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رُلعًعددًحمدودًؿنًفذهًاؾوثقؼةًًؿنًأجلًاِدًّؿنًتأثرياتًعؿؾقاتًاْـظؿةًعؾىًاؾلقكةًواْيافؿةًيفًعدمًاؾمأثريًعؾىًاْـاخً.وقرجىًؿنًاؾيادةً
اْـدوبنيًواْراؼلنيًاؾمؽرّمًبإحضارًـيىفمًؿعفمًإىلًاالجمؿاعاتًوعدمًرؾبًـيخًإضاػقةًؿـفا .وؿعظمًوثائقًاجمؿاعاتًاْـظؿةًؿماحةًعؾىً
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مسائل للعرض على جلنة األمن الغذائي العاملي:
يطلب من اللجنة ما يلي:
أنًتواػقًعؾىًاإلرارًاؾؼائمًعؾىًاؾـمائجًؾؾهـةًاألؿنًاؾغذائيًاؾعاْيً.
أنًتطؾب ًؿنًؿؽمبًُـةًاألؿنًاؾغذائيًاالدمؿرارًيفًاؾعؿلًؿعًاألؿاـةًْواصؾةًإدؿاجًبرـاؿجًاؾعؿلً
واْقزاـقة ًً 2113-2112يف ًاإلرار ًاؾؼائم ًعؾى ًاؾـمائجً ،بغقة ًإعداد ًبرـاؿج ًؿمعدد ًاؾيـوات ًؾؾعؿلً
واْقزاـقةًأؽنرًتػصقالًًؾمؼدميهًإىلًُـةًاألؿنًاؾغذائيًيفًدورتفاًاؾناؿـةًواؾنالثنيًيفًعامًً.2112
أوال  -اهلدف العام للجنة األمن الغذائي العاملي
 ً-ً1تعرضًفذه ًاؾورؼةًإراراًًؼائؿ ًا ً عؾى ًاؾـمائج ًؾؾهـة ًاألؿن ًاؾغذائيًاؾعاْي ًمبوجب ًتوصقةًاؾدورةًاؾعاؿة ًاؾياددةً
واؾنالثنيًؾؾّهـةً .وؼدً جرىًإعدادًاإلرارًاؾؼائمًعؾىًاؾـمائجًباؾمزاؿنًؿعًاالـمفاءًؿنًاؾعؿلًعؾىًبرـاؿجًاؾعؿلًواْقزاـقةً
 2113/2112بفدفًإرذادًؿواءؿةًأـشطةًاؾؾهـةًيفًاْيمؼللًوتوػريًأداسًؾرصدًاؾمؼدمًاحملرزً.وقـطؾقًاإلرارًؿنًاألدوارً
اؾيتًحددتفاًُـةًاألؿنًاؾغذائيًاؾعاْيًيفًوثقؼةًإصالحًاؾؾهـةً(ً)CFS:2009/2 Rev.2
ً-ً2

ودمشؽلًفذهًاؾؾهـةًبعدًإصالحفاً،بوصػفاًعـصراًًحمورقاًًؾؾشراؽةًاؾعاْقةًاؾـاذكةًبشأنًاؾزراعةًواألؿنًاؾغذائيً

