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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة التاسعة واألربعون

 إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية""

 2021أكتوبر/تشرين األول  11-14

 2021التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي لعام 

 
الســـــــــــــــنوي حملـًة عـامـة عن األنشـــــــــــــــطـة الرئيســـــــــــــــيـة اليت نُفـذت يف فرتة مـا بني الـدورتني  يم هـذا التقرير املرحليقـدّ  -1

شـــــــــــــــمـــل التقـــدم احملرز يف مـــا يتعلق ابلقرارات ي ووه. 2021إىل ديســـــــــــــــمرب/كـــانون األول  2021ينـــاير/كـــانون الثـــاين  من
 2021عني للجنة األمن الغذائي العاملي يف فرباير/شـــــــباط والتوصـــــــيات الصـــــــادرة عن اجللســـــــة العامة للدورة الســـــــابعة واألرب

، كما يقدم املستجدات 2021حزيران /واجللسة العامة اخلاصة للدورة الثامنة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي يف يونيو
اء الرفيع املســــــتوى املعين االتصــــــال والتواصــــــل وامليزانية وحشــــــد املوارد، وكذلك أنشــــــطة فريق اخلرب ســــــارات العمل، املتعلقة مب

آلية اجملتمع املدين والشـــــــــعوب األصـــــــــلية ، وآلية القطاع اخلاص و ابألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي
 التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي.

للجنة األمن الغذائي األنشطة الرئيسية بعد الدورتني السابعة واألربعني والثامنة واألربعني  - ًال أوّ 
 التاسعة واألربعني للجنة الدورة العاملي وصوًال إىل انعقاد

 النظم الغذائية والتغذية

عن عملية تشــاورية  للجنة األمن الغذائي العاملي ةالتوجيهية الطوعية بشــأن النظم الغذائية والتغذي خلطوطاانبثقت  -2
ملصـــادقة عليها خالل الدورة الســـابعة واألربعني للجنة املنعقدة شـــارك فيها أصـــحاب املصـــلحة من قطاعات خمتلفة، وّمتت ا

القسم املتعلق   يفعن هذه اخلطوط حتمل عالمات جتارية يف لغات املنظمة الست  وتُتاح نسخٌ . 2021فرباير/شباط  10يف 
 للجنة األمن الغذائي العاملي.  اإللكرتوينعلى املوقع  لسياساتاخلاصة ابنتجات ملاب
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خلطوط ابلتعزيز الوعي  الطوعيةمن صـــــــــــــفحتني حول اخلطوط التوجيهية  تواصـــــــــــــلوثيقة ا األمانة أيضـــــــــــــً  أعدتو  -3
للغات الســــــت ملنظمة األغذية ابللجنة األمن الغذائي العاملي  اإللكرتوينالوثيقة على املوقع  وُنشــــــرت. واعتمادها التوجيهية

 والزراعة، إضافًة إىل اللغة الربتغالية، وّمت تبادهلا على حنٍو واسع مع شركاء اللجنة وأصحاب املصلحة.

هي جلنة األمن الغذائي العاملي اســرتاتيجية للتنســيق والتواصــل لتعزيز تنفيذ اخلطوط التوجيهية، و  وقد أعّدت أمانة -4
 عادية غري رمسية مع األعضــــــاء يف شــــــبكة التغذية لألمم املتحدة وشــــــركاء آخرين لتبادل اآلراء واملعلومات تنّظم اجتماعاتٍ 

 منظمة الصحةلتواصل مع موظفني من لى تنظيم فعاليات . وقد جر القطريحول كيفية دعم االستفادة منها على الصعيد 
خلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم ا اعتمادمن أجل تعزيز  من املقّرر تنظيم أحداث أخرى، وكان البنك الدويلو  العاملية

املؤمتر و  مؤمتر قمة األمم املتحدة بشـــــــــــــــأن النظم الغذائيةة للجنة األمن الغذائي العاملي، مبا يف ذلك خالل الغذائية والتغذي
 ، ويف فعاليات أخرى.النمومن أجل  التغذيةومؤمتر القمة عن لقمة، السابق ل

خلطوط التوجيهية الطوعية للجنة بشــــأن النظم الغذائية تنفيذ مشــــروع ممّول من ســــويســــرا ابســــتخدام اوســــوف يتّم  -5
املســـــــــــــــتفيدين لتنفيذ إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الفّالحني يف أربعة بلدان جتريبية  قدراتة من أجل تعزيز والتغذي

هوبكنز، واملركز الـــدويل للزراعـــة  جون (إثيوبيـــا وكمبود� وأوغنـــدا وهنـــدوراس)، وســـــــــــــــوف يتم تنفيـــذه من جـــانـــب جـــامعـــة
ن يف هذا اد املرحلتان الثانية والثالثة احملتملتهندوراس، واملعهد الدويل لإلعمار الريفي. وقد تشـــــــــهRikolto االســـــــــتوائية، و
 .بلًدا 20صل إىل يعدد البلدان املشمولة ل يف ااملشروع ارتفاعً 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضـــــمان الروابط بني حول  للســـــياســـــات موجزًاووضـــــع زمالء منظمة األغذية والزراعة  -6
خلطوط التوجيهية الطوعية للجنة او  يف ســــياق األمن الغذائي والقضــــاء على الفقر النطاق صــــغريةاســــتدامة مصــــايد األمساك 

 العام للجنة. اإللكرتوينة للجنة األمن الغذائي العاملي، وُنشر على املوقع بشأن النظم الغذائية والتغذي

وترد يف القســـم املتعلق ابالتصـــاالت والتواصـــل يف هذا التقرير تفاصـــيل إضـــافية عن أنشـــطة االتصـــاالت والتواصــل  -7
 اخلطوط التوجيهية الطوعية. حولاملنجزة، واجلارية واملقررة 

 ز األمن الغذائي والتغذيةالزراعة اإليكولوجية والُنهج املبتكرة األخرى للزراعة املستدامة والنظم الغذائية اليت تعز 

وزير ال، Yaya Olaitan Olaniran الســـــــــيد معايل إثر مفاوضـــــــــات مكثفة واجتماعات أصـــــــــدقاء املقّرر بقيادة -8
، صــــــــــــــــادقــت الــدورة الثــامنــة واألربعون للجنــة األمن الغــذائي العــاملي والزراعــةواملمثــل الــدائم لنيجري� لــدى منظمــة األغــذيــة 

 الُنهج املبتكرةو �ج الزراعة اإليكولوجية بشأن  التوصيات على مستوى السياساتعلى  2021يونيو/حزيران  4املنعقدة يف 
 الرمسية للغاتابحتمل عالمات جتارية التوجيهية عن هذه اخلطوط  وتُتاح نســــــــــخٌ . اليت تعّزز األمن الغذائي والتغذية األخرى
للجنة األمن الغذائي  اإللكرتوينعلى املوقع  لسياساتاخلاصة اب نتجاتملابالقسم املتعلق  يفملنظمة األغذية والزراعة  الست

 العاملي.

 املتابعة.أنشطة و  خطط وترد يف القسم املتعلق ابالتصال والتواصل يف هذا التقرير تفاصيل إضافية عن -9

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_FINAL_Condensed_web.pdf?45
http://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1403062/
http://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1403062/
http://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1413776/
http://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1413776/
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail/en/c/1434462/
http://www.fao.org/cfs/policy-products/ar/
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 يف سياق األمن الغذائي والتغذية رأةاملاملساواة بني اجلنسني ومتكني 

املســـــــاواة بني اجلنســـــــني اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــأن يتمثل اهلدف الرئيســـــــي يف مســـــــار العمل هذا إبعداد  -10
من  اوســـــــــتوفر هذه اخلطوط التوجيهية للبلدان األعضـــــــــاء وغريه. والتغذية الغذائييف ســـــــــياق األمن  فتياتالاملرأة و  ومتكني

 رأةابملســــــــاواة بني اجلنســــــــني وحقوق امل بشــــــــأن كيفية التقدم أصــــــــحاب املصــــــــلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي توجيهاتٍ 
 والفتيات ومتكني املرأة كجزء من جهودها الرامية إىل القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

اجلماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية وحيظى مســـــار العمل بدعم فريق عمل فين خمصـــــص يتألف من خرباء من  -11
، ومنظمة األغذية والزراعة، والصـندوق الدويل للتنمية الزراعية، وآلية القطاع األصـلية والشـعوب وآلية اجملتمع املدينالدولية، 

وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وبر�مج  ،)ســــفياليونألمم املتحدة للطفولة (منظمة او اخلاص، وشــــبكة التغذية لألمم املتحدة، 
 األغذية العاملي والبنك الدويل.

