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 األساس المنطقي للوثيقة والغرض منها- أوال
 
أكثـر   هيئةجعل لجنة األمن الغذائي العالمي الكفيلة بسبل ال لىع ٢٠٠٩تم االتفاق خالل عام - ١

جنـة األمـن   وتتيح ل. النطاق بتأييد واسع يتوحظ ،ذائي وسوء التغذيةفعالية لمكافحة انعدام األمن الغ
ـ  ينالوطنيشأن أوسع من أصحاب اللمجموعة  افرص ةالغذائي العالمي الجديد دور تأديـة  ل ينواإلقليمي

ـ  ا أن تقوممن المناسب و. أكثر بروزا في مكافحة الجوع وانعدام األمن الغذائي  ةلمـؤتمرات اإلقليمي
ما تنص على نحو  ها المعزز والمتوقع في مجال الحوكمةدورقاليم وداخل األ اهرتهبحكم ش ،لمنظمةل

األمـن   تحقيـق بفعالية أكبر في  هاماسهإفي كيفية بالنظر منظمة، العليه خطة العمل الفورية لتجديد 
 ، وتحديد مجاالت العمل ذات األولوية، فيحوكمتهالوطني واإلقليمي وعلى الصعيدين  الغذائي العالمي

 .ةحالمصلَ جنة األمن الغذائي العالميلإطار 
 
معالجة هذه القضية في المؤتمر اإلقليمي على والغرض من هذه الوثيقة هو مساعدة المشاركين - ٢

. المـؤتمرات اإلقليميـة  مناقشة في جدول األعمال المؤقت لجميع كبند من بنود الالهامة التي أدرجت 
، المصـلَحة  الرئيسية للجنة األمن الغذائي العالمي ة للخصائصضالخطوط العريبإيجاز وثيقة وتقدم ال

أجل تحقيق أقصى قـدر  االضطالع بها من  منظمةلل للمؤتمرات اإلقليميةمحتملة يمكن  اقترح أدوارتو
 .اإلقليممن المنافع لبلدان 

 
 لجنة األمن الغذائي العالمياألسباب الكامنة وراء إصالح - ثانيا

 
مـن  حوكمـة األ الجوع وضعف التآزر والتنسيق في مستويات اع السريع في الرتفلمواجهة ا- ٣

لجنة األمن الغذائي على الشروع في عملية إصالح عميق الدول األعضاء في ، وافقت يالغذائي العالم
تنسـيق  ل، خصوصـا  بشكل كاملالحيوي  ادورهتسنى لها تأدية كبير حتى ي على نحو اللجنة لتعزيزه

 . ويالجوع وانعدام األمن الغذائي والتغذ ةحفكام والعمل في ،الخبرات
 
، في دورتها الخامسـة والثالثـين المعقـودة فـي     لجنة األمن الغذائيأعضاء  باإلجماع وافق- ٤

فـي   لمنظمةامؤتمر أقرها  ،لجنةلإصالحات واسعة النطاق على إجراء  ،٢٠٠٩تشرين األول /أكتوبر
وعـالوة علـى ذلـك، حظيـت     . ٢٠٠٩تشرين الثاني /مبردورته السادسة والثالثين المعقودة في نوف

، في مؤتمر القمة العـالمي حـول األمـن الغـذائي     ،رؤساء الدول والحكوماتاإلصالحات بتصديق 
" جنة األمـن الغـذائي العـالمي   لالتنفيذ الكامل إلصالح ب" الذين التزموا ،٢٠٠٩ تشرين الثاني/نوفمبر

 . لمؤتمر القمة حد األهداف االستراتيجية األربعةأبوصفه 
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0Fالخصائص األساسية لإلصالح - ثالثا

١ 
 

بوصفها عنصرا رئيسيا في تطـور الشـراكة   ، المصلَحة لجنة األمن الغذائي العالميستشكل - ٥
 الشـمولي األول الدولي والحكومي الدولي المنتدى  ،العالمية من أجل الزراعة واألمن الغذائي والتغذية

 للعمليات التي تقودهـا ودعما  ،العمل معا بطريقة منسقةبالملتزمين  شأناللطائفة واسعة من أصحاب 
لجنة وسوف تسعى . من أجل القضاء على الجوع وضمان األمن الغذائي والتغذية لجميع البشرالبلدان 

الخطوط التوجيهية "فيه البلدان تنفذ عالم خال من الجوع إيجاد من أجل  ،ةاألمن الغذائي العالمي جاهد
 ". ة لإلعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق األمن الغذائي القطريالطوعي

 
المرحلة األولـى التنسـيق علـى    ستشمل . للجنة على مرحلتيناألدوار الجديدة تنفذ وف وس - ٦

