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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة اخلمسون

  من الغذائي والتغذية"األإحداث فارق يف "

 2022أكتوبر/تشرين األول  10-13

 2022التقرير املرحلي السنوي للجنة األمن الغذائي العاملي لعام 

 

التقرير املرحلي السنوي حملًة عامة عن األنشطة الرئيسية اليت نُفذت يف فرتة ما بني الدورتني يقّدم هذا  -1
وهو يشمل التقدم احملرز يف ما يتعلق ابلقرارات والتوصيات  .2202إىل سبتمرب/أيلول  2021أكتوبر/تشرين األول  من

، كما يقدم 2021الغذائي العاملي يف أكتوبر/تشرين األول الصادرة عن اجللسة العامة للدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن 
فريق اخلرباء الرفيع ومالية املستجدات املتعلقة مبسارات العمل، االتصال والتواصل وامليزانية وحشد املوارد، وكذلك أنشطة 

اخلاص وآلية اجملتمع املدين والشعوب املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي، وآلية القطاع 
 األصلية التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي.

األنشطة الرئيسية بعد الدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي وصولا  -أولا 
 انعقاد الدورة اخلمسني للجنة إىل

 النظم الغذائية والتغذية
ا حول الروابط القائمة بني التجارة الدولية حوارً منظمة التجارة العاملية  عقدت، 2021أكتوبر/تشرين األول  28يف  -2

، مع الرتكيز على دور اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة بشأن النظم الغذائية والتغذية. ومجع احلوار بني خرباء واألمن الغذائي
وفرق التفكري واملؤسسات ملناقشة من احلكومات، واملنظمات غري احلكومية، ومؤسسات األعمال، واألوساط األكادميية 

اخلرباء املشاركني  داعياهتا على مستوى السياسات. وكانت أمانة اللجنة من بنيالعالقة املعقدة القائمة بني األغذية والتجارة وت
 وأتثريها. اعتمادهااخلطوط التوجيهية وجهود األمانة لتعزيز بروزها و وتطّرقت إىل 

http://www.fao.org/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1446650/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1446650/
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حدٌث وزاري رفيع والتواصل اليت وضعتها أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، ُعقد  التنسيقطار اسرتاتيجية إيف و  -3
ديب  إكسبويف  "اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة بشأن النظم الغذائية والتغذيةحتّول النظم الغذائية جاٍر: " ستوى بعنوانامل

وكان للحدث الذي جرى ضمن أايم االبتكار الزراعي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.  2022فرباير/شباط  24يف 
 اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا وحكومة اإلمارات العربية املتحدة األهداف التالية:تنظيمه ابلتعاون مع مكتب املنظمة 

لجنة األمن الغذائي العاملي ودورها يف احلوكمة العاملية لألمن الغذائي، واخلطوط التوجيهية الطوعية ب زايدة الوعي (1)
 ة أخرى؛وأدوات سياساتية رئيسي الصادرة عنها بشأن النظم الغذائية والتغذية

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية استخدام  يف الدروس من التجارب املشرتكة واستخالص (2)
 وتطبيقها على املستوى القطري؛

على  عمل السياسايتبشأن النظم الغذائية والتغذية لتسريع وترية ال اخلطوط التوجيهية الطوعيةكيفية دعم مناقشة  و  (3)
 .2030ملسامهة يف حتّول النظم الغذائية وحتقيق خطة عام ة بغية اواحمللي ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملي املستوايت

التنمية، من خالل إلقاء الضوء على كيفية استخدام  يف شركاءالمواصلة حتفيز قيادة احلكومات اإلقليمية و و  (4)
 مارات العربية املتحدة هلذه اخلطوط التوجيهية الطوعية يف اسرتاتيجيتها الوطنية اخلاصة ابلتغذية. إلا

رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي، ووزير البيئة واألمن الغذائي يف اإلمارات العربية  جنحت الدورة يف اجلمع بنيقد و  -4
 اعتماد حولاخلربات واخلطط واألفكار  من أجل تشاطر غذيةيف جمال النظم الغذائية والت أخرى جهات فاعلةاملتحدة و 

  .ةواحمللي ةوالوطني ةاإلقليمي ايتها احملتمل على املستو ستخداماخلطوط التوجيهية الطوعية، وا

الدعم املايل لتعزيز استخدام اخلطوط  ملنظمةالذي أطلقته ا ءالتحالف من أجل الغذاوفّر ، 2022وخالل عام  -5
ومملكة بواتن واتيلند. وسوف تُعقد حلقات عمل متعددة  غذائية والتغذية يف الوبشأن النظم الللجنة التوجيهية الطوعية 

أصحاب املصلحة ومتعددة القطاعات لتحفيز وتوجيه حوار شامل بني مؤسسات وقطاعات خمتلفة ومجيع أصحاب املصلحة 
 شروعامل ذات الصلة الذين يضطلعون بدور يف االرتقاء بتحّول النظم الغذائية وخطة التغذية على املستوى الوطين. ويهدف

دعم استعراض السياسات وخطط العمل اخلاصة ابألغذية، والزراعة والتغذية القائمة، ووضع خرائط املنصات القائمة إىل 
لتنسيق تنفيذ النظم الغذائية والسياسات املتصلة ابلتغذية، وحتديد جمموعة من التوصيات املختارة يف اخلطوط التوجيهية 

 من أجل اختاذ إجراءات جديدة حمتملة وخطوات إضافية لتفعيلها.ات األولوية الطوعية ابعتبارها جماالت تركيز ذ

الُنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من الُنهج املبتكرة من أجل زراعة ونظم غذائية مستدامة لتعزيز األمن 
 الغذائي والتغذية

ضمن هنج الزراعة اإليكولوجية والنُهج املبتكرة األخرى إقرار التوصيات على مستوى السياسات حول  يف أعقاب -6
على حتديد الفرص املتاحة للشراكات واإلجراءات  هذه األخريةتعمل الدورة الثامنة والربعني للجنة،  اجللسة العامة خالل

مستوى خرين كجزء من تعزيز هذه التوصيات على آاملشرتكة، واألحداث و/أو املشاريع مع أصحاب مصلحة رئيسيني 
 السياسات، واعتمادها واستخدامها.