، صـــــادقت اللجنة 2021خالل الدورة الســـــابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي املنعقدة يف فرباير/شـــــباط و  -12
، Satu Lassilaالسيدة  سعادة ّمت إعدادها بدعم من فريق العمل الفين، بقيادة اليتاخلطوط التوجيهية  اختصاصاتعلى 

ل الدورة الخ هاإلقرار املمثلة الدائمة لفنلندا لدى الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، وطلبت تقدمي اخلطوط التوجيهية 
وّمتت مناقشــة االختصــاصــات واملصــادقة عليها إثر . 2022اخلمســني للجنة األمن الغذائي العاملي يف أكتوبر/تشــرين األول 

 .2020اجتماعني جملموعة العمل املفتوحة العضوية انعقدا يف مايو/أ�ر وديسمرب/كانون األول 

 للشــــــــــؤون اجلنســــــــــانية، أعّدت أمانة جلنة األمن الغذائي وبدعٍم من فريق العمل الفين وأحد كبري االســــــــــتشــــــــــاريني -13
 اجتماع خاللضـــعت اللمســـات األخرية عليها اليت وُ  املســـودة صـــفر للخطوط التوجيهية، Lassilaالعاملي، بقيادة الســـيدة 

 -ســـــــودة صـــــــفر هذهامل. وســـــــوف يتم النظر مبزيد من التفاصـــــــيل يف 2021 متوزفتوحة العضـــــــوية يف يوليو/املعمل الموعة جمل
خالل املشــــــــــــــاورات اإلقليمية اليت ســــــــــــــوف تُعقد بني ســــــــــــــبتمرب/أيلول  -املتمحورة حول اجملاالت الســــــــــــــياســــــــــــــاتية املقرتحة

 إلكرتونية تُعقد يف الفرتة ذاهتا.  ، وخالل مشاورة2021شرين الثاين تونوفمرب/

 :سّت مشاورات إقليميةوسوف تشكل املسودة صفر الوثيقة الرئيسية للمعلومات األساسية ابلنسبة إىل  -14

ســـــــــــبتمرب/أيلول  22-21املشـــــــــــاورة اإلقليمية للجنة األمن الغذائي العاملي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب،  )1(
2021 

 2021سبتمرب/أيلول  28-27املشاورة اإلقليمية للجنة األمن الغذائي العاملي ألورواب وآسيا الوسطى،  )2(

 2021أكتوبر/تشرين األول  22-21املشاورة اإلقليمية للجنة األمن الغذائي العاملي ألفريقيا،  )3(

أكتوبر/تشـــــرين األول  28-27املشـــــاورة اإلقليمية للجنة األمن الغذائي العاملي للشـــــرق األدىن ومشال أفريقيا،  )4(
2021 

 2021نوفمرب/تشرين الثاين  4-3املشاورة اإلقليمية للجنة األمن الغذائي العاملي آلسيا واحمليط اهلادئ،  )5(

 2021نوفمرب/تشرين الثاين  16-15ة األمن الغذائي العاملي ألمريكا الشمالية، املشاورة اإلقليمية للجن )6(
 

http://www.fao.org/3/ne637en/ne637en.pdf
http://www.fao.org/3/ne637en/ne637en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/gender/CFS_GEWE_Zero_Draft_final_AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/gender/CFS_GEWE_Zero_Draft_final_AR.pdf
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations
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وســــوف توّجه املدخالت الواردة خالل املشــــاورات إعداد املســــودة األوىل للخطوط التوجيهية يف �اية العام، كما  -15
 .2022ن األول اتلية قبل عرضها على اجللسة العامة العتمادها يف أكتوبر/تشري نسخةعلى التفاوض سيتّم 

ا جديًدا -16 هي  2021لتوجيه جمموعة العمل املفتوحة العضـــــوية للشـــــؤون اجلنســـــانية يف يوليو/متوز  وعّني املكتب رئيســـــً
، املمثلــة الــدائمــة املعينـّـة لفنلنــدا لــدى الوكــاالت اليت توجــد مقــارهــا يف رومــا، بعــد مغــادرة Tanja Grén الســــــــــــــيــدةســــــــــــــعــادة 

 .Lassila السيدة

البند اخلامس من جدول أعمال الدورة التاســـــــــعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي بشـــــــــأن بر�مج  يف إطارو  -17
جملموعة العمل املفتوحة العضـــــوية  حديثًام الرئيســـــة املعّينة ، ســـــوف تقدّ 2023-2020العمل املتعدد الســـــنوات للجنة للفرتة 

 فتياتالاملرأة و املســـاواة بني اجلنســـني ومتكني بشـــأن الطوعية  املعلومات عن عملية التحضـــري لوضـــع اخلطوط التوجيهية آخر
 ، مبا يف ذلك اخلطوات التالية يف العملية. يف سياق األمن الغذائي والتغذية

أكتوبر/تشـــــرين األول،  14أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي يف  عقدته"حدث خاص" إضـــــافًة إىل ذلك، وخالل  -18
ســـوف حتتفل جلســـة خمصـــصـــة ابلتعاون مع الصـــندوق الدويل للتنمية الزراعية ابليوم الدويل للنســـاء الريفيات، تلقي خالهلا 

 كلمًة رئيسية.   لألغذيةإحدى النساء الريفيات املنتجات 

 رصد فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي

فرباير/شــــــــباط حدث مواضــــــــيعي عاملي يف الدورة الســــــــابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي يف  -لف أ
 ةعن استخدام وتطبيق إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتد 2021

لفعاليات اب، تتعلق األوىل 2020أبريل/نيســان شــهر وأُغلقتا يف  2019عام يف صــدرت دعواتن لتقدمي املدخالت  -19
، فيما تتعلق ةإطار العمل بشـــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتداملنظمة ملناقشـــة اخلربات يف جمال اســـتخدام 

 االثنتنيالثانية ابخلربات وأفضــــــل املمارســــــات يف جمال تطبيق إطار العمل هذا. ّمث قامت األمانة بتجميع وحتليل املدخالت 
عاملي يف الدورة الســــابعة واألربعني للجنة الواضــــيعي املللحدث  بدعم من فريق العمل الفين حتضــــريًاســــني اليت وردت، واخلم

، اليت ةاســــــــــــتخدام وتطبيق إطار العمل بشــــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتد حولاألمن الغذائي العاملي 
، مــدير Ronald Hartman، وقــام الســـــــــــــــيــد قبــل انعقــاد احلــدث 1التقريروّمت تبــادل . 2021فرباير/شـــــــــــــــبــاط يف انعقــدت 

، Elisabeth Kvitashviliوقامت الســــيدة بتيســــري مناقشــــات اللجنة.  ،الشــــراكات يف الصــــندوق الدويل للتنمية الزراعية
وأتّلفت  ي.رئيس اليت شغلت يف السابق منصب مقّررة عملية تقارب سياسات اللجنة من أجل إطار العمل، بتقدمي عرضٍ 

، وممثلني رفيعي املســـــــــــتوى عن حكوميت كندا وكولومبيا، وبر�مج األغذية العاملياللجنة من مديري منظمة األغذية والزراعة 
. ويذكر تقرير اجللسة العامة للدورة السابعة واألربعني للجنة األمن والشعوب األصلية املديناجملتمع آلية  عن إضافًة إىل ممثل

د إطار العمل قيمة العمليات املتعددة أصـــحاب املصـــلحة للجنة مبا يلي: "  أن اللجنة أحاطت علًما 2العامليالغذائي  جيســـّ
 ".الالقادرة على متكني التعاون الفعّ 

                                                 
حتليل األمانة  -وتطبيقه عمل بشـــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظّل األزمات املمتدة البعنوان "رصـــد اســـتخدام إطار  CFS 2021/47/INF.17 الوثيقة  1

 Æ¢ابملعلومات حلدث املواضيعي العاملياملقدمة لتزويد اللمسامهات 
 ) على الرابط التايل:2021ميكن االطالع على تقرير الدورة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي (فرباير/شباط   2

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Report/NF097_47_REPORT_ar.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Report/NF097_47_REPORT_ar.pdf
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والشــــــــــــــعوب  منظمة األغذية والزراعة، وبر�مج األغذية العاملي، وآلية اجملتمع املدين تشــــــــــــــكيل فريق العمل الفين: -20
 قطاع اخلاصوآلية ال األصلية

التحضري للحدث يف اجللسة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي خالل الدورة التاسعة واألربعني للجنة  -ابء 
للجنة  التوصيات على مستوى السياساتجمموعتني من بشأن استخدام وتطبيق  2021يف أكتوبر/تشرين األول 

 بشأن املياه واملناخ
 

اامتــ -21  لتقــدمي جرى توجيــه دعوتني)، CFS 2017/44/11الوثيقــة مع قرارات جلنــة األمن الغــذائي العــاملي ( شـــــــــــــــيــً
ق األوىل ابلفعاليات على ، تتعلّ 2021املدخالت عرب مشـــــــــــــــاورات إلكرتونية من مارس/آذار إىل منتصـــــــــــــــف يونيو/حزيران 

. وقد واعتمادهانتجات الســـــــياســــــــاتية للجنة املســــــــتخدام والثانية ابخلربات يف جمال ا ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملي املســـــــتو�ت
قامت بتحليلها، كما ّمت إعداد ملّخص للحدث املنّظم خالل الدورة التاســعة واألربعني للجنة  مســامهةت األمانة ثالثني تلقّ 

 تقييم:من أجل األمن الغذائي العاملي 

ياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية امل جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابلسياسات بشأنتوصيات  )1(
 )؛2015(

 ).2012األمن الغذائي وتغّري املناخ ( جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابلسياسات بشأنتوصيات  )2(

 
لتعزيز  حدثني مع شــــــــــركاء آخرين وخالل الفرتة الفاصــــــــــلة بني الدورات، نّظمت أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي -22

تشـــــجيع تقدمي املســـــامهات لرصـــــد اســـــتخدامها وتطبيقها من جانب الو  التوصـــــيات على مســـــتوى الســـــياســـــاتمدى قبول 
 أصحاب املصلحة للجنة األمن الغذائي العاملي.

