 
 للجنة األمن الغذائي العاملي

قرر املكتب إرجاء اختاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم عقد 
هــذا االجتمــاع وموعــد انعقــاده إىل أول اجتمــاع لــه بعــد 
الدورة اخلامســـــــــــــــة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي.  

أن تنظيم احلدث ال ينبغي أن يكون له  أشـــــــــــــــار إىلكما 
تــأثري على املوارد وحجم عمــل اللجنــة ألنــه كــان يهــدف 

 طة إىل توفري مساحة ملزيد من املناقشة.ببسا
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وشـــّجعت اللجنة [...] على إحالة هذه التوصـــيات اخلاصـــة 
بالســـــياســـــات إىل األجهزة املعنية بوضـــــع الســـــياســـــات، مبا يف 
ذلـــك جلنـــة الزراعـــة وجلنـــة الغـــابـــات ومنتـــدى األمم املتحـــدة 
الرفيع املســــــــــــتوى الســــــــــــياســــــــــــي ومنتدى األمم املتحدة املعين 

  واتفاقية التنوع البيولوجي.بالغابات 
 

ربعني واأل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال (ه)21الفقرة املصدر: 
 للجنة األمن الغذائي العاملي

وأحال رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي توصـــــــــــــــيات جلنة 
األمن الغذائي العاملي اخلاصة بالسياسات بشأن الغابات 
املســـــــــــــــتــدامــة من أجــل األمن الغــذائي والتغــذيــة إىل جلنــة 

، ىوفريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــــتو الزراعــة، وجلنــة الغــابــات، 
ع و ومنتــدى األمم املتحــدة املعين بــالغــابــات، واتفــاقيــة التن

البيولوجي. مت وضــــــع وإتاحة نســــــخ من التصــــــاميم البيانية 
 لكل من املطبوعات والشبكة اإللكرتونية.

ا الرابعة والعشــرين بتوصــيات  رّحبت جلنة الغابات يف دور
جلنة األمن الغذائي العاملي املتعلقة بســـــــــــياســـــــــــات احلراجة 
املســـــــــــــتدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية؛ وأقّرت بأّن 

من  2اإلدارة املســـتدامة للغابات أســـاســـية لتحقيق اهلدف 
ج لدور يأهداف التنمية املستدامة ودعت البلدان إىل الرتو 

الغــــابــــات واألشـــــــــــــــجــــار من أجــــل حتقيق األمن الغــــذائي 
والتغذية بأبعاده األربعة (أي النفاذ والتوافر واالســــــــــــتخدام 
واالســـــــتقرار) مع مراعاة التوصـــــــيات احملددة الصـــــــادرة عن 

  جلنة األمن الغذائي العاملي.

 ذائي والتغذيةالتوّسع الحضري والتحول الريفي واالنعكاسات على األمن الغ -رابًعا (ج) 

وافقت اللجنة [...] على ضــــــرورة أن تواصــــــل اللجنة عملها 
من أجل االضــــطالع بعمل اســــتكشــــايف آخر  2018يف عام 

من خالل تنظيم حـــدثني اثنني خالل فرتة مـــا بني الـــدورات 
دف التوصــــــــل خالل الدورة اخلامســــــــة واألربعني للجنة إىل 
ـــــد جـــــدوى العمـــــل اهلـــــادف إىل حتقيق التقـــــارب بني  حتـــــدي
السـياسـات دعما للحكومات وغريها من أصـحاب املصـلحة 

 ي يف معــاجلــة األمن الغــذائيعلى الصـــــــــــــــعيــدين الوطين واحملل
والتغذية يف ظّل تغّري الديناميكيات الريفية واحلضـــــــــــــــرية، كما 

ـــــة  27- 19هو مبّني يف الفقرات  ـــــامج عمـــــل اللجن من برن
 .2018-2019املتعدد السنوات للفرتة 

 
جنة واألربعني لل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال (ه)28الفقرة املصــــــــــــــدر: 

  األمن الغذائي العاملي
 

مت تــــــــأجيــــــــل احلــــــــدثني املقرر عقــــــــدمهــــــــا يف الفرتة بني
بســـــــــــــــبب تأخر توافر  2018-2019إىل  2018- 2017

 املوارد من خارج امليزانية.