من املنظمات يف جمال تعزيز هذه التوصيات على مستوى السياسات، يربز  عددبذهلا يهذه اجلهود اليت بني  ومن -7
نشر وتنفيذ توصيات اللجنة  أن عتربيي لذا التحالف من أجل حتّول النظم الغذائية من خالل الزراعة اإليكولوجية

أحد أهدافه لتسريع حتّول النظم  يشّكل هنج الزراعة اإليكولوجية والُنهج املبتكرة األخرىمستوى السياسات حول  على
 الغذائية من خالل الزراعة اإليكولوجية لضمان حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع. 

https://www.fao.org/food-coalition/en#:~:text=The%20Food%20Coalition%20supports%20the,and%20policymakers%20across%20diverse%20sectors.
https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/pdf/Agroecology-coalition_EN-2022-05-10.pdf
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للغات الرمسية الست ملنظمة األغذية والتجارة، الصادرة ابسخ التوصيات على مستوى السياسات إىل نُ  وإضافةً  -8
عن هذه التوصيات على مستوى السياسات متاحٌة على القسم اخلاص ابملنتجات ا( )مرتمجة أيضً  وثيقة من صفحتنيفإن 

 للجنة األمن الغذائي العاملي. اإللكرتوينالسياساتية يف املوقع 

 يف سياق األمن الغذائي والتغذيةوالفتيات املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  إعداديف يتمثل اهلدف يف مسار العمل هذا  -9

حبيث  2023-2020للفرتة  للجنة عدد السنواتالعمل املتكجزء من برانمج ، والتغذية الغذائي والفتيات يف سياق األمن
ابملساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة  النهوضتوجيهاٍت بشأن كيفية  فيهامن أصحاب املصلحة  موغريه اللجنة توفر ألعضاء

 جهودها الرامية إىل القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. يف إطارومتكني املرأة  ،والفتيات
ىل االختصاصات إ إثر عملية متعددة أصحاب املصلحة وشاملة، ابالستنادوقد متّ إعداد مشروع اخلطوط التوجيهية  -10

. وتضّمنت هذه العملية العديد من اجتماعات جمموعة اخلرباء املفتوحة 2021اليت اتفق عليها االجتماع العام يف فرباير/شباط 
 .2021قليمية ومشاورة إلكرتونية عاملية بني سبتمرب/أيلول ونوفمرب/تشرين الثاين إالعضوية، وست مشاورات 

ثالث ومت التفاوض بشأنه خالل  2022لمفاوضات يف مارس/آذار املخصص ل وصدر مشروع اخلطوط التوجيهية -11
 التفاوضمشروع اخلطوط التوجيهية قيد  وال يزال. 2022بني مايو/أاير ويوليو/متوز  كل منها على أسبوع واحد  جلسات امتد

 األخرية.ىل اتفاق خالل جولتها املقررة إحيث مل تتوصل جمموعة اخلرباء املفتوحة العضوية 
مشاورات ثنائية مكثفة مع الوزراء، واملمثلني الدائمني والسفراء، وآليات اللجنة وغريهم قد أجرى رئيس اللجنة وكان  -12
ا موعة االستشارية واجملموعات املخصصة لتحديد أرضية مشرتكة، وسوف يقرتح السبيل قدمً اجملواملراقبني يف عضاء األمن 

 على اخلطوط التوجيهية وتفي ابلتزاماهتا. للجنة حبيث تضع اللمسات األخرية
 والغذائيةة ينظم الزراعاليف عملهم الشباب و  مشاركة

 وضعت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية ابلشباب للجنة األمن الغذائي العاملي، بقيادة سعادة السفري -13
Pio Wennubst   الغذائي العاملي بشأن سياسات تشجيع الشباب توصيات جلنة األمن )سويسرا( اللمسات األخرية على

، وقد نتجت عن جوالت مكثفة على املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي والتغذية
 . 2022يوليو/متوز  ومطلعوضات اليت جرت يف هناية مايو/أاير ااملف من
، 2021 يف يوليو/متوز املعين ابألمن الغذائي والتغذية إصدار تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى العملية مع انطلقتو  -14

 وجمموعات مشاركة انشطة من جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة املهتمني، مبا يف ذلك العديد من ممثلي منظمات أعقبتها
 . لسياساتالتوصيات على مستوى اخمتلفة من إعداد هذه  مراحل، يف الشباب

مناقشة مواضيعية حول تعريف الشباب ودور حقوق اإلنسان يف هتيئة بيئة مؤاتية للشباب،  املراحلهذه  تمشلو  -15
سخ التوصيات على مستوى السياسات. جملموعة العمل املفتوحة العضوية جرى خالهلما مناقشة مشاريع نُ  ماعانتبعها اجت