بشكل افرتاضي " جلنة األمن الغذائي العاملي: االبتكار واملياه واألمن الغذائي العامليُعقد حدث بعنوان " )1(
 يف إطار أسبوع الزراعة واألمن الغذائي يف أبو ظيب. 2020يف نوفمرب/تشرين الثاين 

للجنة األمن الغذائي العاملي بشـــــأن املياه  التوصـــــيات على مســـــتوى الســـــياســـــاتُعقد احلدث بعنوان " )2(
املنتدى  يف إطار، 2021" بشـــــــــــــــكل افرتاضـــــــــــــــي يف يناير/كانون الثاين وتغيري املناخ لتحّول النظم الغذائية

 العاملي لألغذية والزراعة بتنظيم من الوزارة االحتادية لألغذية والزراعة يف أملانيا.

 أدوات مجع البيا�ت وحتليلها لألمن الغذائي والتغذية

، نّظمت أمانة اللجنة 2023-2020مع بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة  شًياامت -23
أدوات مجع البيا�ت وحتليلها لألمن الغذائي خالل الفرتة الفاصـــــــــــلة بني الدورات إلعداد مســـــــــــار العمل بشـــــــــــأن  حداثً 

عام يف املتوقع صـــــــــــــدوره  ،التقرير ذات الصـــــــــــــلة لفريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــتوىولتوفري املدخالت من أجل إعداد  والتغذية
2022. 
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مشــارك ملناقشــة املواضــيع املهمة  300بني أكثر من  وضــمّ  2021يوليو/متوز  1ُعقد احلدث بشــكل افرتاضــي يف و  -24
واســـــتخدام ونشـــــر البيا�ت لرصـــــد التقدم احملرز على صـــــعيد اهلدف الثاين من  ،مجع، وحتليلحتســـــني عملية  تعزيزمن أجل 

 ولالرتقاء ابألمن الغذائي والتغذية. ،أهداف التنمية املستدامة

الذي ضـــــــــّم اجملموعة االســـــــــتشـــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية، وآلية  وجرى تنظيم احلدث بدعم فريق العمل الفين -25
األغذية والزراعة، ومؤســــــــســــــــة غايتس، وآلية القطاع اخلاص وبر�مج األغذية  ، ومنظمةاألصــــــــلية والشــــــــعوب اجملتمع املدين

ابعة له ســـامها على حنٍو �شـــط ي ووحدة التنســـيق التالرفيع املســـتوى للجنة األمن الغذائي العامل ءالعاملي. كما أن فريق اخلربا
 يف تنظيم هذا احلدث.

، بعد صــــــدور تقرير 2022عام يف الســــــياســــــات للجنة األمن الغذائي العاملي  بني تقاربالتنطلق عملية  وســــــوف -26
 فريق اخلرباء الرفيع املستوى، مع تشكيل جمموعة العمل املفتوحة العضوية واختيار مقّرر من بني أعضاء اللجنة.

 األمن الغذائي العاملي يف مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية مشاركة جلنة

، ســـــــــــــــاهم كّل من رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي، واألمانة، ورئيس اللجنة التوجيهية لفريق 2021خالل عام  -27
قمة األمم لة يف التحضــــــــري اخلرباء الرفيع املســــــــتوى للجنة، وآلية القطاع اخلاص والعديد من األعضــــــــاء اآلخرين بطرٍق خمتلف

املتحدة بشــــأن النظم الغذائية، ومؤمتر القمة الســــابق له، ومســــارات عمله اخلمســــة، وجمموعته العلمية، وجمموعة املناصــــرين 
 ستشارية بقيادة �ئب األمني العام لألمم املتحدة.االالتابعة له، و/أو اللجنة 

لوعي إزاء اللجنة وتعزيز بروزها، وإزاء فريق اخلرباء الرفيع ويف كّل من هذه احلاالت، متثل اهلدف برفع مســــــــــــــتوى ا -28
املســـتوى التابع هلا ومنتجاهتا املتصـــلة بتقارب الســـياســـات املاضـــية/احلاضـــرة/واملســـتقبلية، وتعزيز اســـتخدام منتجات اللجنة 

 الية املنظمة وبر�مج عملها.وغريه من أهداف التنمية املستدامة، مبا يّتفق مع رؤية/و  2واملنصة اخلاصة هبا لتحقيق اهلدف 

وســـــــــاعد رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي يف تيســـــــــري اتصـــــــــالني عرب الفيديو بني �ئب األمني العام وآلية اجملتمع  -29
ل قام خالهلما �ئب األمني العام بدعوة آلية اجملتمع املدين إىل املشـــــاركة يف مســـــارات العم ، وقدوالشـــــعوب األصـــــلية املدين

 لقمة.للمؤمتر السابق لعلى العملية املتبعة يف القمة خالل اجللسة اخلتامية  ، والتعليق الحًقاواحد ككيانٍ اخلمسة  

يف أحداث متنّوعة خالل فرتة ما  مسارات العمل اخلمسة، وقّدمت مداخالتإىل وانضّمت آلية القطاع اخلاص  -30
وم األول يوليو/متوز، أي يف الي 26من الغذائي العاملي يف قبل القمة، مبا يف ذلك خالل حدٍث مواٍز نّظمته أمانة جلنة األ

، ومعايل Gotabaya Rajapaksaكّل من فخامة رئيس ســـــري النكا الســـــيد   هلقمة، وقد حضـــــر من الفعاليات الســـــابقة ل
 ، من بني آخرين.Gabriel Mbairobeوزير الزراعة والتنمية الريفية يف كامريون، السيد 

من ســـــــــــــــبتمرب/أيلول،  23إلقاء كلمة خالل القمة املقرر انعقادها يف إىل لغذائي العاملي وُدعي رئيس جلنة األمن ا -31
تقارب اللرتويج للجنة األمن الغذائي العاملي، وفريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى التابع هلا ومنتجاهتا املتفاوض بشــــــــأ�ا يف أجل ا
التداعيات احملتملة على جلنة األمن الغذائي العاملي  يناقش األعضـــــاء واملشـــــاركونهبا. وســـــوف  واالرتقاءالســـــياســـــات، بني 

 .2021أكتوبر/تشرين األول  12يف واملنبثقة من نتائج القمة ومتابعتها 
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 بر�مج العمل املتعدد السنوات

جلنة األمن الغذائي العاملي عن تنفيذ بنية وعملية بر�مج العمل تقرير بمع األحكام الواردة يف امللحق ابء  شــــــــــًياامت -32
 ،اللجنة يف دورهتا اخلامســـــة واألربعني ماصـــــادقت عليه لتنيالو ، )CFS 2018/45/3 الوثيقة( املتعدد الســـــنوات اجلديدتني

املكتب، ابلتشــــاور مع الفريق االســــتشــــاري، التحديث الســــنوي لرب�مج العمل املتعدد الســــنوات للجنة األمن الغذائي  أعدّ 
 .رة السابعة واألربعني للجنة للنظر فيه واملصادقة عليهعلى الدو  وُعرض، 2023-2020العاملي للفرتة 

 املستوى للجنة األمن الغذائي العاملي الرفيعفريق اخلرباء 

، وبناًء على طلب خاص من رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي وإضــــــــــــــافًة إىل األهداف احملددة يف 2021عام يف  -33
املســائل اخلاصــة به بشــأن آاثر  ثيقةلو  ، وضــع فريق اخلرباء حتديثًا2023-2020للجنة للفرتة  الســنواتبر�مج العمل املتعدد 

على األمن الغذائي والتغذية، وواصــل مشــاركته يف األعمال التحضــريية للقمة بشــأن النظم الغذائية لعام  19-جائحة كوفيد
2021 . 

للجنة  الرقمية واالفرتاضـــــــــيةتصـــــــــال فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــتوى أدوات اال خدملوضـــــــــع العاملي، اســـــــــتإىل ا ونظرًا -34
، مما مسح لعقد االجتماعات ظروف حمســـــنة وأكثر فعالية من حيث الكلفة يف ظلّ التوجيهية وفريق املشـــــاريع املخصـــــصـــــة، 

 للجنة التوجيهية االستجابة بشكل إجيايب للطلبات اإلضافية من رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي.

 2020اخلرباء الرفيع املســـــــــــــــتوى للجنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي مجيع النتـــائج املتوقعـــة واملقّررة لعـــامي  فريقوحّقق  -35
 تشمل: 2021. وبعض اإلجنازات األهم يف عام 2021و

 ؛2021تنظيم اجتماعني للجنة التوجيهية، ُعقدا بصورة افرتاضية يف فرباير/شباط وأبريل/نيسان  )1(

تشــــجيع الشــــباب على املشــــاركة والعمل يف الزراعة والنظم  " بعنوان 16اء رقم إجناز وإطالق تقرير فريق اخلرب  )2(
حول "، مبا يف ذلك املشـــــــــاورة اإللكرتونية الغذائية"، وإعداد املســـــــــودة صـــــــــفر للتقرير للمشـــــــــاورة اإللكرتونية

، ووضــــــع املســــــودة صــــــفر للتقرير، وإعداد املســــــودة األوىل واســــــتعراضــــــها من األقران، وإعداد املســــــودة الثانية
 ؛2021يوليو/متوز  5على حنٍو افرتاضي يف  هاوإطالق ا، وتصميمهعليها اللمسات األخرية

، "أدوات مجع البيا�ت وحتليلها لألمن الغذائي والتغذية" بعنوان  17بدء العمل على تقرير فريق اخلرباء رقم  )3(
فريق املشــــــروع، أعضــــــاء املشــــــروع و مشــــــاورة إلكرتونية، واختيار قائد فريق إجراء مســــــودة النطاق و مع إعداد 

 ؛هوتنظيم اجتماعات افرتاضية ل

واألمن الغذائي والتغذية خالل  19-فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــتوى حول جائحة كوفيد قضـــــــــــــا�تقدمي وثيقة  )4(
املنتدى الســياســي الرفيع املســتوى  ضــمن 2021يوليو/متوز  14حدٍث جانيب للجنة األمن الغذائي العاملي يف 

 املتحدة؛ألمم ل

على األمن الغذائي  19-" آاثر جائحة كوفيدفريق اخلرباء الرفيع املستوى بعنوان  قضا�وثيقة لحتديث تقدمي  )5(
إىل  "اســــتجاابت فعالة على مســــتوى الســــياســــات من أجل التصــــدي للجوع وســــوء التغذية والتغذية: تطوير

 ؛2021وبر/تشرين األول الدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي يف أكت
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من جانب مكتب اللجنة، ابالســـتناد  2021عام يف والتجديد للجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســـتوى  )6(
 إىل اقرتاح مقّدم من جلنة االختيار الفنية املخصصة لوالية السنتني املقبلة.