واؾمغذقةً،اْـمدىًاؾدوؾيًواِؽوؿيًاؾدوؾيًاؾشؿوؾيًاألولًؾطائػةًوادعةًؿنًأصوابًاْصؾوةًاْؾمزؿنيًؾؾعؿلًؿعاًًبصورةً
ؿمـادؼةًدعؿاًًؾؾعؿؾقاتًاؾيتًتؼودفاًاؾلؾدانًيفًدلقلًاؾؼضاءًعؾىًاُوعًوضؿانًاألؿنًاؾغذائيًواؾمغذقةًؾؾلشرقةًمجعاءً.
اهلدفً:قمؿنلًفدفًُـةًاألؿنًاؾغذائيًيفًاِدًؿنًاُوعًوتعزقزًاألؿنًاؾغذائيًواؾمغذقةًُؿقعًاؾلشرً،بـاءًً
عؾىًأفدافًوغاقاتًؿمػقًعؾقفاًعاْقاًً.
ثاـقاً–ًاؾـمائجًواْؤذرات
 -ً 3مت ًٍدقد ًثالث ًـمائج ً رئقيقة ًؾؾهـة ًاألؿن ًاؾغذائي ًاؾعاْي ًيف ًؿا ًقمعؾق ًباإلرار ًاؾؼائم ًعؾى ًاؾـمائج ًإىل ًجاـبً
ؿؤذراتًحمددةًؾموجهًعؿلًاؾؾهـةًوتُمقحًاؾرصدًاْـمظمًواإلبالغًعنًاؾـمائج.
اؾـمقهةًً:1تعزقزًاؾمـيققًاؾعاْيًإلجراءاتًاألؿنًاؾغذائيًواؾمغذقةًؿنًجاـبًأصوابًاْصؾوةً.
اْؤذراتً:
ًًً ً1-1عددًاْلادراتًواألررًاْمعؾؼةًباألؿنًاؾغذائيًواؾمغذقةًاؾيتًتمؾؼافاًاؾؾهـةًوتـاؼشفاً
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عدد ًاِاالت ًاؾيت ًتؤثر ًػقفا ًؿواؼف ًاؾؾهـة ًيف ًاْـمدقات ًواْلادرات ًاؾعاْقة ًواإلؼؾقؿقة ًاألخرى ًأوً
اِاالت ًاؾيت ًتـظرًفذه ًاألخريةًػقفاً ،مبا ًيفًذؾك ًاإلذارة ًإىل ًرؤقة ًاؾؾهـة ًو/أو ًأدوارفا ًيف ًوثائؼفاً
وتؼارقرفاًاؾرمسقةً(ؿنالًً،اجملؾسًاالؼمصاديًواالجمؿاعيً،جمؿوعةًاؾعشرقنً،وغريًذؾك)

ً 3-1عددًأصوابًاْصؾوةًعؾىًاْيموىًاؾعاْيًاؾذقنًقيمىدؿونًاؾـصائح/األدوات/األررًاْـلنؼةًعنًإجراءاتً
اؾؾهـةً(ؿنلًاؾمىطقطًؾألؿنًاؾغذائيًواإلجراءاتًاؾمغذوقة)ًؿنًأجلًٍينيًاؾمـيققًاؾعاْيً.
4-1

ًاؾـيلةًاْكوقةًؿنًأصوابًاْصؾوةًاؾذقنًقعربونًعنًرضافمًعن ًاؾدورًاؾمـيقؼيًؾؾهـةًحبيبًؽلًػكةً
(ؿيح)ً

ًًًً - 4قؼضي ًدورًُـةًاألؿنًاؾغذائيًاْمؿنلًيف ًاؾمـيققًاؾعاْي ًبإتاحة ًؿـمدىًؾؾـؼاشًواؾمـيققًؿنًأجلًتعزقزًاؾعؿلً
اؾمعاوـيًبنيًاِؽوؿاتًواْـظؿاتًاإلؼؾقؿقةًوؿـظؿاتًاجملمؿعًاْدـيًواؾؼطاعًاّاصًوأصوابًاْصؾوةًاآلخرقنً،عؾىً
دموًقمؿاذىًؿعًاحمقاجاتًاؾلالدً .وفيًمتارسًفذاًاؾدورًبشؽلًرئقييًؿنًخاللًاْـاؼشاتًاؾيتًتدورًيفًاُؾية ًاؾعاؿةً
ؾؾهـةًاألؿنًاؾغذائيً،مباًيفًذؾكًاؾـظرًيفًؿلادراتًوأررًاألؿنًاؾغذائيًواؾمغذقةًوأـشطةًؿاًبنيًاؾدوراتًاؾيتًتدعمًعؿلً
اؾؾهـةً .والًتراعيًاؾـمقهة ًػؼط ًؿا ًأٌزًضؿنًُـةًاألؿنًاؾغذائيًبلًتمـاولًأقضاًًتأثري ًاؾؾهـةًعؾىًاْـمدقاتًواْلادراتً
اْفؿةًاألخرىًعؾىًاؾصعقدقنًاؾعاْيًواإلؼؾقؿيً .وؼدًقـػعًاؾمـيققًأقضاًًيفًاؾمشهقع ًعؾىًادمىدامٍ ًأؽنرًؽػاءةًؾؾؿواردً
وٍدقدًاؾنغراتًعؾىًؿيموىًاْوارد.
اؾـمقهةًً:2تعزقزًتؼاربًاؾيقاداتًبنيًأصوابًاْصؾوةًبشأنًاؾؼضاقاًاؾرئقيقةًؾألؿنًاؾغذائيًواؾمغذقةً.
اْؤذرات:
1-2

