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 "(الدائم" القسم)لجنة األمن الغذائي العالمي وأهدافها رؤية  -أولا 

 
 لميرؤية لجنة األمن الغذائي العا -ألف

 
ص  حاب األول لطائفة واس  عة من أ ش  مووالجلنة األمن الغذائي العاملي "تش  كل املنتدى الدوو واحلكومي الدوو  -1

مان قة يف دعم العمليات اليت تقودها البلدان باجتاه القض      اء على اجلوع وض      بطريقة منس         ا  املص      لحة امللتزمني بالعمل مع
نفيذ عامل متحرر من اجلوع تقوم فيه البلدان بت من أجلس              عى اللجنة جاهدة  وت األمن الغذائي والتغذية جلميع البش              ر.

 اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين".
 

 الهدف العام للجنة األمن الغذائي العالمي -باء
 

تس            اق /اتواؤمعلى اجلوع وس            وء التغذية من خالل حتس            ني هتدف جلنة األمن الغذائي العاملي إىل القض            اء  -2
 على املستويني الوطين واإلقليمي.معززة السياسات العامة على املستوى العاملي، ما يؤدي إىل إجراءات 

 
ة س  بل العيع على قدر  :س  اندةمل األنش  طة يف برنامج العمل املتعدد الس  نواتوختطيط وتنفيذ كافة جيري تص  ميم  -3

من انعدام األمن الغذائي وس        وء التغذية  واعتماد  ج متعدد القطاعات  ا  أكثر تض        رر ن هم يالء االهتمام ملالص        مود  وإ
وتش      اركي  واختاا قرارات قائمة على األدلة  وض      مان االس      تدامة البيئية واالقتص      ادية واالجتماعية  واملس      اواة بني  مشوو

 ياق األمن الغذائي والتغذية.اجلنسني وحقوق النساء والفتيات ومتكني املرأة يف س
 

 مسارات العمل المواضيعية واألنشطة الداعمة -اثانيا 
 ("الستراتيجي" القسم)

 
 مسارات العمل المواضيعية -ألف

 
 املنتدى – 1اهلدف االسرتاتيجي 
 

ي الدوو ماملنتدى الدوو واحلكو  اباعتباره ،على عقد االجتماعاتجلنة األمن الغذائي العاملي قدرة  اس              تخدام -4
 ويات كافة. تنسيق العمل اجلماعي على املستإىل الغذائي والتغذية يف العامل والسعي  وضع األمنملناقشة  ،الشموو األول

 
 ةيلو املناقشات الشم 1-1الناتج 

 
ئة ش   ميكن توثيق املناقش   ات الش   املة بش   أن التطورات واالجتاهات يف اال األمن الغذائي والتغذية، والقض   ايا النا -5

 .واحلرجة من خالل االستنتاجات والتقارير وملخ صات الرئيس وطرق أخرى
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 2030جتاه  ةعاملي ةسردي بناءاألمن الغذائي والتغذية:  1-1-1

 
 :ساس املنطقيألا

 مس  اتاتش     عربأجنزته ما تقييم يف إص  الحها على عش  ر س  نوات مرور بعد ترغب جلنة األمن الغذائي العاملي  -6
جراءات اإل رش             ادإهبدف والك ، من بني مجلة أمور أخرى، اء الرفيع املس             توى املعين باألمن الغذائي والتغذيةفريق اخلرب 
 .2030خطة يف سياق األمن الغذائي والتغذية ما يتعلق ب يفلجنة لاملستقبلية 

 
بالتفص    يل  يورداض    ي من فريق اخلرباء الرفيع املس    توى إجراء حتليل اس    تعر ، طُلب 2018تش    رين األول /أكتوبريف  -7

ّ  س     ردي مت س     ق ثة د  حم ،نتائج املطبوعات اليت س     بق أن أص     درهاوبوض     و   من الغذائي األعن حس     ب االقتض     اء، يف ن
 والتغذية والتنمية املستدامة.

 
ّ  وض  ع إىل ل ب مجيعها، الس  ابقةفريق اخلرباء الرفيع املس  توى تلخيّ تقارير إىل التقرير ال يهدف هذا  -8  يس  ردن

باالعتبار  ا  خذآإىل مطبوعات فريق اخلرباء الرفيع املس        توى الس        ابقة و  ا  س        تندمتطلعي عن األمن الغذائي والتغذية،  عاملي
الراهن  ة ال  ة حل  ايعكس ه  ذا النّ الس              ردي أن يُفرتض يف و  .األمن الغ  ذائي والتغ  ذي  ةقط  اع يف احل  ديث  ة العه  د التطورات 

التحديات ي من الرئيس  فض  ال  عن  ،لتوافق اآلراء أو تلك املثرية للجدل مس  ل طا  الض  وء على ا االت األس  اس  ية ،لمعارفل
 اليقني.  االفتقار إىلأو الثغرات أو أوجه 

 
عش      ر ى غري ، إا لن يتبقحتقيق أهداف التنمية املس      تدامةيف يف التقدم احملرز  ا  بارز ما  معل 2020 س      يش      ك ل عام -9

 ةجياالس  رتاتي اتالتوجيه تعزيزوس  يس  اعد هذا التقرير على . 2030عام يف  ةاحملددانقض  اء املهلة الزمنية على س  نوات فقط 
  .2030خطة من أهداف التنمية املستدامة و  2حنو حتقيق اهلدف 

 
 :املتوقعة واتجاألهداف والن

 :ا يليم ياملستقبلجلنة األمن الغذائي العاملي املتوقعة يف عمل ته ستشمل أهداف هذا النشاط ومسات -10
 

 توصيات لامن خالهلا ساتت أو قد تساهم لضوء، باستخدام أمثلة ملموسة، على املسارات اليت تسليط ا
 مقاص     دهاوأهدافها و  2030خطة يف حتقيق تلك التقارير على أس     اس لجنة الالس     ياس     اتية اليت تتقدم هبا 

 ختلفة امل األصعدةعلى 

  نتدى السياسي الرفيع املستوى املإىل لجنة لاليت تقدمها ااملستقبلية ساتات املإعداد إرشاد 

  أن تس تحق واليت ، اآلن نظر فيها ح يت مل يُ تؤثر يف األمن الغذائي والتغذية الحتديد العوامل الرئيس ية اليت
العمل املتعددة  برامج إعدادالرامية إىل حثات املس       تقبلية املبالالس       رتش       اد هبا يف من االهتمام  ا  مزيدتوىل 

 .السنوات املقبلة للجنة
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غذائي انعدام األمن المن تض     ررا  أش     د منظور من هم أخذ باالعتبار لجنة وس     يالدرج التحليل يف إطار رؤية س     يُ  -11
 .الرفيع املستوىخلرباء فريق االفعلية واحملتملة ملنتجات جلنة األمن الغذائي العاملي و الصلة وسوء التغذية كوسيلة لتحديد 

 
 الغذائي والتغذية األمن يفالالمساواة  وخفض أوجهت وحتليلها مجع البياناعن مواضيعية  أحداث 1-1-2

 
 :ساس املنطقيألا

يف إطار  األمن الغذائي والتغذية الوارد وص   فهايف الالمس   اواة أوجه خفض مجع البيانات وحتليلها و مس   ارات متث ل  -12
 لقس   ماواض   يعية أخرى مدرجة يف عن أوجه ترابط مع مس   ارات عمل م أوجه تكامل متبادلة فض   ال   2اهلدف االس   رتاتيجي 

 .برنامج العمل املتعدد السنوات هذامن الثاين 

 
 :األهداف والنواتج املتوقعة

ىل فهم مشرتك للقضايا توصل إلسعيا  إىل ا فريق اخلرباء الرفيع املستوىاملواضيعية إعداد تقارير  حداثاألستسبق  -13
كمل توقع أن تيوعالوة على الك، . حول املوض      وعنيس      ياس      ات ال تواؤم علىوإرس      اء األس      اس لعمل اللجنة املس      تنري 

تا ني عمل مواض     يعيي س     ار رفدها ملعن  ، فض     ال  2030س     ردية عاملية جتاه خطة بناء حول الش     موو التباحث  حداثاأل
نظم م يف وتوظيفه الش   باباخنراط تعزيز ومس   ار  األمن الغذائي والتغذيةلتحقيق املس   اواة بني اجلنس   ني ومتكني املرأة مس   ار 
  .واألغذيةالزراعة 

 
 اتالسياس – 2 اهلدف االسرتاتيجي

 
وحتس    ني  حتقيق األمن الغذائيالرامية إىل س     ياس     ات الواتس     اق  تواؤمل ةطوعية عامليس     ياس     اتية ض     ع توجيهات و  -14

 .فٍ كا  للحق يف غذاءٍ ط رد إلعمال املالدفع باو التغذية 
 

 التوجيهات السياساتية العاملية 1-2الناتج 

 
ئ أو أطر توجيهية طوعية أو مبادخطوط )التفاوض التوص          ل هلا برى جي يةإعداد منتجات س          ياس          اتعرب وف ر تُ  -15

 .مواضيع اسرتاتيجيةحول وتوصيات ( أخرى يةسياسات
 

 تغذيةالو  غذيةاأل نظم 2-1-1

 
 :املنطقي األساس

، والس  منةائد والوزن الز ذيات الدقيقة نقّ التغذية ونقّ املغ، أي مكافحة س  وء التغذية يميع أش  كالهتش  ك ل  -16
لتصدي هلذه اختاا إجراءات مشرتكة عاجلة لنبغي وي. يف الوقت احلاضرأكرب التحديات العاملية اليت تواجهها البلدان أحد 

  .دوافعها الرئيسية واآلثار السلبية لسوء التغذيةلالتحديات و 
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غذائية صحية، مع اط أمننظم الغذائية لتحسني التغذية ومتكني ال وغتصالسياسات اليت الدفع بمن األتية مبكان  -17
 لنظم الزراعة واألغذية.مراعاة أتية تعزيز االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 
 :األهداف والنواتج املتوقعة