 آلية القطاع اخلاص للجنة األمن الغذائي العاملي

مفــاوضــــــــــــــــات جلنــة األمن الغــذائي العــاملي، مبــا يف ذلــك يف مجيع  2021عــام يف ســــــــــــــــامهــت آليــة القطــاع اخلــاص  -36
بشأن  التوصيات على مستوى السياساتاملفاوضات املتصلة ابخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية، و 

ذلك، شـــــــــــــــاركت آلية القطاع اخلاص يف العديد من األحداث . وإضـــــــــــــــافًة إىل الزراعة اإليكولوجية والُنهج املبتكرة األخرى
ســـّهل مشـــاركة أصـــوات متنوعة من مجيع يالتنســـيق االفرتاضـــي اجلانبية للمســـاعدة يف رفع مكانة اللجنة ومنتجاهتا. وما زال 

  .أحناء العامل بشكل أكرب، مبا يف ذلك يف جمموعات العمل واألحداث اخلاصة للجنة األمن الغذائي العاملي

تنســــــــــيق الوفود واملدخالت، دعت آلية القطاع اخلاص إىل اعتماد منتجات اللجنة، مبا يف ذلك  إىلوابإلضــــــــــافة  -37
 من بينهاكما نظمت آلية القطاع اخلاص العديد من األحداث اخلاصــــــــــة   بشــــــــــأن النظم الغذائية.القادمة ســــــــــياق القمة  يف

 سلسلة من احلوارات الرفيعة املستوى حول املالية واالبتكار والشؤون اجلنسانية.

 آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية للجنة األمن الغذائي العاملي

، شـــــــــــــــاركت آلية اجملتمع املدين بكثافة يف 2021وخالل الفرتة املمتدة بني يناير/كانون الثاين وأغســـــــــــــــطس/آب  -38
. إضــــــافًة إىل ذلك، قّدمت الزراعة اإليكولوجية والُنهج املبتكرة األخرىو النظم الغذائية والتغذية، عمليات التفاوض بشــــــأن 

عملية التقارب بني لاملدين املســامهات لتقرير فريق اخلرباء الرفيع املســتوى عن الشــباب و  اجملتمعجمموعات العمل التابعة آللية 
 السياسات للجنة بشأن الشؤون اجلنسانية.

تمع املدين اللجنة خالل دورهتا العامة الســــــــــــــابعة واألربعني، وخالل اجتماعات مكتب اللجنة حّثت آلية اجملوقد  -39
، 19-وتعزيز االســـــتجاابت الســـــياســـــاتية ألزمة اجلوع املتفاقمة يف ظّل جائحة كوفيد لى تشـــــجيععواجملموعة االســـــتشـــــارية 

قة على مســــــتوى متعدد اجلهات  من منظور األمن الغذائي والتغذية.  19-جلائحة كوفيدوبلورة اســــــتجابة ســــــياســــــاتية منســــــّ
؛ 2020لفريق اخلرباء الرفيع املستوى الصادرة يف أكتوبر/تشرين األول  قضا�وميكن أن تبين هذه املبادرة على نتائج وثيقة ال

هتمام الواجب آلاثر جائحة الســـــــــــــــابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي إبيالء اال العامةوالقرار املّتخذ خالل الدورة 
ــــد ــــة لعــــام  19-كوفي ــــة األمن الغــــذائي والتغــــذي ــــة؛ والتقرير عن حــــال ، وقــــد تنظر يف 2021على األمن الغــــذائي والتغــــذي

على أن  19-احملّدثة لفريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى بشــــــأن جائحة كوفيد قضــــــا�االســــــتنتاجات اليت خلصــــــت إليها وثيقة ال
 واألربعني للجنة.  الدورة التاسعة علىتُعرض 

 االتصال والتواصل -اثنًيا 

 ملّخص الدورة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

. وُعقدت اجللســـة 2021فرباير/شـــباط  11 إىل 8 منعقدت جلنة األمن الغذائي العاملي دورهتا الســـابعة واألربعني  -40
حضــــر اجللســــة العامة واألحداث قد وشــــواغل الصــــحة العامة املرتبطة هبا. و  19-على حنٍو افرتاضــــي، يف ظل جائحة كوفيد
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من غري  7يف اللجنة؛ و أعضـــــاء 107ن من و نواب وزراء، ومندوب 5و وزيرًا 14مشـــــارك، مبا يف ذلك  4 500اجلانبية حوايل 
 ن عن:و أعضاء اللجنة وممثل

 لألمم املتحدة؛ اتبعة وكالة وهيئة 13 )1(

 3اجملتمع املدين؛ اتنظمن مم 130 )2(

 منظمات دولية للبحوث الزراعية؛ 8 )3(

 مؤسسات مالية دولية وإقليمية؛ 6 )4(

 ومؤسسات خريية خاصة؛ 4القطاع اخلاص من احتادات 84 )5(

 .مراقًبا 181و )6(

 ملّخص الدورة الثامنة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

ا ة واألربعون بصــــــورة افرتاضــــــيةُعقدت الدورة (اخلاصــــــة) الثامن -41 للمصــــــادقة على  2021يونيو/حزيران  4، يف أيضــــــً
على مستوى السياسات بشأن �ج الزراعة اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة من  العامليتوصيات جلنة األمن الغذائي 

 .ز األمن الغذائي والتغذيةزراعة ونظم غذائية مستدامة تعزّ  حتقيق أجل

، عرب Gotabaya Rajapaksaذلك فخامة رئيس سري النكا السيد مشارك، مبا يف  700وحضر الدورة حوايل  -42
من الدول غري األعضـــــــــــاء يف اللجنة،  5يف اللجنة؛ و عضـــــــــــًوا 102ن من و وزراء، ومندوب وزراء و�ئبا 4، وفيديويةرســـــــــــالة 

الوكـــاالت واهليئـــات التـــابعـــة لألمم املتحـــدة، ومنظمـــات اجملتمع املـــدين والقطـــاع اخلـــاص، ومنظمـــات التمويـــل وممثلون عن 
 وبصورة خاصة، حضر الدورة الثامنة واألربعني للجنة مندوبون ميثلون:والبحوث الدولية، واملؤسسات اخلريية واملراقبني، 

 تابعة لألمم املتحدة؛ال واهليئات من الوكاالت 10 )1(

 5من منظمات اجملتمع املدين؛ 70 )2(

 منظمتني دوليتني للبحوث الزراعية؛ )3(

 ؛واحدة مؤسسة مالية دولية )4(

 6ؤسسة خريية خاصة؛ممجعية يف القطاع اخلاص و  33 )5(

 مراقبني. 7 )6(

                                                 
 من منظمات اجملتمع املدين حتت مظّلة آلية اجملتمع املدين.  103يّسرت آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية مشاركة اجملتمع املدين. ويشمل هذا العدد   3
 ظلة آلية القطاع اخلاص.مجعية حتت م 48يشمل هذا العدد   4
 من منظمات اجملتمع املدين حتت مظّلة آلية اجملتمع املدين 68يّسرت آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية مشاركة اجملتمع املدين. ويشمل هذا العدد   5
 شركة حتت مظلة آلية القطاع اخلاص. 24يشمل هذا العدد   6
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 األحداث اجلانبية

للدورة  10و منها للدورة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 12( حداًث جانبًيا 22ّمت تنظيم ما جمموعه  -43
) من أجل إثراء واستكمال اجللسات العامة، وإعطاء شركاء اللجنة وأصحاب العامليالثامنة واألربعني للجنة األمن الغذائي 

 مصلحة آخرين فرصًة لتسليط الضوء على عملهم.