ًعددًاؾموصقاتًعؾىًؿيموىًاؾيقاداتًواألررًاألخرىًؾؾيقاداتًاؾيتًتواػقًعؾقفاًاؾؾهـةًً.

2-2

اؾـيلةًاْكوقةًؿنًأصوابًاْصؾوةًاؾذقنًقعربونًعنًارتقاحفمًؾدورًُـةًاألؿنًاؾغذائيًيفًاؾمؼرقبًبنيً
اؾيقاداتً،حبيبًؽلًػكةً(ؿيح).

ً-ً5متارسًُـةًاألؿنًاؾغذائيًدورفاًيفًاؾمؼرقبًبنيًاؾيقاداتًؿنًخاللًصقاغةًاؾموصقاتًعؾىًصعقدًاؾيقاداتًوأررً
اؾيقادات ًاؾعاؿة ًاألخرى ًيف ًجمال ًاألؿن ًاؾغذائي ًواؾمغذقةً ،بـاءً ًعؾى ًأػضل ًاْؿاردات ًواؾدروس ًاْؽميلة ًواْدخالتً
واْيافؿات ًاؾورـقة ًواإلؼؾقؿقة ًوؿشورة ًاّرباء ًوآراء ًخممؾف ًأصواب ًاْصؾوةً .وقضطؾع ًػرقق ًاّرباء ًاؾرػقع ًاْيموىً
اْعينًباألؿنًاؾغذائيًواؾمغذقةًبدورًرئقييًداعمًيفًفذاًاجملالً،إذًقؼومًبمؼدقمًؿعؾوؿاتًؿشػوعةًبأدؾةًوتؽـوؾوجقاًحدقنةً
دعؿاًًهلذهًاؾـمقهةً.وٍظىًفذهًاؾـمقهة ًؽذؾكًباؾدعمًبػضلًعؿلًرئقسًاؾؾهـةًؿنًخاللًحضورهًيفًاْـمدقات ًاؾرئقيقةً
مبا ًقشؿل ًاجملؾس ًاالؼمصادي ًواالجمؿاعي ًوجمؿوعة ًاؾعشرقن ًواؾؾؼاءات ًاؾنـائقةً ،واجمؿاعات ًؿـظؿات ًاجملمؿع ًاْدـيً
وػعاؾقاتًاؾؼطاعًاّاصً .
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اؾـمقهةًً:3دعمًاّططًاؾورـقةًواإلؼؾقؿقةًؾألؿنًاؾغذائيًواؾمغذقةًاْماحةًؿنًؼللًاألدرةًاؾدوؾقةًـمقهةًًإلجراءاتًاؾؾهـةً
اؾراؿقةًإىلًتقيريًفذاًاؾـوعًؿنًاؾدعمً.
اْؤذرات:
ًًً 1-3عددًاالدمهاباتًإىلًاْطاؾبًاْؼدؿة ًؿن ًاؾلؾدانً/األؼاؾقمًإىلًُـةًاألؿنًاؾغذائيًاؾعاْيًؾؽيًتق ّيرً ًفذهً
األخريةًاؾدعمًؾمصؿقم/تـػقذًخططفا/براجمفا/ادرتاتقهقاتفاًاّاصةًباألؿنًاؾغذائيًواؾمغذقة
2-3

