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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدولة الثالثة واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2016أكتوبر/تشرين األّول  21-17روما، إيطاليا، 

 2016-2015التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 

 

 

حملنة عامنة عنن األنشن ة      2016-2015يقّدم التقرير السنوي للجنة األمنن الذنذائي العناملي )اللجننة( لل ن ة       -1

 ص قنرارات الندورة   ين دورتني، وعن التقدم احملرز فيمنا  الالواقعة ما بني  2016-2015أجنزت يف سنة  الرئيسية اليت 

وتوصياتها، وآخر املستجدات بشأن االتصنال والتوعينة،    2015املعقودة يف أكتوبر/تشرين األول  للجنة الثانية واألربعني 

رفيع املستوى املعين باألمن الذنذائي والتذذينة )فرينق    الومالك املوظ ني وأنش ة فريق اخلرباء  وامليزانية، وتعبئة املوارد، 

  (.ع املستوىالرفي اخلرباء
 

 2016-2015األنشطة الرئيسية خالل الفرتة   -أّواًل
 

  أهداف التنمية املستدامة
 

)االحتاد األوروبي( وقد اجتمعت أربع   Willem Olthof أنشئت جمموعة عمل م توحة العضوية ترأسها السيد  -2

. قدم املق ح إىل الدورة الثالثة 2030إلعداد مق ح بشأن دور اللجنة يف املساهمة يف خ ة التنمية املستدامة لعام  مرات 

  للجنة من أجل تأييده.  واألربعني 

 

وقد عقد اجتماع إعالمي يف . جرى تنظيم ثالثة اجتماعات للجنة حول مسألة أهداف التنمية املستدامة -3

 ص األمن يفيما  2030خالل ف ة ما بني الدورات، تناول فهم معنى خ ة التنمية املستدامة لعام  يونيو/حزيران 

بنذالديش يف نيويورك، نظمت اللجنة اجتماعًا جانبيًا ويف يوليو/ متوز، بالتعاون مع بعثيت سويسرا و الذذائي والتذذية. 

رفيع املستوى )املنتدى السياسي( بشأن عدم استثناء أي طرف يف حوكمة األمن الذذائي الاملنتدى السياسي  خالل انعقاد 
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وعية، خالل الدروس من أوىل االستعراضات الوطنية ال من ست ادة الوهناك اجتماع خاص معقود حاليًا بشأن ا والتذذية. 

  الثالثة واألربعني للجنة. أعمال الدورة 
 

بشأن اجلهود  2016وقد قدمت اللجنة مساهمات إىل املتابعة واالستعراض العامليني يف املنتدى السياسي لعام  -4

  األمن الذذائي والتذذية.  اتبذلتها لضمان عدم استثناء أي طرف من سياس اليت 
 

رفيعة املستوى املعنية بأهداف التنمية املستدامة للتوعية الوشاركت رئيسة اللجنة يف سلسلة من ال عاليات  -5

تعدد أصاا  املصلاة، وهجهودها يف معاجلة حتديات األمن الذذائي والتذذية يف سيا  خ ة عام املوبنموذجها  باللجنة 

، ومائدة 2030املستوى لدى األمم املتادة حول حتقيق خ ة عام وقد تضمنت ال عاليات نقاشًا مواضيعيًا رفيع  .  2030

بشأن حتويل نظمنا الذذائية من أجل حتويل عاملنا، وح ل توقيع ات ا  باريس بشأن تذري املناخ، وإطال   مستديرة 

  بشأن تذري املناخ. تن يذ االت ا  
 

قع اإللك وني للجنة حاليًا الرابط بني عمل يبّين مسار العمل اجلديد والص اات اخلاصة باألنش ة على املو -6

أهداف التنمية املستدامة. وجيري ال ويج للمواضيع املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة بصورة متكررة على  اللجنة وبني 

شكال املتعلقة فضاًل عن ال ويج لل عاليات واملقاالت واملعلومات البيانية والوقائع واأل ،التواصل االجتماعي للجنة قنوات 

  التنمية املستدامة.  بأهداف 
 

 دور اللجنة يف النهوض بالتذذية
 

أنشئت جمموعة عمل م توحة العضوية ترأسها السيد خالد ال ويل )مصر( وقد اجتمعت ثالث مرات إلعداد  -7

مشاركة اللجنة يف النهوض بالتذذية. وقدم املق ح إىل الدورة الثالثة واألربعني للجنة من أجل تأييده. كما  مق ح بشأن 

بشأن "التذذية ونظم األغذية" الذي سيجري  فيع املستوىفريق اخلرباء الرجمموعة العمل أيضًا ن ا  تقرير  حددت 

  .2017واألربعني للجنة سنة  إطالقه يف الدورة الرابعة 
 

يف أبريل/نيسان ألقت رئيسة اللجنة الكلمة االفتتاحية مبناسبة إطال  "مبادرة حتسني التذذية يف أفريقيا" اليت  -8

ة نة تعقد بشأن التذذينويف يونيو/حزيران، ألقت كلمة افتتاحية لدى أول فعالية للتعاون الدولي. نالوكالة الياباني نظمتها 

خاطر املبصورة مش كة بني جلنة األمم املتادة الدائمة املعنية بالتذذية واللجنة، وموضوعها "التجارة والتذذية:  تعقد 

  ماعي التابعة للجنة.وقد جرى ال ويج لكل من ال عاليتني على قنوات وسائل التواصل االجت  رص" الو

 

 ربط أصاا  احليازات الصذرية باألسوا 
 

 توحة العضوية املعنية بربط أصاا  امل)فنلندا( جمموعة العمل   Anna Gebremedhin ترأست السيدة  -9

رفيع املستوى املعين بربط أصاا  احليازات الصذرية الالصذرية باألسوا . وعلى سبيل متابعة أعمال املنتدى  احليازات 

، جرت صياغة جمموعة من توصيات السياسات ومناقشتها والت اوض 2015الذي عقد يف يونيو/حزيران  باألسوا  

  قبل أصاا  املصلاة يف اللجنة. وهي ستقدم إىل الدورة الثالثة واألربعني للجنة من أجل إقرارها. بشأنها من 
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توصية ترمي إىل تناول التاديات وال رص الرئيسية لتاسني وصول أصاا   26جممل التوصيات يبلغ  -10

ي تذ ي جمموعة واسعة من املسائل لدعم أصاا  احليازات الصذرية يف بيئة نالصذرية إىل األسوا . وه احليازات 

، وتعزيز نظم مجع البيانات وحتسني وتعزيز عمل األسوا  ونظم األغذية احمللية والوطنية واإلقليمية متذرية بسرعة، 

الدولية، وتعزيز ال رص للنساء والشبا ، وتعزيز احلالة التذذوية وحتسني أثر الربامج املؤسسية  الوصول إىل األسوا  

  للمش يات.
 