15 CFS 201/45/Inf.18 

 آخر المعلومات عن مسارات عمل اللجنة وأنشطتها - اخامسً 
 2018-2019للفترة  األمن الغذائي العالميبرنامج العمل المتعدد السنوات للجنة  -ا (أ) خامسً 

شـــــــــــــــددت اللجنة [...] على أمهية وجود برنامج عمل جمٍد 
متعدد الســــــــــــنوات من حيث الوقت واملوارد البشــــــــــــرية واملالية 
وضـــــــــرورة احلّد من عدد مســـــــــارات العمل املوازية، إقرارًا منها 
بأّن العناصـــــــــــــر واملبادئ التوجيهية للعمل املســـــــــــــتقبلي املتعّلق 

ه ه ومضـــــــــــــــمونبإعداد برنامج عمل اللجنة، مبا يف ذلك مّدت
االســـــــــــــرتاتيجي وارتباطه بامليزانية، ســـــــــــــتعتمد على حصـــــــــــــيلة 
املناقشــات املتعّلقة مبتابعة تقييم اللجنة الذي ســيعرض خالل 

ا اخلامسة واألربعني يف عام   .2018دور
 

جنة واألربعني لل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال (ه)30الفقرة املصــــــــــــــدر: 
 األمن الغذائي العاملي

لتقييم اللجنة، مت وضـــــع مذكرة توجيهية جديدة  اســـــتجابة
تعرض اخلطوات املختلفة لعملية منظمة وشـــــــــــــــاملة وفعالة 
لتحديد األولويات واختيار أنشـــــــــطة اللجنة يف املســـــــــتقبل 

 إلقرارها خالل الدورة اخلامسة واألربعني.

 دوريتحديث  -اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية  -خامًسا (ب) 

وافقت اللجنة [...] على أن جتري أمانة اللجنة التحديثات 
الســـــنوية املقبلة لإلطار االســـــرتاتيجي العاملي بعد كل جلســـــة 
عــامــة ودعــت جمموعــة العمــل املعنيــة بربنــامج العمــل املتعــدد 
الســـــــــــــــنوات إىل النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إىل إجراء 

  .حتديث دوري جديد بعد أربع سنوات
 

جنة واألربعني لل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال (د)32الفقرة املصـــــــــــــــدر: 
 األمن الغذائي العاملي

نة األمن الغذائي العاملي بإجراء حتديثات جلســـــــــتقوم أمانة 
ســــــــــنوية بعد كل جلســــــــــة عامة يف حني ســــــــــيتم النظر يف 
إمكانية إجراء حتديث دوري يف سياق إعداد برامج العمل 

 األمن الغذائي العاملي.املقبلة للجنة 

 رصد كفاءة لجنة األمن الغذائي العالمي -خامسا (ج) 

وافقت اللجنة [...] على عقد األحداث املواضـــــــــــــيعية العاملية 
الثالثة املقبلة خالل الدورات اخلامســـــــــــــة واألربعني والســـــــــــــابعة 
واألربعني والتاســــــــــــــعة واألربعني للجنة على التوايل، وذلك من 
أجل تبادل التجارب واســـــــــتعراض اســـــــــتخدام وتطبيق اخلطوط 

كاف   حق يف غذاءالتوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد لل
، وإطار العمل 2018يف ســــــياق األمن الغذائي الوطين يف عام 

بشــــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة يف عام 

ســـيعقد حدث مواضـــيعي عاملي من أجل تبادل التجارب 
واســـــتعراض اســـــتخدام وتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية 
لــدعم اإلعمــال املطرد للحق يف غــذاء كــاف يف ســـــــــــــــيــاق 
األمن الغذائي الوطين خالل الدورة اخلامســـــــــــــــة واألربعني 