ا خمتلفة لتقدمي مدخالت خطية اسُتخدمت لتوفري الغذائي العاملي فرصً كذلك، ُمنح أصحاب املصلحة يف جلنة األمن 
 املعلومات عن إعداد نسخ خمتلفة من الوثيقة السياساتية.

https://www.fao.org/cfs/policy-products?321
https://www.fao.org/cfs/policy-products?321
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لدورة اخلمسني للجنة األمن ل اجللسة العامة على النسخة النهائية من التوصيات على مستوى السياساتوتُعرض  -16
 .ها رمسًياتصادق علينظر فيها و كي تالغذائي العاملي ل

 رصد فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي

عن استخدام  2202 أكتوبر/تشرين األولللجنة األمن الغذائي العاملي يف  اخلمسنيحدث مواضيعي عاملي يف الدورة 
 مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابلستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذيةوتطبيق 

تتعلق األوىل  - 2022وإغالقهما يف أبريل/نيسان  2021عقب صدور دعوتني لتقدمي املدخالت يف سبتمرب/أيلول  -17
ابالستثمارات املسؤولة مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة  يف جمال استخدام تجاربابلفعاليات املنظمة ملناقشة ال

قامت األمانة بتجميع  - هذه املبادئفيما تتعلق الثانية ابخلربات وأفضل املمارسات يف جمال تطبيق  ،الزراعة ونظم األغذية يف
  وثيقة ضمنمن أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي  من املدخالت الواردةوحتليل ستني 

(CFS 2022/50/Inf.21 )مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة استخدام وتطبيق رصد " بعنوان
 ". حتليل األمانة للمسامهات الواردة بشأن احلدث املواضيعي العاملي - يف الزراعة ونظم األغذية

بدعم من فريق مهام قبل انعقاد احلدث، وُوضعت اللمسات األخرية عليه للمدخالت  حتليل األمانة تشاطرومّت  -18
، ا للحدث املواضيعي العاملي يف الدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي العاملي حول مبادئ االستثمارات املسؤولةفين حتضريً 

اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية  يتألف من فريق املهام الفين كان  قبل انعقاد احلدث املواضيعي العاملي. تشاطرهومّت 
آلية اجملتمع املدين، ومنظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واملعهد الدويل للتنمية املستدامة، الدولية، و 

 وآلية القطاع اخلاص والبنك الدويل.

 مجع البياانت وحتليلها لألمن الغذائي والتغذية أدوات
صفر لكرتونية حول املسودة ابلوسائل اإل مشاوراتأجرى فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية  -19

مجع البياانت وحتليلها لألمن الغذائي  أدواتبعنوان " فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية لتقرير
 56ووردت  من خالل منتدى األمن الغذائي والتغذية. 2022فرباير/شباط و  2021ديسمرب/كانون األول  يف "والتغذية

 األوىل للتقرير. للمسودة اجملموع، وشّكلت مدخالتٍ  مسامهة يف

الفعالة حنو تعزيز عملية صنع القرارات وحتليلها لألمن الغذائي والتغذية:  بعنوان "أدوات مجع البياانت التقرير وأُطلق -20
الدورة  انعقاد، قبل 2022سبتمرب/أيلول  16يف  " يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعةوالشاملة واملسرتشدة ابألدلة

 يطبع بداية عملية التقارب بني السياسات.س األمر الذياخلمسني للجنة األمن الغذائي العاملي، 
، اليت حظيت بدعم مايل بداية عملية التقارب بني السياساتفريق مهام فين لدعم األمانة منذ وسيتّم إنشاء  -21
 أعضاء اللجنة واملشاركني. من

 العاملية الغذائيةألزمة لاستجابة جلنة األمن الغذائي العاملي 
كي جلنة األمن الغذائي العاملي منّصتها ل أاتحتالعاملية املتفاقمة،  الغذائيةألزمة لفيما يستمر العامل يف التصّدي  -22

 يستخدمها األعضاء وأصحاب مصلحة آخرون من أجل التداول حول ردود سياساتية مّتسقة.

https://www.fao.org/3/au866e/au866e.pdf
https://www.fao.org/3/au866e/au866e.pdf
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من ثالثة أقسام من اجتماعات مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي مؤلف هام ضمن شّق وُأجريت هذه املناقشات  -23
 واجملموعة االستشارية. 

لغذائي العاملي مع الرئيس السادس والسبعني ، تشاركت جلنة األمن ا2022يوليو/متوز  18يف إضافًة إىل ذلك،  -24
عقد حدٍث خاص رفيع املستوى لتحفيز االستجاابت السياساتية العاملية لألزمة الدعوة إىل للجمعية العامة لألمم املتحدة يف 

.  العام لألمم املتحدةجمموعة االستجابة لألزمات العاملية املعنية ابملواد الغذائية والطاقة والتمويل اليت أنشأها األمني منبدعم 
 .للجنة األمن الغذائي العاملي املوقع اإللكرتوين، على عنه لّخصممزيد من املعلومات عن احلدث، مبا يف ذلك يتاح و 

جمموعة االستجابة لألزمات العاملية املعنية ابملواد الغذائية والطاقة وُدعي رئيس اللجنة وأمينها إىل املشاركة يف  -25
 . العام لألمم املتحدةوالتمويل اليت أنشأها األمني

 2030اخنراط جلنة األمن الغذائي العاملي يف خطة التنمية املستدامة 
رئيس اللجنة املنبثق لكملّخص   الرفيع املستوىمدخالت جلنة األمن الغذائي العاملي يف املنتدى السياسي مّت إعداد  -26