 دنالرص
 

)أوغندا( مرتني،   Robert Sabiiti العضوية املعنية بالرصد اليت يرأسها السيد  امل توحةجمموعة العمل  اجتمعت -11

االت ا  على االختصاصات لتشاطر التجار  واملمارسات اجليدة يف ت بيق قرارات اللجنة وتوصياتها من خالل  من أجل 

فعاليات على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. وقد قدمت االختصاصات إىل الدورة الثالثة واألربعني للجنة  تنظيم 

  .   أجل إقرارها من 
 

العضوية أيضًا على حتليل املساهمات الواردة من أصاا  املصلاة  امل توحةعلق املشاركون يف جمموعة العمل  -12

التجار  واملمارسات اجليدة يف إطار تن يذ اخل وط التوجيهية ال وعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي  بشأن 

وقد استخدمت تلك املساهمات يف اإلعداد لل عالية العاملية املواضيعية املعنية بتقييم اخل وط  . األمساك والذابات ومصايد 

التوجيهية ال وعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والذابات يف الدورة الثالثة واألربعني  

  .   للجنة
 

   تعدد السنواتاملبرنامج العمل 

 

ور نا الدكتني يرأسهنوات التندد السننتعاملل نج العمنة بربنامنة املعنينالعضوي امل توحةل نة العمنت جمموعنسع -13

 Md Mazifur  Rahman  ريق اخلرباء )بنذالديش( إىل وضع مشروع اق اح بشأن املواضيع واملسائل ال نية اليت ينبذي ل 

يهية من أجل اختيار أنش ة اللجنة اليت متت املوافقة ، مبوجب املذكرة التوج2018  تناوهلا عام  الرفيع املستوى 

بإصدار مذكرة بشأن  فريق اخلرباء الرفيع املستوى وقد قام املكتب بتكليف .  للجنة عليها يف الدورة الثانية واألربعني 

 توجيهمن أجل كاد أقصى  2017والتذذية لتقدم حبلول نهاية عام  املسائل احلرجة والناشئة املتعلقة باألمن الذذائي 

  .   األعمال املستقبلية للجنة
 

 اإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الذذائي والتذذية

 

العضوية املعنية باإلطار االس اتيجي العاملي لألمن الذذائي والتذذية اليت  امل توحةاجتمعت جمموعة العمل  -14

وتوصلت إىل ات ا  على العناصر  ،واحدة هذا العام)الربازيل( مرة   Fernanda Mansur Tansini السيدة  ترأسها 

م من أجل إقراره إىل الدورة الرابعة واألربعني حتديث دوري لإلطار االس اتيجي العاملي الذي سيقّد الرئيسية ألول 

ة وات ا  باريس للدور 2030أما املراجع الرئيسية اليت جيب إدراجها يف التاديث فهي خ ة عام  .  2017للجنة عام 

وتتضمن التاديثات األخرى .  ملؤمتر األطراف يف ات اقية األمم املتادة اإلطارية بشأن تذري املناخ احلادية والعشرين 
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اخل وط التوجيهية ال وعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصذرية احلجم يف سيا  األمن الذذائي  املق حة إشارة إىل 

ل ننالعضوية أن يركز ال ص امل توحةاق حت جمموعة العمل .  اطر الكوارثوإطار سنداي خل ض خم واستئصال ال قر، 

العاملي على توصيات اللجنة وصكوكها، مع استبدال النصوص بروابط مباشرة بالوثائق املت ق  لإلطار االس اتيجي 4

  .   املساعدة على جعل اإلطار مصدرًا أكثر سهولة لالستخدام عليها ذات الصلة من أجل 
 

  لتاّضر والتاول الري ي واالنعكاسات على األمن الذذائي والتذذيةا

 

ركزت األنش ة على التخ يط لعقد منتدى خالل الدورة الثالثة واألربعني للجنة من أجل التوصل إىل فهم أفضل  -15

نظمت حلقتا عمل تقنيتان مع .  للمسائل امل روحة على احملك، وحتديد جماالت التدخل واألدوار املمكنة للجنة 

لتس عي انتباه أصاا  املصلاة الذين يعملون أصاًل على هذا املوضوع بهدف حتديد اجملاالت الرئيسية وتنقياها  

وسوف يتضمن املنتدى مناقشات بشأن العالقات الديناميكية املتذرية بني املناطق احلضرية والري ية، .  سياسات اللجنة 

رتبها ذلك على األمن الذذائي والتذذية وكذلك على تبادل التجار  بشأن النهج الري ية واحلضرية والتداعيات اليت ي 

  .   سوف يركز اجلزء األخري للمنتدى على حتديد األدوار املمكنة للجنة للتقدم يف املستقبل واالت ا  عليها.  املتكاملة 
 

 هاتعدد أصاا  املصلاة وملنتجاتاملال ويج لنموذج اللجنة 
 

تعدد أصاا  املصلاة وللتوعية مبنتجات املشاركت رئيسة اللجنة يف عدة فعاليات لل ويج لنموذج اللجنة  -16

  ومن بني أمور أخرى، شاركت يف: .  مستوى السياسات اللجنة على 

 

               املؤمترات اإلقليمية اخلمسنة لل ناو مجيعهنا منن أجنل عنرض آخنر أنشن ة اللجننة ونبنذة عامنة عنن الننواتج

 .اليت جرى إقرارها يف الدورة احلادية واألربعني والثانية واألربعني للجنة واملنتجات الرئيسية 

    االجتماع اجلانيب املعين بالقضاء على اجلوع الذي عقد خالل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنسناني، كعضنوة يف

 .ذية يف ظل األزمات املمتدةحيث شجعت على اعتماد إطار العمل بشأن األمن الذذائي والتذ اهليئة، 

  ويلة األجنل لألمنن الذنذائي النيت نظمهنا صنندو  التنمينة        الرفيعة املستوى املعنية بالتاديات الحلقة العمل 

منظمة البلدان املصدرة للن ط، حيث عرضت القيمة املضافة لنموذج اللجنة الشنامل لألطنراف    الدولية التابع إىل 

للتاقيق منن خنالل إشنراك كافنة أصناا  املصنلاة يف مناقشنات السياسنات الكنربى           كافة، والنتائج القابلة 

  . وصياغتها

 املؤمتر املعين باالستثمارات املسؤولة يف نظم الزراعة واألغذية يف فريبورغ، سويسرا .  

 حلقيت عمل لل او بشأن مبادئ االستثمارات الزراعية املسؤولة مع الق اع اخلاص واجملتمع املدني.  

 جلمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية يف السودان حيث قدمت عمل اللجننة  ا

ومنوذجها الشامل من أجل حتقيق التقنار  بنني السياسنات املعنينة بناألمن الذنذائي والتذذينة علنى الصنعيد           

 .العاملي
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العاملية للمياه مبناسبة عقدها حلقة عمل إلطال  الربنامج وجهت رئيسة اللجنة رسالة بال يديو إىل الشراكة  -17

وقد سجلت  .   أفريقيا الرامي إىل النهوض بتن يذ توصيات سياسات اللجنة بشأن املياه من أجل األمن الذذائي األول يف 

" يف  Alimentarium رسالة بال يديو خبصوص اللجنة جيري عرضها حاليًا عرب أداة للتواصل الت اعلي يف متاف " أيضًا 

مبناسبة يوم املرأة العاملي، ظهرت رئيسة اللجنة على مدونة مبادرة القضاء على اجلوع يف مقابلة حول دور و.  سويسرا 

وأجرت مقابلة كذلك مع جملة صندو  منظمة البلدان املصدرة .  املرأة يف مكافاة انعدام األمن الذذائي وسوء التذذية 

  Inter Press Service ونشرت مقالة أسئلة وأجوبة يف وكالة األنباء  ،من الذذائي والتذذيةاليت تركز على األ للن ط 

وقد نشرت الوكالة كذلك مقالة حول حتديات تن يذ اخل وط التوجيهية .  "ضمان األمن الذذائي للجميع"  بعنوان 

  . ، يف أمريكا الالتينيةاحلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والذابات ال وعية بشأن 
 