فـي المرحلـة   و. قاليمالمشورة للبلدان واألإسداء المستوى العالمي، وتقارب السياسات وتقديم الدعم و
 القطـري إضافية مثل التنسيق على المستويين  ادوارأريجي على عاتقها بشكل تدلجنة الأخذ الثانية، ست

ضع إطار استراتيجي والمستويات، و كافةز المساءلة وتبادل أفضل الممارسات على يعزتواالقليمي، و
 .عالمي لألمن الغذائي والتغذية

 
 الشمولية ١-٣

 
ومشاركين ومراقبين، وستسعى إلـى تحقيـق    جديدة من أعضاءاللجنة األمن الغذائي  تتألفس- ٧
 شـأن صوات جميع أصـحاب ال اإلصغاء إلى أ اتشكيلهوسوف يضمن . وازن بين الشمولية والفعاليةت

 . ال سيما األكثر تضررا من انعدام األمن الغذائي ،المعنيين
 
 ،العـالمي برنامج األغذية  وأ ،منظمةالاللجنة مفتوحة لجميع الدول األعضاء في في عضوية ال- ٨

أو الدول غير األعضاء في المنظمة التي هي أعضاء في األمم  الدولي للتنمية الزراعية، صندوقالأو 
مم وكاالت األ) ١( اللجنة مفتوحة للمشاركين من الفئات التالية من المنظمات والكياناتكما أن . المتحدة

منظمـات  ) ٢(ألمن الغذائي والتغذيـة،  والية محددة في مجال الها  أجهزتها التابعة لها التيالمتحدة و
) ٣(ألمن الغذائي والتغذية، باالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وشبكاتها التي لها صلة قوية 

لقطـاع  ارابطات ممثلو ) ٥(اإلقليمية، والمؤسسات المالية الدولية ) ٤(نظم البحوث الزراعية الدولية، 
نة أو مكتبها دعوة المنظمات المعنية األخـرى ذات الصـلة   للجويجوز . الخاص والمؤسسات الخيرية

  .جدول األعمالمحددة من بنود بشأن مناقشة أو  االدورات بأكمله لحضوربعملها 
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المشـاركين  فـإن  تمتع بحق التصويت، الوحيدة التي تعضاء األفي حين أن الحكومات هي و- ٩
الجانبية المناقشات و ،العامةالجلسة مناقشات  الحق في التدخل فيالتمتع بفي عمل اللجنة مع يساهمون 

، ورفعهـا ، وتقديم وثائق ومقترحـات رسـمية   هاوجداول أعمال اتم في إعداد وثائق االجتماعاسهلإل
 . والتفاعل مع المكتب خالل الفترات الفاصلة بين الدورات

 الدوراتما بين أنشطة  ٢-٣
 

، وإنما أيضـا  فحسب سنويعالمي اجتماع ظيم تنلجنة األمن الغذائي ال يشمل إجمالي أنشطة - ١٠
وف وس. قاليمسلسلة من األنشطة فيما بين الدورات على مختلف المستويات، بما في ذلك داخل األتنفيذ 
مثـل  ذي يال ،مكتب اللجنةمن قبل بين الجلسات العامة  والمستوياتالفاعلة  التنسيق بين الجهاتييسر 
تألف من رئيس واثني عشر عضـوا مـن   ، إذ يالل هذه الفتراتعضوية للجنة األمن الغذائي خأوسع 

 . قاليممختلف األ
 

وبرنـامج األغذيـة    ،منظمـة المن ممثلين عن  مؤلفةاستشارية  جماعةالمكتب وسوف ينشئ - ١١
ظيفة تتمثل وو. جنةللاغير أعضاء في آخرين مشاركين و الدولي للتنمية الزراعية صندوقالو ،العالمي

مجموعة من المهام التي طلبت إليه الجلسة ب تتعلقلمكتب إلى امات اسهإتقديم في رية االستشاالجماعة 
  .هاذيجنة تنفللالعامة 

 
 فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية ٣-٣

 
دراج إلـى اإل عضـاء  األتنشيط لجنة األمن الغذائي، دعـا   المبذولة بهدفتمشيا مع الجهود - ١٢

علـى نحـو    هـا تستنير بها دوراتلألمن الغذائي والتغذية باذات الصلة  المنظمة لخبرة الفنيةم لمنتظال
وضع استراتيجيات وبرامج لمعالجة انعدام األمن في  شأن اآلخرينأصحاب الوعضاء دعم األو ،أفضل

 . بانفي الحس هذا الغرضالمستوى مع وضع تحقيق الفريق الرفيع يجري حاليا إنشاء هذا و. الغذائي
 

