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 تحديث عن انخراط الصندوق مع لجنة األمن الغذائي العالمي

 الغرض من التحديث -أوال

يعرض على المجلس التنفيذي عن انخراط الصندوق مع لجنة األمن  خط:تحديث  ليعتبر هذا التحديث أو  -1
الغذائ: العالم:. وهو يعكس األهمية الت: يوليها الصندوق لهذه اللجنة كمنتدى متعدد أصحاب المصلحة 

 وتحسين التغذية ف: البلدان النامية. ،والترويج لألمن الغذائ: ،ومكرس الستئصال الجوع ،تابع لألمم المتحدة

ض من هذا التحديث هو تزويد أعضاء المجلس التنفيذي بموجز عن انخراط الصندوق مع لجنة األمن الغر  -2
والسع: للحصول على توجيه أعضاء المجلس  ،2019، وتحديد اإلجراءات لعام 2018الغذائ: العالم: عام 

يد المجلس بشأن سبل المض: قدما. ولتحسين الحوار مع الدول األعضاء بشأن هذا الموضوع، سيتم تزو 
عن انخراط الصندوق مع لجنة األمن الغذائ: العالم: من اآلن وصاعدا على  خط:التنفيذي بتحديث 

 أساس سنوي.

 الخلفية -ثانيا

مجلس منظمة األغذية مظلة كهيئة حكومية دولية تحت  1974لجنة األمن الغذائ: العالم: عام  أنشئت -3
األمن الغذائ:. وف: دورتها الرابعة والثالثين المنعقدة ف: والزراعة لتكون بمثابة منتدى الستعراض سياسات 

لضمان أن تتمكن  هاعلى البدء بإصالح اللجنة، وافقت الدول األعضاء ف: هذه 2008أكتوبر/تشرين األول 
من الممارسة الكاملة لدورها الحيوي ف: مجال األمن الغذائ: والتغذية. وبعد هذا اإلصالح، تغير وضع لجنة 

لجنة تابعة لمنظمة األغذية والزراعة إلى لجنة تستضيفها منظمة األغذية ذائ: العالم: من األمن الغ
للجنة أيضا دعما ماليا من الصندوق ومن برنامج  ة، تلقت األمانة العام2014والزراعة. ومنذ حوال: عام 

ع: لألمم المتحدة ها بصورة مباشرة إلى المجلس االقتصادي واالجتمار األغذية العالم:، وغدت ترفع تقاري
لى مؤتمر منظمة األغذية والزراعة الذي يعقد مرة كل عامين.  وا 

تعتبر لجنة األمن الغذائ: العالم: منتدى حكوم: دول: ومنتدى متعدد أصحاب المصلحة تابع لألمم  -4
المتحدة يتطرق للتنسيق السياسات: والتوجيه لمحاربة الجوع، والترويج ألمن غذائ: وتغذية أفضل على 

ستوى العالم. وأما الخاصية الفريدة من نوعها الت: تتميز بها هذه اللجنة فه: طبيعتها الشمولية والتشاركية، م
: حين أن أعضاءها هم من الحكومات فقط، إال أنها تضم جملة واسعة من أصحاب المصلحة، بما ف: فف

ورابطات القطاع الخاص، ومؤسسات ذلك الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرا لها ومنظمات المجتمع المدن: 
. وينجم عن الجملة المتنوعة من أصحاب المصلحة المنخرطين ف: ة مختارةيومؤسسات مالية دول ،البحوث

هذه اللجنة تبادل متين لآلراء والخبرات، كما أنه يؤدي إلى إجماع ف: اآلراء حول التوصيات السياساتية 
 ئ: والتغذوي.اتحقيق األمن الغذالقطاعية الشاملة والتوجهات الرامية إلى 

 .لجنة األمن الغذائي العالميالتقدم المحرز في انخراط الصندوق مع  -ثالثا
يول: الصندوق أهمية كبيرة لهذه اللجنة، وقد ذكر انخراط الصندوق النشط مع هذا المنتدى متعدد أصحاب  -5

(، وف: ورقة النهج 2025-2016) للفترة المصلحة بصورة صريحة ف: اإلطار االستراتيج: للصندوق



EB 2019/126/R.37 

2 

المؤسسية بشأن االنخراط السياسات: العالم: والتقارير المشتركة السنوية عن التعاون بين الوكاالت الثالث 
الت: تتخذ من روما مقرا لها. وتستند األهمية الت: يوليها الصندوق لهذه اللجنة إلى مسوغ أن انخراطه النشط 