ة طوعية جيهيخطوط تو "إعداد ؤدي إىل س        ت يةتأخذ جلنة األمن الغذائي العاملي بزمام قيادة عملية س        ياس        ات -18
دقة للمص    ا 2020للجنة يف أكتوبر/تش    رين األول الدورة الس    ابعة واألربعني عرض على تُ  "بش    أن النظم الغذائية والتغذية

عن املس         توى لرفيع اخلرباء افريق الطوعية باألدلة العلمية الواردة يف تقرير التوجيهية اخلطوط س         رتش         د إعداد يو  .عليها
  .الغذائية التغذية والنظم

 
املؤس        س        ات ىل وكذلك إ، يف املقام األول حلكوماتهات إىل االتوجيهية الطوعية إىل توفري توجي اخلطوطهتدف  -19

الزمة ملعاجلة ال املناس    بة الس    ياس    ات واالس    تثمارات والرتتيبات املؤس    س    يةحول املتخص    ص    ة وأص    حاب املص    لحة اآلخرين 
الثاين  ملؤمتر الدوواإطار العمل الذي أقره تنفيذ قدما  دفع س    ت ،ذلكبو . س    وء التغذية يميع أش    كالهلاألس    باب الرئيس    ية 

ألمم املتحدة عن املس      اتة يف عقد ا ، فض      ال  املعىن بالتغذية املش      رتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص      حة العاملية
 (.2025-2016) بشأن التغذية

 
 املبتكرةوغريها من النهج اإليكولوجية النُ ُهج الزراعية  2-1-2

 
 :األساس املنطقي

ط واملنافس    ة و الض     غتزايد في مواجهة النمو الس     كاين الس     ريع، و ف. النظام الغذائي العاملي عند مفرتق طرق يقف -20
ج مس              تدامة  ُ وتطبيق طوير تينبغي وجي، تغري املناخ وتدهور الرتبة وفقدان التنوع البيولتفاقم آثار على املوارد الطبيعية، و 

. ملس      تدامةاواألغذية لزراعة نظم االدفع بيف هذا الص      دد س      اس      ي من األو . بتكرة ملكافحة اجلوع وس      وء التغذية بنجا ومُ 
 ،ي العامليجنة األمن الغذائللاحلالية الس    ياس    اتية لتوص    يات لاالهتمام الواجب  ،الس    ياس    ات تواؤمخالل عملية  ،س    يوىلو 
 ."لزراعة املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، مبا يف الك دور الثروة احليوانيةا"      املتعلقة بة تلك خاصو 
 
ظم الغذائية نال، و والالمس         اواةللتحديات الكامنة وراء الفقر  يتص         داليتعني على الُنهج والتدخالت املس         تدامة و  -21

ونظرا   .وندرة األراض             ي واملياه، وتغري املناخ، وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الرتبة، ،غري الص             حية وأمناط االس             تهالك
تس    عى جلنة األمن  ويف املس    تقبل،اليوم األمن الغذائي والتغذية لض    مان ألغذية أن تواجهها لتحديات اليت يتعني على نظم ال

ج هُ من الن ُ  ج الزراعية اإليكولوجية وغريهاؤديها النُ هُ فهم أفض              ل لألدوار اليت ميكن أن تالتوص              ل إىل الغذائي العاملي إىل 
  .املبتكرة

 
 :األهداف والنواتج املتوقعة

، تيةاوالس       ياس       ات واألدوات التمكينية، والرتتيبات املؤس       س        ،نوع التدخالتلالفهم اهلدف هو توس       يع نطاق  -22
 .دامةاملستألغذية او الزراعة نظم  تغريات إجيابية يفوتدفع ن والتغيريات التنظيمية اليت ميكن أن متك  

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en/
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الس  ياس  ات اليت س  تبدأ يف الدورة الس  ادس  ة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي إىل تقد   تواؤمس  تؤدي عملية  -23

 /تشرين األوليف أكتوبرعقد اليت ستُ جنة واألربعني لل   الدورة السابعةإىل ها بالتفاوض يلإيُتوصل اليت  يةسياساتالالتوصيات 
"الُنهج وهي رفيع املستوى الفريق اخلرباء باألدلة العلمية اليت يقدمها تقرير  يةشد إعداد التوصيات السياساتوسيسرت . 2020

يُفرتض و  ."التغذيةتعزز األمن الغذائي و اليت ستدامة املغذية األزراعة و الالزراعية اإليكولوجية وغريها من الُنهج املبتكرة لنظم 
وضع وتنفيذ سياسات ه يتوجيف و ، 2028-2019عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية  يف يةهم التوصيات السياساتاأن تس
  .الةعامة فع  

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

 
 :املنطقياألساس 

وتبني . الفتياتمن النس  اء و تهم غالبي، و يف العاملمش  كلة تؤثر على ماليني الناس املس  تمران اجلوع وس  وء التغذية  -24
على األمن الغذائي  إجيابيةتأثريات تحس      ني املس      اواة بني اجلنس      ني ومتكني النس      اء والفتيات لاموعة كبرية من األدلة أن 

 نس     تثمر ي ن، فإ هبن اخلاص نعلى كس     ب دخلهات قادر النس     اء دراس     ات عديدة أنه عندما تكون بي نت وقد . والتغذية
بالغ الك و  – واألنش     طة الزراعية املدارسعلى التغذية والغذاء الص     حي والرعاية الص     حية و  - نيف أس     ره نمعظم إيراداهت

 .التغذية والتنمية الزراعيةو األتية لألمن الغذائي 
 
 قدم احملرز يفالتما يزال بني اجلنس    ني، الالمس    اواة عاجلة أوجه مبااللتزامات العاملية العديدة ورغم رغم هذه األدلة  -25

تبقى بني اجلنسني  واةالالمساومما يؤسف له أن . القضاء على التمييز بني اجلنسني يف سياق األمن الغذائي والتغذية بطيئا
الت غري مؤات يف كل اال من اا ا  النس   اء والفتيات وض   عيفرض على العامل، ما حول  انتش   ارا  الالمس   اواة أكثر أش   كال 

 .دخلكل مستوى من مستويات العلى  احلياة و 
 
ملس        اواة بني از اجلهود اليت تبذهلا جلنة األمن الغذائي العاملي لتعميم قض        ايا عز  يمس        ار العمل هذا و كم ل س        ي  -26

 .كافة  يف منتجاهتا وأنشطتهانُظمية بصورة اجلنسني 
 
من الغذائي األيف تأمني ، كما املرأة يف الزراعة األس              ريةتقوم به عالوة على الك، بالنظر إىل الدور اهلام الذي  -27

م ل أيض    ا أولوية من أولويات عقد األمم املتحدة للزراعة األس    رية وعقد األموالتغذية لألس    ر املعيش    ية، فإن متكني املرأة ميث  
إقامة  س        تتي و . العقدينمن س        يدعم مس        ار العمل هذا تنفيذ خطط العمل لكل  اولذ. التغذيةللعمل من أجل املتحدة 
ا متكني املرأة ملعاجلة قض        اي وتكامال   لتطبيق  ج أكثر تنس        يقا   ألمم املتحدة هذين فرص        ا  مع عقدي ا اتوتآزر  تتكامال

 .واملساواة بني اجلنسني يف سياق األمن الغذائي والتغذية
 
ن املس       اواة بني أل أيض       ا  إدراكا  ، و 2030يوجه خطة التنمية املس       تدامة " اس       تثناء أحدعدم "بأن مبدأ  ا  تس       ليم -28

ا س    يدعم ، فإن مس    ار العمل هذمجيعها لتحقيق أهداف التنمية املس    تدامة الس    بعة عش    رة ض    رورة حيوية ض    رورياجلنس    ني 



CFS 2019/46/7 8 

 

من أهداف التنمية املس    تدامة  2مع الرتكيز بوجه خاص على اهلدف األقطار، بقيادة  2030تنفيذ خطة التنمية املس    تدامة 
 (.املساواة بني اجلنسني) 5واهلدف ( القضاء على اجلوع)
 

 :املتوقعة واتجف والناألهدا

س    اواة بني املبش    أن  التوجيهية الطوعية املقبولة عامليا  طوط اهلدف من مس    ار العمل هو وض    ع اموعة من اخلإن  -29
بلدان األعض          اء لاخلطوط التوجيهية الطوعية لوس          توفر هذه . اجلنس          ني ومتكني املرأة يف س          ياق األمن الغذائي والتغذية

ومتكني  لنس  اء والفتياتاباملس  اواة بني اجلنس  ني وحقوق تقدم ات عملية ملموس  ة بش  أن كيفية اللش  ركاء يف التنمية توجيهلو 
 .سوء التغذيةالغذائي و األمن  املرأة كجزء من جهودها الرامية إىل القضاء على اجلوع وانعدام

 
دة يف حمد   رات ومش        اكل، مبعاجلة ثغاخلطوط التوجيهية الطوعيةس        تقوم جلنة األمن الغذائي العاملي، من خالل و  -30
املس   اواة بني اجلنس   ني ومتكني املرأة يف قطاع األغذية والزراعة، وحتديد تدخالت حتويلية ميكن أن تقض   ي على التمييز تعزز 

 .ؤدي إىل حتسني األمن الغذائي والتغذيةتضد النساء والفتيات و البنيوي 
 
 :إىلاملبادئ التوجيهية الطوعية عمد وست -31
 

  من اتفاقية القض  اء على  14مثل املادة من )الدولية الص  ادرة عن احملافل الواليات وااللتزامات  إىلاإلش  ارة
حقوق بش   أن  تفاقيةالذه اهل (2016) 34رقم والتوص   ية العامة  )س   يداو( مجيع أش   كال التمييز ض   د املرأة