 للجنة. 
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، واملبادئ اخلاصـــــــة باالســـــــتثمارات املســـــــؤولة يف الزراعة 2020
 .2022ونظم األغذية يف عام 

 
جنة واألربعني لل رابعةالمن التقرير النهائي للدورة  (ج)34الفقرة املصــــــــــــــدر: 

 األمن الغذائي العاملي

ة [...] إىل املكتـــب أن يقوم، بـــالتشــــــــــــــــاور مع وطلبـــت اللجنـــ
اجملموعة االســـتشـــارية وجمموعة العمل املعنية بالرصـــد يف اجتماع 
يُعقد ملرة واحدة، باإلشــراف على التحضــري للحدث املواضــيعي 

واألحداث املنظمة  2018العاملي خالل اجللســـــــة العامة يف عام 
سبوع ألرصد توصيات اللجنة األخرى بشأن السياسات خالل 

 .بني الدورات، رهنا بتوافر املوارد  اجللسة العامة أو فرتة ما
 

جنة واألربعني لل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال (د)34الفقرة املصـــــــــــــــدر: 
 األمن الغذائي العاملي

شـــــــأن بجرى التشـــــــاور مع جمموعة العمل املعنية بالرصـــــــد 
ة للحدث املواضـــيعي العاملي يف اجتماع يُعقد ملر  التحضـــري

مت تقــــــدمي مقرتح و . 2018يونيو/حزيران  15واحــــــدة يف 
لعقد حدث ملراقبة توصــــيات ســــياســــة جلنة األمن الغذائي 

إىل جلنـــة األمن الغـــذائي  2019العـــاملي األخرى يف عـــام 
ا اخلامســــــــــة واألربعني كجزء من مشــــــــــروع  العاملي يف دور

 القرار بشأن تعزيز املساءلة وتبادل أفضل املمارسات.

وأّقرت اللجنـــة [...] بـــإمكـــانيـــة إعـــادة النظر يف احلـــاجـــة إىل 
 جمموعة العمل املعنية بالرصـــد ودورها يف ضـــوء قرارات اللجنة

  التقييم املستقل للجنة.املتصلة مبتابعة 
 

جنة واألربعني لل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال (و)34الفقرة املصـــــــــــــــدر: 
 األمن الغذائي العاملي

ســــــــتوضــــــــح احلاجة إىل جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــوية 
يف القرارات املعتمدة خالل الدورة  2019ودورها يف عام 

 اخلامسة واألربعني للجنة. 

 االستجابة للتقييم المستقل للجنة األمن الغذائي العالمي - اسادسً 

إىل املكتب، بعد التشـــاور مع اجملموعة  [...]اللجنة  وطلبت
االســـتشـــارية، التماس إســـهامات إضـــافية حســـب االقتضـــاء، 

 دف: 
وضـــــع الصـــــيغة النهائية خلطة العمل للنظر فيها واملصـــــادقة  •

عليها يف الدورة اخلامســـة واألربعني للجنة، كما هو ُمشـــار 
، CFS 2017/44/12 Rev.1 بالوثيقة 1إليه يف امللحق 

عرب إعداد الرّد على مجيع التوصــــيات اليت مل تُعَرض على 
ا الرابعة واألربعني؛اللج   نة يف دور

وتنفيذ الرّد على التوصـــــــيات اليت ال تتطلب إقرار اجللســـــــة  •
 CFS بالوثيقة 2العامة، كما هو ُمشـــــــــــــار إليه يف امللحق 

2017/44/12 Rev.1 ذا الشأن إىل اللجنة ، ورفع تقرير 
ا اخلامسة واألربعني  ؛يف دور

انتهى املكتب من وضـــــع خطة العمل باالســـــتجابة جلميع 
توصــــــــــيات التقييم املســــــــــتقل للجنة األمن الغذائي العاملي 
ونفذ االســــتجابة للتوصــــيات اليت ال تتطلب إقرار اجللســــة 
العامة. وســــيكلف املكتب بوضــــع الصــــيغة النهائية لتنفيذ 
االســـــــــتجابة للتوصـــــــــيات اليت مل تنفذها الدورة اخلامســـــــــة 