وأقيم  . تعدد أصاا  املصلاةاملخالل العام، جرى تنظيم ثالثة اجتماعات جانبية أيضًا لل ويج لنموذج اللجنة  -18

واحد خالل انعقاد املنتدى السياسي يف يوليو/متوز حبسب ما ذكرنا أعاله، واجتماعان خالل املؤمترات  اجتماع 

موضوع األول "البناء على حوار إقليمي فعال بشأن األمن الذذائي والتذذية يف إقليم الشر  األدنى  وكان .  اإلقليمية لل او

 العاملي فيما كان موضوع االجتماع الثاني هو "حوار أصاا  املصلاة املتعددين يف جلنة األمن الذذائي  ،ومشال أفريقيا"

ية ال وعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي استخدام وت بيق اخل وط التوجيه تشاطر اخلربات وتقييم  -

   . "أوروبا وآسيا الوس ى ومصايد األمساك والذابات يف 

 

 تقييم إصالح اللجنة
 

وقد بدأ مع قيام مدير .  2017ومن املتوقع استكماله يف م لع عام  2016بدأ تقييم إصالح اللجنة يف مايو/أيار  -19

ة من أصاا  املصلاة من أجل فهم أدوارهم ومعرفة رأيهم بشأن أية من املسائل على نعباستجوا  جمموعة منو التقييم 

وستعرض آخر مستجدات التقييم .  ق ومصادر املعلومات األخرىنالتعمق فيها أو ال كيز عليها، وحتديد الوثائ التقييم 

  . الدورة الثالثة واألربعني للجنة خالل 
 

 املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذيةرفيع الفريق اخلرباء   -ثانيًا 

 

أعضاء جدد وإعادة  9مع تعيني   ريق اخلرباء الرفيع املستوى، مت جتديد اللجنة التوجيهية ل2015يف عام  -20

ه نوورد ما جمموع.  2017إىل أكتوبر/تشرين األول  2015دة من أكتوبر/تشرين األول ناملمت ا ناء لواليتهنأعض 6ن نتعيي

نائبًة   Carol Kalafaticرئيسًا و  Patrick Caron انتخبت اللجنة .  تعيني سبعة أعضاء ينًا مبا يف ذلك إعادة تعي93

  .وقد ترأست العملية رئيسة جلنة األمن الذذائي العاملي.  2015الثاني  للرئيس يف نوفمرب/تشرين 
 

طلق يف شهر يوليو/متوز تقرير بعنوان ُأ.  على ثالثة تقارير 2016خالل عام فريق اخلرباء الرفيع املستوى يعمل  -21

ألمن الذذائي والتذذية: أي أدوار للثروة احليوانية؟" وسوف يستخدم يف من أجل حتقيق ااملستدامة  "التنمية الزراعية 

الذذائي والتذذية" وسيقدم تقريران عنواناهما "احلراجة املستدامة من أجل األمن  . الدورة الثالثة واألربعني للجنة

فريق اخلرباء الرفيع وسوف يصدر  . 2017الرابعة واألربعني يف أكتوبر/تشرين األول  و"التذذية ونظم األغذية" يف الدورة 
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لدعم حتضري  2017والناشئة لألمن الذذائي والتذذية" حبلول نهاية  أيضًا مذكرة ثانية بشأن "املسائل احلرجة املستوى 

 . 2021-2020بال  ة  عدد السنوات للجنة اخلاص تاملبرنامج العمل 

 

فعلى .  كذلك تداعيات على األرض فريق اخلرباء الرفيع املستوى باإلضافة إىل دعم اللجنة، كانت لتقارير  -22

العاملية للمياه حلقات عمل خمصصة للتوعية ولبناء القدرات يف تسعة بلدان أفريقية  سبيل املثال، نظمت الشراكة 

"املياه من أجل األمن الذذائي والتذذية" لبناء اس اتيجيات للمياه   بعنوان  فريق اخلرباء الرفيع املستوى مستعينة بتقرير 

 .  يف إثيوبيا 2016مت تنظيم حلقة عمل إقليمية أيضًا يف مايو/أيار  وقد .  وى الوطينمن أجل األمن الذذائي على املست

 

 رصد تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها   -ثالثًا
 

وقد جرت متابعة هذه القرارات من  . يتتبع هذا القسم تقدم قرارات الدورة الثانية واألربعني للجنة وتوصياتها -23

العضوية املوصوفة أعاله، ومن خالل املكتب واجتماعات اجملموعة االستشارية  امل توحةجمموعات العمل  خالل عمل 

 .مرات 6خالل العام اجتمع كل من املكتب واجملموعة االستشارية واملكتب .   باملكتب
 

24-  

   وحتدي هدف التنمية املستدامةجلنة األمن الغذائي العاملي  -ثانيا

بوضنع   [.   ]دعا أصاا  املصلاة يف اللجنة إىل أن تقنوم اللجننة   

تلك املتعلقة بالقضاء علنى   تن يذ أهداف التنمية املستدامة، ال سيما 

 .   عملها اجلوع وسوء التذذية، يف صلب 

واألربعنني   من التقرينر النهنائي للندورة الثانينة      10املصدر: ال قرة 

 .للجنة

  إقراره قدم املق ح إىل الدورة الثالثة واألربعني للجنة من أجل 

املسنتقبلي،   تعندد السننوات   املاختاذ القنرار بشنأن برننامج عملنها     

من حيث مسناهمتها   ينبذي ال كيز بقوة على القيمة املضافة للجنة 

 .مية املستدامةيف حتقيق أهداف التن

واألربعنني   من التقرينر النهنائي للندورة الثانينة      10املصدر: ال قرة 

 .للجنة

العنام يف   تعندد السننوات هنذا    املل اهلدف األولني لربننامج العمنل    متّث

النيت   فرينق اخلنرباء الرفينع املسنتوى     التوصل إىل توافق بشأن تقارير 

التنمينة   هنداف  وقند جنرت مراعناة أ    . 2018ينبذني تقندميها يف عنام     

فريق اخلنرباء الرفينع    املستدامة بالشكل الواجب يف عملية انتقاء عمل 

الختينار أهنداف    جينري حالينًا اقن اح معينار     .  هلذه ال  ة املستوى 

املستقبلية للجنة، خالل دورتها   ص األنش ة يالتنمية املستدامة فيما 

 .    أجل اعتماده الثالثة واألربعني، من 

 التقارب بني السياسات -رابعًا 

 مائدة مستديرة بشأن السياسات: املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية ألف –رابعًا 

األمنن   ينبذي للجنة أن تقنوم بالتوعينة بأهمينة امليناه بالنسنبة إىل      

بشنأن   فريق اخلرباء الرفيع املستوى الذذائي والتذذية ونشر تقرير 

إىل  املياه منن أجنل األمنن الذنذائي والتذذينة، وتوصنيات اللجننة         

متابعنة خ نة    املنظمات واألجهنزة الدولينة، مبنا يف ذلنك باجتناه      

 . 2030التنمية املستدامة لعام 

واألربعنني   من التقرينر النهنائي للندورة الثانينة      16املصدر: ال قرة 

 .للجنة

واألربعنني   صدرت توصيات السياسات اليت أقنرت يف الندورة الثانينة    

اإللك ونني للجننة منع     للجنة كوثيقة مستقلة وقد أتيات على املوقع 

مننارس/آذار  يف .  املننرتبط بهننا فريننق اخلننرباء الرفيننع املسننتوى تقريننر 

نشرت األمانة تدويننة علنى    ، يف ف ة يوم املياه العاملي تقريبًا، 2016

اإلن نت مستعينة بتوصيات السياسات وبتقرينر   على   Medium  موقع

كمنواد أساسنية )امليناه، وامليناه يف كنل       الرفيع املسنتوى  اخلرباء فريق 

ماذا عن امليناه والذنذاء؟(  كمنا سنجلت رئيسنة اللجننة        مكان، ولكن 

بقينادة   بال يديو وجهتها إىل الشراكة العاملية للمياه موصية إياها  رسالة 
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 .   أفريقية تن يذ التوصيات بشأن املياه يف تسعة بلدان  دعم