نس         انية خلطة اتيجية اجلمثل االس         رت من )وغريها من االتفاقيات واالس         رتاتيجيات اإلقليمية  (املرأة الريفية
  2025مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب لألمن الغذائي والتغذية والقض           اء على اجلوع 

   (، وما إىل الك2027-2017واالسرتاتيجية اجلنسانية لالحتاد األفريقي 

 اء والفتيات ما يتعلق بتمكني النس        يف للجنة وض       ع املرأةباس       تنتاجات الدورة الثانية والس       تني  التس       ليم
 الريفيات 

 التوص          يات : توحيد األعمال الس          ابقة للجنة األمن الغذائي العاملي بش          أن هذا املوض          وع، وال س          يما
 CFS) بش      أن املس      اواة بني اجلنس      ني واألمن الغذائي والتغذيةلجنة األمن الغذائي العاملي الس      ياس      اتية ل

2011/Final Report)ووثيقة املعلومات األس         اس         ية   (CFS 2017/Inf 21)  جلنة األمن ونتائج منتدى
  (CFS 2017/44/Reportمتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية )حول الغذائي العاملي 

  ية الطوعية بش   أن جيهاخلطوط التو مثل من القائمة، ية الس   ياس   اتهات ال ألدوات التوجيالتنفيذ الفع  تكملة
بادئ املو ، احلوكمة املس      ؤولة حليازة األراض      ي ومص      ايد األقاك والغابات يف س      ياق األمن الغذائي الوطين

اص   ة باالس   تثمار الرش   يد يف نظم الزراعة واألغذية، وإطار العمل بش   أن األمن الغذائي والتغذية يف ظل اخل
  التنفيذ اواملساتة يف هذ، ق يف الغذاء، واخلطوط التوجيهية اخلاصة باحلاألزمات املمتدة

 الث عن املش     روع الذي تش     رتك يف تنفيذه الوكاالت الث املتولدة ةاالس     تفادة من الدروس املس     تفادة واملعرف
منظمة األغذية والزراعة والص            ندوق الدوو للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية ) خذ من روما مقرا هلاتتاليت 

http://www.unwomen.org/en/csw
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لغذائي للشؤون اجلنسانية للقضاء على اجلوع وتوفري األمن اهج التحويلية نطاق النُ توسيع "بشأن ( العاملي
 "والتغذية احملس نة وتعزيز الزراعة املستدامة

  جلنة س     ياق و يف س     ياق األمن الغذائي والتغذية مالئمة األكثر لتلك بني املواض     يع التالية من إعطاء األولوية
رأة حقوق املعدم حتقيق ومحاية و مس  اواة بني اجلنس  ني الالالكامنة وراء األس  باب  (1): األمن الغذائي العاملي

 (3)مش           اركة املرأة يف ص           نع القرار والقيادة   (2)على األمن الغذائي والتغذية  ها تأثري و املرأة  متكنيعدم و 
( 4)  ةم فيها واحلص            ول على اخلدمات اإلنتاجياحلص            ول على املوارد الطبيعية واإلنتاجية والتحك  إمكانية 
بأعمال الرعاية غري املدفوعة األجر اإلقرار  (5)األس  واق  الوص  ول إىل احلص  ول على العمل الالئق و إمكانية 

آليات  (7)دور املرأة يف إنتاج األغذية واس  تخدامها وتس  ويقها واس  تهالكها   (6)وإعادة توزيعها  خفض  ها و 
 .ؤسسيةاملبيئات التمكينية و الياسات سال( 8)لقضاء على العنف والتمييز ضد النساء والفتيات  ل

 
 واألغذية نظم الزراعة الشباب وتوظيفهم يف اخنراطتعزيز  2-1-4

 
 :املنطقي األساس

ية حقيق التنمية املس   تدامة، وال س   يما يف البلدان النامية، حيث تقيم الغالبالعناص   ر الرئيس   ية لتالش   باب هم أحد  -32
 .نا  كثريةأحيا يف املناطق الريفية العظمى منهم،

 
كانية إمومع الك، فإن ض              عف . خمزون كبري غري مس              تغل من فرص العمل يف قطاع األغذية الزراعيةهناك و  -33

قطاعي يف  التمويل والتكنولوجيا واملعرفة وض       عف أجور العاملنيالبنية التحتية و احلص       ول على األراض       ي واملوارد الطبيعية و 
ن أفض   ل خيار ونتيجة لذلك، يش   عر الكثريون بأ .املناطق الريفيةالبقاء يف اعة وعن ل الش   باب عن الزر لزراعة واألغذية حيو  ا

ة اخت  اا إجراءات جلع  ل قط  اع األغ  ذي  هن  اك ح  اج  ة إىل و . أو إىل اخل  ارجاحمليط  ة هب  ا املن  اطق امل  دن و هلم هو اهلجرة، إم  ا إىل 
 .هتم على توليد الدخلاالزراعية أكثر جاابية للشباب ولتعزيز قدر 

 
العمل،   الفقر وتوليد فرصخفض احملتملة لالس          تثمار يف الش          باب من حيث األمن الغذائي و وائد لعلحدود  ال -34

 .السالم واالستقرار السياسيكما من حيث 
 
وض       ع نظم ض       رورة حيوية ، من الض       روري عاما   60 مع اقرتاب متوس       ط عمر املزارعني يف مجيع أحناء العامل من -35

ارتباطا ية قيادر اخنراط الشباب وقيامهم بأدوارتبط يو . يد من الشباب يف الزراعة واملهن الزراعيةاملز رط ختُ وسياسات وبرامج 
يف بص   ورة خاص   ة  اهلامة ومن بني اجلوانب. يوانب ال حص   ر هلا من حتقيق األمن الغذائي والتغذية اجليدة للجميع جوهريا  

ملمارس         ات ابني األرياف واملدن و املتص         ل التداخل رأة، و مع املس         اواة بني اجلنس         ني ومتكني امل ات، الرتابطهذا الص         دد
اإلقرار مسار العمل طد و وسي. ةتبادل البيانات واملعرفملنصات ملبتكرة، مبا يف الك االستخدامات اجلديدة اوالتكنولوجيات 

 .هموتنوع يتهملشباب واستقاللبالقدرات الذاتية ليف سياسات األمن الغذائي والتغذية 
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 :نتائج املتوقعةاألهداف وال

 :نامسار العمل شقهداف أل -36
 

 جلنة األمن الغذائي العاملي، مبن فيهمبالعالقة مع أص           حاب املص           لحة كافة بني  إطالق تباحث  (1)
  تغذيةاملتعلقة باألمن الغذائي وال يف صنع القراراتمشاركة الشباب رعاية الشباب أنفسهم، حول 

ظم نالشباب وتوظيفهم واالحتفاظ هبم يف خرط ية بشأن توضع اموعة من التوصيات السياسا (2)
أهداف من  2اهلدف كوسيلة رئيسية لتحقيق رؤية جلنة األمن الغذائي العاملي، و   الزراعة واألغذية

ه  داف، مع تركيز ث  انوي على أه  داف التنمي  ة ه  ذه األمن خر طيف آو ، التنمي  ة املس              ت  دام  ة
ع شج  تعملية التوجه  ةركز  موثيقة كتوصيات  ذه الهأن تكون  ويُتوخى. 10و 9و 8و 5املستدامة 

يف ب من طاقة ومهارات الش   با االنتفاعبيئات متكينية قادرة على على رعاية عامة الس   ياس   ات ال
 .حتسني النظم الغذائية

 
هذا  حول س      توىالرفيع املفريق اخلرباء يس      تفيد مس      ار العمل من النتائج والتوص      يات الواردة يف تقرير  وس      وف -37
 :إىلالتقرير عمد وسي. وضوعامل
 

  مبا لكلذة دوالعوامل املقي   نظم الزراعة واألغذيةالش      باب يف وتوظيف  راطالخناس      تعراض الفرص املتاحة ،
األرض املنتجة واملوارد ( 2) والتعليم واملعلومات  ةاملعرف( 1): يف الك إمكانية حص             ول الش             باب على

برامج التدريب ( 4)واملالية   إلرش      اد واخلدمات االس      تش      اريةوا أدوات اإلنتاج( 3)الطبيعية واملدخالت  
عمليات ص         نع ( 7)األس         واق  ( 6)االبتكار والتكنولوجيات اجلديدة  ( 5)  ه املتص         لوالتوجيالتعليم و 

 السياسات 

 وظروف العمل والرواتب  اجلوانب املتعلقة بالعمالةّ ح  تف 

  إىل معاجلة لرامية اهج اإلقليمية، ، مبا يف الك النُ اتيةس     نهج الس     ياالو اللوائ  التنظيمية اس     تعراض القواعد و
  اعاملين اآلاليت حتدث  االقتصادية والثقافية واالجتماعية واملكانيةالبنيوية و د التحوالت تعق  

  رص العمل ف املزيد مناألرياف واملدن بني املعززة النظم الغذائية والروابط توفري اس             تكش             اف إمكانات
 .للنساء والشباب

 
 أدوات مجع البيانات وحتليلها 2-1-5

 
 :املنطقي األساس

، يف كثري اكال  أن هنإرغم التس ليم على نطاق واس ع بأن القرارات الس ليمة تس تند إىل معلومات وبيانات جيدة،  -38
توفر إىل  إىل حد كبري ا  افتقار  من البلدان، وال س         يما البلدان املنخفض         ة الدخل واملتوس         طة الدخل من الش         رحية الدنيا،

مسوحا  عظمها مبهذه البلدان ال جتري ، كافةورغم اجلهود  . يف الوقت املناسب إحصاءات ريفية وزراعية وغذائية موثوق هبا
لك متمس  تدامة، وال  فتقر إىل نظم بياناتتي باحلد األدىن من متطلبات البيانات، و تفمنتظمة لألس  ر املعيش  ية واملزارع، وال 

 .واستخدامها اهلاملتوفرة ليل البيانات الكافية على حت اتالقدر 
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العامل من ين يقف ألرص  د التقدم احملرز وفهم أيض  ا  ض  رورية ض  رورة حيوية معاجلة الفجوة يف البيانات اجليدة إن و  -39