تقييم وتحليل الحالة الراهنة لألمن ) ١(: يضطلع فريق الخبراء الرفيع المستوى بما يليوسوف - ١٣
المشـورة بشـأن   و والمعرفـة  العلمالمستند إلى توفير التحليل ) ٢(الغذائي والتغذية وأسبابها الكامنة، 

عاليـة، والبيانـات   ال النوعية االستفادة من البحوث القائمة ذاتبسياسات محددة، بقضايا ذات الصلة ال
ترتيـب  علـى   ئهاأعضالجنة األمن الغذائي وتحديد القضايا الناشئة ومساعدة ) ٣(والدراسات التقنية؛ 

من لجنة يتألف هذا الفريق وسوف . مجاالت التركيز الرئيسيةبهتمام االأولويات العمل في المستقبل و
 .مخصصةمشاريع فرق لتغذية منظمة على أساس من خبراء األمن الغذائي وافرعية وشبكة  توجيهية

 
 األمانة  ٤-٣

 
في منظمة بال األمن الغذائي العالمي لجنةأمانة دائمة صغيرة لكون هناك تومن المفترض أن  - ١٤

علـى  مل تشستو أمين من المنظمةرأس األمانة ت، سوف ي٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتين وخالل . روما



NERC/10/3  4 

 

برنامج األغذيـة العـالمي   ( تتخذ من روما مقرا لهاالتي األخرى مم المتحدة موظفين من وكاالت األ
العامـة  جلسـة  مساعدة الفي  ة الموكلة إليهامهمتمثل الوسوف ت). الدولي للتنمية الزراعية صندوقالو

 .وفريق الخبراء الرفيع المستوى على النهوض بأعمالها ةاالستشاريجماعة والمكتب وال
 

التي خرى األترتيبات اتخاذ قرارات بشأن ال ٢٠١١في عام  مة للجنةسيتعين على الجلسة العاو  -١٥
تتخذ من روما مقرا  التي ثالثفيما بين الوكاالت الالتناوب إمكانية األمين، بما في ذلك بمنصب تتعلق 

  .األمانةفي األمن الغذائي والتغذية بيانات األمم المتحدة األخرى المعنية مباشرة كوإدراج  لها،

 جنة األمن الغذائي العالميلحالة إصالح  - رابعا
 

الهياكل واإلجراءات المتفـق   وضعمكتب لجنة األمن الغذائي حتى اآلن على انصب تركيز  - ١٦
 . عليها في إطار خطة اإلصالح

 
سيكون هناك ثالثة عشر و. هاوهيكل ةاالستشاري الجماعة اختصاصاتوقد وافق المكتب على - ١٧

 : لفترة السنتين هذه على النحو التالي معضويتهاتفق على ة عضوا من خمس فئات مختلف

برنامج و الدولي للتنمية الزراعية، صندوقال): ٥( التابعة لها منظمات األمم المتحدة ووأجهزتها ®±©
المعنـي   ، وفريق الخبراء الرفيـع المسـتوى  ومنظمة األغذية والزراعة ،األغذية العالمي

 الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ المقرر و ،باألمن الغذائي والتغذية

ـ  ): ٤(منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية  ®≥© ذين ممثلو المنظمات المشـاركة ال
إنشاء إلى حين منظمات المجتمع المدني كحل مؤقت / المنظمات غير الحكومية متقترحهس

 آلية عالمية؛ 

 نوع البيولوجي؛ المنظمة الدولية للت): ١( لبحوث الزراعية الدوليةهيئات ا ®≤©

 البنك الدولي؛ ): ١( الدولية المالية والتجاريةالمؤسسات  ®¥©

©µ®  مؤسسة الدولية لألغذية الزراعية؛ الشبكة ): ٢(المؤسسات الخيرية / القطاع الخاصمؤسسات
 . )Bill and Melinda Gates( بيل وميليندا غيتس

 
الترشـيحات  وقدمت . يع المستوىفريق الخبراء الرفقواعد وإجراءات وقد تمت الموافقة على - ١٨

 .في مختلف مجاالت األمن الغذائيالممكنين لخبراء بشأن ا
 

إلنشاء آلية عالمية  امنظمات المجتمع المدني بشكل مستقل اقتراحتعد وفقا لوثيقة اإلصالح، و - ١٩
لميـة  هذه اآلليـة العا وسوف تعمل . لجنة األمن الغذائي على جميع المستوياتمشاركتها في لتسهيل 

