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 الغرض من التحديث –أوال  

م إلى المجلس التنفيذي بشأن انخراط الصندوق مع لجنة األمن المقد  الثالث السنوي الكتابي هذا هو التحديث  -1

على  بأن أشد السكان فقرام رؤية الصندوق للتحول الريفي الشمولي الذي يستهدف الغذائي العالمي. وتسل   

 قدر منحقق أكبر أن ن فقط يمكن ئذج األمن الغذائي والتغذية في جهود الحد من الفقر. وعندادمإ الصندوق

أكثر  وهنالكلقضاء على الفقر، والجوع، وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. الجهود المختلفة لالتآزر بين 

من الجوع  اةإلى المعان دفعوني   نون آخرييومالمليون شخص في العالم ال يزالون يعانون من الجوع،  700من 

 2030القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام  وهذا يعني أن .19-بسبب جائحة كوفيد

لجنة بالصندوق  يقرو 1من العديد من أصحاب المصلحة.ومتضافرة تحديا كبيرا يتطلب جهودا منسقة يعتبر 

وعة واسعة من الدوائر التأسيسية التي تعد جميعها األمن الغذائي العالمي، باعتبارها منصة تحفيزية تضم مجم

اتخاذ إجراءات منسقة بشأن قضايا األمن  ، والتي ت شجع علىوعقد العمل 2030لدعم تنفيذ خطة عام أساسية 

لجنة األمن الغذائي العالمي قيام كيفية على  19-جائحة كوفيدالتي تفرضها  مستمرةالالتحديات  وتؤكد. الغذائي

بشأن االستجابات  ، والتبادلالمعرفةللخبرة التقنية و فعالةكآلية  يادة قدرتها واستعدادها للعملعلى نحو سريع بز

فريق الخبراء الرفيع المستوى للجنة األمن الغذائي  مقد  ، 2020طوال عام واألمن الغذائي.  النعدامالحاسمة 

هيئات األمم المتحدة والمؤسسات المالية  بشأن الجائحة، أبلغ فيهوفي الوقت المناسب  اسريع العالمي تحليال

الفيروس في بعض  تضاؤل. ومع ةغذائيتسبب في حدوث أزمة ت التي الجائحةبمخاطر الدولية في وقت مبكر 

باعتباره الهيئة االستشارية العلمية  ،فريق الخبراء الرفيع المستوىالذي يضطلع به  المعزز دورال فإناألماكن، 

 أكثر أهمية.ال يزال  ،للجنة األمن الغذائي العالمي

 التنفيذي المجلس الدول األعضاء في ممثلي جدات إلىتقديم آخر المستويتمثل الغرض من هذا التحديث في  -2

وفي النصف األول  2020التقدم المحرز بشأن انخراط الصندوق مع لجنة األمن الغذائي العالمي في عام  عن

 بشأن سبل المضي قدما. الدول األعضاء توجيهات، والتماس 2021من عام 

 العالميالتقدم المحرز في انخراط الصندوق مع لجنة األمن الغذائي  –ثانيا 

توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي وهو يعمل على تعزيز تنفيذ يولي الصندوق أهمية كبيرة النخراطه مع  -3

ومسارات العمل  المجموعة االستشارية للجنةويشترك في  لجنة األمن الغذائي العالمي على مستوى السياسات،

 التقنية ذات الصلة.

دورا حيويا على مدى السنين في تعزيز األمن الغذائي والتغذية، وال لجنة األمن الغذائي العالمي  أدتولقد  -4

متعدد أصحاب ال. ويساعد المنتدى سيما فيما يتعلق بالنظم الغذائية المستدامة والسالسل العالمية إلمداد األغذية

ة التي تطوير، وتعزيز، وتمكين البيئات السياساتي –المصلحة في صياغة التوجيهات السياساتية الشمولية 

من  في نفس الوقت تساعد على تمويل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، والتحول الريفي الشمولي. ويعمل

تحقيق  علىأجل تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وسكان الريف الفقراء، وبالتالي مساعدة البلدان 

وية رئيسية في االنخراط العالمي المؤسسي أهداف التنمية المستدامة. ولجنة األمن الغذائي العالمي هي أول

 .2025-2016واإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة للصندوق، 

يلتزم الصندوق بمواصلة المشاركة في المنتديات المختلفة ، 2030تحقيق خطة عام لسنوات  10ومع بقاء أقل من  -5

عة االستشارية، ويسعى واجتماعات المكتب والمجمللجنة األمن الغذائي العالمي. وكان الصندوق مشاركا نشطا في 

كما أن الصندوق ساهم منذ زمن طويل للمساعدة في توجيه االتجاه االستراتيجي للجنة األمن الغذائي العالمي. 