 ر العمل ملعاجلة انعدام األمن الغذائي يف ظل األزمات املمتدةإطا باء-رابعًا

لل نناو  أن حتيننل اإلطننار إىل األجهننزة الرئاسننية    [اللجنننة] قننررت 

العنا،، للنظنر    وللصندو  الدولي للتنمية الزراعية ولربنامج األغذية 

  . فيه

 .للجنة من التقرير النهائي للدورة الثانية واألربعني  ز18ال قرة  

ينظنر فينه    أحيل التقرير النهائي للدورة الثانية واألربعني للجنة لكني  

مت إبنالغ نتنائج   .  2015  يف نهاية نوفمرب/تشرين الثاني  املنظمةجملس 

صننندو  النندولي إىل اإلدارة العليننا لل النندورة الثانيننة واألربعننني للجنننة 

مشلنها التقرينر بشنأن تعناون الوكناالت النيت        للتنمية الزراعية، وقند  

رفنوع إىل جملنس الصنندو  يف ديسنمرب/كانون     امليف رومنا   توجد مقارها 

"آخنر    يرفع برنامج األغذية العاملي سنويًا وثيقة بعننوان  .  2015  األول 

رومننا" إىل يف  مسننتجدات التعنناون مننع الوكنناالت الننيت توجنند مقارهننا 

األخرية املش كة بني تلنك   جملسه التن يذي يسلط الضوء على اجلهود 

وهني أيضنًا تنأتي علنى ذكنر       ،للجننة  مبا يف ذلك دعمهنا   ،الوكاالت

  .اجمللس التن يذي اللجنة لدى توجهها إىل 

املتاندة منن    قررت ]اللجنة[ أن ت لب إىل اجلمعينة العامنة لألمنم    

يف اإلطنار وإقنراره    الجتمناعي النظنر   خالل اجمللس االقتصنادي وا 

منظمنات ووكناالت منظومنة     ونشره على ن ا  واسنع علنى مجينع    

  .  األمم املتادة ذات الصلة

   .للجنة من التقرير النهائي للدورة الثانية واألربعني  ح18ل قرة ا

اجمللننس  ، أحالننت رئيسننة اللجنننة اإلطننار إىل  2016يف يوليو/متننوز 

.  السننوية للجننة   واالجتمناعي كجنزء منن عملينة اإلبنالغ      االقتصادي 

خالل مشناركتها يف منؤمتر القمنة     وساهمت الرئيسة أيضًا يف نشره من 

ذات  للعمل اإلنساني وغري ذلنك منن االجتماعنات وال عالينات      العاملي 

 .صلة

اإلطننار  ووافقننت ]اللجنننة[ علننى إدراج اإلطننار يف عمليننة حتننديث  

العمنل اجلناري    لألمن الذنذائي والتذذينة ويف    االس اتيجي العاملي

   .   بشأن الرصد

واألربعنني   التقرير النهنائي للندورة الثانينة    من  ط18املصدر: ال قرة 

 .للجنة

 .ثأدرج اإلطار يف اإلطار االس اتيجي العاملي احملّد

 آخر املستجدات بشأن مسار عمل اللجنة وأنشطتها -سادسًا 

   اللجنة تقرير عن نتائج مسح فعالية  :العاملي إطار لرصد القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة األمن الغذائيحنو   جيم -سادسًا

فعالية اللجننة   طلب أن يستكمل التقييم اخلارجي الرامي إىل تقييم 

يف النندورة  إقننرارهمت  ، حبسننب مننا 2009منننذ إصننالحها يف عننام 

تعنندد السنننوات لل نن ة امل األربعننني للجنننة ضننمن برنننامج العمننل  

وسنوف  .  ، رهن املنوارد املتاحنة  2016  حبلول عام  2015 -2014

 . فعالية اللجنة يستكمل نتائج مسح 

واألربعنني   من التقرير النهنائي للندورة الثانينة     د34املصدر: ال قرة 

 .للجنة

وقند حندد    عندما تنوفرت املنوارد،    2016استهل التقييم يف مايو/أيار 

   .   2017موعد استكماله يف الربع األول من عام 

الندورة   رت بالقرارات املتعلقة برصد اللجننة النيت اختنذت يف    وذّك

آلية مبتكرة مبنية  احلادية واألربعني للجنة من أجل مواصلة وضع 

( 5  ) 43أوصنت بهنا ال قنرة     على اهلياكل القائمة حبسنب منا   

احلادينة واألربعنني للجننة، ورهنن املنوارد       تقرير النهائي للدورة لل

البلنندان األعضنناء املت وعننة إىل جتريننب تن يننذ    املتاحننة، دعننت 

ال وعية املعمقة على املسنتوى الق نري ل عالينة اللجننة      التقييمات 

منن أماننة اللجننة، ومناقشنة النتنائج منع جمموعنة العمنل          بندعم  

منن   نهن  34املصندر: ال قنرة     .   بالرصند  العضوية املعنينة  امل توحة 

 .واألربعني للجنة التقرير النهائي للدورة الثانية 

األولوينة   العضنوية املعنينة بالرصند     امل توحنة منات جمموعنة العمنل   

واملمارسات اجليندة يف   إلعداد االختصاصات املتعلقة بتشاطر التجار  

منن خنالل تنظنيم    عنن اللجننة،     تن يذ القرارات والتوصيات الصادرة 

ق ونظنرا إىل  بلد بنالت وع لتن ينذ تقينيم معّمن     ال عاليات، إذ ، يقم أي 

   .   موارد  ةعدم توفر أي

املعنينة   العضنوية   امل توحةووافقت على أنه ينبذي جملموعة العمل 

عمنل اللجننة    بالرصد، كجزء من عملنها، مراعناة تن ينذ مسنارات     

"أفضل املمارسات   العضوية أن ت وير  امل توحةعتربت جمموعة العمل ا

تننوفري توجيهننات عامننة إىل   ألنشنن ة الرصنند املسننتقبلية" يرمنني إىل   
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السنوات للجنة، من أجنل   دة تعداملحبسب ما ترد يف برامج العمل 