لتمويل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  لبيئة سياساتية تمكينية معها سوف يسهم ف: اإلعداد والترويج
تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الريفيين الفقراء، لوالتحول الريف: الشمول:، وبالتال: 

 .ومساعدة البلدان على اإليفاء بأهداف التنمية المستدامة

انخراطه راطه مع لجنة األمن الغذائ: العالم:. وكان زاد الصندوق بصورة كبيرة من انخ ،2016 عام ف: -6
 العامة بأساليب متعددة، من بينها توفير الوكاالت الثالث ف: روما لحصة طاغية من ميزانية األمانةو  كثيفا

، سيستمر الصندوق مع منظمة األغذية 2019وف: عام  للجنة نقدا، عالوة على مساهمة تكميلية عينية.
 ألغذية العالم:، بتوفير الدعم المال: لألمانة العامة للجنة عينا و/أو نقدا.والزراعة وبرنامج ا

، 2018وف: جهد لزيادة االنخراط الشامل للصندوق مع هذه اللجنة، تم تبن: العديد من القرارات اإلدارية عام  -7
إعداد  ( أخذ التوصيات السياساتية لهذه اللجنة بعين االعتبار بصورة أكثر انتظاما عند1ومنها: )

هذه  ةالقطري، اعتمادا على صل المستوى االستراتيجيات القطرية ف: الصندوق وحوار السياسات على
هذه اللجنة وتبعاتها على ب ( بناء وع: داخل: أكبر بين موظف: الصندوق2التوصيات بالسياق القطري؛ )

وق مع لجنة األمن الغذائ: ( توفير تحديث سنوي للمجلس التنفيذي عن انخراط الصند3البرامج القطرية؛ )
ير الصندوق لمساهمته المالية السنوية الكاملة لألمانة العامة للجنة وعملها، امتثاال ف( ضمان تو 4العالم:؛ )

 لالتفاقيات المعقودة.

بشكل نشط ف: اجتماعات المكتب والمجموعة اإلستشارية بشأن التوجه االستراتيج:  وقد انخرط الصندوق -8
ئ: العالم:، وف: مجموعات العمل مفتوحة باب العضوية، وف: فرق المهام التقنية وف: للجنة األمن الغذا

للجنة األمن الغذائ: العالم:، والمشاورات غير الرسمية واألحداث المشتركة  العامة الفريق اإلداري لألمانة
. وخالل 2030ة األهمية االستراتيجية لإليفاء بأهداف األمن الغذائ: والتغذوي لخط ذات حول المواضيع

كان الصندوق يوفر الدعم والخبرة التقنية لعدد من مسارات عمل هذه اللجنة، ومنها  ،الفترات بين الدورات
)أي للتنمية المستدامة، والتقييم والرصد  2030نظم األغذية والتغذية، وانخراط اللجنة بالنهوض بخطة 

 .(استخدام وتطبيق التوصيات السياساتية لهذه اللجنة

، انخرط 2017-2016الذي أجري ف: الفترة  وة على ذلك، وكجزء من متابعة التقييم المستقل للجنةعال -9
 2030الصندوق بنشاط ف: إعادة صياغة أهداف االستراتيجية، وضمان مواءمتها بصورة أفضل مع خطة 

صندوق الخاص وجعل لجنة األمن الغذائ: العالم: أكثر صلة بجدول عمل إصالح األمم المتحدة وانخراط ال
 ف: إيصال هذه األهداف، وأيضا كجزء من النظام اإلنمائ: لألمم المتحدة.

للجنة األمن الغذائ: العالم: ف: جميع األنشطة الت: أدت إلى  العامة وّفر الصندوق دعما كبير لألمانة -11
عليا ف: الصندوق . وشاركت اإلدارة ال2018األسبوع الخامس واألربعين للجنة ف: أكتوبر/تشرين األول تنظيم 

جملة واسعة من القضايا  تف: الجلسة العامة للجنة وف: تنظيم عدد من األحداث الجانبية الت: غط
الرئيسية، بما ف: ذلك الزراعة األسرية واالستثمارات وتعزيز الصمود ألغراض األمن الغذائ: والتغذية 

، وتغير المناخ ودور قطاع الثروة المنازل والمساواة بين الجنسين، والوجبات المدرسية المزروعة ف: باحات
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أهداف التنمية المستدامة، وتحسين عقود االستثمار الزراع: ووصول الشعوب األصلية إلى  ف:الحيوانية 
 األراض: المشتركة.