عدد ًاؾلؾدان ًاؾيت ًتعمؿد ًوتـػذ ًاْشورةً /األدواتً /األداؾقب/األرر ًاؾؽػقؾة ًبمقيري ًتـيقق ًاؾدعم ًعؾىً
اْيموقاتًاؾؼطرقةًواإلؼؾقؿقةً،ـمقهةًإلجراءاتًُـةًاألؿنًاؾغذائيًاؾراؿقةًإىلًتيفقؾفا.

 ً-ً6قشؿلًدورًاؾؾهـةًعؾىًصعقدًدعمًخططًاألؿنًاؾغذائيًواؾمغذقةًاؾورـقةًواإلؼؾقؿقةً،تؼدقمًاؾدعمً/اْشورةًبشأنًوضعً
خططًؾؾؼضاءًعؾىًاُوعًوٍؼققًاألؿنًاؾغذائيًواؾمغذقةً،وتـػقذفاًورصدفاًوتؼققؿفاًعؾىًأداسًؿلادئًاْشارؽةًواؾشػاػقةً
واْياءؾةً.ودقؽون ًاؾمؼدمًاحملرزًعؾىًؿيموىًفذهًاؾـمقهةًؽذؾكًؿنًاخمصاصاتًادمهاباتًاؾؾهـةًإىلًاؾلؾدانًواألؼاؾقمً،
واعمؿادًاؾـصائح ًواألدواتًواألداؾقبًواألررًاؾيتًتدعمًاالدمهاباتًاْـيؼةً ،اؾـاَة ًعنًإجراءاتًاؾؾهـةً .وقعمربًردمً
خاررةًإجراءاتًاألؿنًاؾغذائيًواؾمغذقةًؿنا ًالًعؾىًاألـشطةًاؾيتًتفدفًإىلًدعمًاْيموقنيًاؾورينًواإلؼؾقؿي.
 - 3الرصد واخلطوات املؼبلة
ًً-7قيمهقبًإعدادًاإلرارًاؾؼائمًعؾىًاؾـمائجًأقضاًًؾوالقةًُانًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًاؾيت ًتؼضيًبمؼدقمًتؼرقرًؿرحؾيً
بشأنًبرـاؿجًاؾعؿلًواْقزاـقةًؿرةًؽلًدـمنيًالدمعراضهًؿنًؼللًجمؾسًاْـظؿةًواْيافؿةًيفًعؿؾقةًٍدقدًاألوؾوقاتً.وؿنً
ذأنًفذهًاْؿاردةًأقضاًًأنًتياعدًاؾصـدوقًاؾدوؾيًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةًوبرـاؿجًاألغذقةًاؾعاْيًعؾىًضؿانًؿواءؿةًعؿؾفؿاًؿعً
أفدافًؽلًؿـفا ً.ودقؼومًؿؽمبًاؾؾهـةًباالدمؿرارًيفًاؾعؿلًؿعًاألؿاـةًْواصؾةًإدؿاجًبرـاؿجًاؾعؿلًواْقزاـقةًً2102-2102
يفًاإلرارًاؾؼائمًعؾىًاؾـمائجًبغقةًإعدادًبرـاؿج ًؿمعددًاؾيـوات ًؾؾعؿلًواْقزاـقة ًأؽنرًتػصقالًًؾمؼدميهًإىلًاؾؾهـةًيفًدورتفاً
اؾناؿـةًواؾنالثنيًيفًعامًً.2102
ً

