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 ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية
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حتديث  -2023-2020برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة 
 مشاريع قراراتمع  – القسم املتجدد

 
 املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها

 
 :إّن اللجنة

"برانمج العمل املتعدق الساااااااااااانوا  للجنة اامن ال  ائ  العيمل   بعنوان CFS 2021/49/8 تصاااااااااااايقة على الو   ة (أ)
 Thanawat عرضااااااّ السااااااّ دعلى حنو مي حتديث ال سااااااد املتجدقر عماااااااي"يع ال را"ا "ر  -2023-2020للفرتة 

Tiensin ئ س جلنة اامن ال  ائ ؛" 

س كون مرهوانا بتوافر ال د"  2023-2020عأشي"  إىل أّن التنف   الكيمل لربانمج العمل املتعدق السنوا  للفرتة  (ب)
ي ملااي باايج م الو   ااة  CFS الكاايم من املوا"ق املاايل ااة عالماااااااااااااااريااة مع مراعااية عبوق عاا ج عماال ميكن إقا"تااّ طم ااا

 ؛2018/45/3
عتاااااّجع باااااّدة الواليال  التالج الق توبد م ي"هي م "عمي على افرتاه مواف تيي الااااافوية على ت يسااااد تكيل    (ج)

اامن ال  ائ  العيمل  بصااااااااااو"ة متساااااااااايعيةر إمي من أال  املسااااااااااي ي  الن دية أع الع ن ةر الرمز  م زان ة أمينة جلنة
 ؛للملك ة املارتالة عااللتزاه املارتك جتيه اللجنة عن طريق التعيعن الفعي  بني الواليال  الق توبد م ي"هي م "عمي

عالت  ية م مج ع مرافل عالز"اعة  ائ ة على النظد ال  19-بيئحة الوف د املداعال  باااااارن  اث"اساااااتمرا" طل  عت (ق)
 ي؛هلاالهتميه الواب  إيالج املعتمدةر ع برانمج العمل املتعدق السنوا   مسي"ا تنف   

عتطل  من الرئ س عاامينةر متيشااااااا اي مع اسااااااارتات جّ ق اللجنة لتعموة املوا"ق عالتوادااااااالر ملوادااااااالة بيوق ي  د   (ه)
مبي م ذلك من أال  التواداال مع الدع  ااعءاايج م اللجنة عاملتسااسااي  توساا ع قيعدة متويل اللجنة عتنويعيير 

 اخليدة عال طيع اخليص عاملتسسي  امليل ة.

http://www.fao.org/
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 1املتجدد"(" القسماألنشطة وتقدير التكاليف ) -أّوًل 
 

 مسارات العمل املواضيعية -ألف
 

 2030األمن الغذائي والتغذية: بناء سردية عاملية جتاه  1-1-1النشاط 
 
 عمل ة:ال
 
لّ م الدع"ة السااااااااايبعة  مشويلتميفث دااااااااادا" ت رير فريق اخلرباج الرف ع املساااااااااتوير سااااااااا حدق م ر" لتوب ّ إع    -1

 عاا"بعني للجنة اامن ال  ائ  العيمل .
 
رفق ابلت رير النييئ  للدع"ة السااايبعة املة عساااتساااّجل اساااتنتيبي ي م مل   الرئ س ساااتكون اجللساااة العيمة تطلع ّ  -2

 جنة.عاا"بعني للّ 
 
الاااااااااااامويل التميفث إذ أن موا"ق إضااااااااااايف ة من أي"ج امل زان ة هل ا النااااااااااااي ر  أن تكون هنيك فيبة إىلال يُتوقع  -3

 م اجللسة العيمةر الق ت ط  امل زان ة ااسيس ة تكيل فيي.س جري 
 
 :املوا"ق اإلضيف ة من أي"ج امل زان ة -4

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

 اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

اامن ال  ائ  عالت  ية: بنيج 
 2030سرقية عيمل ة جتيه 

الدع"ة السيبعة م مشويل فث تمي
عاا"بعني للجنة اامن ال  ائ  

 العيمل 

مد"ج م امل زان ة  0
من  ااسيس ة انّ

 عيمةاللسة أناطة اجل

 