ق حتقي لض    مان توفري إحص    اءات عاملية قوية لقياس التقدم احملرز يفو  .أهداف التنمية املس    تدامة -حتقيق أهدافه املش    رتكة 
 غري .ألمم املتحدةمن وكاالت امتخص    ص    ة راعية وكالة لكل هدف من أهداف التنمية املس    تدامة حددت ، 2030خطة 

، مبا مجع البيانات وتنمية القدرات اإلحص    ائية على الص    عيد الوطينمتتني هداف يعتمد إىل حد كبري على هذه األأن جنا  
 .الوطنية املكاتب اإلحصائية ما بني يف الك بناء القدرات اليت تعزز التنسيق يف

 
فنية ة الاملس   اعدتقد  عرب نظم البيانات الوطنية متتني يف  1يف الس   نوات األخرية، بدأت عدة مبادرات لالس   تثمار -40

 .راعيةالبيانات الز واستخدام وجتهيز وحتليل الوطنية على مجع رات دعم القدبو  والبحث املنهجينيواالبتكار 
 
عاملي لدعم الس              توى زال هناك الكثري مما ينبغي عمله على املما هذه اخلطوات األوىل، جاوز يتفيما مع الك،  -41

نة عملية إرس    اء األس    اس الختاا قرارات مس    تنرية، ووض    ع معايري س    ياس    ات  الغذائي  األمنحول قائمة على البيانات حمس     
 .من أهداف التنمية املستدامة 2 اهلدف لتحقيقال واملراجعة واملتابعة الفعالتني الفع  الرصد متتني والتغذية، و 

 
افية واالنفتا  على الش  فاحلرص بطبيعة احلال، مص  ادر البيانات واس  عة ومتنوعة وينبغي مجعها واس  تخدامها مع و  -42

  .ومبا يتسق مع املعايري القانونية ومبادئ حقوق اإلنسان
 

 :األهداف والنتائج املتوقعة

قدرة البلدان  متتنيهذا هو وض   ع توص   يات س   ياس   اتية قابلة للتنفيذ من ش   أ ا اهلدف الرئيس   ي من مس   ار العمل  -43
 .تغذيةسياسات األمن الغذائي والبشأن ات احلرجة البيانات اجليدة لتحسني صنع القرار وحتليل واستخدام على مجع 

 
 صدر تقريرا  يسذي توى السالرفيع املفريق اخلرباء ل إليها سيستفيد مسار العمل من النتائج والتوصيات اليت توص   -44
 :وسيقوم التقرير مبا يلي. املوضوع عن
 

  البيانات اجليدة يف صنع القرار وحتليل واستخدام حتديد احلواجز اليت تعوق مجع 

  ارية املبادرات اجلشملها تحتديد ثغرات حمددة اات أولوية عالية يف إنتاج البيانات وحتليلها ال 

 يفم البيانات وتكاليف الفرص     ة البديلة لعدم اس     تخدام البيانات تس     ليط الض     وء على فوائد اس     تخدا 
 اختاا القرارات 

   القطاعات رب ععت اختاا قرارات قائمة على األدلة يف الزراعة واألمن الغذائي توض     ي  املبادرات اليت ش     ج
 اليت مل تنج  وكذلك النهج العامة واخلاصة واألكادميية، 

                                        
مش  روع الدراس  ات  –االس  رتاتيجية العاملية لتحس  ني اإلحص  اءات الزراعية والريفية يف منظمة األغذية والزراعة، دراس  ة البنك الدوو لقياس مس  توى املعيش  ة   1

  ت يف البيانات الزراعيةلسد الثغرا 50x2030 اجلديدة االستقصائية املتكاملة عن الزراعة، برنامج املس  الزراعي ملنظمة األغذية والزراعة، املبادرة
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  أثرا  تاألكثر ملن هم ص             وت المجع البيانات واس             تخدامها طي يعأن تقد  رؤى حول كيفية ض             مان و
 .لمزارعني وغريهم من منتجي األغذيةلالسياسات املنبثقة عن تلك البيانات، مبا يف الك ب

 
 األمن الغذائي والتغذيةيف الالمساواة  خفض أوجه 2-1-6

 
 :املنطقي األساس

اليت تعكس  -والفئات االجتماعية األخرى ملخاطر على ا املنكش      فةبني الفئات املس      تدمية لتفاوتات من ش      أن ا -45
جرة، مع تدفقات اهلوإىل  أن تبطئ النمو وتؤدي إىل عدم االس     تقرار الس     ياس     ي -بني البلدان وداخلها  الالمس     اواةأوجه 
الك بني  مبا يف -الصارخة الالمساواة وتؤدي أوجه . يرتتب على الك من عواقب وخيمة على األمن الغذائي والتغذية ما

. ري متكافئةغ ل اقتصادينيإىل عمليات منو وحتو  واألصول ألساسية ااحلصول على اخلدمات إمكانية يف  -األرياف واملدن 
 .وسوء التغذيةي الغذائاألمن  ب األسر املعيشية على الفقر الريفي وانعدامهذه على احتماالت تغل   الالمساواةوتؤثر أوجه 

 
. بلدانلنتائج التغذوية واض   حة يف بيانات بعض النواتج األمن الغذائي واواألمن الغذائي و اة الالمس   او العالقة بني  -46
ب  اخنف  اض ح  اد ( % 7.1 إىل %37.1من ) 2007-1996الفرتة الربازي  ل يف االخنف  اض احل  اد يف التقزم يف مثال ، أرتبط ف
ة اموعة من وكان الك نتيج. دون س       ن اخلامس       ةيف الفجوات بني األس       ر الفقرية والغنية اليت لديها أطفال ااته القدر ب

 .خيياا  تار مرتفعالذي كان  الدخلالالمساواة يف مستوى من يف الك البلد هبدف احلد اليت نُ ف ذت السياسات 
 
 مواتاةأقل  ايتطار الس   ياس   اإليف بلدان أخرى، حيث كانت اإلرادة الس   ياس   ية أض   عف و نفس   ه مل يتحقق النمط  -47

 .خلفض الالمساواة
 
بعبارات واض    حة ودقيقة القض    ايا احلرجة والناش    ئة حول  2017لعام  فريق اخلرباء الرفيع املس    توىتص    ف مذكرة و  -48
ألمن الغذائي ا أنه ميكن ربط املخاطر املتنامية علىوتبني األدلة . من الغذائي والتغذيةالالمس              اواة باألأوجه ص              لة جدا  

لألص     ول  زيع غري املتكافئالتو كما ب،  األغذيةوحتويل وتوزيع الش     ركات يف جتارة  تركزو  ز الدخلترك  من  رتفعةاملس     تويات املب
  .تغذيةاألمن الغذائي والعلى ظروف مجيعها وتؤثر هذه العناصر . ملوارد الطبيعيةى االزراعية وإمكانية احلصول عل

 
 :األهداف والنتائج املتوقعة

املتمثل ش   امل الية جلنة األمن الغذائي العاملي واهلدف العام هم مس   ار العمل املواض   يعي املقرت  يف رؤ ايس   وف س    -49
 .ةاجلوع وسوء التغذيبتأثرا  يف معاجلة األسباب اجلذرية النعدام األمن الغذائي مع الرتكيز على أكثر الناس 

 
س   تناد إىل االب، وس   يقدم مس   ار العمل حتليال  . نظم األغذية الزراعيةالالمس   اواة يف ب الرتكيز على أوجه س   ينص     و  -50

ظم ات الفاعلة يف نُ االقتص     ادية بني اجله-االجتماعيةالالمس     اواة  ألوجه ةدافعقوى اللل، فريق اخلرباء الرفيع املس     توىتقرير 
ني اجلنس  ني واحلاجة بالالمس  اواة أوجه وس  يس  رتش  د التحليل ب. األمن الغذائي والتغذيةواتج األغذية الزراعية اليت تؤثر على ن

مل املتعدد برنامج العيف األخرى عمل المع مس            ارات  تتكامالتحقيق هناك اال لليكون للش            باب،  إىل هتيئة الفرص
 .السنوات، رغم أن الرتكيز العام سيختلف عن مسارات العمل هذه
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 :إىلالرفيع املستوى اخلرباء فريق تقرير عمد سي ،بالتحديد -51
 

 احلص         ول على كانية إميف الالمس         اواة  تعوق هبا أوجه حتليل األدلة الكمية والنوعية املتعلقة بالكيفية اليت
ية ظم األغذية الزراعنُ ض      من التمويل( واملداخيل ال س      يما األراض      ي واملوارد الطبيعية األخرى و )األص      ول 
ون البيانات وس   تك. انعدام األمن الغذائي وس   وء التغذيةى لتغلب عليف العديد من اجلهات الفاعلة افرص 

اليت  الريفية مفيدة يف هذا الص  دد، إىل جانب النتائجاحمللية األص  ول يف ا تمعات اات الص  لة عن هبات 
على يف هذه النظم لرتكيز نظرا  لو  .2019 لعام حالة األمن الغذائي والتغذية يف العاملتوص              ل إليها تقرير 

مع عقد  تمالاالروابط والتكتفحّ نظم األغذية الزراعية والدور الرئيس  ي للمزارعني األس  ريني، س  يجري 
 األمم املتحدة للزراعة األسرية، مبا يف الك كمرجع لقضايا العمالة الالئقة يف قطاع األغذية الزراعية 

  دخول ملعاجلة هذه العوامل النقاط حول وتقد  توصيات الالمساواة ألوجه  ةدافعقوى الحتليل الو 