   .ألنش ة الرصد يف املستقبل ت وير أفضل املمارسات 

واألربعنني   من التقرير النهنائي للندورة الثانينة     ز35املصدر: ال قرة 

 .للجنة

العضوية املعنية بالرصد، ولكنهنا ، تلمنح إىل     امل توحةجمموعة العمل 

   .   نشاط حمدد

املنذكورة    ص ال عاليات يباإلضافة إىل ذلك، وافقت اللجنة، فيما 

العضننوية  امل توحننة أن تضننع جمموعننة العمننل يف ال قننرة )و( علننى 

يوافننق عليهننا املكتننب  لكنني  2016اختصاصننات أساسننية يف عننام 

أجل ضمان املشاركة والشمولية  ولتعتمدها الدورة العامة للجنة، من 

يف هننذا الصنندد، وافقننت و.  ال عاليننات والتمثيننل اإلقليمنني يف تلننك 

الل الدورة الثالثة اجتماع مواضيعي عاملي خ اللجنة أيضًا على عقد 

للجنننة مننن أجننل تقاسننم املعلومننات وتقيننيم اسننتخدام   واألربعننني 

التوجيهيننة ال وعيننة بشننأن احلوكمننة املسننؤولة حليننازة   اخل ننوط 

 1. األراضي ومصايد األمساك والذابات وت بيقها 

واألربعنني   من التقرير النهائي للندورة الثانينة    ح35املصدر: ال قرة 

 .للجنة

منن أجنل    تصاصنات إىل الندورة الثالثنة واألربعنني للجننة      ستقدم االخ

التوجيهية ال وعية بشنأن   ينعقد اجتماع عاملي بشأن اخل وط  . إقرارها

األراضي ومصايد األمساك والذابات، خنالل   احلوكمة املسؤولة حليازة 

 .الثالثة واألربعني للجنة أعمال الدورة 

  السنوات واألولوياتتعدد املبرنامج العمل  دال -سادسًا

-2016  رة نة لل تن ناعتمدت برنامج العمل املتعندد السننوات للجنن   

2017   

واألربعنني   من التقرير النهائي للندورة الثانينة     37املصدر: ال قرة 

    .للجنة

لل ن ة   تعندد السننوات   املإن األنش ة املندرجة حتنت برننامج العمنل    

اعتبارًا  . اإلعداد لتن يذها قيد التن يذ حاليًا و/أو جيري  2016-2017

متوينل ملنتندى جلننة األمنن الذنذائي       انت ى أي  2016من يوليو/متوز 

 . (2017املرأة يف سيا  األمن الذذائي والتذذية ) العاملي بشأن متكني 

سنيكون رهنن    أشارت إىل أن تن يذ برنامج العمل املتعدد السننوات  

ذلنك ل رينق اخلنرباء     املوارد الكافية ملسارات عمل اللجنة، مبنا يف  

حضننت اللجنننة كافننة .   رفيننع املسننتوى و ليننة اجملتمننع املنندنيال

 املالية احلالية ال جوة سد أصاا  املصلاة على املساهمة يف 

واألربعنني   التقرير النهنائي للندورة الثانينة    من  د37املصدر: ال قرة 

 .للجنة

الثذرات يف امليزانينة   دأبت األمانة على تقديم حتديثات منتظمة بشأن 

االستشنارية وشنجعت أصناا      لدى اجتماعات املكتنب واجملموعنة   

كاننت   2016واعتبارًا منن يوليو/متنوز   .  ال جوة هذه  سداملصلاة على 

  . مليون دوالر أمريكي 2.2التمويل قد بلذت   فجوة

العضننوية املعنيننة  امل توحننةأوصننت بننأن تسننتمر جمموعننة العمننل  

السننتني   خالل فن ة   أعماهلاتعدد السنوات تن يذ املبربنامج العمل  

تعنندد السنننوات امل منن أجننل إعننداد برننامج العمننل    2016-2017

 .التوجيهية املنقاة حبسب املذكرة  2019-2018لل  ة 

ة ني للنندورة الثانيننننننر النهائنمننن التقرينن نهنن37املصنندر: ال قننرة 

 .واألربعني للجنة 

السننوات علنى    تعندد  املتعمل جمموعة العمل املعنينة بربننامج العمنل    

 2019-2018  وات لل ن ة  ننننن دد السنننتعاملل ننج العمننداد برنامننإع

 .بناء على املذكرة التوجيهية املنقاة

 األمن الغذائي العاملي ودورها يف النهوض بالتغذيةجلنة  -سابعًا 

أعمنال   مل هوم التذذينة أن يعمنم بصنورة اسنتباقية يف كافنة       يينبذ

 .املستوى رفيع الاللجنة، مبا يشمل تقارير فريق اخلرباء 

واألربعنني   يف التقرينر النهنائي للندورة الثانينة      أ40 املصدر: ال قرة

 .للجنة

ضنمن  برننامج    اسيًا يف كافة مسارات العمنل  تشكل التذذية عنصرًا أس

وقد بدأ فريق للمشناريع  .  2017  -2016تعدد السنوات لل  ة املالعمل 

بالعمل على تقرير بشأن "التذذينة     ريق اخلرباء الرفيع املستوىتابع ل

  . 2017يف عام  ونظم األغذية" سيقدم 

                                                      
1
و: حبسب ما متت املوافقة عليه يف الدورة احلادية واألربعني للجنة، شجعت أصاا  املصلاة يف اللجنة على مواصلة 35يرتبط هذا القسم بال قرة    

 توحة العضوية املعنينة بالرصند بشنأن جواننب الرصند،      املمشاركة جتاربهم وأفضل ممارساتهم وطلبت إىل أمانة اللجنة، بالتعاون مع جمموعة العمل  

ر  لتاقيق ذلك، مبا يف ذلك ضمن دورات اللجنة ومن خالل تنظيم فعاليات على املستويات العاملية واإلقليمينة والدولينة،   استكشاف وتشجيع ط على 

 املتاحة. واردبامل ًارهن
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بالتذذينة اق احنًا    العضوية املعنية  امل توحةوقد أعدت جمموعة العمل 

بالتذذية، سيقدم إىل الندورة الثالثنة    بشأن مشاركة اللجنة يف النهوض 

 .أجل إقراره واألربعني للجنة من 

العضنوية    امل توحنة سيتمثل عمل االجتماع املقبل جملموعنة العمنل   

االعتبنار الواجنب    املعنية بالتذذية، يف حتديد األولويات مع إينالء  

منن أجنل رعاينة التنتزرات      إىل عمل املؤسسات واألجهزة األخنرى  

إضافة القيمة؛ وقد تتضمن األولويات  وت ادي التكرار وال كيز على 

األغذية املستدامة والزراعة املراعينة للتذذينة منن     ال كيز على نظم 

  . أخرى بني أمور 

واألربعنني   من التقرير النهائي للندورة الثانينة     40املصدر: ال قرة 

 .للجنة

بالتذذية االعتبار  العضوية املعنية  امل توحةيولي اق اح جمموعة العمل 

حتديدًا إىل أن اللجنة تسنت يع   الواجب لعمل األجهزة األخرى ويشري 

حتسني اتسا  السياسات على املستوى العاملي  تقديم مساهمة فريدة يف 

  .العمل املنسق ل ائ ة واسعة من اجلهات ال اعلة وتشجيع 

 

املزيند منن    قد تتضمن األولويات يف املراحل األوىل احتمنال إشنراك   

اجملموعننة  املنظمننات الننيت لننديها واليننة يف جمننال التذذيننة يف    

التذذينة وإطنار العمنل     االستشارية للجنة وإدراج إعالن روما بشأن 

 .اًلالتابع له، يف عمل اللجنة مستقب

واألربعنني   من التقرير النهائي للدورة الثانينة   ج40املصدر:  ال قرة 

 .للجنة

االستشنارية يف   منظمة الصاة العالية إىل املكتنب واجملموعنة    انضمت

العضنوية   امل توحنة العمنل   وهني عضنو فاعنل يف جمموعنة      2016عام 

ين نوي  إشراك اللجننة يف جمنال التذذينة     إن اق اح  . املعنية بالتذذية

 .بشأن التذذية وإطار العمل املرافق له على إعالن روما 

املعنينة   العضنوية   امل توحنة طلبت اللجنة أن تقوم جمموعنة العمنل   

النظر ، واألربعني للجنة بالتذذية، اليت سًتشكل بعد الدورة الثانية 

بشأن عمنل اللجننة يف جمنال التذذينة      يف االق احات اليت قدمت 

 .    خالل هذه الدورة

واألربعنني   للندورة الثانينة   من التقرينر النهنائي    41املصدر: ال قرة 

  .للجنة

املقدمنة بشنأن    العضوية يف املق حنات   امل توحةنظرت جمموعة العمل 

   . سبق وروده عمل اللجنة يف جمال التذذية، حبسب ما 

 

