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A 

  

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 الدورة الثالثة واألربعون

 "إحداث أثر فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2016أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، 

 االختصاصات لتشاطر التجارب واملمارسات اجليدة

 يف جمال تطبيق قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصياتها من خالل تنظيم أحداث

 على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية

      

 املسائل اليت يتعّين لفت انتباه اللجنة إليها

 

طر التجاار   "االختصاصاات لتشاا   CFS 2016/43/7يف الوثيقاة   جلنة األمن الغذائي العااملي االلجناة   نظرت  

واملمارسات اجليدة يف جمال تطبيق قرارات جلناة األمان الغاذائي العااملي وتوصايات ا مان خاالل تنظايع أحادا  علاى           

اأوغندا ، رئاي  جمموعاة العمال مفتوحاة الع اوية       Robert Sabiitiاليت قدم ا السيد  املستويات الوطنية واإلقليمية"

 .املعنية بالرصد

 

 إن اللجنة:  و 
 

 ل مفتوحة الع وية املعنية بالرصد؛عن تقديرها ألعمال جمموعة العم تعر  اأ 

ذائي توجي ات إىل أصحا  املصلحة يف جماال األمان الغا      اليت تقدمCFS 2016/43/7اتقر الوثيقة و ا  

توصيات ا، باعتباار للا    وممارسات ع اجليدة يف تطبيق قرارات اللجنة و والتغذية بشأن تشاطر جتاربه

ألصاحا    الوثيقة أي ًا إطار عمال  تشّكلالتصاعدية آلليات الرصد املبتكرة. و الصياغة هامساهمة باجت

الايت مان املقارر    عاملياة  الوايايعية  امل ائي والتغذية للمساهمة يف األحادا  املصلحة يف جمال األمن الغذ
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تقيايع  مان أجال    ،الادورات العاماة للجناة    تنظيم ا بوترية منتظمة، رهان املاوارد املتاحاة، يف سايا     

ات ا، باداًا مان منتجاات اللجناة الرئيساية واالساةاتيجية       قارارات اللجناة وتوصاي    تطبيقاستخدام و

 CFSأعدت هذه الوثيقة بالتماشي مع قرار اللجنة الصادر يف دورت ا الثانية واألربعني ا وقد. واحملفزة

2015/42 Final Report ؛ 

تشجع اللجنة أصاحا  املصالحة علاى االساتمرار يف تشااطر      ن، ته الدورة احلادية واألربعوا أقرمل وفقًا اج 

علاى املساتوى العااملي     ع أحادا  جتارب ع وأف ل ممارسات ع علاى أسااط طاوعي، مان خاالل تنظاي      

، وللا  رهان املاوارد    CFS 2016/43/07الوثيقاة   لوطين، مطبقني الن ج الذي أوصت باه واإلقليمي وا

 ؛املتاحة

للموافقاة علاى    2017مفتوحة الع وية املعنية بالرصد عمل ا يف عام  توصي بأن تواصل جمموعة العمل اد 

منتجاات اللجناة علاى أسااط مناتظع، مساتفيدة الادروط مان احلاد            تطبياق كيفية مواصالة رصاد   

 لدورة الثالثة واألربعني للجنة. يف ااملواييعي العاملي 

 

 معلومات أساسية  - أواًل

 

 تطبياق  جماال  ممارسات ع اجليدة يفو  املصلحة على تشاطر جتارب ع تشجع جلنة األمن الغائي العاملي أصحا - 1

األحادا    للا   ت ا، باعتبار لل  مساهمة يف وظيفة الرصاد الايت ت اطلع ب اا اللجناة. ويشامل      قرارات اللجنة وتوصيا

التوعية  ا زيادةالوطين واإلقليمي والعاملي. أمعلى املستوى  عامة للجنة ومن خالل تنظيع أحدا يمن الدورات ال املعقودة

 من قبل مجيع أصحا  املصلحة يف اللجنة.  فتتطلب ج ودًا مجاعيةت اللجنة وتوصيات ا ابقرار