  يحها يتلفرص اليت ابالنظر إىل والك أيضا   من البحث ومجع البيانات، ا  حتديد ا االت اليت تتطلب مزيدو
بنك الدوو ومنظمة األغذية والزراعة والص      ندوق الدوو للتنمية الزراعية يف إطار للاجلاري  اجلهد املش      رتك

 x 2030.2 50مبادرة 

 
 مدى القبول – 3 اهلدف االسرتاتيجي

 
الك   واستعراضة كافة ومتابع  ي على املستوياتمنتجات جلنة األمن الغذائي العاملوتطبيق واستخدام  قبول رعاية -52
   وتبادل اخلربات وأفضل املمارسات بشأنهكله 

 
 االستنتاجات النامجة عن جلسات املتابعة واالستعراض 1-3الناتج 

 
 ذيةاخلاص              ة بالبلدان/األقاليم يف اال األمن الغذائي والتغتلك و احلالة العاملية متابعة واس              تعراض عرب ف رت وُ  -53

الطوعي رص   د التقييم فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي و و   املس   تفادةالدروس تبادل والتحديات و احملرز  والتقدم امواجتاهاهت
  السياساتية.وتوصياهتا  ستخدام وتطبيق منتجاهتاال
 

 دةة بشأن إطار العمل لألمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتاملواضيعية العاملي حداثاأل 3-1-1
 واملبادئ اخلاصة باالستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية

 
مواض      يعي عاملي يف جلس      ة  حدثعقد  2017عام واألربعني رابعة يف دورهتا الاألمن الغذائي العاملي قررت جلنة  -54

جنة يف بعة واألربعني لل  ايف الدورة السالعاملي  دثاحلعقد يُ وس. جنةالرئيسية لل  السياساتية عامة كل سنتني لرصد املنتجات 

                                        
ن مثل االقتص          ادية، م-يعمل كل من منظمة األغذية والزراعة والبنك الدوو على حتديد طريقة مس            زراعي متكامل يش          مل اجلوانب االجتماعية   2

لرتويج  50x2030 ط مبادرةإمكانية احلص        ول على األص        ول وما يرتبط بذلك من المس        اواة، إىل جانب قياس        ات الفقر والرفاه واألمن الغذائي. وختط
 2030بلدا  قبل عام  50ما يصل إىل  استخدام مثل هذا النمواج املتكامل يف
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لتبادل اخلربات وتقييم اس        تخدام وتطبيق  2022يف الدورة التاس        عة واألربعني يف عام خر آ حدثعقد يُ س        ، و 2020عام 
احليلولة دون وقوع النزاعات على قوي ، مع تركيز 2020يف عام إطار العمل لألمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة 

مبادئ االس       تثمار لى ععلى األمن الغذائي العاملي والتغذية، و  ا  وس       لبي ا  كبري تأثريا   ثر يف الوقت احلاض       ر اليت تؤ  يةاملس       تقبل
 .2022يف عام الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية 

 
 مؤقت على أس    اس أحداثعلى عقد  أيض    ا   2017يف عام ت اجللس    ة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي وافقو  -55

ّ ع ا موعة بعد التش    اور م ،وس    يتخذ املكتب. األخرى يةجلنة األمن الغذائي العاملي الس    ياس    اتص    يات لرص    د تو  خمص     
  .2023-2020األخرى يف الفرتة اللجنة اخلاصة بالسياسات أي قرار برصد توصيات  االستشارية،

 
 لجنة األمن الغذائي العامليل يةالسياساتتوصيات اللرصد استخدام  حدث 3-1-2

 
اموعتني  قبولمدى لتقييم  حدث نظَّميُ ، س   (CFS 2017/44/11)جلنة األمن الغذائي العاملي قرارات ا  مع متش   ي -56

األمن الغذائي "و( 2015أُقرت يف عام )" والتغذية بش    أن "املياه من أجل األمن الغذائيية من توص    يات اللجنة الس    ياس    ات
 (.2012أُقرت يف عام ) "وتغري املناخ

 
 والتواصلال االتص 2-3الناتج 

 
 املوقع عربنة األمن الغذائي العاملي وعملها جلإزاء الوعي رفع مس           توى الرئيس           ي هلذا العمل اهلدف س           يكون  -57

واالجتماعي قتصادي العاملية مثل ا لس االاهليئات تقد  التقارير إىل مع التواصل االجتماعي،  لوسائبجنة و لل  اإللكرتوين 
للجنة جيريها رئيس االيت واص              ل األمم املتحدة األخرى، ودعم أنش              طة التهيئات ومات مع املتحدة وتبادل املعل لألمم

 .املتوفرةباملوارد  وموظفو األمانة رهنا  
 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية ومدى قبولاحلوار  -املنتدى  3-2-1
 الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي

 
طوعية التوجيهية لاطوط اخلالس       ياس       ات اليت تقوم هبا حاليا  جلنة األمن الغذائي العاملي لوض       ع  تواؤمعملية لتبعا   -58

منرب ري لجنة على عقد اجتماعات لتوفالالنش          اط املقرت  إىل االس          تفادة من قدرة يرمي بش          أن النظم الغذائية والتغذية، 
 .التوجيهية الطوعيةحول تنفيذ اخلطوط يف حوار لالخنراط لجنة الألعضاء 

 
حش    د و لبحث إلتاحة الفرص    ة منتدى ( 2021)الغذائي العاملي األمن  س    يعقد يف الدورة الثامنة واألربعني للجنة -59

خلطوط اااللتزامات السياسية من احلكومات واجلهات املاحنة وا تمع املدين والقطاع اخلاص ومنظومة األمم املتحدة لتنفيذ 
ن خالل إعالن روما موس  يس  اعد الك على ترمجة االلتزامات املتعهد هبا . ش  أن النظم الغذائية والتغذيةبالتوجيهية الطوعية 

س              ياق يف ( SMART) زمنيا  دودة وحموواقعية ميكن بلوغها التغذية إىل التزامات بالعمل حمددة قابلة للقياس بش              أن 
 .اموعة واسعة من أصحاب املصلحة وار معاحلبو نظام األغذية والتغذية بالسياسات الوطنية املتعلقة 

 



15 CFS 2019/46/7 

 

 الصادرة عن جلنة األمن الغذائياخلطوط التوجيهية الطوعية  ومدى قبولاحلوار  -املنتدى  3-2-2
 بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية بشأن املساواة

 
ية الطوعية بش     أن اخلطوط التوجيهوض     ع لي العاملي جلنة األمن الغذائاليت تقوم هبا س     ياس     ات ال تواؤمعملية تبعا  ل -60

من قدرة اللجنة  النش    اط املقرت  االس    تفادةقص    د بيُ ، املس    اواة بني اجلنس    ني ومتكني املرأة يف س    ياق األمن الغذائي والتغذية
 .على عقد اجتماعات لتوفري منرب ألعضاء اللجنة للمشاركة يف حوار حول تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية

 
تنفيذ اخلطوط لبحث إلتاحة الفرص    ة ( 2023)عقد منتدى يف الدورة اخلمس    ني للجنة األمن الغذائي العاملي س    يُ  -61

احنة وحش   د االلتزامات الس   ياس   ية من احلكومات واجلهات املمتكني املرأة و التوجيهية الطوعية بش   أن املس   اواة بني اجلنس   ني 
 .املتحدة وا تمع املدين والقطاع اخلاص ومنظومة األمم

 

 األنشطة الداعمة -باء
 

 2030جلنة األمن الغذائي العاملي يف خطة التنمية املستدامة  اخنراط 1-2-باء

 
يف النهج املت بع إزاء  ا  عاملي ، حتوال  2015اليت اعُتمدت يف س   بتمرب/ أيلول  ،2030خطة التنمية املس   تدامة  تس   تدعي -62

  .لدان بتنفيذ التزامها بعدم إتال أحد، مبا يف الك القضاء على اجلوع وسوء التغذيةالبلقيام  ا  جديد ا  التنمية وتوف ر إطار 
 
من الغذائي باأليف الدفع قدما  جلنة األمن الغذائي العاملي تقوم به الذي اهلام ص    راحة  بالدور  2030خطة ُتس    ل م  -63

 :عرب 2030جهودها ح  عام  يف صلب 2030اللجنة وضع خطة وقد قررت  3.الشموليةوبطبيعتها  والتغذية
 

إفس  ا  ا ال يف جلس  اهتا العامة لالس  تعراض  ات العاملية املواض  يعية للتقد م احملرز وكذلك للحكومات  )أ(
ة الطوعية إىل التقارير الوطنيأيض    ا  باالس    تناد  ،بعضمن واجلهات ص    احبة املص    لحة للتعلم بعض    ها 

 4 نيويورك يفملعين بالتنمية املستدامة كل عام املنتدى السياسي الرفيع املستوى ااملقدمة إىل 

ملعين بالتنمية ا ملنتدى الرفيع املس          توىجيريهما اللذين ااملس          اتة يف املتابعة واالس          تعراض العامليني و  )ب(
ومؤمتر قمة  2019متوز يوليو/عليها يف املنتدى يف تفق الطرائق اليت س           يُ على أس           اس ، املس           تدامة

   2019.5// أيلوليف سبتمرب أهداف التنمية املستدامة

 

                                        
 .2030: حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2015أكتوبر/تشرين األول  A/RES/70/1 - 21من الوثيقة  24الفقرة   3
"، أقر ت يف الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن 2030يف النهوض خبطة التنمية املستدامة لعام  "مشاركة جلنة األمن الغذائي CFS 2016/43/6الوثيقة   4

 .الغذائي العاملي
 CFS 2018/45/Reportمن الوثيقة  (ه ) 23ةالفقر   5
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األمن الغذائي "ن ع الرفيع املس     توىلفريق اخلرباء من التقرير املقبل  يس     تفيد هذا النش     اط الداعم أيض     ا  وف س     و  -64
جلنة األمن الغذائي العاملي يف خطة اخنراط عن كثب كيفية تفحّ ، الذي س     ي"2030جتاه  ةعاملي ةوالتغذية: وض     ع س     ردي

 .2030التنمية املستدامة 
 
 