 االتصاالت والتوعية -رابعًا
 

   واألربعني للجنةأعمال التوعية للدورة الثانية 

 

وقد شارك .  اجتماعًا جانبيًا على امتداد األسبوع مشلت مجيع ال ئات اليت متثلها اللجنة 36عقد ما جمموعه  -25

 . عضوًا إما بص تهم منظمني وإما كشركاء يف التنظيم، مع مشاركة بعض البلدان يف أكثر من اجتماع جانيب واحد بلدًا  19

اجتماعات فيما شارك برنامج  8اجتماعًا جانبيًا وشارك الصندو  الدولي للتنمية الزراعية يف  17شاركت ال او يف  وقد 

وقد اجتذ  العديد من .  مشاركًا االجتماعات اجلانبية 1 131وقد حضر ما قار  الن  . اجتماعات 5األغذية العاملي يف  

 .االجتماعات اجلانبية نسبة ال بأس بها من التذ ية اإلعالمية 
 

 .جهة عارضة 20وقد استق بت "سو  املعلومات" اليت أقيمت يف الدورة الثانية واألربعني للجنة،  -26

 

نش ت فر  التواصل االجتماعي التابعة للوكناالت النيت توجند مقارهنا يف رومنا يف دعنم دلنة الندورة الثانينة           -27

 تنوي   التذريندات الصنادرة عنن حسنا  اللجننة علنى      وقند حققنت   . على وسائل التواصل االجتمناعي  واألربعني للجنة 
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@UN_CFS واألربعنني   الندورة الثناني  فخنالل انعقناد   .  ان باع خالل شنهر أكتوبر/تشنرين األول   90 300   ما جمموعه

زيارة فريدة  23 213وص اة،  27 532مع االطالع على  2014على املوقع اإللك وني زيادة يف  للجنة شهدت احلركة 

  . ثانية 23واملدة املتوس ة لالطالع على كل ص اة دقيقتني  للص اات، مع بلوغ 

 

 0003وتلقنت صن اة البنث علنى اإلن ننت      .  وقد جرى بث مجيع أعمال الدورة العامة للجنة على اإلن نت -28

وقند ضنمت إي الينا     . يارة فريدة للصن اات ز 686أكتوبر/تشرين األول مع  15وكان اليوم األكثر شعبية يف .  فريدة زيارة 

أملانينا واملكسنيك وهولنندا    واملائة من املستخدمني، تبتعها الربازيل والواليات املتادة واململكنة املتاندة وأسن اليا     يف  33

  . واهلند وسويسرا 
 

  احلضور يف اإلن نت ويف اإلعالم

 

( إىل منوذج أسهل استخدامًا، فيما مت توسيع قسم مسارات  www.fao.org/cfs انتقل املوقع اإللك وني للجنة ) -29

تضمن كل ص اة أنش ة معلومنات أساسنية كاملنة وعالقنة العمنل بأهنداف       . وت جمااًل للعمل 12واألنش ة ليذ ي  العمل 

م املوقنع اإللك ونني عالينة    منذ انعقاد الدورة الثانية واألربعنني للجننة، بقينت إحصنائيات اسنتخدا     و.  املستدامة التنمية 

 13وصن اة إلك ونينة، ومتضنيتهم دقيقنتني      13 700زائرًا شهريًا باملتوسط بزيارة أكثنر منن    4 362قيام  املستوى مع 

   .   على كل ص اة ثانية يف املتوسط 

 

واسننتجابة ل لبننات مننن أصنناا  املصننلاة يف اللجنننة، أتياننت روابننط مباشننرة بوثننائق االجتماعننات لكافننة     -30

العضوية يف مساحة عمل اللجنة قبل تسنجيل الندخول، منا جعنل معلومنات اللجننة متاحنة         امل توحة ت العمل اجمموع

 .    املصلاة مجيعًا بسهولة ألصاا  

 

ومت نقل قائمة عناوين املراسلة للجنة إىل موقع على اإلن نت يتيح التاليل  . وقد أرسلت ثالث نشرات إخبارية -31

 . مش ك 5 000وتتضمن القائمة احلالية حوالي .  والتتبع بصورة أفضل 

 

وقد جربت الدورة الثانية واألربعون للجنة استخدام خدمات اإلبالغ التابعنة للمعهند الندولي للتنمينة املسنتدامة       -32

نشرت موجزات يومية على املوقع اإللك وني للمعهند فضناًل عنن    .  عظم االجتماعات الرئيسية لألمم املتادةم اليت تذ ي 

وقد بينت ردود ال عل األولية أن تلك خدمة م يدة للمندوبني وهي مبثابة أداة توعية م يندة ألوسناط   .  للدورة تقرير موجز 

اجتماعنات خمتنارة منن اجتماعنات      9باملعهند لتذ ينة منا جمموعنه      جمال التنمية املستدامة مت االحت ناظ  املمارسني يف 

 . العضوية وهو سيذ ي أيضًا الدورة الثالثة واألربعني للجنة امل توحة جمموعة العمل 

 

آخر املسنتجدات   يف شاركةامل، تستخدم اللجنة موقع توي  بانتظام أكرب من أجل 2016منذ يناير/كانون الثاني  -33

وقد منا مجهور متابعي أخبار اللجنة على تنوي   .  اللجنة ومضمون عالي اجلودة عن املواضيع املتصلة باللجنة عن أنش ة 

املتوسنط  بمنرة   41 780كل شهر يتم االطالع على تذريندات اللجننة   .  مستخدم 3 700يف املائة فأصبح ي و    40بنسبة 

 . مرة 1 295تها أو اإلعجا  بها مرات إعادة مشارك ويبلغ عدد 
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 2016ومنذ يناير/كانون الثاني .  صديقًا 1 580زاد عدد أصدقاء ص اة اللجنة على فيسبوك عن  2016يف عام  -34

يف املائنة عنن    50أي بزينادة   ،شخصناً  5 415يف املائة وكل مضمون ينشر يشناهده يف املتوسنط    12اجلمهور بنسبة  زاد 

   .   (2015ديسمرب/كانون األول  -تمرب/أيلول السابقة )سب ال  ة 

 

ترتكنز املندونات علنى    .  للتواصنل االجتمناعي    Medium وتقوم اللجنة حاليًا بنشر مدونات بانتظام علنى موقنع    -35

وهي ترمي إىل التوعينة بعمنل اللجننة لندى      فريق اخلرباء الرفيع املستوى اللجنة وتوصيات السياسات وتقارير  منتجات 

أما املواضيع اليت تذ يها فتضم املياه من أجل األمن الذذائي والتذذية، ومبنادئ االسنتثمارات    . مجاهري جديدة وخمتل ة

دة، احليوي واألمن الذذائي وإطار العمل بشأن األمنن الذنذائي والتذذينة يف ظنل األزمنات املمتن       الزراعية املسؤولة والوقود 