  

                                        
 مع أفكاااايه امللحق ابج من ت رير جلنااااة اامن ال اااا ائ  العاااايمل  عن تنف اااا  بن ااااة ععمل ااااة برانمج العماااال املتعاااادق السااااااااااااااانوا  اجلاااادياااادتني  يشااااااااااااااا ااااا يمتاااا  1

(CFS 2018/45/3ساا عد املكت ر ابلتااايع" مع الفريق االسااتاااي"ير حتديتي  ساانوية لل سااد : ر ال ي داايققع عل ّ اللجنة م قع" ي اخليمسااة عاا"بعني
إىل عكس عييد  ذلك . املتجدق من برانمج العمل املتعدق السنوا  عست ده إىل االبتميع العيه معلومي  مستكملة سنوية للنظر ف يي عاملصيققة عل يي

ا"ق عاآلاث" على قرا"ا  اجللسااة العيمة عالنظر م التعديال  املمكنة عاسااتعراف تنف   برانمج العمل املتعدق الساانوا . عسااتجري التحديتي  مع مراعية املو 
 ع ج العمل املرتتمة عل يي.
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 مواضيعية عن مجع البياانت وحتليلها وخفض أوجه الالمساواة يف األمن الغذائي والتغذية أحداث 2-1-1النشاط 

 :العمل ة
 
إبشاااااااااااااارا  املكت  مع مدأال  من  (نياحلد  ه ينه ا احلدج )سااااااااااااااتنظد أمينة جلنة اامن ال  ائ  العيمل   -5

للجنة ال  تسمق إعداق ت ي"ير فريق اخلرباج الرف ع مسني عاخلع د بني الدع"تني السيقسة عاا"بعني عستُ . اجملموعة االستاي"ية
 .نتيئجيي م مل   الرئ س سّجلعستُ . املستوي

 
 :املوا"ق اإلضيف ة من أي"ج امل زان ة -6

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

 اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

أفض مجع الم يان  عحتل ليي ع 
امن م االالمسيعاة أعبّ 

  ال  ائ  عالت  ية

 *50,000 (x 2) 25,000 املواض ع ة فداجاا
استءيفة "هناي إبمكين ة *

حبءو" املاي"الني  احلد ني
  أع باكل افرتاض فعل ال

 

 نظم األغذية والتغذية 1-1-2النشاط 

 :العمل ة
 
مفتوفة جلم ع  تاااااااااااايع"ية مشول ةساااااااااااتنجد اخلطو  التوب ي ة الطوع ة باااااااااااارن النظد ال  ائ ة عالت  ية عن عمل ة  -7

أدااااااااااااااحيب املصاااااااااااااالحة املعن ني عامليتمني من أال  ابتميعي  حموعة العمل املفتوفة العءااااااااااااااوية فو  اامن ال  ائ  
 عمايع"ا  إلكرتعن ة عمايع"ا  إقل م ة.

 
صاااااايقة عل يي تنظر ف يي عتلل طو  التوب ي ة الطوع ة بااااااارن النظد ال  ائ ة عالت  ية لة ساااااات ده الصاااااا  ة النييئ  -8

 اجللسة العيمة للجنة اامن ال  ائ  العيمل  م قع" ي السيبعة عاا"بعني.
 