 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي 2-2-باء

 
برنامج عتماد ، وعقب اتنفيذ جلنة األمن الغذائي العامليتقييم امللحق باء من تقرير بكما هو منص              وص عليه  -65

تش  رين /كتوبرألغذائي العاملي يف يف الدورة الس  ادس  ة واألربعني للجنة األمن ا 2023-2020للفرتة  العمل املتعدد الس  نوات
برنامج  منجدد املتبإعداد التحديثات الس  نوية للجزء  ، بالتش  اور مع ا موعة االس  تش  ارية،س  يقوم املكتب" ،2019 األول

ىل عكس قرارات إالتحديثات هذه دف هتالعمل املتعدد الس   نوات وتُقد م إىل اجللس   ة العامة للنظر فيها واملص   ادقة عليها. و 
العامة، والنظر يف التعديالت املمكنة، واس     تعراض تنفيذ برنامج العمل املتعدد الس     نوات. وس     تجري مع مراعاة  اتاجللس     

 ".املرتتبة عليها املوارد واآلثار على عبء العمل
 
ئي غذايف الدورة التاس          عة واألربعني للجنة األمن الللجنة األمن الغذائي العاملي اجللس          ة العامة ملباحثات  تبعا   -66

تب أعض          اء املكمن توقع ي، حول القض          ايا احلرجة والناش          ئة املتص          لة باألمن الغذائي والتغذية 2022العاملي يف عام 
برنامج العمل املتعدد الس      نوات ، على إعداد 2023-2022، يف فرتة ما بني الدورتني أن يعملوا  موعة االس      تش      اريةوا

 .2027-2024للفرتة 
 

 املواردحشد و التواصل االتصال/ 3-2-باء

 
حاب وأص        عض        اء األن اإلبالغ عن أنش        طة اللجنة من مس        ؤولية كافة أمبدأ تتبع جلنة األمن الغذائي العاملي  -67

، كما يفعل لتواص    لا دور رئيس    ي يفب، بش    بكاهتا العاملية، مقرا هلا روما منتتخذ اليت الوكاالت وتقوم  املص    لحة اآلخرين.
م وش   بكاهت ممجيع أص   حاب الش   أن يف اللجنة على التواص   ل مع هيئاهت. وُيش   جَّع ة.غريها من أعض   اء ا موعة االس   تش   اري

وهبذه  ش  أن اس  تخدامها.ب مس  تقاء املعلومات الراجعة منهالاللجنة وتوجيهاهتا وتوص  ياهتا الس  ياس  اتية، و بللتوعية م وأقاليمه
أما  ص   ورة خاص   ة.ب يني اإلقليمي والوطينش   أ ا على املس   تو وإبراز جيري تقاس   م مس   ؤولية االتص   ال بش   أن اللجنة الطريقة، 

 .أصحاب الشأن يف اللجنة، رهنا  باملوارد املتوفرةاليت يقوم هبا كافة دعم جهود االتصال فهو دور أمانة اللجنة 
 
ر ش              هتعق  د ال  دورة الع  ام  ة الس              نوي  ة للجن  ة األمن الغ  ذائي الع  املي يف منظم  ة األغ  ذي  ة والزراع  ة يف ع  ادة ، و  -68

إىل االس  تماع لجنة واملش  اركني واملراقبني و الأعض  اء تواص  ل مع األس  اس  ية للالفرص  ة هذه الدورة ، ومتثل األول/تش  رين أكتوبر
 تماعاتوتتمتع اللجنة بسلطة عقد اج .أصحاب الشأن الذين يتعاملون مع اللجنة كل يوميقتصر الك على  وال، همئراآ

ُتدعى وس ائل و  املتص لة باألمن الغذائي والتغذية. حداثنامة األاحلدث األهم يف رز هي هذه الدورة أن ن و كثري ويرى  ، قوية
ملواض          يع املدرجة على جدول األعمال جذب اهتمام وس          ائل اإلعالم ميكن حس          ب ا، و اإلعالم إىل تغطية دورة اللجنة

بب وبس       ض      ور.لحكما لأثناء اجللس      ة عامل جذب رئيس      ي للمنظمني  تُعقد اجلانبية اليت  حداثتعترب األو  املتخص      ص      ة.
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لتشبيك لاجلانبية، يُنظر إىل أسبوع جلنة األمن الغذائي العاملي على أنه فرصة رئيسية  حداثاحلضور الكبري الذي جتذبه األ
وقائمة  التواص      ل االجتماعي لوتش      مل قنوات االتص      ال املوقع الش      بكي العام ووس      ائ .األمن الغذائي والتغذيةمع اتمع 

 .مشرتك 6 000 بريدية تضم حواو
 

 6المتجدد"(" القسماألنشطة وتقدير التكاليف ) -اثا ثال
 

 مسارات العمل المواضيعية -ألف
 

 2030األمن الغذائي والتغذية: بناء سردية عالمية تجاه  1-1-1النشاط 
 
 عملية:ال
 
 الدورة الس         ابعة له يف مشووتباحث ص         دار تقرير فريق اخلرباء الرفيع املس         توى، س         يحدد مقرر لتوجيه إعقب  -69
 األربعني للجنة األمن الغذائي العاملي.و 
 
ي للدورة الس   ابعة رفق بالتقرير النهائاملس   تكون اجللس   ة العامة تطلعية وس   تس   ج ل اس   تنتاجاهتا يف ملخّ الرئيس  -70

 جنة.واألربعني لل  
 
موو الش            التباحثإا أن موارد إض           افية من خارج امليزانية هلذا النش           اط،  أن تكون هناك حاجة إىلال يُتوقع  -71

 يف اجللسة العامة، اليت تغطي امليزانية األساسية تكاليفها.سيجري 
 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -72

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

 اإلجمالي
 (دولر أمريكي)

األمن الغذائي والتغذية: بناء 
 2030سردية عاملية جتاه 

ابعة الدورة السيف  مشووحث تبا
واألربعني للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

مدرج يف امليزانية  
من  األساسية ألنه
 ةعاماللسة أنشطة اجل

 

                                        
 CFS )املتع  دد الس               نوات اجل  دي  دتنيمتش               ي  ا  مع أحك  ام امللحق ب  اء من تقرير جلن  ة األمن الغ  ذائي الع  املي عن تنفي  ذ بني  ة وعملي  ة برن  امج العم  ل   6

تجدد سيعد املكتب، بالتشاور مع الفريق االستشاري، حتديثات سنوية للقسم امل: ، الذي صادقت عليه اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني2018/45/3
 عكس قرارات ويهدف الك إىل. واملصادقة عليهامن برنامج العمل املتعدد السنوات وستقدم إىل االجتماع العام معلومات مستكملة سنوية للنظر فيها 

ثار على عبء اجللس   ة العامة والنظر يف التعديالت املمكنة واس   تعراض تنفيذ برنامج العمل املتعدد الس   نوات. وس   تجري التحديثات مع مراعاة املوارد واآل
 العمل املرتتبة عليها.
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مواضااااااااايعية عن جمت البيانات وتحليلها وافال أوجا اليمسااااااااااواة في األمن الغذائي  أحداث 2-1-1النشااااااااااط 
 والتغذية

 :العملية
  
 .بإشراف املكتب مع مدخالت من ا موعة االستشارية حداثاألذائي العاملي هذه ستنظم أمانة جلنة األمن الغ -73
. رفيع املس     توىجنة كي تس     بق إعداد تقارير فريق اخلرباء العقد بني الدورتني الس     ادس     ة واألربعني والثامنة واألربعني لل  وس     تُ 
 .سج ل نتائجها يف ملخّ الرئيسوستُ 
 
 :انيةاملوارد اإلضافية من خارج امليز  -74

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

 اإلجمالي
 (دولر أمريكي)

ض خفمجع البيانات وحتليلها و 
ألمن يف االالمساواة أوجه 

  الغذائي والتغذية

 50,000 (x 2) 25,000 املواضيعية حداثاأل

 

 غذيةنظم األغذية والت 1-1-2النشاط 

 :العملية
 
فتوحة جلميع م تش          اورية مشوليةس          تنجم اخلطوط التوجيهية الطوعية بش          أن النظم الغذائية والتغذية عن عملية  -75

أص              حاب املص              لحة املعنيني واملهتمني من خالل اجتماعات اموعة العمل املفتوحة العض              وية حول األمن الغذائي 
 ومشاورات إلكرتونية ومشاورات إقليمية.

 
ص      ادق عليها يها وتتنظر فللخطوط التوجيهية الطوعية بش      أن النظم الغذائية والتغذية لس      تقدم الص      يغة النهائية  -76

 اجللسة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا السابعة واألربعني.
 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -77

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (لر أمريكيدو )

  اإلجمالي
 (دولر أمريكي)

مفاوضات اموعة /مشاورات والتغذيةاألغذية نظم 
 العمل املفتوحة العضوية

100,000 

 
100,0007 

                                        
 .2019-2018حمتسبة يف برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  التكاليف اإلضافية من خارج امليزانية ملسار العمل هذا  7
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 النُاُهج الزراعية اإليكولوجية وغيرها من النُاُهج البتكارية  2-1-2النشاط 

 :العملية
 
، وحتديد مقرر من بني أعض     اء جلنة األمن 2019ر فريق اخلرباء الرفيع املس     توى يف يوليو/متوز عقب إص     دار تقري -78

واءمة مخالل اجللس         ة العامة يف الدورة الس         ادس         ة واألربعني للجنة، س         تجري اللجنة عملية تباحث الو  ،الغذائي العاملي
 .عليها ةصادقملل السابعة واألربعنيتعرض على اللجنة يف دورهتا  يةلسياسات تؤدي إىل وضع توصيات سياساتل

 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -79

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلجمالي
 (دولر أمريكي)