العضوية لدى لجنة األمن الغذائي العالمي،  المفتوحة األفرقة العاملةمن خالل بشكل روتيني بموظفيه وخبرته 
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عامال إلى جانب الوكاالت  –لجنة األمن الغذائي العالمي بشأن التغذية من خالل مظلة األمم المتحدة لنيا وقدم دعما تق

، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، غذية والزراعة لألمم المتحدةاألخرى )منظمة األ

األمن الغذائي العالمي، والمشاورات غير الرسمية،  لجنة وأمانةالعمل التقنية،  ةفرقأومنظمة الصحة العالمية(، و

واألحداث المشتركة عن مواضيع ذات أهمية استراتيجية بالنسبة ألهداف األمن الغذائي والتغذية الخاصة بخطة 

 .2030عام 

جنة األمن الغذائي العالمي، بما في ذلك: لم خبرة تقنية لعدد من مسارات عمل والجدير بالذكر أن الصندوق قد   -6

توصيات لجنة األمن الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية؛ ورصد استخدام وتطبيق  الخطوط التوجيهيةوضع 

الن هج غيرها من هج الزراعية اإليكولوجية وبشأن الن  ؛ والتوجيهات الغذائي العالمي على مستوى السياسات

 الخطوط التوجيهيةخيرة، شارك الصندوق بنشاط أيضا في المشاورات اإلقليمية حول وفي اآلونة األ. المبتكرة

على أحدث نسخة من الوثيقة، آخذا في  عبم تعقيبات مشتركة بين الش  الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية، وقد  

أهمية هذه الخطوط  متعددة التخصصات. وقد سلط الصندوق الضوء علىالو النطاق واسعةالاالعتبار طبيعتها 

دخل حاسم في االستعدادات التقنية ل ، 2021قمة النظم الغذائية المنعقد في سبتمبر/أيلول مؤتمر التوجيهية كم 

بأن الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية تمثل  . ويقر الصندوقباإلضافة إلى عملية المتابعة

دول أعمال كل من األمن الغذائي والتغذية، ويتطلع إلى اتباع الخطوط التوجيهية خطوة كبيرة إلى األمام في توحيد ج

بالمساواة المفتوح العضوية المعنية  العامل لفريقافي وفي اآلونة األخيرة، ساهم الصندوق بنشاط . هفي برنامج عمل

 للخطوط التوجيهية. المسودة األولى، وفي وضع ياتوتمكين المرأة والفت بين الجنسين

بدأ العمل  قاعدة بيانات على شبكة اإلنترنت إنشاءاألمن الغذائي العالمي من خالل  فع ل الصندوق التزامه بلجنةو -7

األمن الغذائي العالمي  لجنةجميع توصيات يمكن الوصول بسهولة إلى في أكتوبر/تشرين األول الماضي. وبها 

سهلة االستخدام. والصندوق على ثقة بأن قاعدة البيانات ستساعد على العامة عالمية على هذه المنصة  كسلعة

األمن الغذائي العالمي، ويمكن الرجوع إليها في حوار السياسات بين  لجنةتوسيع استخدام وتطبيق منتجات 

السياسات. كما أنها ستساعد على على مستوى الصندوق وعمالئه من الحكومات للمساعدة في تحفيز اإلصالح 

لبرامجه اإلقراضية في تلك البلدان. ونظرا لبساطة استخدام قاعدة البيانات،  بيئة سياساتية ومؤسسية تمكينية خلق

في صياغة المقترحات، والوثائق، واالستراتيجيات.  اتلقائي األمن الغذائي العالمي لجنةيمكن تضمين منتجات 

على األمن الغذائي العالمي  لجنةمنتجات وتوصيات  لنقلمصمم و قائم بذاته جكمنت  ر الصندوق إلى المنصة ظوين

 الشارع الرئيسي. الرف إلى منمستوى السياسات 

كأدوات لتحقيق أهداف توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي على مستوى السياسات يعتزم الصندوق تعزيز و -8