 

.  CFS 2015/42 Final Reportا 2015ويعت هذه االختصاصات بناا على طلب اللجناة يف أكتوبرتتشارين األول    - 2

األمن الغذائي والتغذية على املساتوى الاوطين واإلقليماي والعااملي      جمال يفتقدم توجي ات إىل أصحا  املصلحة وسوف 

وحتديدًا، ساوف تكاون اثاباة إطاار     . قرارات اللجنة وتوصيات ا صخيما  وممارسات ع اجليدة يفبشأن تشاطر دروس ع 

تنظيم اا   ناة املقارر  املواييعية العاملية للج لتغذية، لكي يساهموا يف األحدا عمل ألصحا  املصلحة يف األمن الغذائي وا

الرئيساية  قرارات اللجناة وتوصايات ا، باداًا مان املنتجاات       تطبيقة للجنة من أجل تقييع استخدم وميمن الدورات العا

ني اإلي احي يف ن اية الوثيقاة . ساتقدم املسااهمات علاى أسااط      البيا الشكلنظر اا 1.2ة للجنة واالسةاتيجية واحملفز

 ه اللجنة للدورة العامة السنوية. ي ختتارطوعي خبصوص املنتج الذ

 

                                        
التوجي ية الطوعية لادعع اإلعماال املطارد للحاق يف غاذاا كااف يف سايا  األمان         ، كانت تل  املنتجات هي التالية: اخلطوط 2016يف مارطتآلار   1

لألمن الغذائي والتغذية؛ اخلطوط التوجي ية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حلياازة األراياي ومصاايد     يالغذائي الوطين؛ اإلطار االسةاتيجي العامل

ئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظع األغذياة؛ إطاار   األمساك والغابات يف سيا  األمن الغذائي الوطين؛ مباد

 العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة
  .CFS 2013/40/8رصد اللجنة على املنتجات الكربى واالسةاتيجية والتحفيزية للجنة ا بأن يركز القائل قةاحالتؤيد اللجنة ا  2
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 للجنة من أجل رصاد التقادم يف جماال   لآللية املبتكرة  كذل  يف الصياغة التصاعدية الختصاصاتاسوف تساهع  - 3

   CFS:2009/2 Rev.2حتقيق األمن الغذائي والتغذية، الذي يشاكل أحاد أدوار اللجناة احملاددة يف وثيقاة إصاالح ا ا      

بغية تشجيع املساالة وتشاطر املمارسات اجليدة على كافة املستويات. وساوف تسااهع االختصاصاات يف أداا هاذا الادور      

قياق أهاداف ا   قديع ن ج قابل لالستخدام على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملياة مان أجال رصاد التقادم يف حت     تعرب 

 الربامج.  تطبيقيؤدي إىل املزيد من املساالة والتحسني يف  الغذائي والتغذية، ما احملددة يف جمال األمن

 

ية املساتدامة  خطة التنم تطبيقتابعة واستعرا  مل بوسع هذا الن ج أن يشكل مساهمة مفيدة يف اجل ود القطرية - 4

  3يف جدول األعمال لاك. وهو متماش مع املبادئ الواردة 2030لعام 

 

 الغايات من األحداث  - ثانيًا

 

 تطبياق  جماال  واساتفادة الادروط مان التجاار  يف     وتكييف ا وزيادت اا  املمارسات اجليدة تشجيع اعتماد 

 منتجات اللجنة؛ 
 

     منتجاات اللجناة علاى املساتويات الوطنياة       رصد التقدم امن الناحيتني النوعية والكمياة  علاى صاعيد تطبياق

 واإلقليمية والعاملية؛ 
 

 اا يف لل  لتحقيق األهداف الوطنية لألمن الغذائي والتغذية؛  وفعاليته جنةعمل الل ستفادة الدروط لتحسني صلةا ، 
 

 .زيادة التوعية باللجنة ومنتجات ا وف م ا 
 

 النتائج الرئيسية املتوقعة من الفعاليات  - ثالثًا

 