النُ ُهج الزراعية اإليكولوجية 
 وغريها من النُ ُهج االبتكارية

التكاليف املرتبطة بعملية 
وية ترمجة شف: التفاوض

 لالجتماعات وترمجة الوثائق

100,000 100,000 

 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق األمن الغذائي والتغذية 3-1-2النشاط 

 :العملية
 
ل مهمتها األوىل تمثتاليت س         تبدأ جلنة األمن الغذائي العاملي العملية بإنش         اء اموعة العمل املفتوحة العض         وية  -80
جنة األمن الغذائي العاملي وغريها من الوثائق املرجعية إلرش           اد وض           ع للاحلالية الس           ياس           اتية اس           تعراض التوجيهات ب

جلتها على أفض  ل كن معامتاليت أتية األولوية للقض  ايا األكثر االختص  اص  ات املرجعية وس  تعطي . املرجعية االختص  اص  ات
 .وط التوجيهية الطوعية يف سياق جلنة األمن الغذائي العاملي واألمن الغذائي والتغذيةوجه يف الصيغة النهائية للخط

 
ا ، س  تض  ع اموعة العمل املفتوحة العض  وية توجيهات س  ياس  اتية تتفق عليهاملرجعية عقب اعتماد االختص  اص  ات -81

 .اآلراءيف إىل توافق تقوم على التوصل  مشوليةمن خالل عملية 

 
مل مجيع فرق اخلرباء ومش اورات إقليمية تش لالعملية من تنظيم مش اورات إلكرتونية واجتماعات تس تفيد وف س و  -82

 .أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي

 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -83

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلجمالي
 (دولر أمريكي)
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ة اواة بني اجلنسني ومتكني املرأاملس
  يف سياق األمن الغذائي والتغذية

 ترمجة وثائق املعلومات األساسية

 

30,000  

 ترمجة للوثائقو ترمجة شفوية  
 عملية التفاوض 

 

90,000  

 اجتماع اخلرباء 

 

60,000  

 املشاورات اإللكرتونية 

 

20,000  

املشاورات اإلقليمية ألصحاب  
 عدديناملصلحة املت

500,000  

   700,000 

 

 الشباب وتوظيفهم في نظم الزراعة واألغذيةانخراط تعزيز  4-1-2النشاط 

 :العملية
 
ل  ضمن مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي وا موعة االستشارية حو ضمون يف املستبدأ العملية مبناقشة مكر سة و  -84

وس   ُيش   ج ع أعض   اء  .باألمن الغذائي والتغذيةاملتعلقة بص   ورة ادية يف ص   نع الس   ياس   ات  واأن يش   اركب للش   باكيف ميكن 
 .اهتموخرب نظوراهتم املشاركة مبو إىل تقد  مدخالت  يةالشباب أوساطهما موعة االستشارية على دعوة ممثلي 

 
يد مقرر من بني أعض  اء جلنة األمن الغذائي ، وحتد2021عام  عقب إص  دار تقرير فريق اخلرباء الرفيع املس  توى يف -85

ات للجنة، س     تجري اللجنة عملية مواءمة للس     ياس     الس     ابعة واألربعني تباحث خالل اجللس     ة العامة يف الدورة الالعاملي، و 
 .واألربعني للمصادقة عليهاالتاسعة تؤدي إىل وضع توصيات سياساتية تعرض على اللجنة يف دورهتا 

 
 :ة من خارج امليزانيةاملوارد اإلضافي -86

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلجمالي
 (دولر أمريكي)

تعزيز مشاركة الشباب 
الزراعة نظم وتوظيفهم يف 

 األغذيةو 

 :التكاليف املرتبطة بعملية التفاوض
الرتمجة الشفوية لالجتماعات وترمجة 

 الوثائق

100,000 100,000 
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 أدوات جمت البيانات وتحليلها 5-1-2النشاط 

 :العملية
 
، وحتديد مقرر من بني أعض  اء جلنة األمن الغذائي 2023عقب إص  دار تقرير فريق اخلرباء الرفيع املس  توى يف عام  -87

 واألربعني للجنة، س     تجري اللجنة عملية مواءمة للس     ياس     اتالتاس     عة تباحث خالل اجللس     ة العامة يف الدورة الالعاملي، و 
 .للمصادقة عليهااخلمسني تؤدي إىل وضع توصيات سياساتية تعرض على اللجنة يف دورهتا 

 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -88

تقدير التكاليف  بنودال  النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلجمالي
 (دولر أمريكي)

: تفاوضلالتكاليف املرتبطة بعملية ا أدوات مجع البيانات وحتليلها
الرتمجة الشفوية لالجتماعات وترمجة 

 الوثائق

100,000 100,000 

 

 افال أوجا اليمساواة في األمن الغذائي والتغذية 6-1-2النشاط 

 :العملية
 
، وحتديد مقرر من بني أعض   اء جلنة األمن الغذائي 2022عقب إص   دار تقرير فريق اخلرباء الرفيع املس   توى يف عام  -89

 للجنة، س    تجري اللجنة عملية مواءمة للس    ياس    ات تؤدي إىلاخلمس    ني احث خالل اجللس    ة العامة يف الدورة العاملي، والتب
 .للمصادقة عليهااحلادية واخلمسني وضع توصيات سياساتية تعرض على اللجنة يف دورهتا 

 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -90

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (ر أمريكيدول)

  اإلجمالي
 (دولر أمريكي)

يف األمن الالمساواة أوجه خفض 
 الغذائي والتغذية

 :التكاليف املرتبطة بعملية التفاوض
الرتمجة الشفوية لالجتماعات وترمجة 

 الوثائق

100,000 100,000 

 

ة في األزمات الممتد المواضااااايعية العالمية بشاااااعن إلار العمل ليمن الغذائي والتغذية حداثاأل 1-1-3النشااااااط 
 والمبادئ الخاصة بالستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية 

 :العملية
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املواضيعية العاملية باملدخالت اليت يقدمها أصحاب املصلحة عن جتارهبم يف استخدام  حداثاألتسرتشد وف س -91

 .ين واإلقليمي والعامليالوط ياتاملنتجات السياساتية للجنة األمن الغذائي العاملي على املستو 

 
 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -92

 

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلجمالي
 (دولر أمريكي)

بشأن  ةاألحداث املواضيعية العاملي
طار العمل لألمن الغذائي إ

 والتغذية يف األزمات املمتدة
 اراصة باالستثماخلبادئ وامل

 ةيالرشيد يف نظم الزراعة واألغذ

 املشاورات اإللكرتونية

 

10,000 (x 2) 0,00028 

 

من أجل  المياهبشعن لجنة األمن الغذائي العالمي لالتوصيات السياساتية رصد استخدام ل حدث 2-1-3النشاط 
 9واألمن الغذائي وتغير المناخ  ،تغذيةوال األمن الغذائي

 :ةعمليال
 
بتجارب طائفة واس   عة من أص   حاب املص   لحة وممارس   اهتم اجليدة يف اس   تخدام وتطبيق هذه  دثاحلس   رتش   د يس    -93

 .يةالتوصيات السياسات

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلجمالي
 (دولر أمريكي)

 10,00010 10,000 املشاورات اإللكرتونية  رصد حدث

 
قبول الخطوط التوجيهية الطوعية بشاااااااااااعن النظم الغذائية والتغذية مدى الحوار و  – المنتدى 1-2-3النشااااااااااااط 

 الصادرة عن لجنة األمن الغذائي العالمي

 :املوارد اإلضافية من خارج امليزانية -94

                                        
 .التكاليف األخرى مدرجة يف امليزانية األساسية ألن هذا النشاط أحد أنشطة اجللسة العامة  8
ثناء الفرتة مباش    رة، أو أس    يقرر املكتب ما إاا كان ينبغي عقد هذا احلدث خالل اجللس    ة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي، يف أعقاب اجللس    ة   9
 .بني الدورتني ما
 سيلزم توفري موارد إضافية من خارج امليزانية إاا عقد احلدث خالل فرتة ما بني الدورتني.  10
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تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلجمالي
 (دولر أمريكي)

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

مدرج يف امليزانية   املنتدى
ألنه من األساسية 

 أنشطة اجللسة العامة

 
ائي األمن الغذ الصااااادرة عن لجنةالخطوط التوجيهية الطوعية الحوار ومدى قبول  –المنتدى  2-2-3النشاااااط 

 بشعن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق األمن الغذائي والتغذية 

 :امليزانيةمن خارج املوارد اإلضافية  -95

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلجمالي
 (دولر أمريكي)

احلوار ومدى قبول اخلطوط 
ساواة ملبشأن االتوجيهية الطوعية 

بني اجلنسني ومتكني املرأة يف 
 سياق األمن الغذائي والتغذية

الصادرة عن جلنة األمن الغذائي 
 العاملي

مدرج يف امليزانية   املنتدى
ألنه من األساسية 

 أنشطة اجللسة العامة

 

 األنشطة الداعمة -باء

 2030المستدامة لجنة األمن الغذائي العالمي في اطة التنمية راط انخ 1-2باء

 :العملية
 
ملعين بالتنمية االرفيع املس    توى إىل املنتدى الس    ياس    ي املس    اتات وض    ع س    تقوم أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي ب -96

 ها أحدر من خالل اجتماعات مفتوحة ييس      اركون على أس    اس التوجيه املوض    وعي الذي يقدمه األعض    اء واملش    املس    تدامة 
جلنة األمن  إىل مكتبحتال ر و يف اجتماع آخر مفتو  وميس        املنتدى ص      يغة النهائية ملس      اتات األعض      اء. وس      توض      ع ال

  .اجللسة العامةنظر فيها تبعد أن موعة االستشارية الغذائي العاملي بالتشاور مع ا 

 
 :امليزانيةمن خارج املوارد اإلضافية  -97

التكاليف تقدير  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلجمالي
 (دولر أمريكي)
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جلنة األمن الغذائي  راطاخن
العاملي يف خطة التنمية 