مختلف دوائر ف: وعالوة على ذلك، فقد أسهم الصندوق ف: عمل اللجنة من خالل انخراطه النشط  -11
التابعة للجنة األمن الغذائ: العالم: مثل آلية المجتمع المدن:. وكان الصندوق شريكا المجموعة االستشارية 

قويا وداعما لهذه اآللية ف: اإليفاء بواليتها بتيسير وتعزيز مشاركة المجتمع المدن: ف: لجنة األمن الغذائ: 
ة ف: دعم منتج: األغذية العالم:، وف: التأكيد بصورة مشتركة على أهمية المنتجات السياساتية لهذه اللجن

على نطاق صغير. وشارك الصندوق على أعلى المستويات ف: المنتدى العالم: آللية المجتمع المدن: الت: 
ويّسر ودعم مشاركة امرأة مثلت دائرة المزارعين أصحاب الحيازات  ،تسبق أسبوع لجنة األمن الغذائ: العالم:

، بمناسة اليوم 2018ائ: العالم: ف: أكتوبر/تشرين األول الصغيرة ف: الجلسة العامة للجنة األمن الغذ
 للتحدث ف: افتتاح الجلسة العامة. 1العالم: للمرأة الريفية. وكانت هذه المرة األولى الت: تدعى فيها مزارعة

مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم:، الدعم  ،وعلى المستوى العالم:، وّفر الصندوق -12
ياس: رفيع المستوى عام للجنة ف: إعداد واستثمارات مساهمتها ف: المنتدى الس العامة والخبرة التقنية لألمانة

. عالوة على ذلك، وخالل حدث جانب: لهذا المنتدى نظمته اللجنة بصورة مشتركة مع لجنة األمم 2018
، ألقت منظمة األغذية والزراعة بيانا بالنيابة عن الوكالت الثالث ف: روما ة الدائمة المعنية بالتغذيةالمتحد

بعنوان" التحرك نحو المجتمعات المستدامة الت: تتسم بالصمود: أبعاد األمن الغذائ: والتغذية". ومن وجهة 
 ،: رفيع المستوى واألحداث المرتبطة بهالمنتديات العالمية على شاكلة المنتدى السياس توفرنظر الصندوق، 

منتدى هام لعرض عمل المنتجات السياساتية للجنة على المستوى العالم:، وتشجيع الدول األعضاء وغيرهم 
 من أصحاب المصلحة على األخذ بهذه المنتجات.

عددة ، انخرط الصندوق )ممثال بمدير شعبة االنخراط العالم: والعالقات المت2018وف: أواخر عام  -13
األطراف( بصورة نشطة ف: عملية تعيين األمين العام القادم لهذه اللجنة، وشارك ف: كل من فريق إجراء 
المقابالت واالختيار التابع للوكاالت الثالث ف: روما. وعلى عالوة على ذلك، وف: جهد لزيادة وضوح صورة 

ا لمكتب اللجنة ومجموعتها اللجنة ضمن الصندوق، استضاف الصندوق ألول مرة ف: تاريخه اجتماع
 .2018االستشارية ف: نوفمبر/تشرين الثان: 

 تعاون الوكاالت الثالث في سياق لجنة األمن الغذائي العالمي -رابعا

آلية كيعتبر الدعم المشترك الذي تقدمه الوكاالت الثالث لهذه اللجنة أولوية بالنسبة لها. ويعترف بهذه اللجنة  -14
هذا السبب، يمول الصندوق مع الوكالتين األخرتين التكاليف لبين هذه الوكاالت. و رئيسية للنهوض بالتعاون 

األساسية لألمانة العامة للجنة. وبموجب عملية إعادة االتساق التنظيم: األخيرة ف: الصندوق، وبدءًا من 
األمن ، تّم وضع كل من التعاون مع الوكالتين األخرتين ف: روما وجدول عمل 2018أبريل/نيسان  1

الغذائ: العالم: تحت شعبة االنخراط العالم: والعالقات متعددة األطراف ف: جهد لتعزيز التعاون بين 
، وبناء االتساقات المعززة مع عمل الصندوق األكبر ف: مجال االنخراط الوكاالت الثالث بصورة أكبر

لشعبة. عالوة على ذلك، تستمر السياسات: العالم: والعالقات متعددة األطراف الذي يقع أيضا تحت هذه ا
                                                      

Zala Shardaben Fathesinh 
  .الخاص ف: الهند لحسابهن العامالته: مزارعة صغيرة وعضوة ف: اللجنة التنفيذية لرابطة النساء  1
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الوكاالت الثالث ف: النهوض بالمناقشات االستراتيجية والدعم المقدم لالمانة العامة للجنة األمن الغذائ: 
لمسارات  ةالعالم: ف: تقديرها لكيفية تعزيز فعالية وكفاءة والتكاليف عمل اللجنة من خالل إيالء األولوي

وما يتعلق بها من  2030االستراتيجية، يتم االلتزام بها للنهوض بخطة ناحية العمل أقل وأكثر أهمية من 
 األهداف االستراتيجية لهذه اللجنة.