 يف دور املقّرر.  اللجنةمع مكتب اللجنة واجملموعة االستشارية، بدعم من انئب  تشاوريةعن عملية 
ملموسة من جلنة األمن الغذائي العاملي حول  املسامهة توصياتٍ  هذه ىل الرسائل الرئيسية املختارة، توفّرإوإضافًة  -27

من أهداف التنمية املستدامة ضمن  17و 15، و14، و5، و4يف ما خيّص تنفيذ األهداف  طارئً ا اهتمامً تستدعي جماالت 
( مع النهوض ابلتنفيذ الكامل خلطة التنمية املستدامة 19-البناء على حنو أفضل بعد فريوس كوروان )كوفيد"املوضوع العام 

 ".2030 لعام
، شاركت جلنة األمن الغذائي العاملي يف تنظيم 2022وكذلك يف سياق املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  -28

احلدث اجلانيب بعنوان من دف اهلكان . و يوليو/متوز 15يف  حدث جانيب مع مركز تنسيق النظم الغذائية لألمم املتحدة
 ما يلي: "2030النظام الغذائي كعوامل مسّرعة خلطة عام  حتّولت"

 ؛2030إلقاء الضوء على دور حتّول النظم الغذائية لالرتقاء خبطة عام  (1)
 عرض مسارات العمل ومسائل الرتكيز الرئيسية لدى الدول األعضاء؛ (2)
فهم احتياجات الدول األعضاء، والفرص املتاحة هلا واحلواجز اليت تعرتضها يف تنفيذ االسرتاتيجيات اخلاصة  (3)

 بتحّول النظم الغذائية؛
 ربط املسارات الوطنية ابلنظام اإليكولوجي للدعم، مبا يف ذلك من جلنة األمن الغذائي العاملي؛ (4)
تعزيز حتّول النظم الغذائية إىل أطر قانونية وعمليات سياسية )مثاًل، مؤمترات األطراف التفاقية ريو، وجمموعة  (5)

 السبعة، وجمموعة العشرين وغريها(
 وكمة الشاملة واملساءلة على املستوايت كافة. التشديد على األمهية احلامسة للح (6)
 إقامة نظم يفجنح احلدث اجلانيب يف عرض خربات البلدان، وممثلي القطاع اخلاص واجملتمع املدين والشباب قد و  -29

 غذائية مستدامة وشاملة. 

https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2122/Documents/Special_Event_on_Food_Security_-_Summary_18_July_2022.pdf
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1539090/
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=3182&menu=3170
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الذي سوف  مليا للحدث اخلاص يف الدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي العاا متهيدً احلدث أيضً  هذا وقد شّكل -30
يوفّر منصًة جملموعة من اجلهات الوطنية الداعية إىل عقد حوارات لتبادل التجارب والدروس املستخلصة والتحدايت املرتبطة 

 مبسارات النظم الغذائية.

 املعين ابألمن الغذائي والتغذيةفريق اخلرباء الرفيع املستوى 
)الدورة التاسعة واألربعون للجنة األمن الغذائي العاملي(،  2021بعد انعقاد االجتماع العام يف أكتوبر/تشرين األول  -31

رئيس هلا مّت إنشاء اللجنة التوجيهية السادسة لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك تعيني 
 السادسة . وتتألف اللجنة التوجيهيةJennifer Clapp ةالربوفسور  هي لرئيسل، وانئب Bernard Lehmannالدكتور هو 
من اجملاالت ذات الصلة ابألمن الغذائي والتغذية ويتمتعون خبربة منوعة على املستوى العاملي يف جمموعة  مرموقًاا خبريً  15 من

 إقليمية متنوعة.

فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية بعض اإلجنازات الرئيسية. فقد  ، حقق2022ويف عام  -32
رات حنو تعزيز عملية صنع القراأدوات مجع البياانت وحتليلها لألمن الغذائي والتغذية: " عنوان:بأطلق تقريره السابع عشر 

 سبتمرب/أيلول. 16"، يف الفعالة والشاملة واملسرتشدة ابألدلة

"احلّد من أوجه عدم املساواة من أجل حتقيق األمن الغذائي  :وُأحرز تقدم كبري يف إعداد التقرير املقبل بعنوان -33
لكرتونية حول نطاق التقرير من ابلوسائل اإل. كما ُأجريت مشاورة 2023يُطلق يف يونيو/حزيران "، الذي سوف والتغذية

ا تشكيل مسامهة. ومت أيضً  38واستقطبت  2022خالل منصة منتدى األمن الغذائي والتغذية خالل شهر أبريل/نيسان 
من جامعة شفيلد، ويُعقد اجتماع حضوري للفريق  Bhavani Shankar فريق املشروع إلعداد التقرير، بقيادة الربوفسور

لكرتونية للمسودة صفر من التقرير يف ابلوسائل اإلسبتمرب/أيلول. ومن املقرر إجراء املشاورة  25 ىلإ 23يف لندن يف 
 .2022ديسمرب/كانون األول 

آاثر النزاع العسكري فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية مذكرة إحاطة بعنوان " أصدرو  -34
زية والفرنسية واإلسبانية، كوثيقة معلومات أساسية الجتماع اإلنكليللغات " ابأوكرانيا على األمن الغذائي والتغذية يف العامل يف

 . 2022أبريل/نيسان  28مكتب اللجنة واجملموعة االستشارية يف 
ملسائل احلرجة والناشئة واملستمرة املذكرة عن اوأعّد فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية " -35

من نوعها اليت توضع لعرضها على اللجنة، حبيث تسرتشد هبا عملية  "، وهي املذكرة الثالثةابلنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية
اإللكرتونية حول املسودة صفر من املذكرة من خالل ابلوسائل وضع برانمج العمل املتعدد السنوات املقبل. وُأجريت املشاورة 

سبتمرب/أيلول  30املذكرة يف  ، يف حني صدرت2022 ومايو/أاير منصة منتدى األمن الغذائي والتغذية من شهر أبريل/نيسان
2022 . 