 اإلعالم واالتصال

متعددة، مبا يف ذلك دعم تنظيم واصـــــــــــــــلت األمانة توجيه عملية حتديد موقع اللجنة ومنتجاهتا من خالل قنوات  -44
 اإللكرتوين، مبا يف ذلك املوقع متعددة توسيع نطاق احملتوى والرسائل على قنواتٍ األحداث اجلانبية املفصلة؛ وإنتاح ونشر و 

ووســـــــــائل التواصـــــــــل االجتماعي؛ والعالمات التجارية املّتســـــــــقة ملنتجات وعمليات جلنة األمن الغذائي العاملي؛ والعمل مع 
 كاء وأصحاب املصلحة. وتشمل بعض اإلجنازات امللحوظة خالل فرتة اإلبالغ هذه ما يلي:الشر 

 للجنة األمن الغذائي العاملي اإللكرتوينجتديد املوقع  )1(

45-  l�u*« oK�Ô√w�Ë�J�ù« œ�b��*«  l�u*« `ÒHB� qN��« s�Ë ÆUNKL� e�eF�Ë WM�K�« l�u� 5�% q�√ s� WM�K�
 t�GOB� w�Ë�J�ù«…b�b'«   UG� lOL� ÕU�*«ËWLEM�  e�O�¢ �≈ tO� ‰u�u�« qN�_« s� t�√ UL� ¨W�«—e�«Ë W�c�_«

 qON��� rÒEM� u�Ë ¨WM�K�U� ’U)« ¢qLF�«�≈ ‰u�u�«  ∫…b�bF�« U�œ—«u�Ë UM�U��M�/http://www.fao.org/cfs/arÆ 

جلســـــة من جانب  32 515مرات يف  68 804 ، ّمتت ز�رته2021يف مارس/آذار  اإللكرتويناملوقع  ومنذ إطالق -46
ا 18 760  اإللكرتوينيف املائة من هؤالء املســتخدمني زائرين جدد، األمر الذي يعين أن املوقع  ثالثة وســتون. وكان شــخصــً

 جلنة األمن الغذائي العاملي. مطّلعني علىيستقطب العديد من األشخاص اجلدد الذين رمبا مل يكونوا 

 التواصل واملشاركة عرب تويرت )2(

يوليو/متوز  31و 2021يناير/كانون الثاين  1وبني UN_CFS Æ@عّززت األمانة املشـــــــــاركة على حســـــــــاب تويرت  -47
مشــاركة. ومقارنًة ابلفرتة ذاهتا  12 956مع  انطباًعا 699 210على هذا احلســاب، ووّلدت  اتتغريد 307، ُنشــرت 2021

يف املائة يف االنطباعات.  303بنســــــــــــبة  يف إمجايل التغريدات وز�دةً  املائةيف  432، هذا ميثل ز�دة بنســــــــــــبة 2020عام من 
يف املائة يف عدد املتابعني  12.8. وهذا ميثل ز�دة بنســــبة امتابعً  1 247، اكتســــب احلســــاب 2021وخالل هذه الفرتة عام 

 . 2021يوليو/متوز  31حىت  متابًعا 12 419، مبا يصل إىل جمموع 2021 يناير/كانون الثاين 1منذ 

 وسائل اإلعالم إشراك )3(

مع وســــائل اإلعالم والعمل معها، مبا يف ذلك من خالل بيا�ت صــــحفية حول  التواصــــلواصــــلت األمانة توجيه  -48
بشــأن الزراعة اإليكولوجية  التوصــيات على مســتوى الســياســاتو ، اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــأن النظم الغذائية والتغذية

عن رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي ورئيس  اصـــــــــــادرً  امشـــــــــــرتكً  اافتتاحيً  ًال مقا Devexت . كما نشـــــــــــر رة أخرىو�ج مبتك
يدعو مؤمتر قمة األمم املتحدة بشـــــأن النظم الغذائية إىل تعزيز ، اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى وعضـــــو آخر

  .الغذائي والتغذية لألمن أخرى علمية وسياساتية توى وجلنة األمن الغذائي العاملي مبا يوّلد منّصةً سفريق اخلرباء الرفيع امل

 األحداث املفصلة )4(

http://www.fao.org/cfs/ar/
http://www.fao.org/cfs/resources/detail/en/c/1378916/
http://www.fao.org/cfs/resources/detail/en/c/1403798/
http://www.fao.org/cfs/resources/detail/en/c/1403798/
https://www.devex.com/news/opinion-why-reinvent-the-wheel-on-food-security-and-nutrition-99929
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من  عدًداغذائي العاملي، إضـــــــــــــافة إىل الدورتني الســـــــــــــابعة واألربعني والثامنة واألربعني للجنة األمن النّظم الفريق،  -49
 موقع اللجنة وعملها. ومشلت هذه األحداث: حتديداألحداث العامة املفّصلة ملواصلة 

 الرفيع املستوىحدث جانيب لفريق اخلرباء  (أ)

يف نيويورك يف  2021خالل املنتدى الســــــــــــياســــــــــــي الرفيع املســــــــــــتوى لعام  حداًث جانبًيا افرتاضــــــــــــًيانّظمت األمانة  -50
من  2"التنسيق السياسايت العاملي للهدف  علىرّكز احلدث اجلانيب  ¨الدومينيكية اجلمهورية. وبرعاية 2021يوليو/متوز  14

ذلك  يفمبا  ،". وتتوفر تفاصــــــــــيل أخرى19-أهداف التنمية املســــــــــتدامة: جلنة األمن الغذائي العاملي وســــــــــط جائحة كوفيد
 .details/en/c-http://www.fao.org/cfs/events/events/1414401/تسجيل للحدث على املوقع: 

 قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائيةاجللسة خالل املؤمتر السابق ل (ب)

قمة األمم املتحدة بشــــأن النظم املؤمتر الســــابق لنّظمت جلنة األمن الغذائي العاملي جلســــة افرتاضــــية موازية خالل  -51
جلنة األمن الغذائي العاملي  -الغذائية بعنوان "التقارب املتعدد اجلهات بني الســـــــــــــــياســـــــــــــــات من أجل حتّول النظم الغذائية

واخلطوط التوجيهية بشــــأن النظم الغذائية والتغذية الصــــادرة عنها". ويتوفر تســــجيل للجلســــة، إضــــافًة إىل بيا�ت املتحدثني 
 .details/en/c/1417006-http://www.fao.org/cfs/events/events/ن املعلومات عن اجللسة على املوقع: ومزيد م

 حدث للشباب (ج)

يف حماولٍة إلشــراك الشــباب يف عمل لفريق اخلرباء الرفيع املســتوى، و  16يف إطار جهود التواصــل بشــأن التقرير رقم  -52
اجلنة األمن الغذ خالل حدث افرتاضــــــــــي نّظمه حتالف الشــــــــــباب للقضــــــــــاء على الفقر،  ائي العاملي، قّدمت األمانة عرضــــــــــً

حول الفرص املتاحة للشــــــــباب للمشــــــــاركة يف صــــــــنع الســــــــياســــــــات يف  I4Natureوالتحدي الزراعي املســــــــتقبلي، ومنظمة 
 .2021يوليو/متوز  15

 تية اجلديدة للجنة األمن الغذائي العاملياالرتويج للمنتجات السياس )5(

 .ية للجنة اليت ّمت إقرارها مؤخرًابُذلت جهود خمصصة يف جمال االتصال والتواصل للرتويج للمنتجات السياسات -53

 اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية -)أ(

 اإللكرتوينوالعالمات التجارية هلا وُنشرت على املوقع  اخلطوط التوجيهية الطوعيةُوضعت اللمسات األخرية على  -54
 للجنة ابللغات الستة ملنظمة األغذية والزراعة.

التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن ط قصري يسّلط الضوء على اخلطو  يوّمت إنتاج شريط فيديو  -55
للجنــة وعلى حســــــــــــــــاب يوتيوب وّمت تبــادلــه على نطــاق واســـــــــــــــع:  اإللكرتوينوُنشـــــــــــــــر على املوقع  النظم الغــذائيــة والتغــذيــة

https://youtu.be/nWJKfJkeHt8. 

للخطوط التوجيهية ابعتبارها بوابة إلكرتونية موّحدة جلميع التحديثات املتصـــــــــلة  منصـــــــــة رقمية اوأُنشـــــــــئت أيضـــــــــً  -56
اتعمل و https://www.fao.org/cfs/vgfsn Æابســـــــــتخدام اخلطوط التوجيهية، وتنفيذها واعتمادها:  على  املنظمة أيضـــــــــً

التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي اخلطوط الفنية ذات الصــــــلة عن اإلرشــــــادات منصــــــة رقمية مع مجيع وضــــــع 
 لربطها مبنصة جلنة األمن الغذائي العاملي. بشأن النظم الغذائية والتغذية

http://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1414401/
http://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1417006/
http://www.fao.org/cfs/policy-products/ar/
http://www.fao.org/cfs/policy-products/ar/
https://youtu.be/nWJKfJkeHt8
https://www.fao.org/cfs/vgfsn
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 التوصيات السياساتية بشأن الزراعة اإليكولوجية والنهج املبتكرة األخرى -(ب)

الســـــتة ملنظمة لغات لذات عالمات جتارية اب ُوضـــــعت نســـــخٌ ، التوصـــــيات على مســـــتوى الســـــياســـــاتلدى إقرار  -57
 لــــــــلــــــــجــــــــنــــــــة األمــــــــن الــــــــغــــــــذائــــــــي الــــــــعــــــــاملــــــــي: اإللــــــــكــــــــرتويناألغــــــــذيــــــــة والــــــــزراعــــــــة وُنشــــــــــــــــــــــرت عــــــــلــــــــى املــــــــوقــــــــع 

/products/ar-http://www.fao.org/cfs/policy. 