الصندوق فرصا الستقطاب منظمات أخرى لنشر توجيهات لجنة األمن الغذائي  وسيستطلع التنمية المستدامة. كما

العالمي بصورة أكثر فعالية في البلدان. واستنادا إلى ما ورد أعاله، سيمأل الصندوق هذا القسم بأمثلة ملموسة عن 

اضح وقابل للقياس ، مع أثر و2022-2021منتجات لجنة األمن الغذائي العالمي التي تستخدم بنجاح خالل الفترة 

 للمجتمعات الريفية. الحالة التغذويةعلى األمن الغذائي لألسر و

توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي على وفقا ألولويات البلد والصندوق، يمكن النظر حسب األصول في و -9

راتيجية القطرية، ذات الصلة في برامج الفرص االستراتيجية القطرية القادمة، والمذكرات االست مستوى السياسات

المجتمعات الزراعية ب ذات الصلةتركيز على النتائج زيادة الب –ومبادرات حوار السياسات في الصندوق 

 الصلةالمزارعين األسريين. وقد استمر استخدام منتجات لجنة األمن الغذائي العالمي بشأن المواضيع ذات الفقيرة/

لصندوق وأصحاب المصلحة لديه في منتديات مختلفة كأساس لتعزيز جدول أعمال األمن الغذائي باالمباشرة 

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة في مناسبات سابقة، استخدمت  ذ كروالتغذية. وكما 

ى األراضي والمياه )بما في بشأن الوصول إلكأساس لتقديم مبادئ توجيهية والغابات األراضي ومصايد األسماك 

 ذلك الغابات ومصايد األسماك( وملكيتها في تصميم عدة مشروعات قروض في المناطق النامية.
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مبادئ لجنة األمن يواصل الصندوق تشجيع االعتبارات الرئيسية لالستثمار المسؤول، كما هي محددة في و -10

بالمعايير للمساعدة على اإليفاء  2ة والنظم الغذائية،الغذائي العالمي الخاصة باالستثمارات المسؤولة في الزراع

 .وااللتزامات االجتماعية والبيئية والمتعلقة بالعمل المعترف بها دوليا في عملياته

على  اصارم تطبيقاتطبيق إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي في الصندوق  2019في عام  ىوجر -11

هذه اإلجراءات تتوافق تماما مع مبادئ لجنة األمن بروتوكوالت . ونظرا ألن ذخيرة برامج الصندوق بأكملها

، يعمل الصندوق بالفعل على تعزيز الغذائيةنظم الالغذائي العالمي الخاصة باالستثمارات المسؤولة في الزراعة و

 .في البلدان التي يعمل فيهاهذه المبادئ نشر 

 2020في عام  بدرجة أكبرالتركيز  جرىلجنة األمن الغذائي العالمي داخل الصندوق،  إبرازلزيادة  محاولةوفي  -12

فريق الخبراء على النشر الداخلي لتسليط الضوء على أنشطة لجنة األمن الغذائي العالمي ومنتجاتها مثل تقرير 

ي ونتائجها من خالل لجنة األمن الغذائي العالمباجتماعات  بانتظامالموظفين  إعالم. وجرى الرفيع المستوى

 شبكة الصندوق الداخلية )اإلنترانت(.

وعالوة على ذلك، يساهم الصندوق في عمل لجنة األمن الغذائي العالمي من خالل المشاركة النشطة مع مختلف  -13

آللية المجتمع وجهة داعمة قوية  اقوي االصندوق شريككان للجنة من قبيل آلية المجتمع المدني. و االستشارية فرقةاأل

المنتدى في  ياتمستواللتيسير وتعزيز مشاركة المجتمع المدني. ويشارك الصندوق على أعلى المدني، ويعمل 

 السنوي آللية المجتمع المدني التي تسبق أسبوع لجنة األمن الغذائي العالمي، ويدعم بنشاط التفاعالت واالجتماعات.