في لجنـة   تهامنظمات المجتمع المدني ومشاركلتيسيير مشاورة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية كهيئة 
 . األمن الغذائي العالمي، بما في ذلك على الصعيد اإلقليمي
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لدورة شكل او ،لجنةالتي يمكن إدراجها في جدول أعمال المواضيع المناقشة بشأن البدأت وقد - ٢٠

 . ٢٠١٠ تشرين األول/أكتوبر ١٤-١١الفترة خالل عقد تس ين التيالسادسة والثالث
 

أدرجت على اإلنترنت، ومنظمة صفحة العرض على يموقع شبكي محسن وجديد لجنة ال ولدى- ٢١
وبرنامج الدولي للتنمية الزراعية، لصندوق الموقعين الشبكيين للجنة على الأيضا وصالت إلى صفحة 

 .األغذية العالمي
  

 دور المؤتمرات اإلقليمية للمنظمة- خامسا
 

 
 :، فإن)٢٣الفقرة (مبين في وثيقة إصالح لجنة األمن الغذائي كما هو - ٢٢

وسيكون من الضروري للجنـة، مـن   . من الجوهري أن يستند عمل اللجنة إلى الواقع الفعلي"
ختلفة على االستشارية، أن تقيم روابط وتحافظ عليها مع جهات فاعلة م اخالل مكتبها وجماعته

الصعد اإلقليمية وشبه اإلقليمية والمحلية من أجل ضمان استمرار تبادل المعلومات في ما بـين  
وسيضمن ذلك أن تكون الدورات السنوية للجلسة العامة علـى وعـي بـآخر    . أصحاب الشأن

ت التطورات الفعلية الجارية خالل فترة ما بين الدورات، وأن تعمم، في المقابل، نتائج مـداوال 
الجلسة العامة على أوسع نطاق على المستويات اإلقليمية وشبه اإلقليميـة والقطريـة، وعلـى    

كما ينبغي تعزيز الروابط القائمة، مثال من خالل المؤتمرات اإلقليمية التـي  . المستوى العالمي
ـ  تعقدها المنظمة، وهيئات إقليمية وشبه إقليمية ذائي أخرى تعنى بالمسائل ذات الصلة باألمن الغ

  ."والتغذية

 
يمكـن  لجنة األمن الغذائي العالمي السبل التـي  من وثيقة إصالح  ٢٨-٢٤الفقرات وتقترح  - ٢٣

على المستويين الـوطني  والتغذية األمن الغذائي النهوض ب، األعضاء، حسب تقديرهبلدان اللبواسطتها 
شـأن  التخصصات تشمل جميع أصـحاب ال  ةتشكيل أو تعزيز آليات وطنية متعددمن خالل والمحلي 

هـذه  ومن شأن . هذه االقتراحات أيضا على الصعيد اإلقليميوتنطبق ).  ١ المرفقانظر (الرئيسيين 
فحسب، وإنما  لمعالجة مسائل األمن الغذلئي اإلقليمية أن تؤدي ليس إلى تحسين فعالية الهيئاتتدابير ال

أداء دورها العام المتمثل في تيسـير اتبـاع نهـج    على  حةالمصلَلجنة األمن الغذائي أن تساعد أيضا 
 .وسوء التغذية على نحو فعالألمن الغذائي ا للتصدي النعدام متعدد المستويات متماسك

 
ذه الوثيقة تركز على فإن هحين أن هذه المقترحات تنطبق على جميع الهيئات اإلقليمية، وفي - ٢٤

ـ ا على الصعداألمن الغذائي في تحقيق  ظمة بطريقة أنجعإسهام المؤتمرات اإلقليمية للمنكيفية   ةلوطني
وكيفية تعزيزها لعمل اللجنة على  المصلَحةفي إطار لجنة األمن الغذائي حوكمته ووالعالمية  ةواإلقليمي

  . الصعيد اإلقليمي
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يئـات  الهفـإن  ونظرا ألهمية االعتبارات الوطنية واإلقليمية لمكافحة الجوع وسوء التغذيـة،  - ٢٥
كما أنهـا  . األمن الغذائي ةكموفي ح ةحيويأهمية بالتالي تكتسي  المؤتمرات اإلقليمية،مثل  ،اإلقليمية

لمعالجة الحاجة إلى تحسين  اي تم إصالحهتال ةلجنة األمن الغذائي الجديدبالنسبة لذات أهمية جوهرية 
وروابط أقوى  يةزيادة الشمولعلى جميع المستويات من خالل تحسين التنسيق و ئيالغذااألمن  ةكموح

أو  المهام التاليـة كل في تأدية نظر رغب المؤتمرات اإلقليمية في القد ت، في هذا الصددو. في الميدان
 : بعضها ومعالجة الوسائل الكفيلة بتعزيز قدراتها على النهوض بذلك