يف لتوصـــيات ل الرتويج على حنٍو أكربواجلهود اجلارية إلعداد اســـرتاتيجية لالتصـــال والتواصـــل ســـوف توّجه عملية  -58
 السياسات.جمال 

 النشرة الفصلية )6(

جلنة األمن الغذائي العاملي يف  تزّود أصـــــحاب املصـــــلحةواصـــــلت األمانة إنتاج وتوزيع أعداد فصـــــلية للنشـــــرة اليت  -59
 لغرضلعمل اجلاري حول التقارب بني الســياســات، فضــًال عن اعتماد املنتجات الســياســاتية للجنة عن ابتحديثات شــاملة 

: اإللـــــــكـــــــرتوينحتـــــــقـــــــيـــــــق األمـــــــن الـــــــغــــــــذائـــــــي والـــــــتـــــــغــــــــذيــــــــة. ومجـــــــيـــــــع أعــــــــداد الـــــــنشـــــــــــــــــــــرة مـــــــتــــــــاحــــــــة عـــــــلـــــــى املـــــــوقـــــــع 
/ces/newsletter/arhttp://www.fao.org/cfs/resour. 

 أنشطة التواصل اليت شارك فيها الرئيس

لز�دة الوعي  الســنةرئيس جلنة األمن الغذائي العاملي يف ســلســلة من األحداث الرفيعة املســتوى على مدار شــارك  -60
ء على اجلهود واثئقها السياساتية وتسليط الضو لرتويج للجنة األمن الغذائي العاملي ومنوذجها املتعدد أصحاب املصلحة ولب

 ومشلت األنشطة ما يلي: اليت تبذهلا للتصدي لتحد�ت األمن الغذائي والتغذية.

قمة األمم املتحدة بشــأن النظم الغذائية، من خالل مشــاركتها يف لاملشــاركة الناشــطة يف األعمال التحضــريية  )1(
 .نفسها يف القمةلقمة و السابق لؤمتر جلنتها االستشارية وجمموعة املناصرين التابعة هلا، واملشاركة يف امل

تقــدمي التقرير النهــائي للــدورة الســــــــــــــــابعــة واألربعني للجنــة األمن الغــذائي العــاملي إىل جملس منظمــة األغــذيــة  )2(
التدابري  اختاذأقّر اجمللس التقرير وطلب من املنظمة دعم عملية قد . و 2021أبريل/نيســـــــــــــــان  28والزراعة يف 

النظم الغذائية والتغذية من جانب أعضــائها، وحّث يهية الطوعية بشــأن للتشــجيع على تطبيق اخلطوط التوج
أمانة مؤمتر القمة وهياكل القمة األخرى على االســـــــــــــتفادة من هذه اخلطوط التوجيهية للجنة األمن الغذائي 

 .هلا وأي عملية متابعة 2021العاملي ابعتبارها مدخالت ال تُقّدر بثمن يف نقاشات قمة عام 

 يوّفر حتديًثا 2021يونيو/حزيران  9أمام اجمللس االقتصـــــــــــــــادي واالجتماعي لألمم املتحدة يف خطاب إلقاء  )3(
النظم الغذائية التوجيهية الطوعية بشـــــأن لعمل جلنة األمن الغذائي العاملي، وخباصـــــة اإلقرار األخري للخطوط 

 .بشأن الزراعة اإليكولوجية والنهج املبتكرة األخرى التوصيات على مستوى السياساتوالتغذية، و 

للدورتني الســــــادســــــة واألربعني والســــــابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي إىل  التقريرين النهائينيتقدمي  )4(
، مع التشديد على القدرة اجلامعة للجنة وطبيعتها 2021يونيو/حزيران  14مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف 

التوجيهية ملصــــــــادقة على اخلطوط اباملة، وإلقاء الضــــــــوء على إجنازاهتا. ورّحب املؤمتر يف تقريره النهائي الشــــــــ
النظم الغذائية والتغذية، وشّجع مجيع أصحاب املصلحة على استخدام الصكوك السياساتية الطوعية بشأن 

 .املتفق عليها للجنة

http://www.fao.org/cfs/policy-products/ar/
http://www.fao.org/cfs/resources/newsletter/ar/
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" تشـــــــــــــــجيع ســـــــــــــــتوى للجنة األمن الغذائي العاملي بعنوان ترؤس احلدث إلطالق تقرير فريق اخلرباء الرفيع امل )5(
 ."الشباب على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية

، اليت عقدت يف 2021املشــــــاركة كمتحدث يف اجللســــــة الرفيعة املســــــتوى لفريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى لعام  )6(
إىل جتاه الصـحيح للقضـاء على الفقر واجلوع، والتحّول االيوليو/متوز، حتت عنوان "كيف ميكننا السـري يف  7

 .؟"، وحدث جانيب بقيادة جلنة األمن الغذائي العاملياقتصادات شاملة ومستدامة

تيســـــــــــــــري حوار عــاملي حول دور األغــذيــة والزراعــة يف اإلطــار العــاملي للتنوّع البيولوجي تقوم منظمــة األغــذيــة  )7(
 .والزراعة بتيسريه

من الغذائي العاملي خالل احلدث االفرتاضي يف املنتدى العاملي لألغذية والزراعة حدث جانيب للجنة األ )8(
فيه جلنة متميزة من اخلرباء يف جمايل املياه  تناير/كانون الثاين، شاركيالذي استضافته أملانيا يف برلني يف 

 .واملناخ

الصــــلة للجنة األمن الغذائي العاملي خالل جلســــة حلقة عمل كورونيفا اليت نّظمتها أمانة  ذاتتقدمي العمل  )9(
 .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّري املناخ حول العالقة بني الزراعة واألمن الغذائي واملناخ

 .وأفريقيا والشرق األدىناملشاركة يف حوار املنظمة الرفيع املستوى حول األمناط الصحية الغذائية بني آسيا  )10(

 .التحّدث يف ندوة إلكرتونية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )11(

للثروة احليوانية املســـــــــــــــتدامة، حيث رّوج للعمل خالل االجتماع احلادي عشـــــــــــــــر للتحالف العاملي التحّدث  )12(
 السياسايت للجنة ذات الصلة بقطاع الثرورة احليوانية.

ة األمم املتحدة للتغذية حول دور األغذية املائية يف األمناط الغذائية شــــــــــــــبكب خاصــــــــــــــة لنقاشوثيقة لإطالق  )13(
 الصحية املستدامة.

التحّدث يف احلوارات الرفيعة املســــــتوى آللية القطاع اخلاص حول التمويل واالبتكارات والشــــــؤون اجلنســــــانية  )14(
 .اليت جرى تنظيمها ابعتبارها مسامهة يف قمة النظم الغذائية

والصني، وغريها من اجملموعات اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة من أجل  77الـ جمموعةعقد اجتماعات مع  )15(
 .إطالعها على آخر التطورات يف عمل اللجنة

ابلتعاون مع رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــتوى للجنة يدعو إىل  افتتاحيإصــــــــــــدار مقال  )16(
 .عين ابألمن الغذائي والتغذية للجنةتعزيز فريق اخلرباء الرفيع املستوى امل

وســـــــــــــــائل اإلعالم التايلندية حول عمل جلنة األمن  ربإجراء مقابلة مع رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي ع )17(
 الغذائي العاملي. 
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 التوعية بفريق اخلرباء الرفيع املستوى

فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى، بوصــــــــفه الواجهة البينية اليت تربط بني العلوم والســــــــياســــــــات يف جلنة األمن الغذائي  -61
مها  ، وهو يســـــــــــــاهم يف حتقيق هدفيه الرئيســـــــــــــيني2009عام يف العاملي، هو حجر الزاوية يف عملية اإلصـــــــــــــالح اليت جرت 

 .الشمولية وقاعدة األدلة

الرفيع املســــتوى هي حصــــيلة حوار متواصــــل بني اخلرباء املنخرطني يف عمل فريق اخلرباء الرفيع وتقارير فريق اخلرباء  -62
املســـتوى، كأعضـــاء يف اللجنة التوجيهية أو أعضـــاء يف فرق املشـــاريع أو خرباء اســـتعراض أقران، وهي تشـــّكل جســـرًا للخربة 

. ويشـــــــــمل احلوار، عدا عن فريق اخلرباء نفســـــــــه، املهنية واإلقليمية على امتداد جمموعة متنوعة من التخصـــــــــصـــــــــات العلمية
 واسعة من أصحاب املعرفة من خمتلف أحناء العامل من خالل مشاورات إلكرتونية ومؤمترات مفتوحة. جمموعةً 
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وجيري التنويه على نطاق واســــــع بتقارير فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى لكمية ونوعية املعلومات العلمية اليت حتتويها  -63
ولقدرهتا على أن حتلل وتعرض لغري املتخصــــــصــــــني قضــــــا� معقدة متعلقة ابألمن الغذائي والتغذية بطريقة واضــــــحة ومتوازنة 

 وشاملة.