   ااا يف للا     ،منتجاات اللجناة وتشااطرها وتوثيق اا     واملمارسات اجليدة على صاعيد تطبياق  حتديد التجار

 ل اليت أثرت يف النتائج والقيود والتحديات اليت جرى رفع ا؛  مالعوا
 

 ؛ رصد التقدم يف تطبيق منتجات اللجنة وحتديد السبل لتحقيق نتائج أف ل 
 

           قيام املشاركني بتحديد الدروط لتحسني صلة عمال اللجناة وفعاليتاه، ااا يف للا  مان أجال حتقياق األهاداف

 أصحا  املصلحة يف جمال األمن الغذائي والتغذية؛ كافة ائي والتغذية، ومن ثع تشاطرها معالوطنية لألمن الغذ
 

 على بينة من اللجنة ومن منتجات ا املشاركون أن يكون. 

 

                                        
 .البيناتة الطوعية واحلكومية، واملسؤولية الوطنية، والشمولية واستخدام املنتديات احلالية والبيانات والطبيعة القائمة على تت من املبادئ الطبيع  3
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 النهج املوصى به إلقامة األحداث  - رابعًا

 على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية

 

 صخيا ماا   يفوالتغذياة   الغاذائي السةاتيجي العاملي لألمن اليت حددها اإلطار احيبذ الن ج املوصى به املبادئ  - 5

 :  فعلى النظعنظع الرصد واملساالة. 
 

 ؛عمال املطرد للحق يف غذاا كاٍفإلأن تستند إىل حقو  اإلنسان مع إشارة خاصة إىل ا 
 

 أن تسمح اساالة صانعي القرارات؛ 
 

  ن اان فاي ع   ويشارك في ا مجياع أصاحا  املصالحة واملساتفيد    أن تكون تشاركية وأن تشمل عمليات تقييع

 األكثر يعفًا؛
 

 ومف وماة مان اجلمياع، علاى أن ت اع       ودقيقة وحسنة التوقيات  تكون بسيطة ويف الوقت نفسه وافية جيب أن

 وتبّين األثر واإلجرااات والنتائج املتوقعة؛، مؤشرات مفصلة حبسب نوع اجلن  والسّن واإلقليع وما شابه
 

 .أال تكرر النظع القائمة بل أن تبين باألحرى على القدرات الوطنية اإلحصائية والتحليلية وأن تعززها 

 

ومان املسالع باه أن    . 4وهذا الن ج يأخذ أي ًا يف االعتبار إطار اللجنة من أجل رصد قرارات اللجنة وتوصايات ا  - 6

العاماة الاذي    اجللساة ى قارار  علا  نقطة انطال ، بناًامنتجات اللجنة ولكن ا تشكل  تطبيقليست كافية لرصد  األحدا 

 .2015اللجنة يف عام  اختذ خالل انعقاد

 

 الوطنية أن تكون ينبغي هلذا احلد  أن يكون حتت مسؤولية قطرية وأن يتع بقيادة قطرية. وينبغي لألطرافو - 7

لوطنية واإلقليمية والعاملية، على املستويات كافة، أي على املستويات ا هي اجل ات الفاعلة الرئيسية يف تنظيع األحدا 

ي والتغذية، دعع ممكن من جانب الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما أو غريها من أصحا  املصلحة يف األمن الغذائ مع

 وى العاااملي. علااى املساات عااني االعتبااار لاادى تنظاايع األحاادا  جيااب أخااذ التمثياال اإلقليمااي يف  حبسااب الطلااب. و

نة امالا؟  كيف؟ من؟ كع مرة؟  مان قبال البلادان كجازا مان آليت اا       منتجات اللج لرصد تطبيقإطار وسوف يتع ويع  

  اخلاصة للرصد واإلبالغ عن التقدم باجتاه أهداف ا املعلنة يف جمال األمن الغذائي والتغذية.