 :املوا"ق اإلضيف ة من أي"ج امل زان ة -9

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

مفيعضي  حموعة /مايع"ا  عالت  يةااغ ية نظد 
 العمل املفتوفة العءوية

100,000 

 

000,100
2 

 

                                        
 .2019-2018التكيل   اإلضيف ة من أي"ج امل زان ة ملسي" العمل ه ا حمتسمة م برانمج العمل املتعدق السنوا  للفرتة   2
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 النُ ُهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النُ ُهج البتكارية  2-1-2النشاط 

 :العمل ة
 

ر عحتديد م ر" من بني أعءاااايج 2019م يول و/متوز  التيبع للجنة املسااااتويالرف ع ع   إداااادا" ت رير فريق اخلرباج  -10
أال  اجللسااااة العيمة م الدع"ة الساااايقسااااة عاا"بعني للجنةر سااااتجري اللجنة عمل ة تميفث الع  رجلنة اامن ال  ائ  العيمل 

بلسااة عيمة تعرف على اللجنة م  يُتوداال إل يي ابلتفيعف لك   ةلساا يسااي  تتقي إىل عضااع توداا ي  ساا يساايتمواجمة ل
 .عل يي ةصيققلمل عاا"بعني التيمنةقع" ي أيدة أال  

 
 :املوا"ق اإلضيف ة من أي"ج امل زان ة -11

دولر )تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (أمريكي

  اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

النُاُيج الز"اع ة اإليكولوب ة عغريهي من 
 االبتكي"يةالنُاُيج 

ترمجة : التكيل   املرتمطة بعمل ة التفيعف
 شفوية لالبتميعي  عترمجة الواثئق

100,000 100,000 

 

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

 :العمل ة
 
تتمتل ميمتيي ااعىل الق ساااااااااتمدأ جلنة اامن ال  ائ  العيمل  العمل ة إبناااااااااايج حموعة العمل املفتوفة العءاااااااااوية  -12

جنة اامن ال  ائ  العيمل  عغريهي من الواثئق املربع ة إل"شااااااااااايق عضاااااااااااع للاحليل ة السااااااااااا يسااااااااااايت ة ساااااااااااتعراف التوب يي  اب
كن معيجلتيي على أفءاال متالق أ  ة اعلوية لل ءاايا ااالتر ااالأتصاايدااي  املربع ة عسااتعط  . املربع ة االأتصاايدااي 

 .عبّ م الص  ة النييئ ة لل طو  التوب ي ة الطوع ة م س ية جلنة اامن ال  ائ  العيمل  عاامن ال  ائ  عالت  ية

 
فق عل يي ر سااتءااع حموعة العمل املفتوفة العءااوية توب يي  ساا يساايت ة تتاملربع ة ع   اعتميق االأتصاايدااي  -13

 .اآل"اجم إىل توافق ت وه على التودل  مشول ةمن أال  عمل ة 

 
فرة اخلرباج عمااايع"ا  إقل م ة تااامل مج ع لتسااتف د العمل ة من تنظ د مااايع"ا  إلكرتعن ة عابتميعي  و  سااع  -14

 .أدحيب املصلحة م جلنة اامن ال  ائ  العيمل 

 
 :املوا"ق اإلضيف ة من أي"ج امل زان ة -15

دولر )تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (أمريكي

  اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

املسيعاة بني اجلنسني عمتكني املرأة م 
  س ية اامن ال  ائ  عالت  ية

 ترمجة عاثئق املعلومي  ااسيس ة

 

30,000  

عمل ة ترمجة للواثئق ع ترمجة شفوية  
 التفيعف 

90,000  
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 اخلرباجابتميع  

 

60,000* 
أقل م في  ع د *

 االبتميع باكل افرتاض 

 

 اإللكرتعن ة املايع"ا  

 

20,000  

املايع"ا  اإلقل م ة ادحيب املصلحة  
 املتعدقين

500,000* 
"هناي إبمكين ة ع د 

املايع"ا  حبءو" املاي"الني 
  الفعل 

 

   700,000 

 

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

 :العمل ة
 
ضمن مكت  جلنة اامن ال  ائ  العيمل  عاجملموعة االستاي"ية فو  ءمون م املستمدأ العمل ة مبنيقاة مكّرسة ع  -16