 ضمن الصندوق. لجنة األمن الغذائي العالميوضوح صورة  -خامسا

ئيس لجنة األمن الغذائ: العالم: لمناقشة ر ، عقد اجتماع ثنائ: بين الصندوق 2018ف: يوليو/تموز   -15
رامية إلى زيادة وضوح صورة اللجنة ضمن الصندوق. وبهذا الصدد، تقرر إجراء حملة استباقية الوسائل ال

لبناء الوع: الداخل: بشأن انخراط الصندوق مع اللجنة وتبعاته على عمليات الصندوق القطرية، وموظف: 
ة للصندوق حول والصندوق بصدد إعداد خطة اتصاالت داخلية تتضمن تنظيم دورة تفاعلي البرامج القطرية.

اللجنة ف: جهد لبناء قدر أكبر من الوع: الداخل: بين موظف: الصندوق عن الطبيعة الشمولية للجنة، 
التوجهات السياساتية لهذه اللجنة والوع: بها ومنتجاتها السياساتية وكيف يمكن للصندوق أن يزيد من نشر 

 على المستوى القطري.

 لغذائي العالميلجنة األمن ااستخدام منتجات  -سادسا

تم استخدام منتجات اللجنة حول المواضيع ذات الصلة المباشرة بالصندوق وأصحاب المصلحة فيه بأساليب  -16
كذلك تم استخدام الخطوط التوجيهية  متعددة كأساس إلعداد وتبن: التوصيات األساسية ذات الصلة.

والغابات ف: سياق األمن الغذائ: الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراض: ومصايد األسماك 
الوطن:، كأساس لتوفير مبادئ توجيهية طوعية تؤكد على الوصول إلى األراض: والمياه وملكيتها )بما ف: 
ذلك الغابات ومصايد األسماك( ف: تصميم العديد من المشروعات الممولة بقروض من الصندوق ف: 

. وهنالك منتج سياسات: آخر لهذه اللجنة، وهو إطار اإلجراءات الخاصة باألمن الغذائ: األقاليم النامية
والتغذية ف: األزمات الممتدة يستخدمه الصندوق بشراكة مع برنامج األغذية العالم:، لتوفير اإلرشادات 

كجزء من مبادرة رفيعة المستوى لالنخراط مع الدول الت: تعان: من أوضاع هشة او الت: تمر بأزمات ممتدة 
الصومال، والنيجر،. عالوة جمهورية الكونغو الديمقراطية، و الصمود الت: تضطلع بها الوكاالت الثالث ف: 

، فقد تم إدخال 2018على ذلك، وكجزء من المبادئ التوجيهية المنقحة للفرص االستراتيجية القطرية لعام 
 وحسب السياساتية للجنة األمن الغذائ: العالم:.نطاق لتعزيز ورصد الجهود الرامية إلى نشر اإلرشادات 

السياق القطري، واألولويات اإلنمائية الوطنية وأولويات الصندوق، سيتم أخذ التوصيات السياساتية للجنة 
بعين االعتبار حسب األصول ف: برامج الفرص االستراتيجية القطرية القادمة، وف: مذكرات االستراتيجيات 

 ار السياسات: الت: يبذلها الصندوق.القطرية، وجهود الحو 

وغيرها من  لجنة األمن الغذائي العالميبين انخراط الصندوق مع  االتساق -سابعا
 المنتديات

دوق انخراط الصن ،والمناقشات التقنية بهذا الصدد ،يرفد انخراط الصندوق مع لجنة األمن الغذائ: العالم:  -17
المعنية  المتحدة لجنة األممالمعنية بالتغذية و الدائمة متحدة ألمم الاجنة مع منتديات عالمية أخرى مثل ل
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ومع  .المعنية بالتغذيةالدائمة ألمم المتحدة ابالموارد المائية. وتستمر نائبة رئيس الصندوق بترأس لجنة 
ل ، والتزام الصندوق بتعميم التغذية والخبرة التقنية للجنة ف: مجال التغذية، هنالك فرصة لعمSUNالتزامات 