املشـاريع لفريق اخلرباء الرفيع املسـتوى نتائج تقرير فريق اخلرباء الرفيع املسـتوى قدم أعضـاء اللجنة التوجيهية وفرق و  -64
 :مطبوًعاحداًث و  50يف أكثر من  القضا�وواثئق 

منتد�ت دولية، مبا يف ذلك املنتدى الســـــــياســـــــي الرفيع املســـــــتوى للمجلس االقتصـــــــادي واالجتماعي  10 )1(
 لألمم املتحدة؛

 ألقران؛واثئق علمية خضعت الستعراض ا 5و )2(
مقاالت افتتاحية، مبا يف ذلك التقرير املشــــــــــــرتك مع رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي واملبعوث اخلاص  5و )3(

 لألمم املتحدة ملنتدى األمم املتحدة املعين مبعايري االستدامة؛
 مقاالت صحفية؛ 4و )4(
 منتد�ت وطنية يف سويسرا واهلند والصني، وغريها؛ 7و )5(
 .ندوة ودورة تعليمية 18و )6(
 

وابلتوازي مع األدوات املوجودة ابلفعـــل (املوقع اإللكرتوين والقـــائمـــة الربيـــديـــة)، قـــامـــت أمـــانـــة فريق اخلرباء الرفيع  -65
وحساب خمصص على  LinkedIn، من خالل 2021املستوى بتجديد وجودها على وسائل التواصل االجتماعي يف عام 

Twitter ، وعّززت املشــــاركة. كما طّورت هوية مرئية جديدة لتقارير فريق اخلرباء ورفعت ابلتايل إىل حّد كبري عدد املتابعني
 الرفيع املستوى.
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 ع قرارات وتوصيات جلنة األمن الغذائي العامليتتبّ  -اثلثًا 

 القرارات التالية مقتبسة من التقرير النهائي للدورتني السابعة واألربعني والثامنة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. -66
حدث مواضيعي عاملي: إطار عمل جلنة األمن الغذائي  -اثلثًا 

 العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ّظل األزمات املمتدة
 

 أوصت اللجنة مبا يلي:
) بذل جهود إضافية لتعزيز تعميم إطار العمل واستخدامه وتطبيقه 1(

  سيما على الصعيد الوطين؛ على نطاق أوسع وبصورة منتظمة، ال
 
 
وتعزيز آليات شفافة ومفتوحة لتطبيق إطار العمل يف سياقات ) 2(

األزمات املمتدة بدعم من أعضاء اللجنة والوكاالت اليت توجد مقارها 
يف روما وغريها من الدوائر التابعة هلا، مع السعي إىل احلصول على 
التزام ودعم مشاهبني من وكاالت األمم املتحدة األخرى، من أجل 

 تنفيذ مشرتكة ومنسقة؛وضع خطط 
 
ووضع إطار ومصفوفة مبسطة للدعوة إىل تقدمي مسامهات ) 3(

منتظمة عن طريق تبادل اخلربات لتقييم استخدام إطار العمل من أجل 
 قياس التقدم احملرز يف حتقيق رؤية اللجنة؛

 
التقرير النهائي للدورة السابعة واألربعني للجنة األمن  -ح 13(الفقرة 

 الغذائي العاملي)
 
 
 

 
 
 
 
) على غرار مجيع الصكوك السياساتية للجنة األمن الغذائي العاملي، 1(

العامة جزء من اسرتاتيجية االتصال والتواصل هو فإن إطار العمل للجنة 
 ا.ترمي إىل تعزيز الوعي هبا واعتمادهاليت للجنة 

 
 العاملي) ّمت الرتويج بشكل �شط إلطار عمل جلنة األمن الغذائي 2(

 قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية.ل 5 رقم ضمن مسار العمل
 
 
 
 
) أفضت التدابري املتخذة يف إطار هذا النشاط، مبا يف ذلك الدعوات 3(

الدورة إىل تقدمي مدخالت، إىل تنظيم احلدث املواضيعي العاملي خالل 
 .الثامنة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

 

بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن  - رابًعا (ألف)
  حتديث القسم املتجدد - 2023-2020الغذائي العاملي للفرتة 

 
 اللجنة: إنَّ 
 

(و) طلبت من الرئيس واألمانة، متاشًيا مع اسرتاتيجيات تعبئة املوارد 
والتواصل لدى اللجنة، مواصلة اجلهود املبذولة من أجل توسيع قاعدة 

متويل اللجنة وتنويع مصادرها، مبا يف ذلك من خالل التواصل مع 
 أعضاء اللجنة واملؤسسات اخلاصة والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية.

 
النهائي للدورة السابعة واألربعني للجنة األمن التقرير  -14(الفقرة 

 الغذائي العاملي)
  
 
 

 
 
 
 
 

ى اللجنة، أجرى رئيس لد والتواصلاسرتاتيجية تعبئة املوارد (و) يف إطار 
من املناقشات الثنائية مع شركاء رئيسيني بشأن بر�مج العمل  االلجنة عددً 

املتعدد السنوات. وقد مشل التواصل حىت اآلن حماداثت مع كبار املسؤولني 
يف مؤسسة بيل وميلندا غايتس، وكندا، واالحتاد األورويب، وفنلندا، 
ارات وفرنسا، والياابن، وأملانيا، وإسبانيا، والسويد، والبنك الدويل، واإلم

التزمت فنلندا، وفرنسا، وإسبانيا وفرنسا العربية املتحدة. ونتيجًة لذلك، 
، حيث تعّهدت فرنسا بتقدمي موارد ملسار العمل املعين ابلشؤون اجلنسانية

بتقدمي األموال حلساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة للجنة  اوإسبانيا أيضً 
 األمن الغذائي العاملي. 
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التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي  اخلطوط -خامًسا 
بشأن النظم الغذائية والتغذية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي 

 العاملي
 

 اللجنة: إنَّ 
 

قررت إحالة هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية إىل األجهزة الرائسية (و) 
للمنظمة وبر�مج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

ملواصلة النظر فيها يف ما يتعلق بدعم استخدامها على املستوى 
من املادة  17القطري، متاشًيا مع طلبات البلدان وعمًال أبحكام الفقرة 

من املادة العاشرة من  1من الالئحة العامة للمنظمة والفقرة  33
من  22الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي وطبًقا للفقرة 

 وثيقة إصالح اللجنة؛
 
 
 
 

وقّررت أن تطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من خالل (ح) 
التوجيهية  اجمللس االقتصادي واالجتماعي، النظر يف هذه اخلطوط

الطوعية وضمان تعميمها على نطاق واسع على مجيع منظمات 
من  15ووكاالت األمم املتحدة املعنية، مبا يتماشى مع أحكام الفقرة 

من املادة العاشرة من  4من الالئحة العامة للمنظمة والفقرة  33املادة 
قة من وثي 21الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي والفقرة 

 إصالح اللجنة؛
 

(ط) اتفقت على إدراج اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم 
 الغذائية والتغذية يف اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 
 
 
 
 
 

اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي جرت مناقشة 
بشأن النظم الغذائية والتغذية خالل الدورة العادية األوىل للمجلس 

(هـ)  11التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي يف فرباير/شباط، ضمن البند 
 من جدول األعمال:

1221https://executiveboard.wfp.org/meeting/ 
 

من املؤمتر الثاين واألربعني ملنظمة األغذية والزراعة  اا أيضً وكانت جزءً 
من جدول األعمال، والدورة السادسة والستني  12(يونيو/حزيران): البند 

من جدول األعمال  12بعد املائة جمللس املنظمة (أبريل/نيسان): البند 
 جلنة األمن الغذائي العاملي) عناجلزءان ضمن التقارير العامة  ورد(و 
 
 

رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي هذا الطلب يف تقريره السنوي  م(ح) قدّ 
إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة. وقد ُأحيلت اخلطوط 
التوجيهية الطوعية بشأن األمن الغذائي والتغذية إىل رؤساء الوكاالت اليت 

 توجد مقارها يف روما مباشرًة بعد اعتمادها. 
 
 
 
 

(ط) ّمت إدراج اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن األمن الغذائي والتغذية يف 
 جزء جديد لإلطار االسرتاتيجي العاملي للجنة األمن الغذائي العاملي. 

اعتماد توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي على مستوى  -اثنًيا 
السياسات بشأن �ج الزراعة اإليكولوجية وغريها من النهج 

كرة من أجل زراعة ونظم غذائية مستدامة تعزز األمن الغذائي املبت
 والتغذية 

 
 اللجنة: إنّ 
 

إحالة هذه التوصيات على مستوى السياسات إىل األجهزة  قّررت(و) 
الرائسية للمنظمة وبر�مج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية 

مها على املستوى الزراعية ملواصلة النظر فيها يف ما يتعلق بدعم استخدا
من املادة  17القطري، متاشًيا مع طلبات البلدان وعمًال أبحكام الفقرة 

من املادة العاشرة من  1من الالئحة العامة للمنظمة والفقرة  33
من  22الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي وطبًقا للفقرة 

 وثيقة إصالح اللجنة؛

 
 
 
 
 
 
 

إحالتها إىل األجهزة الرائسية يف منظمة األغذية والزراعة ستجري  (و)
وبر�مج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف سياق 

  .2021الدورات املقبلة يف اخلريف والشتاء لعام 
 
 
 
 

https://executiveboard.wfp.org/meeting/1221


CFS 2021/49/Inf.16 18 

 
قّررت أن تطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من خالل  (ح)

اجمللس االقتصادي واالجتماعي، النظر يف احلرص على نشر هذه 
التوصيات على مستوى السياسات على نطاق واسع وتشجيع تنفيذها 

بني مجيع منظمات ووكاالت األمم املتحدة املعنية، مبا يتماشى مع 
 4من الالئحة العامة للمنظمة والفقرة  33من املادة  15أحكام الفقرة 

من املادة العاشرة من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي 
  ؛(الدورة الثامنة واألربعني للجنة) من وثيقة إصالح اللجنة 21والفقرة 

 
وتوافق على إدراج هذه التوصيات على مستوى السياسات يف (ط) 

 لألمن الغذائي والتغذية؛ اإلطار االسرتاتيجي العاملي
 
 

التقرير  -(الدورة اخلاصة الثامنة واألربعون للجنة املن الغذائي العاملي
 النهائي)

 
 .لرفع التقارير فرتة املقبلةال(ح) سوف يتم العمل على هذا البند يف سياق 

 
 
 
 
 
 
 

من  6-4إدراج التوصيات على مستوى السياسات يف اجلزء (ط) ّمت 
 اإلطار االسرتاتيجي العاملي للجنة األمن الغذائي العاملي.