عساااُ ااااّجع أعءااايج . ةابامن ال  ائ  عالت  ياملتعل ة بصاااو"ة حدية م دااانع السااا يساااي   واأن يااااي"الللااااميب ال   ميكن 
 .عأربا د عبيي  نظرهد عتايطرإىل ت دمي مدأال    ةالاميب أعسيطيداجملموعة االستاي"ية على قعوة ممتل  

 
ر عحتديد م ر" من بني أعءاايج جلنة اامن ال  ائ  2021عيه  ع   إداادا" ت رير فريق اخلرباج الرف ع املسااتوي م -17

للجنةر ساااااتجري اللجنة عمل ة مواجمة للسااااا يساااااي  عاا"بعني  التيساااااعةتميفث أال  اجللساااااة العيمة م الدع"ة الالعيمل ر ع 
 .للمصيققة عل يي اخلمسنيتتقي إىل عضع تود ي  س يسيت ة تعرف على اللجنة م قع" ي 

 
 :املوا"ق اإلضيف ة من أي"ج امل زان ة -18

دولر )تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (أمريكي

  اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

تعزيز ماي"الة الاميب عتوظ فيد م 
 ااغ يةالز"اعة ع نظد 

الرتمجة الافوية : التكيل   املرتمطة بعمل ة التفيعف
 لالبتميعي  عترمجة الواثئق

100,000 100,000 
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 أدوات مجع البياانت وحتليلها 5-1-2النشاط 

 :العمل ة
 
ر عحتديد م ر" من بني أعءاايج جلنة اامن ال  ائ  2022ع   إداادا" ت رير فريق اخلرباج الرف ع املسااتوي م عيه  -19

للجنةر سااااتجري اللجنة عمل ة مواجمة للساااا يسااااي  تتقي إىل  اخلمساااانيتميفث أال  اجللسااااة العيمة م الدع"ة الالعيمل ر ع 
 .للمصيققة عل يياخلمسني ع  يقيةاحل عضع تود ي  س يسيت ة تعرف على اللجنة م قع" ي

 
 :املوا"ق اإلضيف ة من أي"ج امل زان ة -20

دولر )تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (أمريكي

  اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

الرتمجة : التكيل   املرتمطة بعمل ة التفيعف أقعا  مجع الم يان  عحتل ليي
 الافوية لالبتميعي  عترمجة الواثئق

100,000 100,000 

 

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

 :العمل ة
 
ر عحتديد م ر" من بني أعءاايج جلنة اامن ال  ائ  2023ع   إداادا" ت رير فريق اخلرباج الرف ع املسااتوي م عيه  -21

للجنةر ساااااتجري اللجنة عمل ة مواجمة للسااااا يساااااي  اخلمساااااني ع  احليقية العيمل ر عالتميفث أال  اجللساااااة العيمة م الدع"ة
 .للمصيققة عل ييعاخلمسني التين ة تتقي إىل عضع تود ي  س يسيت ة تعرف على اللجنة م قع" ي 

 
 :املوا"ق اإلضيف ة من أي"ج امل زان ة -22

دولر )تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (أمريكي

  اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

م اامن ال  ائ  الالمسيعاة أعبّ أفض 
 عالت  ية

الرتمجة : التكيل   املرتمطة بعمل ة التفيعف
 الافوية لالبتميعي  عترمجة الواثئق

100,000 100,000 
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املواض          يعية العاملية بش          لن إئار العمل ل من الغذائي والتغذية يف األ مات املمتدة  حداثاأل 1-1-3النش          اط 
 واملبادئ اخلاصة ابلستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية 

 :العمل ة
 
املواض ع ة العيمل ة ابملدأال  الق ي دميي أدحيب املصلحة عن جتي" د م است داه  فداجااتسرتشد و  س -23

 .الوطين عاإلقل م  عالعيمل  ا الس يسيت ة للجنة اامن ال  ائ  العيمل  على املستو  املنتجي 