 للجنــــة األمن الغــــذائي العــــاملي بــــالكــــامــــل، إن واألربعني
الســــــــــــــادســــــــــــــة واألربعني  إىل الدورةوجدت، وتقدمي تقرير 

 للجنة األمن الغذائي العاملي. 
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، 9و 6و 5و 3و 2و 1وتنفيـــــذ الرّد على التوصــــــــــــــيـــــات •
 CFS 2017/44/12 الوثيقــةبــاالســــــــــــــتنــاد إىل مــا ورد يف 

Rev.1ــذا الشــــــــــــــــأن إىل اللج، ور ــا نــة يف دور فع تقرير 
 .اخلامسة واألربعني

  
جنة واألربعني لل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال (ج)36الفقرة املصــــــــــــــدر: 

 األمن الغذائي العاملي

 ،8وطلبت اللجنة [...] إىل املكتب تطبيق الرد على التوصية 
والتماس إســـــــــهامات إضـــــــــافية حســـــــــب االقتضـــــــــاء، ومراعاة 

، CFS 2017/44/12 Rev.1املؤشـــــــــــــــرات الواردة يف الوثيقــة 
ا اخلامسة واألربعني   .ورفع تقرير إىل اللجنة يف دور

 
جنة واألربعني لل رابعةمن التقرير النهائي للدورة ال (د)36 الفقرةاملصــــــــــــــدر: 

 األمن الغذائي العاملي

وجيري االنتهاء من اختصاصات الرئيس وأمني جلنة األمن 
 جلنـــــة األمنالغـــــذائي العـــــاملي، ومن املقرر تقـــــدميهـــــا إىل 
ا اخلامسة واألربعني.  الغذائي العاملي يف دور

وقّررت اللجنة [...]، بصـــــــــورة اســـــــــتثنائية ودون أن يشـــــــــكل 
ذلك ســــابقة، أنه جيوز للمكتب تعيني جمموعته االســــتشــــارية 

وبالتايل النظر فيما إذا كانت هناك  2018حىت مارس/آذار 
حاجة إىل إجراء تغيريات يف تشــــــكيل اجملموعة االســــــتشــــــارية 
للمــدة املتبقيــة من واليــة املكتــب، مع األخــذ بعني االعتبــار 

واحلاجة إىل أي قرارات تتخذها  4تطبيق الرد على التوصــــــــية 
  .اجللسة العامة

 
جنة واألربعني لل رابعةللدورة المن التقرير النهائي  (ه)36 الفقرةاملصــــــــــــــدر: 

 األمن الغذائي العاملي

 ةارياالســــــتشــــــ اجملموعةجيري وضــــــع مقرتح بشــــــأن تكوين 
ــ ومن املقرر عرضــــــــــــــــه على جلنــة األمن الغــذائي  اوعمليــا

ا اخلامسة واألربعني.  العاملي يف دور
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 الميزانية وتعبئة الموارد  -ارابعً 
  )2018-2017العالمي (نفقات أمانة لجنة األمن الغذائي 

  
   )بالدوالر األمريكي( 2018-2017نفقات أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي للفترة 