 .  Medium شخ ص مقاالت اللجنة على  400قرأ أكثر من  وقد .  وتذّير املناخ والشبا 
 

 االتصال بالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
 

اتصلت األمانة بدوائر االتصال لدى الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما واستهلت أنش ة مش كة لالتصنال منن    -36

فضاًل عن ذلك مت التخ يط ل عالية توعية مشن كة بشنأن إطنار العمنل بشنأن      .  باللجنة ومبنتجاتهاتوعية املوظ ني  أجل 

  . ستضم املمارسني للنظر يف كي ية ت عيل اإلطار 2016سبتمرب/أيلول شهر الذذائي والتذذية يف ظل األزمات املمتدة ل األمن 

 

قارهنا يف رومنا دلنة التوعينة اخلاصنة بالندورة الثانينة        وقد دعمت ال ر  اإلعالمية لدى الوكاالت اليت توجد م -37

 . للجنة عرب توزيع املعلومات خارج منظماتها وداخلها على حد سواء واألربعني 

 

ومن أجل تعزيز املسؤولية املش كة للجنة، عقدت اجتماعات وفعاليات متعددة لندى الصنندو  الندولي للتنمينة       -38 

 . العامليوبرنامج األغذية  الزراعية 

 

وقد التقت الرئيسة بكبار املسؤولني عن الوكاالت اليت توجد مقارهنا يف رومنا واملمنثلني النذين يوجند مقنرهم يف        -39

 . تعزيزًا للتعاون نيويورك 
 

 امليزانية وتعبئة املوارد ومالك املوظفني -خامسًا

 

 ةننامليزاني
 

منن   2017-2016التمويل يف برنامج العمل املتعدد السننوات لل ن ة    فجوةساعدت اجلهود املكث ة على خ ض  -40

ملينون  وواحند   مليون دوالر أمريكي للدورة العامة ومسارات العمنل  0.7مليون ) 2.2ماليني دوالر أمريكي إىل   5أكثر من 

اعتبنارًا منن يوليو/متنوز     . ني( لية اجملتمع املدأمريكي مليون دوالر  0.5و  ريق اخلرباء الرفيع املستوى ل دوالر أمريكي 

وقند طلنب إىل املكتنب واجملموعنة      2017ورود دعنم إضنايف منن املنوارد لعنام       ، تظهر أية إشارات واضناة إىل   2016

 .احملددة اليت جيب تعليقها بانتظار إتاحة املوارد االستشارية تقديم التوجيهات بشأن األنش ة 
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 تعبئة املوارد
 

 فجنوة قرر، واجهت اللجننة  تعدد السنوات املاملوبناء على برنامج العمل  2017-2016يف مستهل ف ة السنتني  -41

الرفينع  اخلنرباء   فرينق للجننة وأنشن تها، وتقنارير     العامنة ونيف عنرب الندورة    أمريكي دوالر ماليني 5بلذت  يف التمويل 

ج مالعضوية املعنية بربنا امل توحةتمويل أواًل مع جمموعة العمل ال فجوةنوقشت  وقد .  ودعم آلية اجملتمع املدنياملستوى 

وقد نوقشت  . 2017-2016تعدد السنوات لل  ة املقبل اختتام برنامج العمل   2015العمل املتعدد السنوات يف منتصف 

بني رئيسة اللجنة أو  ائيةمكتب اللجنة واجملموعة االستشارية؛ ويف املناقشات الثن منذ ذلك احلني يف مناسبات عدة مع 

خالل رسائل موجهة إىل األعضاء من جاننب النرئيس السنابق والرئيسنة احلالينة للجننة        واألعضاء املختل ني ومن  ةاألمان

وقد ساعدت هذه اجلهود املكث نة علنى   . الرفيع املستوى للجنة التوجيهية ل ريق اخلرباء على حد سواء والرئيس السابق 

أمنا امليزانينة احلالينة     . ملينون دوالر أمريكني ولكنهنا ، تذلقهنا بالكامنل       2.2التمويل إىل  فجوةصعيد املوارد يف تقلي ص 

 .1 امللاقاملخ ط هلا واملوارد املتاحة فم صلة يف 
 

 مالك املوظ ني
 

ينة  تضم األمانة املوارد البشرية التالية من خالل مساهمات منتظمنة منن ال ناو والصنندو  الندولي للتنمينة الزراع       -42

والصنندو  والربننامج )يف بعنض     املنظمنة تنؤمنهم   5-  ئنة ف المنوظ ني منن    3األغذية العاملي: أمانة اللجننة؛   وبرنامج 

.  قصرية األجنل وموظف أقدم لالتصاالت يعمل ل  ة  ،دارياإلدعم لل ني اثننيبدوام جزئي(؛ وموظ  احلاالت هم يعملون 

  

، متثلنت  2015يف .  ت اوت بت اوت األنش ة املن ذةمن املساهمات ال وعية وتأما املوارد البشرية األخرى فممولة  -43

موظف واحد للمشروع وموظف يعمل ل  ة قصرية؛ وموظف فين مناو ، وثالثة استشناريني متعاقندين ل ن ة قصنرية      يف 

  . أحدهم يعمل مساعدًا لرئيسة اللجنة واستشاري مبتدئ لالتصاالت 

 

 فر  املهام
 

  . العضوية امل توحةقامت ثالث فر  مهام بدعم أمانة اللجنة يف صياغة مق حات جمموعة العمل  -44
 

 اجملموعة االستشارية للباوث الزراعية الدولينة، آلينة اجملتمنع املندني، ال ناو، املنتندى السياسني        : التغذية

ليونيسنيف، اللجننة الدائمنة    املسنتوى، الصنندو  الندولي للتنمينة الزراعينة، آلينة الق ناع اخلناص، ا          الرفيع

 العاملي، منظمة الصاة العاملية للتذذية، برنامج األغذية 

 آلينة اجملتمنع املندني، ال ناو، الصنندو  الندولي للتنمينة الزراعينة، آلينة الق ناع           : أهداف التنمية املستدامة

، برنامج األغذينة  2030عام اللجنة الدائمة للتذذية، فريق األمانة العامة لألمم املتادة املعين خب ة  اخلاص، 

  .   العاملي

 آلية اجملتمع املدني، ال او، الصنندو  الندولي للتنمينة الزراعينة،      :ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق

  االستشارية للباوث الزراعية الدولية، آلية الق اع اخلاص، برنامج األغذية العاملي اجملموعة 
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 (2016)اعتبارًا من أغسطس/آب  2017-2016امليزانية احملدثة للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 

 البند والشرح 

التكاليف املقررة لعام 
2016 

التكاليف املقررة لعام 
2017 

إمجالي التكاليف املقررة 

 2016/2019للفرتة 
امليزانية املتاحة للفرتة 

2016/2017 
الفجوة للفرتة 

2016/2017 

 الدورة العامة للجنة األمن الغذائي ومسارات العمل االعتيادية

      3,384,000  1,731,000  1,653,000 املوظ ون األساسيون والدعم التقين ملسارات العمل األساسية 1

  
موظف فين، لدعم اجتماع املكتب/اجملموعة  X 2موظف إداري،  X 2ة العاملي، موظف معين باالتصال، أمانة اللجنة، املوظ ون ال نيون املقدمون "كبدل عيين" من الصندو  الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذي

 لإلطار االس اتيجي العامليفريق اخلرباء الرفيع املستوى للتقار  بني السياسات، وتنسيق برنامج العمل املتعدد السنوات، والالئاة الداخلية والتاديثات املنتظمة االستشارية يف ف ة ما بني الدورات، عملية 