 
 :املوا"ق اإلضيف ة من أي"ج امل زان ة -24

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

طي" ة بارن إاافداج املواض ع ة العيمل 
ال  ائ  عالت  ية م اازمي  العمل لألمن 

يدة ابالستتمي" اخلميقئ عامل املمتدة
 يةالرش د م نظد الز"اعة عااغ 

 املايع"ا  اإللكرتعن ة

 

10,000 (x 2) 000,023 

 

املياه من أجل بش  لن لجنة األمن الغذائي العاملي لالتوص  يات الس  ياس  اتية رص  د اس  ت دا  ل حدث 2-1-3النش  اط 
 4واألمن الغذائي وتغري املناخ  ،تغذيةوال األمن الغذائي

 :ةعمل ال
 
بتجي"ب طيئفة عاساااعة من أداااحيب املصااالحة عممي"ساااي د اجل دة م اسااات داه عتطم ق ه ه  دجاحلسااارتشاااد  سااا -25

 . ةالتود ي  الس يسيت

تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (دولر أمريكي)

  اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

000,10 10,000 املايع"ا  اإللكرتعن ة  "دد فدج
5 

 
قبول اخلطوط التوجيهية الطوعية بش   لن النظم الغذائية والتغذية الر   ادرة مدى احلوار و  – املنتدى 1-2-3النش   اط 

 عن جلنة األمن الغذائي العاملي

 :املوا"ق اإلضيف ة من أي"ج امل زان ة -26

                                        
 .التكيل   ااأري مد"بة م امل زان ة ااسيس ة ان ه ا الناي  أفد أناطة اجللسة العيمة  3
لعيمة للجنة اامن ال  ائ  العيمل ر م أع يب اجللسااااة مميشاااارةر أع أ نيج الفرتة ساااا  ر" املكت  مي إذا الين ينم   ع د ه ا احلدج أال  اجللسااااة ا  4

 .بني الدع"تني مي
 س لزه توفري موا"ق إضيف ة من أي"ج امل زان ة إذا ع د احلدج أال  فرتة مي بني الدع"تني.  5
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دولر )تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (أمريكي

  اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

قمو  اخلطو  التوب ي ة مدي احلوا" ع 
الطوع ة بارن النظد ال  ائ ة عالت  ية 
 الصيق"ة عن جلنة اامن ال  ائ  العيمل 

مد"ج م امل زان ة ااسيس ة  0 املنتدي
انّ من أناطة اجللسة 

 العيمة
 

الر           ادرة عن جلنة األمن الغذائي اخلطوط التوجيهية الطوعية احلوار ومدى قبول  –املنتدى  2-2-3النش           اط 
 بشلن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية 

 :امل زان ةمن أي"ج املوا"ق اإلضيف ة  -27

دولر )تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (أمريكي

  اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

احلوا" عمدي قمو  اخلطو  التوب ي ة 
بارن املسيعاة بني اجلنسني الطوع ة 

عمتكني املرأة م س ية اامن ال  ائ  
الصيق"ة عن جلنة اامن ال  ائ   عالت  ية
 العيمل 

مد"ج م امل زان ة ااسيس ة  0 املنتدي
انّ من أناطة اجللسة 

 العيمة

 

 الداعمة األنشطة -ابء

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

 :العمل ة
 
املعين ابلتنم ة الرف ع املسااااتوي إىل املنتدي الساااا يساااا  املسااااي ي  وضااااع ساااات وه أمينة جلنة اامن ال  ائ  العيمل  ب -28

رهي أفد من أال  ابتميعي  مفتوفة ي سااااّ ي"الون املوضااااوع  ال ي ي دمّ ااعءاااايج عاملااااا على أساااايت التوب ّاملسااااتدامة 
إىل مكت  جلنة اامن حتي  ر ع م ابتميع  أر مفتوح عم سااااااا املنتدي صاااااا  ة النييئ ة ملسااااااي ي  ااعءاااااايج. عسااااااتوضااااااع ال