 النفقات
الفعلية في 

  2017عام 

المخطط لھا 
في عام 

2018  

        الموارد البشرية 

  1,420,018  1,701,272  مجموع الموارد البشرية    

        مجريات الجلسة العامة 

   120,000   200,805    :الفوريةالترجمة 

   190,000   205,789    :الطباعة/الترجمة التحريرية

أعضاء فرق الخبراء : السفر
  :والمتحدثين

  65,033   35,000   

   74,500   69,758    :التواصل ورفع التقارير

   80,000   66,593    :نفقات التشغيل العامة

   499,500   607,978   المجموع لمجريات الجلسة العامة 

        التواصل والنشر

   30,000   34,062  :التقارير ما بين الدورات

   30,000   27,877    :نشر أنشطة الرئيس

   60,000   61,939   المجموع للتواصل والنشر

        أنشطة مواضيعية إضافية 

   0   112,244    :التغذية

   25,000   116,020    :التوسع الحضري والتحول الريفي

   5,000   30,705  :أھداف التنمية المستدامة

   0   11,400  :متابعة فريق الخبراء الرفيع المستوى

   10,000      : الرصد

      197,042 :تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي

      62,749   : تمكين المرأة

النشر اإلقليمي لربط أصحاب الحيازات 
  :الصغيرة باألسواق

 123,267      

 المجموع لألنشطة المواضيعية اإلضافية 
653,427   40,000   

        النفقات األخرى 

 :التقرير النھائي لمشروع حساب األمانة
11,933   0   

مجموع نفقات لجنة األمن الغذائي 
  العالمي 

   3,036,549  2,019,518  

    HLPE@fao.org-CFSملزيد من املعلومات عن ميزانية فريق اخلرباء الرفيع املستوى، يرجى الكتابة إىل 
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 فريق الخبراء الرفيع المستوى
 20,000 4,895 املشاورات اإللكرتونية

 90,000 112,838 دعم فرق املشاريع

 20,000 9,369 طباعة التقارير

 206,000 119,438 ترمجة التقارير

 30,000 23,990 إطالق التقارير ونشرها

 150,000 103,086 اجتماعات اللجنة التوجيهية

 5,000 1,023 اجتماعات اجللسة العامة / مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي

 5,000 0 قاعدة البيانات / املوقع اإللكرتوين للفريق (خدمات املنظمة)

 10,000 714 نفقات تشغيلية أخرى

 65,000 65,532 موظفو أمانة الفريق من فئة اخلدمات العامة 

 80,000 58,744 الدعم الرباجمي للموظفني الفنيني

 0 0 مسؤول االتصال العلمي

 0 9,241 كبري املستشارين الفنيني 

منسق الفريق (مسامهة عينية من فرنسا حىت نوفمرب/تشرين الثاين 
2018( 

 مسامهة عينية  مسامهة عينية

 10,000 23,346  مرفق النهوض احملّسن السرتداد التكاليف

 88,530 63,699 تكاليف خدمة املشاريع

 779,530 595,915 جمموع فريق اخلرباء الرفيع املستوى 

  HLPE@fao.org-CFS ملزيد من املعلومات عن ميزانية فريق اخلرباء الرفيع املستوى، يرجى الكتابة إىل
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 آلية المجتمع المدني
املشـــــــــــــاركة يف اجتماعات اجملموعة االســـــــــــــتشـــــــــــــارية للجنة األمن 

 94,758 109,822 العاملي  الغذائي

جمموعات العمل املختصة بالسياسات التابعة آللية اجملتمع املدين 
 140,020 257,837 واملشاركة يف أنشطة اللجنة ما بني الدورات 

 193,647   دعم رصد نتائج اللجنة وتطبيقها

جلنة التنســــــــــيق الســــــــــنوية آللية اجملتمع املدين واملنتدى واملشــــــــــاركة 
 173,920 163,825 اجللسة العامة  يف

 167,302 164,558 األمانة 

 18,512 19,437 املساءلة والرصد والتكاليف األخرى 

 51,230 34,794 الرسوم اإلدارية

 839,389 750,273 اجملموع آللية اجملتمع املدين 

 دوالر أمريكي. 1.157يورو =  1جتدر اإلشارة إىل أّن األرقام اخلاصة بآلية اجملتمع املدين قد أُتيحت باليورو وجرى حتويلها إىل الدوالر األمريكي مبعدل الصرف 
  cso4cfs@gmail.com ملزيد من املعلومات عن ميزانية آلية اجملتمع املدين، يرجى الكتابة إىل