      308,000  154,000  154,000 جلسة إعالمية 1ال مجة ال ورية للدورة العامة للجنة +  2

 أيام وجلسة إعالمية/إحاطة باملعلومات للمندوبني مدتها يوم واحد  5بناء على دورة عامة من   

      448,000  206,000  242,000 إنتاج الوثائق 3

 كلمة/سنة( +  ترمجة املراسالت املتنوعة  95 000بناء على التكل ة املتوس ة للدورات العامة املاضية )متوسط   

      93,000  40,000  53,000 تكاليف س ر أعضاء فر  اخلرباء وأمانة اللجنة   4

  املؤمترات اإلقليمية للمنظمة ومكتب االتصال للمقر الرئيسي لألمم املتادة جنيف/نيويورك عند احلاجة( تذاكر الس ر وبدل اإلقامة اليومية لعشرة أعضاء يف فريق اخلرباء املشاركني يف الدورة العامة، باإلضافة إىل تكاليف س ر األمانة )مثاًل  

  235,000  107,000  128,000 )الدعم لرئيسة اللجنة وتكاليف الس ر( األنش ة املتصلة برئيسة اللجنة 5
    

 2017رحالت يف عام  10)املؤمترات اإلقليمية لل او(/ متوسط تكاليف  2016رحلة س ر لرئيسة اللجنة يف عام  15مساعدة لرئيسة اللجنة باإلضافة إىل   

      139,000  103,000  36,000 دعم اتصاالت اللجنة 6

 ذلك تذ ية املعهد الدولي للتنمية املستدامةالتذ ية يف الدورة العامة )التصوير، رفع التقارير( وصيانة املوقع اإللك وني، واملواد اإلعالنية + ميسر لالجتماعات اخلاصة مبا يف   

      186,000  93,000  93,000 تكاليف التشذيل العامة واألمور اللوجستية 7

 ظف متدر  للدورة العامة ومسارات العمل الرئيسيةالتنظيف، وساعات العمل اإلضافية، وال عام، ودعم تكنولوجيا االتصال، والسعاة، ومصمم الرسوم البيانية، واملساعد املكتيب املؤقت، وموخدمات   

 اإلمجالي الفرعي لتكاليف الدورة العامة ومسارات العمل االعتيادية ألف
2,359,000  2,434,000  4,793,000  4,613,000  

-178,000  

 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما + املوارد من خارج امليزانية   
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 مسارات العمل

  57,000-  0  56,000  55,000  1,000 التذذية 1

االتصاالت تكنولوجيا دعم+  عام كل سعاة 2+  اخلرباء فريق أعضاء من 5 س ر تكاليف+  2017 عام يف فورية ترمجة حتتاج اليت االجتماعات/ املنتديات( يوم نصف بن 3 أو) يوم 1.5    

  3,000  325,000  323,000  135,000  188,000 أهداف التنمية املستدامة  2

 وسويسرا(  BMGF)املوظ ون، اجتماع يف ف ة ما بني الدورات، اجتماع خاص، تكاليف الس ر/الدعم ذات الصلة، التوعية   

  37,000-  0  37,000  0  37,000 أصاا  احليازات الصذرية  3

 كلمة + مرسالني لكل يومني+ دعم تكنولوجيا االتصال  1 500؛ ال مجة ال ورية + إنتاج الوثائق اليت يصل عدد كلماتها إىل 2016مشاورة ليومني يف عام   

  114,000-  0  114,000  114,000  0 املساواة بني اجلنسني  4

 2017أعضاء يف فريق اخلرباء + السعاة + دعم تكنولوجيا االتصاالت + دعم االستشاريني  5كلمة + تكاليف س ر  20.000ترمجة فورية + إنتاج وثائق يصل مضمونها إىل  :2017اجتماع ملدة يوم واحد يف عام   

  1,000  183,000  182,000  118,000  64,000 التاول الري ي 5

  
امل توحة العضوية+  العمل جمموعات لقاءات% + 50 استشاري+  فورية ترمجة مع واحد يوم ملدة اجتماع: 2017/ للجنة واألربعني الثالثة الدورة خالل للمنتدى الدعم اإلن نت، على املشاورة الوثائق، إنتاج التقنية، التاضريات - 2016

 )سويسرا(املشاورات عرب اإلن نت 

  50,000-  0  50,000  49,000  1,000 الرصد  6

أعضاء يف فريق اخلرباء + سعاة 5كلمة يف السنة + تكاليف س ر  10.000 فورية + إنتاج وثائق يصل مضمونها إىل فعالية لنصف يوم: ترمجة - 2017 /ال فعاليات - 2016    دعم تكنولوجيا االتصاالت + 

  209,000-  95,000  303,000  131,000  172,000 باللجنة أعمال التوعية اخلاصة 7

  
 التوعية املتصلة بإطار العمل بشأن األمن الذذائي والتذذية يف ظل األزمات املمتدة

 س اتيجي العاملي، التوعية، التعاون مع األجهزة اإلقليمية بشأن التوعية اخلاصة باللجنة( آلية اجملتمع املدني+ استشاري لالتصاالت + أنش ة اتصال غري متعلقة بالدورة العامة )مثل النسخة اإللك ونية على اإلن نت لإلطار اال

  2,000-  0  2,000  1,000  1,000 التاديث الدوري  -اإلطار االس اتيجي العاملي  8

 ي  ض عدم وجود جلسات تستوجب ال مجة ال ورية  

  38,000-  413,000  450,000  0  450,000 تقييم جلنة األمن الذذائي العاملي 9

 ميكن حتديثها من قبل مدير التقييم )كندا، االحتاد األوروبي، فنلندا، فرنسا، هولندا، سويسرا( -عليها ترد االف اضات يف مذكرة م اهيمية للتقييم متت املوافقة   

         0    

-  1,015,000  1,517,000  603,000  914,000 اإلمجالي الفرعي ملسارات العمل باء
502,000  

  5,628,000  6,310,000  3,037,000  3,273,000 إمجالي الدورة العامة للجنة ومسارات العمل ألف + باء )*( 
-680,000  

 
      

  969,000-  1,387,000  2,357,000  1,288,000  1,068,000 إمجالي تكاليف فريق اخلرباء الرفيع املستوى )**(  
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  538,000-  1,062,000  1,600,000  800,000  800,000 إمجالي تكاليف آلية اجملتمع املدني )***(  

              

 8,078,000 10,265,000 5,125,000 5,140,000 2016/2017اإلمجالي العام للفرتة  

-
2,187,000  

 

  .CFS@fao.org اإللك ونيللمزيد من املعلومات بشأن األرقام املتعلقة بالدورة العامة للجنة ومسارات عملها، يرجى توجيه الرسائل إىل عنوان الربيد   )*(
 رسالة إىل عنوان الربيد اإللك ونيرفيع املستوى املعين باألمن الذذائي والتذذية، يرجى توجيه الملزيد من املعلومات بشأن ميزانية فريق اخلرباء  .2016 أرقام قدمها مكتب فريق اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الذذائي والتذذية يف يونيو/حزيران  )**(

 gHLPE@fao.or-CFS. 
  املعين باألمن الذذائي والتذذية، يرجى توجيه رسالة إىل عنوان الربيد اإللك ونيملزيد من املعلومات بشأن ميزانية فريق اخلرباء رفيع املستوى . 2016 اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الذذائي والتذذية يف يونيو/حزيران أرقام قدمها مكتب فريق  )***(

cso4@gmail.com. 
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