 2030املستدامة 

مدرج يف امليزانية   املستفادة الدروسلتبادل  أحداث
ألنه من األساسية 

 أنشطة اجللسة العامة
مساتات جلنة األمن الغذائي العاملي  

 ستوىالرفيع امل السياسيملنتدى إىل ا
مدرج يف امليزانية  

 األساسية
للمنتدى السياسي جانبية  أحداث 

 الرفيع املستوى
نشاط  حتتمدرج  

 االتصال والتواصل 
 

 للجنة األمن الغذائي العالمي العمل المتعدد السنواتبرنامج  2-2باء

 :العملية
 
املذكرة الثالثة حول القض    ايا  2022يف عام فيع املس    توى املعين باألمن الغذائي والتغذية فريق اخلرباء الر س    يص    در  -98

احلرجة والناش    ئة املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية، اليت س    تناقع يف اجللس    ة العامة التاس    عة واألربعني للجنة األمن الغذائي 
ويف . 2027-2024ات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة أس  اس  ا  لتعريف برنامج العمل املتعدد الس  نو ش  كل العاملي، وس  ت

، إثر العملية 2027-2024، س     تعد جلنة األمن الغذائي العاملي مش     روع برنامج العمل املتعدد الس     نوات للفرتة 2023عام 
 .لملحق باء من تقرير تنفيذ التقييم للجنة األمن الغذائي العامليلوفقا  املنشأة 

 
 :ية من خارج امليزانيةاملوارد اإلضاف -99

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلجمالي
 (دولر أمريكي)

برنامج العمل املتعدد السنوات 
للجنة األمن الغذائي العاملي 

 2027-2024للفرتة 

مدرج يف امليزانية   اجللسات املفتوحة
 األساسية

 

 الموارد حشدالتواصل و /التصال 3-2باء النشاط 

من أنش    طة برنامج العمل املتعدد الس    نوات اس    رتاتيجية اتص    ال وتقديرات مص    ادق عليه س    توض    ع لكل نش    اط  -100
بعد )رحلة النهائية وامل( الس ياس اتمواءمة أثناء عملية )لتكاليف املرتبطة هبا مص ممة خص يص ا  لكل من املرحلة التمهيدية ل

رتاتيجيات وس  توض  ع االس  .  وس  يش  مل الك حتديد أص  حاب املص  لحة املس  تهدفني وقنوات االتص  ال الرئيس  ية(. قةاملص  اد
كليف وس    يجري ت.  مس    ار العملأنص    ار  همالذين مبش    اركة فع الة من أص    حاب املص    لحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي 

ادق عليه مص    ألي عمل س   ياس   ايت لبيايناص   ميم التأخرى، من بني رقمية ومطبوعة ميكن أن تش   مل، اتص   ال مواد وض   ع 
 .م على شبكة اإلنرتنتلمعلوماتية تفاعلية وحلقات تع ا  وفيديوهات ورسوم
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 .مل املتعدد السنواتبرنامج العاملصادقة على املوارد لكل نشاط متفق عليه بعد شد باملثل، ستوضع اسرتاتيجية حل -101

 
ات جللسايف دعم املوارد للمساعدة شد ، ستوضع اسرتاتيجية متينة حل(2018/45/3) متشيا  مع تقرير تنفيذ التقييم -102

برنامج ي حمددة يف هأولويات اللجنة كما ملساندة عمل وفريق اخلرباء الرفيع املستوى وآلية ا تمع املدين الالعامة ومسارات 
وقوع  ملنظمة األغذية والزراعة، للحؤول دونمع اخلطوط التوجيهية وبتوافق  ،العمل املتعدد الس  نوات مع ض  مانات واض  حة

التوج ه عرب  الك قاعدة التمويل، مبا يفوتنويع لتوس  يع متواص  لة جهود وس  تبذل  .ما خيّ التمويل تض  ارب يف املص  ا  يف
 إىل الدول األعضاء يف اللجنة واملؤسسات اخلاصة والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية.

 
 رةلتكاليف المقد  على انظرة عامة 

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلجمالي
 (دولر أمريكي)
 سنوات 4

فض خ+ مجع البيانات وحتليلها 
يف األمن الالمساواة أوجه 

 الغذائي والتغذية

 50,000 50,000 أحداث مواضيعية

اموعة مشاورات/مفاوضات  11نظم األغذية والتغذية
 ضويةالعمل املفتوحة الع

100,000 
 

100,000 

النُ ُهج الزراعية اإليكولوجية 
 وغريها من النُ ُهج االبتكارية

اسية  األسيقة املعلومات ترمجة وث
 مفاوضات/مشاورات

100,000 100,000 

اسية  األسيقة املعلومات ترمجة وث مجع البيانات وحتليلها
  مفاوضات/مشاورات

100,000 
 

100,000 
 

 املرأة ومتكني املساواة بني اجلنسني
 لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

  30,000 ترمجة وثائق املعلومات األساسية

لية عمل شفوية/ترمجة حتريرية 
 التفاوض

90,000  

  60,000 اجتماعات خرباء 

  20,000 مشاورات إلكرتونية 

مشاورات إقليمية ألصحاب  
 املصلحة املتعددين

500,000  

   700,000 

                                        
 .2019-2018التكاليف اإلضافية من خارج امليزانية ملسار العمل هذا حمتسبة يف برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة   11
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 األمنيف الالمساواة خفض أوجه 
 قتقرير فري) الغذائي والتغذية

 (اخلرباء الرفيع املستوى

اسية  األسيقة املعلومات ترمجة وث
 مفاوضات/مشاورات

100,000 100,000 

هم الشباب وتوظيف اخنراطتعزيز 
 تقرير فريقاألغذية )يف نظم 

 (اخلرباء الرفيع املستوى

ترمجة وثيقة املعلومات األساسية  
 مفاوضات/تمشاورا

100,000 100,000 

وتطبيق ستخدام الرصد  حدث
توصيات جلنة األمن الغذائي 

ياه من املبشأن  يةالعاملي السياسات
والتغذية أجل األمن الغذائي 

 األمن الغذائي تغري املناخ و و 

أو حلقة /و إلكرتونية ة مشاور 
 تنيعمل بني الدور 

10,000 10,00012 

 شأنب انعاملي انمواضيعي انحدث
طار العمل لألمن الغذائي إ

 والتغذية يف األزمات املمتدة
اصة باالستثمار اخلبادئ وامل

 ةيالرشيد يف نظم الزراعة واألغذ

 20,000 20,000 مشاورات إلكرتونية

 
 تكاليف أخرى
امليزانية مدرجة يف 
 األساسية

أنشطة تواصل الرئيس والتواصل  رداملواحشد والتواصل و  االتصال
جانيب للمنتدى الرقمي وحدث 

السياسي الرفيع املستوى وغريها 
من األنشطة اات الصلة يف 

 نيويورك

 200,000 

مدى احلوار و يات حول منتد
طوعية القبول اخلطوط التوجيهية 

املساواة بني /األغذية لنظم
 اجلنسني

مدرج يف امليزانية   
 األساسية

مدرج يف امليزانية   نياجتماعات بني الدورت برنامج العمل املتعدد السنوات
 األساسية

جلنة األمن الغذائي العاملي  اخنراط
 2030يف خطة التنمية املستدامة 

الدروس لتبادل  أحداث
يف اجللسة العامة  املستفادة 
 اسيالسيلمنتدى لاملساتات 

 الرفيع املستوى

مدرج يف امليزانية  
 األساسية

                                        
 .وارد إضافية من خارج امليزانية إاا ُعقد احلدث أثناء فرتة ما بني الدورتنيسيلزم توفري م  12
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 الجدول الزمني المقترح -اابعا ر

 2020  2021  2022  2023  

اء فريق اخلرب تقارير 
 الرفيع املستوى

زراعة الالشباب وتوظيفهم يف اخنراط   2030عام ية عاملية جتاه خطة سرد
 والنظم الغذائية

ن األميف الالمساواة أوجه خفض   مجع البيانات وحتليلها 
 الغذائي والتغذية

 

         ايتتوجيه سياس

         

         مباحثات مشولية

 /القبولمدى 
 التواصل 

        

         

الدورة السابعة 
واألربعون للجنة األمن 

 الغذائي العاملي

الدورة الثامنة 
واألربعون للجنة األمن 

 يالغذائي العامل
 

 الدورة التاسعة
واألربعون للجنة األمن 

 يالغذائي العامل

 الدورة اخلمسون
للجنة األمن الغذائي 

 العاملي

المبادئ الخاصة  -حدث مواضيعي عالمي
 بالستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية

إلار العمل  -حدث مواضيعي عالمي
ليمن الغذائي والتغذية في األزمات 

 تدةالمم

منتدى حول الخطوط التوجيهية 
 لنظم األغذية والتغذية

منتدى بشعن المساواة بين الجنسين وتمكين 
 المرأة

الخطوط التوجيهية الطوعية بشعن نظم  لتغذيةاخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لتحقيق األمن الغذائي وا
 األغذية والتغذية 

النُاُهج الزراعية اإليكولوجية وغيرها من 
 ط الشباب وتوظيفهم في نظم الزراعة واألغذية انخرا النُاُهج البتكارية

سردية عالمية تجاه 
 2030اطة عام 
 

افال أوجا اليمساواة 
في األمن الغذائي 

 والتغذية 
 جمت البيانات وتحليلها

 جمت البيانات وتحليلها

افال أوجا اليمساواة في 
 األمن الغذائي والتغذية
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 استعراضات مواضيعية عاملية ألهداف املستدامة ومساتات املنتدى الرفيع املستوى األنشطة الداعمة

  
 املواردحشد لتواصل و االتصال وا 
 ةاالستشاريموعة العامة واملكتب وا ة طيط وتنظيم اجتماعات اجللسخت 

من فريق اخلرباء رفيع املستوى عن القضايا مذكرة 
 2027-2024برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  باألمن الغذائي والتغذية الناشئة واحلرجة املتعلقة