 

                                        
رصد ما يلاي:  الاخلصائص الرئيسية آلليات وتشمل . ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملييات اآلليات القائمة على املستواالستفادة من ليات الرصد نبغي آلي  4

تعددة القطاعاات، ويامان   املأطر السياسات  مشاركة أصحا  املصلحة املتعددين، واالرتكاز علىية، ووالشمولواالستناد إىل احلقو ، امللكية احمللية، 

 .CFS 2013/40/8الوثيقة ا كل من اجلوانب الكمية والنوعيةاالشتمال على و ،الكافية توافر القدرات واملوارد القطرية
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املصالحة احلااليني املعنايني واملنتاديات متعاددة      بالتنسايق واالشاةاك ماع أصاحا      احلد  نظع أن ي وجيب - 8

ة امنتديات شبي ة باللجناة  وآلياات التنسايق واملباادرات اخلاصاة      يتويات الوطنية واإلقليمية والعاملالقطاعات على املس

ماع تفاادي إنشااا هياكال جديادة أو تكارار        قدر املساتطاع والصالة،   ،املستوياتباألمن الغذائي والتغذوي على خمتلف 

 آلليات احلالية.  ا

 

شمل اجملموعة الكاملة من أصحا  املصلحة املعنايني بااألمن   ينبغي للحد  أن ي ع مجيع األطراف حبيث يو - 9

الغذائي والتغذية على املستوى الوطين أو اإلقليماي أو العااملي حبساب املقت اى اتكاون احلكوماات ممثلاة مان جاناب          

مثال وزارات الزراعاة والصاحة واحلماياة االجتماعياة       ،الغذائي والتغذياة  األمن ملؤسسات الرئيسية اليت تتعاطى شؤونا

، واملنظماات اإلقليمياة والعاملياة، واجملتماع     نظمات املاةحة الثنائية ومتعددة األطرافوغريها ووكاالت األمع املتحدة وامل

رة اأو الايت يتوقاع أن تتاأثر  جاراا     واملؤسسات املالية  واجملتمعات املتاأث  ةاألكادميي األوساطاملدني، والقطاع اخلاص و

 .تنظيع احلد  بنفسهته على رسيتع احةام استقاللية اجملتمع املدني وقدنة. ومنتجات اللج تطبيق

 

اا يف لل  اجملتمعاات   -صلحة كافة  من املشاركة الفاعلة ملمثلي جمموعات أصحا  املينبغي للحد  أن يو - 10

ومشااركت ا يف   مع احلرص على إمساع كافاة األصاوات   -منتجات اللجنة  تطبيقجراا  املتأثرة اأو اليت يتوقع أن تتأثر 

 . اإلعداد للحد 

 

لتقادم أن تتباع املباادئ    ؤشارات رصاد ا  مل كماا ينبغاي  الكمية والنوعية للتقدم.  اجلوانب للرصد أن يبّين يينبغ - 11

ن يركاز علاى   على الرصد أ. آليات الرصدص خيما  ار االسةاتيجي العاملي واليت لكرت أعاله يفاإلط املنصوص علي ا يف

. منتجات اللجنة وعلاى العوامال الايت أثارت يف النتاائج والقياود والتحاديات الايت   رفع اا          حاالت النجاح يف تطبيق

 تمعات احمللياة ر املعيشية واجملتقديرًا لعدد األشخاص واألسقدر املستطاع، ، ي ًاة أن تت من أماملقد وينبغي للمعلومات

 .اليت تأثرت بصورة إجيابية جراا تطبيق منتج اللجنة

 

، بالتشاور مع ممثلي جمموعاات أصاحا  املصالحة    داد تقرير عن احلد إع يتوجب توثيق احلد : فينبغيو - 12

كافة وأن ينشر على نطا  واسع، مع توثيق التجار  واملمارسات اجليدة اااا يف للا  العوامال الايت أثارت يف النتاائج       

 .ني صلة عمل اللجنة وفعاليتهسحمنتجات اللجنة، والدروط لت تطبيقود والتحديات اليت رفعت ، ونتائج رصد والقي

 

 حتديد املمارسات اجليدة  - خامسًا

 