األمن الغذائي العالمي من خالل ضمان  ةجنللدور رئيسي في الدورة السابعة واألربعين بالصندوق  واضطلع -14

عقد األمم ب المتعلقحضور رئيس الصندوق الجلسة االفتتاحية وتنظيم حدثين جانبيين رئيسيين. والحدث األول، 

وأثر  19-ية في سياق كوفيدللمشاركين مناقشة عقد األمم المتحدة للزراعة األسرأتاح المتحدة للزراعة األسرية، 

لشركاء لجنة األمن الغذائي العالمي  بها يمكن ية التيكيفال بشأنالجائحة على النساء والشباب. أما الحدث الثاني، 

كيفية  بحماسفيه الشركاء  ناقشالغذاء الكافي كحق أساسي من حقوق اإلنسان، فكان مؤثرا جدا حيث  نواضمأن ي

فريق الخبراء الرفيع . وألقى رئيس الصندوق بيانا قويا عن عمل جائحةفي خضم  تحقيق ذلك عمليا، وال سيما

كما قدم الصندوق دعما كبيرا لحدث . 19-ودوره الرئيسي في تقديم األدلة العلمية بشأن كوفيدالمستوى 

بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات لجنة األمن الغذائي العالمي مواضيعي عالمي حول إطار عمل 

 لجنة األمن الغذائي العالمي.الممتدة. وناقش الحدث طرق تحسين خطة 

يجري التأكيد باستمرار على التزام الصندوق بالمساعدة في نشر وتحديث الفوائد المعرفية الجانبية المنبثقة و -15

وفي أعقاب مشاركة ورد رئيسي للمؤسسة. كم   ياساتالسعلى مستوى  األمن الغذائي العالميعن منتجات لجنة 

مدونات عن نجاح الحدث من خالل شبكة الصندوق الداخلية )اإلنترانت(. وتحديثات الصندوق، جرى توفير 

متعدد السنوات، يشجع الصندوق ويدعم الوباإلضافة إلى المشاركة في جميع المبادرات الرئيسية في برنامج العمل 

. وال تشارك لجنة األمن الغذائي 2021قمة النظم الغذائية لألمم المتحدة في عام مؤتمر مشاركة النشطة في ال

( تعزيز سبل العيش المنصفة وتوزيع القيمةفيه ) الرائدةوكالة الالذي يعتبر الصندوق العالمي في مسار العمل 

 اللجنة العلمية، والمجموعة االستشارية حسب، بل تشارك أيضا في جميع مسارات العمل األخرى، وكذلك فيف

-وقد حضر الصندوق عدة أحداث عامة نظمتها لجنة األمن الغذائي العالمي عن كوفيد. قمة النظم الغذائيةمؤتمر ل

رفيع المستوى الذي نظمته لجنة األمن الغذائي العالمي في ال، وشارك رئيس الصندوق في الحدث الخاص 19

 .2020أكتوبر/تشرين األول 
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 الدورة الثامنة واألربعين الخاصة للجنة األمن الغذائيمشاركة الصندوق في  –ثالثا 

 العالمي

 2021المبتكرة في يونيو/حزيران الن هج غيرها من هج الزراعية اإليكولوجية وانعقدت الدورة الخاصة بشأن الن   -16

الصندوق دورا بارزا في الجهود التي  أدىالسياسات. وعلى مستوى عدد من التوصيات  باعتمادواختتمت 

أفضت إلى هذه الدورة، وشارك في المفاوضات ووضع الصيغة النهائية للتوصية، وكذلك بتقديم تعقيبات خالل 

 والمجموعة االستشارية. المكتباجتماعات 

، ألقى نائب رئيس الصندوقللجنة األمن الغذائي العالمي،  الخاصة ة واألربعينمنوفي الدورة الثا -17

Dominik Ziller، خالل الجلسة العامة ركز فيها على الن هج المبتكرة، وانخراط الصندوق  مالحظات افتتاحية

الجميع، وسلط  استحسانالبيان  ولقيوالتزامه باستخدام توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي وتعزيز نشرها. 

 .2030معا" لتحقيق خطة ، والهم من ذلكوأسرع،  التحرك بشكل أذكى،أهمية "الضوء على 

النظم الغذائية قمة مؤتمر وسمح االستعداد لهذه الدورة والحدث ذاته ألصحاب المصلحة الرئيسيين بمناقشة  -18

 في جهود المتابعة الخاصة بالقمة. تؤديهالسياسات أن  على مستوى والدور الرئيسي الذي يمكن للتوصيات

 2020/2021إجراءات أخرى في  –رابعا 

لزيادة الفرص أمام أمانة اللجنة لتوعية موظفي الصندوق بتوصياتها  الصندوق بشكل وثيق مع األمانةسيعمل  -19

(. كما سيبني IFAD Interactالسياسات ومسارات عملها الجارية )مثال من خالل منصات مثل على مستوى 