  .اجللسة العيمةنظر ف يي تبعد أن موعة االستاي"ية ال  ائ  العيمل  ابلتايع" مع اجمل

 
 :امل زان ةمن أي"ج املوا"ق اإلضيف ة  -29

دولر )تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (أمريكي

  اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

جلنة اامن ال  ائ  العيمل  م  را اخن
 2030أطة التنم ة املستدامة 

مد"ج م امل زان ة ااسيس ة  0 املستفيقة الد"عتلتميق   أفداج
أناطة اجللسة انّ من 

 العيمة
إىل مسي ي  جلنة اامن ال  ائ  العيمل   

 الرف ع املستويالس يس  ملنتدي ا
 مد"ج م امل زان ة ااسيس ة 0
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الرف ع للمنتدي الس يس  بينم ة  أفداج 
 املستوي

ناي   حتعمد"ج  0
 االتصي  عالتوادل 

 
 للجنة األمن الغذائي العاملي املتعدد السنواتالعمل برانمج  2-2ابء

 :العمل ة
 

امل الرة التيلتة فو  ال ءاااايا  2022م عيه فريق اخلرباج الرف ع املسااااتوي املعين ابامن ال  ائ  عالت  ية ساااا صااااد"  -30
للجنة اامن ال  ائ  العيمل ر  اخلمساااانياحلربة عالنيشااااوة املتعل ة ابامن ال  ائ  عالت  يةر الق سااااتنيقة م اجللسااااة العيمة 

عم عيه . 2027-2024أسااااايسااااايا لتعري  برانمج العمل املتعدق السااااانوا  للجنة اامن ال  ائ  العيمل  للفرتة ااااااكل عسااااات
املنارة ر إ ر العمل ة 2027-2024ر ستعد جلنة اامن ال  ائ  العيمل  مارعع برانمج العمل املتعدق السنوا  للفرتة 2023
 .ق ابج من ت رير تنف   الت   د للجنة اامن ال  ائ  العيمل لملحلعف يا 

 
 :املوا"ق اإلضيف ة من أي"ج امل زان ة -31

دولر )تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (أمريكي

  اإلمجايل
 (دولر أمريكي)

برانمج العمل املتعدق السنوا  للجنة 
-2024اامن ال  ائ  العيمل  للفرتة 

2027 

 مد"ج م امل زان ة ااسيس ة 0 اجللسي  املفتوفة

 

 املوارد حشدالتواصل و /الترال 3-2ابء النشاط 

من أناااااطة برانمج العمل املتعدق الساااانوا  اساااارتات ج ة اتصااااي  عت ديرا  مصاااايقة عل ّ سااااتوضااااع لكل ناااااي   -32
بعد )عاملرفلة النييئ ة ( الساا يسااي مواجمة أ نيج عمل ة )لتكيل   املرتمطة  ي مصااممة أصاا صاايا لكل من املرفلة التمي دية ل

عسااتوضااع االساارتات ج ي  .  عساا ااامل ذلك حتديد أدااحيب املصاالحة املسااتيدفني عقنوا  االتصااي  الرئ ساا ة(. املصاايققة
عساااا جري تكل   .  مسااااي" العملأنصااااي"  هدال ين ن ال  ائ  العيمل  مباااااي"الة فّعيلة من أدااااحيب املصاااالحة م جلنة اام

مصااايقة عل ّ  اي عمل سااا يسااايي الم يينالتصااام د أأرير من بني "قم ة عمطموعة ميكن أن تااااملر اتصاااي  مواق عضاااع 
 .د على شمكة اإلنرتنعلمعلوميت ة تفيعل ة عفل ي  تع يا عف ديوهي  ع"سوم

 
 .برانمج العمل املتعدق السنوا املصيققة على بعد  يتفق عل يامل لألناطةاملوا"ق اد حلابملتلر ستوضع اسرتات ج ة ع -33