 لجنة األمن الغذائي العامليالتابعة لآلية القطاع اخلاص 

القطاع اخلاص يف مجيع مفاوضات جلنة األمن الغذائي العاملي، مبا يف ذلك تلك ، سامهت آلية 2022يف عام  -36
املشاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية  بتوصيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن سياسات تشجيع الشباب علىاملتصلة 

خلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني ، وامن أجل األمن الغذائي والتغذية

https://www.fao.org/3/cc1865ar/cc1865ar.pdf
https://www.fao.org/3/cc1865ar/cc1865ar.pdf
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/The-impacts-on-global-food-security-and-nutrition-of-the-military-conflict-in-Ukraine/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/The-impacts-on-global-food-security-and-nutrition-of-the-military-conflict-in-Ukraine/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/The-impacts-on-global-food-security-and-nutrition-of-the-military-conflict-in-Ukraine/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/critical-emerging-and-enduring-issues-for-food-security-and-nutrition/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/critical-emerging-and-enduring-issues-for-food-security-and-nutrition/en


CFS 2022/50/Inf.18 7 

 

وأن يوفّر  وجيهيةعلى هذه اخلطوط الت أن ينتهي العمل. وأتمل اآللية ومتكني املرأة والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية
 التوجيهات الالزمة اليت طال انتظارها للمجتمع الدويل.

ويف حني مسح النسق االفرتاضي بضّم جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة، تتطّلع آلية القطاع اخلاص إىل إعادة  -37
جتماعات احلضورية، مزيد من االعقد العالقات وجتديدها وإحيائها بواسطة املنصة املتعددة أصحاب املصلحة من خالل 

 ا ابلدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي العاملي. بدءً 
وإضافًة إىل ذلك، أقامت آلية القطاع اخلاص األحداث االفرتاضية اخلاصة التالية واملتوائمة مع مسارات عمل  -38

 اللجنة:

الرجال والنساء ومتكني مائدة مستديرة حول النوع االجتماعي: مؤسسات األعمال اليت تسرّع املساواة بني  )أ(
 النساء والفتيات يف النظم الغذائية

 .2022حوارات إقليمية للشباب، بلغت ذروهتا يف عقد احلوار العاملي األول للشباب يف مايو/أاير  ثالثة )ب(
الية للدورة اخلمسني للجنة األمن الغذائي تا شراكة حول األحداث اجلانبية الوأقامت آلية القطاع اخلاص أيضً  -39

 العاملي، مبا يف ذلك:

: دور املزارعني يف تقدمي خدمات النظم اإليكولوجية الزراعية وحتقيق األمن الغذائي والتغذوي 3احلدث اجلانيب  )أ(
 بصورة متزامنة 

على اجلوع: ما الذي تفعله احلكومات والقطاع اخلاص يف وجه أزمة التام : القضاء 4احلدث اجلانيب  )ب(
 األبعاد؟ متعددة

 واحلق يف الغذاء نسني: التداخل بني القطاعات واملساواة بني اجل10احلدث اجلانيب  )ج(
 : األعمال اخلريية يف أوقات األزمات: هنٌج جديد مع جلنة األمن الغذائي العاملي30احلدث اجلانيب  )د(

املدخالت، لطاملا دعت آلية القطاع اخلاص إىل اعتماد منتجات جلنة تقدمي و  عملية التفويضإىل تنسيق  ابإلضافة -40
األمن الغذائي العاملي، مبا يف ذلك يف سياق املنتدى السياسي الرفيع املستوى واألحداث اخلاصة مع وكاالت األمم املتحدة، 

 مبا يف ذلك منظمة التجارة العاملية. 

 للجنة األمن الغذائي العامليالتابعة  اجملتمع املدين والشعوب األصليةآلية 

 مل ترد أي مدخالت. -41

 التصال والتواصل -ااثنيا 

 ملّخص الدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

. 2021أكتوبر/تشرين األول  14إىل  11ُعقدت الدورة التاسعة واألربعون للجنة األمن الغذائي العاملي من  -42
تقرير حالة األمن وغري عضو، رّكز االجتماع العام على  ادولة عضوً  131مسّجل، و مشارك 300 1حضرها أكثر من  وإذ

 اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية، واعتماد ،2021الغذائي والتغذية لعام 
عمل اللجنة املتعدد  برانمجالغذائي العاملي، و  وتداعيات مؤمتر قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية على جلنة األمن
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خاص  كما ختّلل االجتماع العام حدثٌ ، من بني بنود أخرى.  ومسارات العمل واألولوايت األخرى اخلاصة ابللجنة السنوات
 من تنظيم أمانة اللجنة بشأن أوجه التآزر والفرص املتاحة بني جلنة األمن الغذائي العاملي واتفاقيات ريو الثالثة.

ويرد تقرير الدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ومجيع الواثئق ذات الصلة مبا يف ذلك اخلطاابت،  -43
 هذا امللخص لالجتماع العام. أُنظر إىل للدورة التاسعة واألربعني للجنة الصفحة اإللكرتونيةوالعروض والبياانت الوطنية على 

للمعهد الدويل للتنمية املستدامة لالّطالع على النتائج الرئيسية  "Earth Negotiations Bulletin"الذي وضعته نشرة 
 اليت خلص إليها االجتماع العام. 