لتحسين وصوله إلى المكاتب القطرية والمراكز اإلقليمية للصندوق من اإللكترونية الصندوق على المنصة 

السياسات. وأخيرا، مستوى  ىعللجنة األمن الغذائي العالمي ومنتجاتها أجل تقاسم المزيد من المعلومات حول 

 سيتحرى الصندوق أيضا فرص تنظيم بعثات ميدانية )عندما يصبح هذا ممكنا( إلى مواقع المشروعات الممولة

مباشر بدرجة أكبر مع الموظفين القطريين والمحليين، وممثلي الحكومات بقروض من الصندوق من أجل تفاعل 

 ر هذا تبادلوالمنظمات غير الحكومية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ومجموعات المزارعين. وسوف ييس  

على  لجنة األمن الغذائي العالمي ومنتجاتها ، ويتيح لألطراف المهتمة تقدير قيمةعلى األرض اآلراء وجها لوجه

 يشهدواأصحاب المصلحة في لجنة األمن الغذائي العالمي أن  في وسعالسياسات. وفي نفس الوقت، سيكون  مستوى

سواء في سياق تحسين حيازة  - من قبل أصحاب المصلحة المحليين اعتمادهاتوصيات اللجنة أو تنفيذ مباشرة 

 النظم الغذائية المحسنة. الناجمة عنالنتائج التغذوية  تحسين األراضي أو

في المسار الصحيح لتنفيذ برنامج العمل المخطط له. وباإلضافة إلى ذلك،  لجنة األمن الغذائي العالميتبقى و -20

 المهمقيمتها لدى أعضائها. وكان من ب االعترافو، مما يعكس زيادة الثقة بها عدد أعضائهازادت اللجنة من 

المنتجات والمتعلقة ب الصندوقأنشأها التي  بياناتالوفي الوقت المناسب لقاعدة  المفيد االستحداثأيضا 

يتضح ر مستوى مماثل من الثقة الموقع الشبكي للجنة. ويظه  بشكل بارز على  والتي تظهرللجنة،  يةالسياسات

من مشاركة اللجنة في هيئات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، مثل اللجنة االستشارية، 

 .القمةمؤتمر وكذلك في متابعة ، ومسارات عملها الخمسة، المناصرينومجموعة 

لجنة األمن الغذائي العالمي وأنشطتها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  أمانةسيواصل الصندوق دعم و -21

ومسارات العمل المواضيعية،  ،والتغذيةاألمن الغذائي المعني ب ىالعمل المتعلق بفريق الخبراء الرفيع المستو

 .واالنخراط النشط مع المكتب والمجموعة االستشارية، والجلسات العامة

لجنة األمن الغذائي العالمي ا وممن روما مقرا له انتتخذ نتيلال ينالصندوق إلى جانب الوكالتوكما ذ كر، يعمل  -22

الغذائية على فرصة لعرض قضية تحويل النظم  وه مؤتمر. وال2021قمة النظم الغذائية مؤتمر على اإلعداد ل

التوصيات المتضمنة في تقريرين للجنة  قمة النظم الغذائيةمؤتمر بالنسبة لاألساسي جمهور عالمي. وسيكون من 
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الن هج الزراعية اإليكولوجية وغيرها من الن هج المبتكرة من أجل نظم غذائية األمن الغذائي العالمي، أحدهما بعنوان 

وقد بدأت بالفعل المناقشات  .الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية بعنوان واآلخر ،مستدامة

بالعمل  ملتزم والصندوق لقمة وفي عملية المتابعة.مؤتمر افي التحضير ل امبه كل منه سيضطلعحول الدور الذي 

ا ولجنة األمن الغذائي العالمي لضمان أن يساهم هذان المنتجان ممن روما مقرا له انتتخذ نتيلال لتينالوكامع 

 .قمة النظم الغذائيةمؤتمر في نجاح  مساهمة كبيرة

منحة من الصندوق  موتقد  أساس سنوي.  ىللجنة األمن الغذائي العالمي عليواصل الصندوق تقديم الدعم المالي و -23

عبر برنامج عمل لضمان المرونة والكفاءة في اإلنفاق  - دوالر أمريكي كدعم للميزانية األساسية 500 000بمبلغ 

لجنة األمن  مانةألارية سلسة للعمل في األمانة. وتتيح مساهمة الصندوق متعدد السنوات، والمساهمة في استمر