 
ي  اجللسم قعد املوا"ق للمسيعدة اد ر ستوضع اسرتات ج ة مت نة حل(2018/45/3) متا يا مع ت رير تنف   الت   د -34

برانمج ه  حمدقة م أعلوا  اللجنة المي ملساايندة عمل عفريق اخلرباج الرف ع املسااتوي ع ل ة اجملتمع املدين الالعيمة عمسااي"ا  
مع اخلطو  التوب ي ة ملنظمة ااغ ية عالز"اعةر للحتع  قعن عقوع عبتوافق  رالعمل املتعدق الساانوا  مع ضااميان  عاضااحة

التوّبّ عرب قيعدة التمويلر مبي م ذلك عتنويع لتوساا ع متواداالة بيوق عسااتم    .مي خي  التمويل تءااي"ب م املصااي  م
 إىل الدع  ااعءيج م اللجنة عاملتسسي  اخليدة عال طيع اخليص عاملتسسي  امليل ة.
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 لتكاليف املقّدرةعلى انظرة عامة 

دولر )تقدير التكاليف  بنودال النشاط/العملمسار 
 (أمريكي

  اإلمجايل
 (دولر أمريكي)
 سنوات 4

أعبّ أفض + مجع الم يان  عحتل ليي 
 م اامن ال  ائ  عالت  يةالالمسيعاة 

 50,000 50,000 أفداج مواض ع ة

حموعة العمل مايع"ا /مفيعضي   6نظد ااغ ية عالت  ية
 املفتوفة العءوية

100,000 

 

100,000 

النُاُيج الز"اع ة اإليكولوب ة عغريهي من 
 النُاُيج االبتكي"ية

ااسيس ة؛   ة املعلومي  ع  ترمجة
 مفيعضي /مايع"ا 

100,000 100,000 

ااسيس ة؛   ة املعلومي  ترمجة ع  مجع الم يان  عحتل ليي
  مفيعضي /مايع"ا 

100,000 

 

100,000 

 

لتح  ق املسيعاة بني اجلنسني عمتكني املرأة 
 اامن ال  ائ  عالت  ية

  30,000 ترمجة عاثئق املعلومي  ااسيس ة

  90,000 عمل ة التفيعفل شفوية/ترمجة حتريرية 

  60,000 ابتميعي  أرباج 

  20,000 مايع"ا  إلكرتعن ة 

مايع"ا  إقل م ة ادحيب املصلحة  
 املتعدقين

500,000  

   700,000 

ال  ائ   اامنم الالمسيعاة أفض أعبّ 
اخلرباج الرف ع  ت رير فريق) عالت  ية
 (املستوي

ااسيس ة؛   ة املعلومي  ترمجة ع 
 مفيعضي /مايع"ا 

100,000 100,000 

الاميب عتوظ فيد م نظد  اخنرا تعزيز 
اخلرباج الرف ع  ت رير فريقااغ ية )

 (املستوي

ترمجة ع   ة املعلومي  ااسيس ة؛ 
 مفيعضي /مايع"ا 

100,000 100,000 

تود ي  عتطم ق ست داه ال"دد  فدج
  ةالعيمل  الس يسيتجلنة اامن ال  ائ  

امل يه من أبل اامن ال  ائ  بارن 
 اامن ال  ائ  ت ري املنيخ ع ع عالت  ية 

أع فل ة عمل بني /ع إلكرتعن ة؛ة مايع" 
 تنيالدع" 

10,000 000,10
7 

طي" بارن إ ينعيمل  ينمواض ع  نفداث
العمل لألمن ال  ائ  عالت  ية م اازمي  

ابالستتمي" يدة اخلميقئ عامل املمتدة
 يةالرش د م نظد الز"اعة عااغ 

 20,000 20,000 مايع"ا  إلكرتعن ة

 
مد"بة م  تكيل   أأري

 امل زان ة ااسيس ة

أناطة توادل الرئ س عالتوادل الرقم   املوا"قفاد عالتوادل ع  االتصي 
بينيب للمنتدي الس يس  الرف ع عفدج 