مشترك ف: استقطاب التأييد وتقاسم المعرفة والترويج للروابط بين منتديات األغذية العالمية للنهوض 
بالمبادرات الت: تستند إلى البلدان. وتعتبر لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية الت: يترأسها رئيس 

يا المياه، وهو يوفر فرصة فريدة من نوعها لقضا الصندوق، الكيان الوحيد ف: األمم المتحدة المكرس حصراً 
لتطوير سبل االتساق مع المنتجات الموجهة بالسياسات لهذه اللجنة، والت: توفر موجزا للبراهين الموجودة 

 عن الروابط المتعددة بين المياه واألمن الغذائ: والتغذية من المستوى العالم: وحتى المستوى األسري.

 2019الخطط لعام  -مناثا

بما ف: ذلك العمل ذي الصلة بالفريق رفيع  للجنة وأنشطتها، العامة األمانة دعم سوف يستمر الصندوق ف: -18
المستوى للخبراء بشأن األمن الغذائ: والتعذية، ومسارات العمل المواضيعية والجلسات العامة، واالنخراط 

جتماعا آخر للمكتب النشط مع المكتب والمجموعة االستشارية. وسوف يستضيف الصندوق أيضا ا
 .2019والمجموعة االستشارية عام 

، فرصة 2019(، الذي سيتم إطالقه رسميا ف: مايو/أيار 2028-2019ويوفر العقد الدول: للزراعة األسرية ) -19
فريدة من نوعها للفت االنتباه ألهمية الزراعة األسرية ف: الترويج للتحول الريف: الشمول: والمستدام وتحقيق 

وكاالت الثالث ف: روما، ف: الجمهورية الدومينيكية الوأهداف التنمية المستدامة. وسفير  2030أهداف خطة 
. الزراعة األسرية ترأس حاليا لجنة األمن الغذائ: العالم:، هو عضو ف: اللجنة التوجيهية الدولية لعقديالذي 

األمن الغذائ: العالم: ويرغب الصندوق ف: تحري فرص إضفاء الطابع الرسم: على مشاركة رئيس لجنة 
ف: اللجنة التوجيهية الدولية لعقد الزراعة األسرية، نظرا للترابط الوثيق بين عمل اللجنة وهذا العقد. كذلك فقد 

تنظيم حدث مكرس لإلحتفال ببدء عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية خالل اجتماع لجنة عن أعلن مؤخرا 
 بعين.األمن الغذائ: العالم: السادس واألر 

وسيسعى الصندوق لتعزيز استخدام التوصيات السياساتية للجنة ومنتجاتها ف: االستراتيجيات والعملية  -21
من خالل انخراطه السياسات: على المستوى القطري،  ،القطرية للصندوق، ومن بين جملة أمور أخرى

حرى الصندوق الفرص المتاحة وأنشطة التعاون بين البلدان الجنوب والتعاون الثالث: وتقاسم المعرفة. وسيت
لدعم األمانة العامة للجنة ورفع الوع: بين الجهات الفاعلة ذات الصلة على األرض بشأن عمل اللجنة 

عالميا كاكثر منتديات أصحاب المصلحة المتعددة شمولية للتنسيق  والدور الفريد من نوعه الذي تلعبه
. وكذلك سيتم تحري إقامة أحداث انتشار ذات صلة على السياسات: واإلرشاد بشأن األمن الغذائ: والتغذية

المستوى اإلقليم: والقطري مع األمانة العامة للجنة ف: جهد لزيادة المعرفة بهذه اللجنة ومنتجاتها 
 السياساتية.

 االستنتاج -تاسعا

نظرا سوف يبقى انخراط الصندوق مع لجنة األمن الغذائ: العالم: جهدا يخترق جميع دوائر الصندوق،  -21
لدورها الفريد من نوعه كمنتدى سياسات: هام للتنمية الزراعية والريفية. ويعترف الصندوق بإمكانية فعل 
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وتعزيز التفاعل  مع الجهات الفاعلة األخرى  ،المزيد لزيادة وضوح صورة هذه اللجنة على جميع المستويات
ري. ويتطلع الصندوق قدما للعمل مع وزيادة المعرفة بعمل اللجنة على المستوى القط ،على أرض الواقع

للجنة للنهوض بالتزاماتها بجعل أهداف التنمية المستدامة مركز  العامة الوكالتين األخرتين ف: روما واألمانة
 .2030عملها حتى عام 

 