، سفري  Gabriel Ferreroالسيدسعادة : مّت انتخاب الرئيس املنتخب اجلديد للجنة األمن الغذائي العاملي -44
 (. 2023-2021العاملي يف وزارة اخلارجية يف إسبانيا واالحتاد األورويب والتعاون كرئيس جديد للجنة ) متجّول، األمن الغذائي

مّت التأكيد على البلدان  :(3202-2021)ن الغذائي العاملي ن يف مكتب جلنة األمو األعضاء اجلدد واملناوب -45
، وإكوادور واألرجنتني، وأسرتاليا،، الحتاد الروسياجدد ومناوبني يف مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي: التالية كأعضاء 

 ،ومجهورية مصر العربية ،الدومينيكية وجنوب أفريقيا، واجلمهورية واجلزائر،وبنغالديش، والربازيل،  وأنغوال، وأملانيا، وإندونيسيا،
 .واهلند وهولندا،، ونيوزيلنداوموريتانيا،  ،والوالايت املتحدة األمريكيةوكينيا،  والكويت، وكندا،والصني،  وسويسرا، ،وزامبيا

هبدف إثراء واستكمال االجتماع  :ربعني للجنة األمن الغذائي العامليواأل األحداث اجلانبية يف الدورة التاسعة -46
إللقاء  العام للدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي، منحت اللجنة شركاءها وأصحاب املصلحة لديها فرصةً 

مواضيع متنوعة ترتاوح بني البياانت املقدمة ا على مدى أربعة أايم حول ا افرتاضيً  جانبيً حداثً  16الضوء على عملهم يف 
 لكرتونيةالصفحة اإلالتسجيالت وامللّخصات اخلاصة بكل حدث جانيب على وتتاح راضي والتمويل. ألللشباب وحقوق ا

 .للدورة التاسعة واألربعني للجنة

 2022لعام جلنة األمن الغذائي العاملي يف املنتدى العاملي لألغذية والزراعة 
 والذي 2022جلنة األمن الغذائي العاملي وعملها مكانًة ابرزة يف املنتدى العاملي لألغذية والزراعة لعام أت تبوّ  -47

يناير/كانون الثاين،  28إىل  24 يف ، الوزير االحتادي لألغذية والزراعة يف أملانيا،Cem Özdemirاستضافه معايل السيد 
 إطار موضوع "االستخدام املستدام لألراضي: األمن الغذائي يبدأ ابلرتبة".  يف

، بناء على ذلكوُدعيت جلنة األمن الغذائي العاملي إىل تنظيم أحد اجتماعي اخلرباء الرفيعي املستوى يف املنتدى. و  -48
ئية مستدامة"، مع الرتكيز على غذانظم حول "احلوكمة الرشيدة لألراضي لللخرباء رفيع املستوى  االلجنة اجتماعً  عقدت

للجنة  التوجيهية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطيناخلطوط 
األمن الغذائي العاملي. وإضافًة إىل ذلك، حتّدث رئيس اللجنة خالل مؤمتر وزراء الزراعة يف برلني وخالل املؤمتر الصحفي 

شّجع على استخدام منصة جلنة  2022كما أن البيان اخلتامي للمنتدى العاملي لألغذية والزراعة لعام اختتام املنتدى.   يف
 األمن الغذائي العاملي ومنتجاهتا الرئيسية، مع إلقاء الضوء على أمهيتها ابلنسبة إىل احلوكمة العاملية لألمن الغذائي والتغذية. 

للجنة األمن الغذائي العاملي تعرض البياانت،  اإللكرتوينخمصصة على املوقع  إلكرتونيةوقد أُنشئت صفحة  -49
 واملالحظات واخلطاابت اخلاصة برئيس اللجنة. 

https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/en/
https://enb.iisd.org/Committee-World-Food-Security-CFS49/summary
https://enb.iisd.org/Committee-World-Food-Security-CFS49/summary
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2122/Chair/CFS_Chairperson_2021-23_Ferrero_211020.pdf
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/side-events
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 LinkedIn تطبيق

على  LinkedInهبدف مواصلة توجيه االتصال والعمل مع أصحاب املصلحة، صفحة أطلقت أمانة اللجنة،  -50
 نطاق املنظمة مع حتديثات منتظمة بشأن عمل اللجنة.

 سلسلة أشرطة الفيديو

من أشرطة الفيديو القصرية والقائمة ا للمرة األوىل سلسلًة عرضت أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي األول أيضً  -51
اللجنة ومنصتها ومنتجاهتا ، واليت ترّكز على عمل ، مع قادة الفكر والشركاءCFSConversations# - املقابالت على

 السياساتية واستخدامها.
التوجيهية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك اخلطوط الحتفال ابلذكرى العاشرة لصدور 

 للجنة األمن الغذائي العاملي والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين
مايو/أاير  27تشاركت جلنة األمن الغذائي العاملي مع منظمة األغذية والزراعة يف تنظيم حدث رفيع املستوى يف  -52

لتقييم الدروس املستخلصة خالل السنوات العشرة املاضية؛ وتذكري صانعي السياسات وأصحاب املصلحة  2022
تأكيد على االلتزامات السياسية والسياساتية واملالية لتسريع ابإلمكاانت اليت تنطوي عليها هذه اخلطوط التوجيهية؛ وإعادة ال