 200,000 

                                        
 .2019-2018التكيل   اإلضيف ة من أي"ج امل زان ة ملسي" العمل ه ا حمتسمة م برانمج العمل املتعدق السنوا  للفرتة   6
 .س لزه توفري موا"ق إضيف ة من أي"ج امل زان ة إذا ُع د احلدج أ نيج فرتة مي بني الدع"تني  7
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املستوي عغريهي من ااناطة ذا  الصلة 
 ويو"كم ن 

قمو  مدي احلوا" ع ا  فو  منتد
 الطوع ة لنظداخلطو  التوب ي ة 

 املسيعاة بني اجلنسني/ااغ ية

 مد"ج م امل زان ة ااسيس ة  

 مد"ج م امل زان ة ااسيس ة  نيابتميعي  بني الدع"ت برانمج العمل املتعدق السنوا 

جلنة اامن ال  ائ  العيمل  م  اخنرا 
 2030أطة التنم ة املستدامة 

م الد"عت املستفيقة لتميق   أفداج
لمنتدي لاجللسة العيمة؛ املسي ي  

 الرف ع املستوييس  الس 

 مد"ج م امل زان ة ااسيس ة 
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 اجلدول الزمين املقرتح -أّوًل 
 

 

 2020  2021  2022  2023  

اخلرباج  فريقت ي"ير 
 الرف ع املستوي

الز"اعة الاميب عتوظ فيد م اخنرا    2030عيه ية عيمل ة جتيه أطة سرق
 عالنظد ال  ائ ة

اامن م الالمسيعاة أعبّ أفض   مجع الم يان  عحتل ليي 
 ال  ائ  عالت  ية

 

         ييتوب ّ س يس

         

         مميفتي  مشول ة

 /ال مو مدي 
 التوادل 

        

         

 استعراضي  مواض ع ة عيمل ة اهدا  املستدامة عمسي ي  املنتدي الرف ع املستوي اعمةااناطة الد
  
 املوا"قفاد لتوادل ع االتصي  عا 
 ةاالستاي"يموعة العيمة عاملكت  عاجملة ط ط عتنظ د ابتميعي  اجللسخت 

السيبعة الدع"ة 
عاا"بعون للجنة 
اامن ال  ائ  

 العيمل 

الدع"ة التيمنة 
عاا"بعون للجنة 
اامن ال  ائ  

 العيمل 
 

 الدع"ة التيسعة
عاا"بعون للجنة 
  اامن ال  ائ  العيمل

 الدع"ة اخلمسون
للجنة اامن ال  ائ  

 العيمل 

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

إئار العمل  -حدث مواضيعي عاملي
 ل من الغذائي والتغذية يف األ مات املمتدة

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

اخلطو  التوب ي ة الطوع ة بارن املسيعاة بني اجلنسني عمتكني املرأة لتح  ق اامن 
 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشلن نظم األغذية والتغذية  ال  ائ  عالت  ية

 اخنراط الشباب وتوظيفهم يف نظم الزراعة واألغذية  النُ ُهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النُ ُهج البتكارية

سردية عاملية جتاه خطة 
 2030عا  

 

من فريق اخلرباج "ف ع املستوي عن ال ءيا م الرة 
 2027-2024برانمج العمل املتعدق السنوا  للفرتة  ابامن ال  ائ  عالت  ية النيشوة عاحلربة املتعل ة

خفض أوجه الالمساواة 
يف األمن الغذائي 

 والتغذية 
 مجع البياانت وحتليلها

 مجع البياانت وحتليلها

احليقية الدع"ة 
 اخلمسونع 

ال  ائ  للجنة اامن 
 العيمل 

خفض أوجه الالمساواة يف 
 األمن الغذائي والتغذية