  
 آلية القطاع الخاص
 104,000 كلفة األمانة األساسية

175,000 
 

 75,300 106,500 وضع السياسات 

 34,760 51,800 الفعاليات والتواصل

 حّولت إىل امليزانية األساسية 985 النفقات اإلدارية

 285,060 263,285 اجملموع آللية القطاع اخلاص 

  robynne@emergingag.comملزيد من املعلومات عن ميزانية آلية القطاع اخلاص، يرجى الكتابة إىل 

 
 تعبئة الموارد

تبلغ و . 2017يف عام مليون دوالر أمريكي4.6 بلغت النفقات اإلمجالية ألنشـــــــــــــــطة جلنة األمن الغذائي العاملي   -40
مليون  4.5ما يقدر بنحو  2018املتطلبات اإلمجالية لتمويل العناصـــــــــــــــر الثالثة مليزانية جلنة األمن الغذائي العاملي يف عام 

  ، مبا يف ذلك:أمريكي دوالر
 

 2.6 ؛مليون دوالر أمريكي ألمانة جلنة األمن الغذائي العاملي واجللسات العامة ومسارات العمل املواضيعية 
 0.8 ؛مليون دوالر أمريكي لفريق اخلرباء الرفيع املستوى 
 0.8  مليون دوالر أمريكي آللية اجملتمع املدين 
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 2.025 يتعلق بأمانة اللجنة، من املتوقع أن تكون مســـامهات املنظمات اليت توجد مقارها يف روما وقدرها ما يفو   -41
. وإضـــــــــافة إىل ذلك، ّمت تأكيد مســـــــــامهات ســـــــــنغافورة 2018مليون دوالر أمريكي كافية لتغطية النفقات املخطط هلا لعام 

من جانب كّل من االحتاد األورويب وأملانيا  2019-2018وجرى حىت اآلن اإلعالن عن مســـــــــــــــامهات للفرتة  2018 لعام
 . 2019وسويسرا اليت ستغطي جمتمعة النفقات املتوقعة لعام 

  
 وسويسرا. بل االحتاد األورويب وفرنسابالنسبة لفريق اخلرباء الرفيع املستوى مت اإلعالن عن مسامهات من قِ و   -42
  

للتنمية  بل االحتاد األورويب، والصــــندوق الدويلعن املســــامهات من قِ  بالنســــبة إىل آلية اجملتمع املدين، مت اإلعالنو   -43
العمل بشأن شبكة املعلومات و و  للتضامن، أوكسفاممنظمة الزراعية، وأملانيا، وسويسرا، وفرنسا، واملنظمات غري احلكومية (
  أولوية الغذاء، وقاعدة بيانات معلومات البذور، وغري ذلك.).

 
  مهام فنية فرق

 
  فنية أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي عرب مسارات عمل جلنة األمن الغذائي العاملي. مهامدعمت أربعة فرق   -44
 

 منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج لجنة األمن الغذائي العالمي والتغذية :
عة االستشارية اجلمااملعنية بالتغذية، ومنظمة الصحة العاملية، و األغذية العاملي، وجلنة األمم املتحدة الدائمة 

 للبحوث الزراعية الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وآلية اجملتمع املدين، وآلية القطاع اخلاص
 

 :منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل  لجنة األمن الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة
للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، وجلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية، وآلية اجملتمع املدين، 

 وآلية القطاع اخلاص. 
 :الصندوق و  ملي،وبرنامج األغذية العامنظمة األغذية والزراعة،  رصد فعالية لجنة األمن الغذائي العالمي

 الدويل للتنمية الزراعية، وآلية اجملتمع املدين، وآلية القطاع اخلاص، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء 
 

 مم املتحدة برنامج األ :والتغذية الغذائي األمن على واالنعكاساتوالتحول الريفي  يحضر وسع الالت
برنامج األغذية و الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، و منظمة األغذية والزراعة، و للمستوطنات البشرية (املوئل)، 

  آلية القطاع اخلاص.و آلية اجملتمع املدين، و البنك الدويل، و العاملي، 
 