 الصفحة اإللكرتونيةا بتسجيل احلدث، متاحة على إضافية، مبا يف ذلك رابطً  تنفيذ اخلطوط التوجيهية. كما أن معلوماتٍ 
 . لغذائي العامليللجنة األمن ا

التوجيهية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق غالف جديد للخطوط  -53
، قامت جلنة األمن لصدور اخلطوط التوجيهية : يف إطار الذكرى العاشرةللجنة األمن الغذائي العاملي األمن الغذائي الوطين

 .غالفها اخلارجيالغذائي العاملي ومنظمة األغذية والزراعة بتحديث 

 ها الرئيسفي شاركأنشطة التواصل اليت 

زايدة السنة من أجل رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي يف سلسلة من األحداث الرفيعة املستوى على مدار  شارك -54
األمن الغذائي العاملي ومنوذجها املتعدد أصحاب املصلحة ولرتويج واثئقها السياساتية، وتسليط الضوء على لجنة بالوعي 

  اجلهود اليت تبذهلا للتصدي لتحدايت األمن الغذائي والتغذية.

جية عدة تعهدات اسرتاتي ،2021أكتوبر/تشرين األول  14منذ انتخابه يف  اختذ رئيس جلنة األمن الغذائي العامليو  -55
اللجنة وبنموذجها املتعدد أجل االرتقاء مبعارف عامة وثنائية وخاصة مع شركاء وأصحاب مصلحة حامسي األمهية للجنة من 

قسم خاص ابخلطاابت جنة على وخطاابت رئيس اللأصحاب املصلحة ومنتجاهتا السياساتية. وتُنشر مجيع البياانت العامة 
 .للجنة أُنشئ حديثًا على املوقع اإللكرتوين

 املعين ابألمن الغذائي والتغذية فريق اخلرباء الرفيع املستوى هفي شاركاصل الذي التو 

واجهة التفاعل بني العلوم والسياسات اره بابعت ،املعين ابألمن الغذائي والتغذية يشكل فريق اخلرباء الرفيع املستوى -56
ويساهم يف هدفيها الرئيسيني، ومها الدمج واالستناد  2009يف جلنة األمن الغذائي العاملي، حجر الزاوية يف إصالح عام 

 األدلة. إىل

https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1506078/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1506078/
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/cfs/resources/speeches/en/
https://www.fao.org/cfs/resources/speeches/en/
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املعين ابألمن الغذائي والتغذية يف سلسلة  فريق اخلرباء الرفيع املستوىاللجنة التوجيهية ل ءشارك أعضاو  -57
ا أعضاء اللجنة التوجيهية العديد لوعي مبنتجات هذا الفريق. ونشر أيضً ااالجتماعات واألحداث طيلة السنة لزايدة  من
القضااي  يل إىل تقارير وواثئقمقاالت الرأي واملقاالت العلمية اليت وضعها أعضاء فريق اخلرباء، واليت تبين على و/أو حت من

جلمع معظم األخبار يف اإلعالم عن اللجنة  قسم خاص على املوقع اإللكرتويناخلاصة ابلفريق وهي مجيعها منشورة يف 
 .واملقابالت

املعين ابألمن الغذائي والتغذية  اخلرباء الرفيع املستوىفريق اللجنة التوجيهية لشرت الروابط بتعهدات كذلك، نُ  -58
أن يضيف يف ا(. ويؤمل ا إلكرتونيً )النسخة اإلنكليزية متاحة حاليً  تصميمه للفريق املوقع اإللكرتوين الذي أعيدواألمانة على 

املعين ابألمن الغذائي والتغذية، وأن يعّزز عالمته التجارية  فريق اخلرباء الرفيع املستوىوثوقية إىل احملّسن امل اإللكرتوينهذا املوقع 
 زايدة حضوره يف وسائل التواصل االجتماعي وعلى املنصات الرقمية.العمل يف الوقت عينه على ورسائله مع 

 امليزانية وحشد املوارد - ااثلثا 
 وال .2021يف عام  دوالرًا أمريكًيا 2 315 742جلنة األمن الغذائي العاملي  أمانة النفقات اإلمجالية ألنشطة بلغت -59

املعين ابألمن الغذائي والتغذية أو آلية اجملتمع املدين والشعوب  فريق اخلرباء الرفيع املستوىاألرقام املتصلة بتمويل  هذا يشمل
 . 2022يف عام  677 015 3األصلية. وتبلغ األرقام املتوقعة لنفقات أمانة اللجنة 

 ا( إىلا أمريكيً دوالرً  000 250 2املسامهات املرتقبة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ) تكون ومن املتوقع أن -60
 .  2022النفقات املقررة للسنة التقوميية  جانب مسامهات من خارج امليزانية كافية فقط لتغطية

 ديسمرب/كانون األول( 31)حىت  2021ملي لعام حتديث مليزانية جلنة األمن الغذائي العا
 الدخل 2021املتوقع لعام  2021الفعلي لعام   2022املتوقع لعام 

 )ابلدولر األمريكي( ابلدولر األمريكي(  )ابلدولر األمريكي(

 الربانمج العادي:    

 منظمة األغذية والزراعة - 675 000 675 000  675 000

 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية - 1 175 000 600 000  9001 000
 األغذية العاملي برانمج - 675 000 675 000  675 000
 جمموع الربانمج العادي 2 525 000 1 950 000  2 250 000

 حساابت األمانة:    