إن املمارسات اجليدة اليت يتع حتديدها وتشاطرها خالل الفعالية جياب أن تتساق ماع القايع الايت تاروج هلاا         - 13

 للجنة، حبسب املقت ى، اا يف لل : ا
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 تصالة باملمارساة، اان    يف عمليات صانع القارار امل   ألطراف املعنية الرئيسية كافةا تالشمولية واملشاركة: شارك

 جراا القرارات؛   في ا كل األطراف اليت تأثرت أو كان من املمكن أن تتأثر
 

 أهداف منتجاات اللجناة    حتقيق املساهمة يف :   حتليل فعالية املمارسة من حيثالبيناتالقائع على  التحليل

   بناا على بينات مستقلة؛
 

    مان دون املسااط    أهاداف داددة  ارساة يف حتقياق   االستدامة البيئية واالقتصاادية واالجتماعياة: سااهمت املم

 االحتياجات املستقبلية؛  بالقدرة على تلبية
 

 عادم  ل و  ومشااركة النسااا والرجاال وتصادت    شجعت املمارساة علاى املسااواة يف احلقا     اواة بني اجلنسني:املس

 املساواة بني اجلنسني؛  
 

  أكثار األشاخاص    باالنفع علاى   املمارساة  اص واجملموعاات ياعفًا وت ميشاًا: عاادت    الةكيز على أكثر األشاخ

 واجملموعات يعفًا وت ميشًا؛  
 

  مناتج   تطبياق استشاارة اجل اات املعنياة الرئيساية مجيع اا و  إشاراك ا يف        تالن ج متعدد القطاعات: جار

 اللجنة؛   
 

  :قادرة على  ،ساهمت املمارسة يف بناا سبل معيشة لألسر واجملتمعات احملليةقدرة سبل املعيشة على الصمود

 الصمود بوجه الصدمات واألزمات، اا في ا تل  املتعلقة بتغري املناخ. 

 

 اللجنة سياق الدورات املواضيعية العاملية يفتنظيم   - سادسًا

 

 ،ةالعاماة للجنا  اجللساات  لعاملياة خاالل   املواييعية ا نة بتجميع املساهمات يف األحدا سوف تقوم أمانة اللج - 14

عاة  سوف تنظع الدورات املواييعية العاملياة بالتشااور ماع جممو   و يمن وثيقة ستتاح من ثع إىل املندوبني خالل الدورات.

األحادا  املوايايعية   تتاح الدروط املستفادة من ل اإلقليمي. وسيصد، مع مراعاة التمثالعمل مفتوحة الع وية املعنية بالر

   .أصحا  املصلحة يف اللجنةالعاملية للجنة إىل 
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من خالل منتديات قائمةتعددين ملت و  اللجنة بتصميم أحداث أص اب املصل ة ا

:  تعقد األحدا  من أجل -1
 تشااااجيع اعتماااااد املمارسااااات

اجليدة  
  رصد التقدم
  اساااتفادة الااادروط مااان أجااال

حتسني عمل اللجنة  
  زياااااادة التوعياااااة باللجناااااة

وانتجات ا 

للجنةاجللسة العامة 

حتال النتائج اجملمعة لألحدا   -3

  للجنةاجللسة العامة إىل 

ينظع حاد  تقييماي موايايعي     -4

للجنة  اجللسة العامة خالل 

 لية تشاطر التجارب واملمارسات اجليدة من خالل تنظيم أحداث على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية

تبلاا  الاادروط املسااتفادة ماان     -5

احلاااد  املوايااايعي العااااملي  

للجنة إىل أصحا  املصالحة يف  

جمال األمن الغاذائي والتغذياة   

على املستويات كافة  

األحداث

العاملية 

األحداث

اإلقليمية 

الوطنية

ةتبل  الدرو  املستفادة إ  أص اب املصل ة يف األمن الغذائي والتغذي

نتائج كل حد  إىل أمانة    لتب -2

   اللجنة  

األحداث

الوطنية