 
 امليزانية وحشد املوارد - ارابعً 

وتبلغ  دوالرًا أمريكًيا. 1 749 717، بلغت النفقات اإلمجالية ألنشــــــــطة جلنة األمن الغذائي العاملي 2020يف عام  -67
 4 195 573ما يقدر حبدود  2021املتطلبات اإلمجالية لتمويل العناصــــــــــر الثالثة مليزانية جلنة األمن الغذائي العاملي يف عام 

 دوالرًا أمريكًيا تشمل:

دوالرًا أمريكيــًا ألمــانــة جلنــة األمن الغــذائي العــاملي واجللســــــــــــــــات العــامــة ومســــــــــــــــارات العمــل  3 162 435 )1(
 املواضيعي

 دوالرًا أمريكًيا لفريق اخلرباء الرفيع املستوى 522 296 )2(

 دوالرًا أمريكًيا آللية اجملتمع املدين والشعوب األصلية 510 842 )3(

 
 أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي

دوالر أمريكي، إىل جانب مســامهات إضــافية  2 025 000روما  يف رهاامقتوجد  يتوقع ملســامهات املنظمات اليت -68
 .2021النفقات املتوقعة لعام  أن تغطي جمتمعةً  فنلندا، وفرنسا، وإسبانيا والسويد للشؤون اجلنسانية، من

 للجنة األمن نيوّمت أتجيل الدورة الســــــــــابعة واألربع -2021ُرصــــــــــدت ميزانيات ثالث جلســــــــــات عامة لعام  وقد -69
، وُعقدت بصــــورة افرتاضــــية، وّمت 2021إىل فرباير/شــــباط  2020الغذائي العاملي بســــبب اجلائحة من أكتوبر/تشــــرين األول 

صادقت على التوصيات على مستوى السياسات قد و  2021تنظيم الدورة اخلاصة الثامنة واألربعني للجنة يف يونيو/حزيران 
ابشـــأن الزراعة اإليكولوجية والنهج املبتكرة األخرى (اليت انعق د الدورة العادية عن انعقا صـــورة افرتاضـــية)، فضـــًال ب دت أيضـــً

 .2021اخلمسني للجنة يف أكتوبر/تشرين األول 
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 متوقع 2021 فعلي 2020 التمويل
الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما (منظمة األغذية والزراعة وبر�مج 

من كل منها، ومن الصندوق  دوالر أمريكي 675 000األغذية العاملي 
 فعلي) – دوالر أمريكي 550 000الدويل للتنمية الزراعية 

(منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي والصندوق الدويل 
 متوقع) –من كل منها  دوالر أمريكي 675 000للتنمية الزراعية 

1 850 000 2 025 000 

932GCP/GLO/MUL/ -  فرنسا، وسويسرا، واإلمارات العربية
 املتحدة

297 417 168 374 

GCP/GLO/GER/964- 0 683 260 أملانيا 

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

GCP/GLO/MUL/493– 000 700 0 فرنسا، السويد 

 423 101 3 149 616 2 اإلمجايل التمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 متوقع 2021 فعلي 2020 النفقات
 000 700 1 110 193 1 املوظفون

 000 40 190 10 اليت يقوم هبا الرئيس واملوظفون  –أنشطة التوعية 

 000 480 675 105 اجللسات العامة واألحداث األخرى

 000 10 422 6 االتصال والتقارير

 000 20 213 16 مصروفات التشغيل العامة

 000 195 380 37 الرتمجة الفورية

 000 205 142 44 الرتمجة التحريرية/الطباعة

 000 50 518 1 السفر: اخلرباء واملتحدثون

 435 942 742 440 مسارات العمل

 000 200 525 48 متابعة احلراجة الزراعية –فريق اخلرباء الرفيع املستوى 

 0 562 384 النظم الغذائية والتغذية

 000 50 0 أصحاب احليازات الصغرية واملياه وتغري املناخ –الرصد واالستيعاب 

 0 89 احلضري والتحول الريفيالتوسع 

 435 692 565 7 املساواة بني اجلنسني

 435 162 3 717 749 1 اإلمجالية النفقات
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 فريق اخلرباء الرفيع املستوى

 متوقع 2021 فعلي 2020 التمويل

 098 476 481 539 االحتاد األورويب

 672 35 593 44 فرنسا*

 891 11 512 22 مو�كو*

 000 250  -                          سويسرا*

 660 773 586 606 اإلمجايل التمويل

 
حتويلهما إىل الدوالر األمريكي  جرىهذين التوّقعني ابليورو، و  أورداإلشارة إىل أن فريق اخلرباء الرفيع املستوى  جتدر[*] 

 دوالر أمريكي 1 =يورو 0.841 قدره مبعدل صرف
 

 متوقع 2021 فعلي 2020 النفقات

 000 15 000 15 املشاورات اإللكرتونية -1

 000 25 000 50 دعم فرق املشاريع -2

 000 70 000 5 طباعة التقارير -3

 000 110 000 100 ترمجة التقارير -4

إطالق التقارير، املشاركة يف جلنة األمن الغذائي والعاملي  -5
 وأنشطة التوعية

11 465 15 000 

  -                             -                       اجتماعات اللجنة التوجيهية -6

 000 5 000 5 ألمانة األخرى لتشغيل النفقات  -7

 000 80 941 99 موظفو األمانة من فئة اخلدمات العامة -8

 000 14 405 90 الدعم الرباجمي للموظفني الفنيني -9

 000 5  -                        مسؤول االتصال العلمي -10

 000 144 مسامهة عينية كبري املستشارين الفنيني  -11

 مسامهة عينية مسامهة عينية منسق فريق اخلرباء الرفيع املستوى -12

  -                                -                        تكاليف التقييم -13

 800 4  -                         التكاليفالعملية احملسنة السرتداد  -14

 496 34 681 37 تكاليف خدمة املشاريع -15

 296 522 492 414 اإلمجالية النفقات
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 املدين والشعوب األصلية اجملتمعآلية 

يف ما يتعلق آبلية اجملتمع املدين والشـــــــــعوب األصـــــــــلية، وردت مســـــــــامهات من فرنســـــــــا، واالحتاد األورويب، وإيطاليا،  -70
املتوقع أن تكون النفقات لكل من عامي امليزانية  ومنوسـويسـرا والعديد من منظمات اجملتمع املدين/املنظمات غري احلكومية. 

جائحة  يف ظلّ الســـــفر واســـــتخدام تقنية االجتماعات االفرتاضـــــية املفروضـــــة على قيود لإىل اأقل من امليزانية املخطط هلا، نظرًا 
يف املائة فقط من النفقات املقررة آللية اجملتمع املدين والشــعوب األصــلية يف  74. ومثال على ذلك، مت بلوغ نســبة 19-كوفيد

 .2020�اية عام 

ملدين والشـــــــعوب األصـــــــلية كانت قد أوردت ابليورو وجرى وجتدر اإلشـــــــارة إىل أن األرقام اخلاصـــــــة آبلية اجملتمع ا -71
وملزيد من املعلومات عن ميزانية آلية  دوالر أمريكي. 1يورو =  410.8 قدره حتويلها إىل الدوالر األمريكي مبعدل صــــــــــــــرف

 .cso4cfs@gmail.com الكتابة على العنوان:اجملتمع املدين والشعوب األصلية، يرجى 
 

 متوقع 2021 فعلي 2020 النفقات

املشاركة يف اجتماعات اجملموعة االستشارية للجنة األمن 
 الغذائي العاملي

53 988 41 077 

جمموعات العمل السياسايت التابعة آللية اجملتمع املدين 
والشعوب األصلية واملشاركة يف أنشطة اللجنة ما بني 

 الدورتني
105 918 117 112 

 786 29 617 30 دعم رصد وتنفيذ نواتج جلنة األمن الغذائي العاملي

جلنة التنسيق السنوية آللية اجملتمع املدين، واملنتدى 
 واملشاركة يف اجللسة العامة

15 968 119 775 

 755 165 699 165 األمانة

 512 9 919 8 املساءلة والرصد والتكاليف األخرى

 824 27 738 23 الرسوم اإلدارية

 842 510 848 404 اإلمجالية النفقات

 
 آلية القطاع اخلاص

 متوقع 2021 فعلي 2020 النفقات

 175 199 856 134 الكلفة األساسية لألمانة

 000 50 000 107 وضع السياسات

 219 51 704 2 األحداث وأنشطة التوعية

 000 245 000 84 القمة بشأن النظم الغذائية

 394 545 560 328 اإلمجالية النفقات

 
 robynne@emergingag.comالكتـــــابـــــة إىل: قطـــــاع اخلـــــاص، يُرجى الزيـــــد من املعلومـــــات حول ميزانيـــــة مل -72

 www.agrifood.netÆ :وز�رة املوقع

mailto:cso4cfs@gmail.com
mailto:robynne@emergingag.com
http://www.agrifood.net/
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