 (*2022-2019االحتاد األورويب ) 208 049 -  3492 890

 (2023-2019) 932املتعدد األطراف     

 فرنسا 65 088 77 283  17 813

 إسبانيا 103 286 103 286  100 000

 يؤكد الحًقا -غريها    

 جمموعة العمل املفتوحة العضوية 493املتعدد األطراف     ممول ابلكامل
)2020-2023( 

 السويد 234 769 234 769  -
 إسبانيا 206 573 206 573  -
 فنلندا 238 949 229 358  -
 فرنسا 95 579 97 561  -

 MTF/GLO/1038/BGM 2022)-(2023بياانت صندوق  - -  174 480

 جمموع حساابت األمانة 1 152 293 948 830  642 183

https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/in-the-media/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/in-the-media/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en
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 اإلمجايل الدخل 3 677 293 2 898 830  2 892 183

 2022املتوقعة لعام 
 )ابلدولر األمريكي(

 2021الفعلية لعام  
 )ابلدولر األمريكي(

 2021املتوقعة لعام 
 النفقات )ابلدولر األمريكي(

 املوظفون 1 700 000 1 255 640  1 300 000

 الرئيس واملوظفون -التواصل 40 000 6 470  1003 000

CFS 50 + HLPF  CFS 47-48-49 & HLPF )االجتماع العام )وأحداث أخرى 

 التواصل ورفع التقارير 10 000 17 462  20 000

 النفقات التشغيلية العامة 20 000 58 304  35 000

 الرتمجة الفورية 195 000 242 080  2004 000

 الرتمجة التحريرية/الطباعة 205 000 280 264  150 000

 السفر: اخلرباء واملتحدثون 50  000 0  50 000

 جمموع الجتماع العام واألحداث 480 000 598 110  455 000

 مسارات العمل:    

 متابعة-الزراعة اإليكولوجية 200 000 232 102  75 000

 -اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية 0 76 003  20 000
 متابعة

 الشباب - برانمج العمل املتعدد السنوات 0 13 814  150 000

 البياانت - برانمج العمل املتعدد السنوات 0 0  173 410

 املساواة بني اجلنسني - برانمج العمل املتعدد السنوات 700 000 133 603  642 267

 أهداف التنمية املستدامة/فريق اخلرباء الرفيع املستوى 0 0  50 000

 الرصد والتقييم 40 000 0  40 000

: الذكرى العاشرة لصدور اخلطوط التوجيهية 2022- 10 000 0  10 000
 الطوعية

 جمموع مسارات العمل 950 000 455 522  1 160 667

 جمموع النفقات 3 170 000 2 315 742  3 015 677

494 123-  088 583 5  

 
 

 أمريكي.دوالر  900 000دوالر أمريكي( =  500 000) 2022دوالر أمريكي( زائد املسامهات املتوقعة لعام  400 000) 2021املتبقي من مسامهة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية لعام  1
 دوالرًا أمريكًيا يف السنة. 208 049. وُقسمت هبة االحتاد األورويب على أربع سنوات، أي تقريًبا 2022و 2021يتضمن هذا الرقم املسامهات اجملتمعة لالحتاد األورويب لعامي  2
 ودعم/مرافقة املوظفني. تماعات املثقل،وجدول أعمال االج، 19-تقديرات ارتفاع الكلفة تعكس رفع القيود املفروضة بسبب جائحة كوفيد 3
 التكاليف األعلى للرتمجة الفورية مقسومة بني الربانمج العادي وحساابت األمانة. 4
 ديسمرب/كانون األول. 31 يعكس أرصدة حساب األمانة، سيما أن رصيد الربانمج العادي كان صفًرا يف هناية دورة السنتني للمنظمة يف 2021الرصيد املتاح يف هناية عام  5
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 املعين ابألمن الغذائي والتغذية فريق اخلرباء الرفيع املستوى
 مل ترد أرقام امليزانية

 آلية اجملتمع املدين
 مل ترد أرقام امليزانية

 آلية القطاع اخلاص
 

 دولراا أمريكياا 354 550دولراا أمريكياا؛ امليزانية اإلمجالية  975 356: 2020ملخص: امليزانية اإلمجالية لعام 

الفعلية من بداية العام حىت اترخيه 
 )املسامهات الواردة؛ النفقات(

  2021امليزانية املصادق عليها لعام 
  )ابلدولر األمريكي(

 يورو 1 =دوالرًا أمريكًيا  1.2: 2021معدل سعر الصرف لعام 
 الدخل اإلمجايل 354.04 550 354.04 550
 النفقات اإلمجالية 354.04 550 354.04 550

 رصيد الدخل مقابل النفقات - -
 
 

الفعلية من بداية العام حىت اترخيه 
 )املسامهات الواردة؛ النفقات(

  2021امليزانية املصادق عليها لعام 
 )ابلدولر األمريكي(

 يورو 1 =دوالرًا أمريكًيا  1.2: 2021معدل سعر الصرف لعام 
 اإلمجايلالدخل  354.04 550 354.04 550

 النفقات   
 نفقات خدمات األمانة األساسية 134.60 214 134.60 214
 النفقات املتصلة مبسار عمل التغذية 000.00 50 000.00 50

 النفقات املتصلة ابلقمة العاملية للنظم الغذائية 000.00 235 000.00 235
 النفقات املتصلة ابلرعاية 219.44 51 219.44 51

 النفقات اإلمجالية 354.04 550 354.04 550
 رصيد الدخل مقابل النفقات - -

 
robynne@emergingag.com  الكتابة إىلملزيد من املعلومات عن ميزانية آلية القطاع اخلاص، يرجى  -61

 www.agrifood.net املوقع وزايرة
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