 .متعدد السنوات الحاليالموارد وفقا لبرنامج عملها بال ها المتعلقةبشكل أفضل لتوقعات أن تخططالغذائي العالمي 

عددا من  لجنة األمن الغذائي العالمي ومسارات عملها المواضيعيةمشاركة الصندوق المستمرة في عزز تو -24

اإلنتاج من أجل األمن الغذائي، والتغذية، ( 1)مجاالت األولوية لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وهي: 

( المساواة بين الجنسين وتمكين 3( تغير المناخ، والقدرة على الصمود، واالستدامة البيئية؛ )2وتوليد الدخل؛ )

ة على ذلك، وبالنظر إلى الفرصة التي يوفرها إصالح منظومة األمم الفرص من أجل الشباب. وعالو (4المرأة؛ )

أصحاب المصلحة مثل لجنة األمن الغذائي متعددة فإن تعزيز منصات ، تعددية األطرافالمتحدة اإلنمائية لتعزيز 

 إلنشاء طرق جديدة للعمل داخل وخارج األمم المتحدة.أساسي أمر  العالمي

فحسب، بل تقدم أيضا  السياسات مستوىعلى  التأثير على جدول األعمال العالمي ال تساعد مساهمة الصندوق فيو -25

 مساهمة قيمة، من خالل اعتماد واستخدام منتجات سياسات اللجنة، لتحسين النتائج اإلنمائية.

المعرفة، على النحو المبين في ورقة  لتبادللجنة األمن الغذائي العالمي كآلية الجائحة أهمية آثار لقد أظهرت و -26

في  فريق الخبراء الرفيع المستوى للجنة األمن الغذائي العالميلتي أعدها ا 19-القضايا الخاصة بكوفيد

قدرتها على عقد  ، في ذروة الجائحة. وباإلضافة إلى ذلك، أثبتت لجنة األمن الغذائي العالمي2020مارس/آذار 

مناقشات مثمرة بشأن إجراء التي خلقتها الجائحة لتنظم أحداثا افتراضية تمكن من االجتماعات، وتجاوز العقبات 

يمكن فيه لتعاون الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها  ستظل حيزااألمن الغذائي. والصندوق على ثقة بأن اللجنة 

 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.الوكاالت معا  بينما تسعىأن يزدهر 

 ستنتاجاال –خامسا 

لجنة ستواصل البأن منصة  الراسخلجنة األمن الغذائي العالمي بسبب اعتقاده لقد كثف الصندوق مشاركته مع  -27

مع إيالء انتباه خاص لهدف  - 2030السياسات الذي يساعد على تحقيق خطة عام على مستوى تقديم التوجيه 

في منصة لجنة  الصندوق بقوة أيضاوقد شارك عديه المتمثلين في األمن الغذائي والتغذية. وب   2التنمية المستدامة 

، التي أنشئت في األيام المبكرة من تفشي الجائحة. وفي 19-األمن الغذائي العالمي النشطة بشأن استجابته لكوفيد

ي النظم الغذائية الحالية، توفر وعدم المساواة ف اإلنصافعن أوجه عدم  19-الوقت الذي كشفت فيه جائحة كوفيد

والموارد لمناقشة المبادئ السياساتية الحاسمة وطرق مكافحة هذا التحدي  الحيزمنصة لجنة األمن الغذائي العالمي 

يلتزم الصندوق بالعمل مع ، 2030تحقيق خطة عام لسنوات  10والتحديات الناشئة األخرى. ومع بقاء أقل من 

تحقيق من أجل مي وشركائها )الذين هم أيضا دول أعضاء في الصندوق( للتحرك معا لجنة األمن الغذائي العال

يعكس هذا . و2030المتمثل في إنجاز عقد العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام الهدف المشترك 

 القائمة على مؤسسةالهذه بمبادئ لجنة األمن الغذائي العالمي واحترامها إلنجازات  الثابتالتزام إدارة الصندوق 

 تغذية واألمن الغذائي العالمي.ال إلى تحسينوهي تسعى  في اآلراء بناء التوافق

، مع دعم اعتمادها ونشرها في يةمنتجات السياساتالإثراء ذخيرة  فيسيبقى تركيز الصندوق على المساعدة و -28

 خالل حوار السياسات. ، مننطاقا سياق حافظة استثمارات الصندوق، وعلى المستوى الوطني األوسع