تشجيع بغية ئي األمن الغذاتنسيق تحسين القطرية واإلقليمية الهادفة إلى المبادرات  استعراض •
 التقارب وتفادي االزدواجية بين هذه المبادرات؛ 

ضطلع بها يتحسين تبادل المعلومات بشأن سياسات وبرامج األمن الغذائى والتغذية التي  •
ناقشها تدوري في وثيقة بشكل  هامن خالل استعراض ينواإلقليمي ينالوطني أصحاب الشأن

 ؛ المؤتمرات اإلقليمية
لحد من من أجل االتحديات واالحتياجات بنجاح، وبما تحقق من جنة للمة الجلسة العا حاطتإ •

 . األقاليم التابعة لهاالجوع وسوء التغذية في 
لجنة األمن الغذائي على المستويين اإلقليمي الصادرة عن توصيات الستنتاجات والنشر ا •

 .والوطني
 

، قد المصلَحةفي سياق لجنة األمن  على نحو أكثر فعاليةاآلنفة الذكر أجل أداء المهام ومن - ٢٦
برامجها العادية حول كيفية في إجراء مناقشات وتشجيعها خالل النظر في  المؤتمرات اإلقليميةترغب 

ويمكن . قليملتعزيز األمن الغذائي في اإلشأن أصحاب الالتي تتسم بتعدد قليمية اإلليات اآل االستفادة من
المؤتمرات رغب تفي هذه الحالة، قد و. عمالاألجدول  من بنوددائم ثابت عقد هذه المناقشات كبند 

 : ما يليالقيام بفي اإلقليمية 

أعضاء إلى دعوة  توجيه لجنة األمن الغذائي،لالعامة  لجلسةل بالنسبةكما هو الحال  •
للمشاركة في والذين ال يتمتعون بحق التصويت الصلة المؤتمرات اإلقليميـــة ذوي 

األمن الغذائي لجنة مسائل  معالجةعند المؤتمرات اإلقليمية  أعمالة في المناقشات والمساهم
 اإلقليمية ذات الصلةشبكات وال نظماتن المون والمراقبوالمشاركويمكن أن يشمل . العالمي

 ينالمقيم ينالمنسقو ،مثل أفرقة األمم المتحدة القطرية(والمؤسسات اإلنمائية اإلقليمية 
والجهات المانحة التي تضطلع بأنشطة ذات الصلة في اإلقليم،  ،مم المتحدةلألالتابعين 

ومنظمات المجتمع المدني  ،التحالفات الوطنية لمكافحة الجوعووهيئات التكامل اإلقليمية، 
المعنية قليمية اإلوطنية والاألفرقة المواضيعية بما في ذلك  ،والمنظمات غير الحكومية

المعنية وطنية الاألفرقة المواضيعية  المشاركة في يوشبكات المجتمع المدن ،ألمن الغذائيبا
وشبكات المجتمع المدني المشاركة في المجالس الوطنية المعنية باألمن  ألمن الغذائيبا

وفقا لهدف تعزيز و). القطاع الخاصجمعيات فضال عن ومنظمات المزارعين  ،الغذائي
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جزء في تكريس ، ضافة إلى ذلكباإل، ترغب المؤتمرات اإلقليمةاألمن الغذائي، قد حوكمة 
 . جنة األمن الغذائيبلكبير من جدول أعمالها لمعالجة المسائل ذات الصلة 

 
 العامة، الجلسة أثناء أعاله الواردة اتالمناقش نوع وعقد لتحضير الوقت من يكفي ما يتوفر لم وإذا- ٢٧

 الوزاري االجتماع إلى  هاتائجن ترفعو ،العامة الجلسة هامش على أو موازية مناقشات عقد يمكن فإنه

 .ةياإلقليم لمؤتمراتل
 

 حين في ،العام المؤتمر فيها يعقد ال التي السنوات في السنة في مرتين اإلقليمية المؤتمرات جتمعت- ٢٨

 تشمل مستمرة عملية اآلن أصبحت الغذائي األمن لجنة لكن .سنوية دورة الغذائي األمن لجنة لدى أن

 ،الغذائي األمن لجنةل العامة جلسةال خالل من ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني المستويات ينب اتجاهين ذا تبادال
 التفاعل تسهيل إلى وسعيا .الدورات بين الفاصلة الفترات خالل ةاالستشاري جماعةوال لها، التابع والمكتب

 قد الغذائي، األمن ةلجن أجهزة مختلفو السنة في مرتين جتمعت التي اإلقليمية المؤتمرات بين المنتظم

 آلية تفعيل على للمساعدة "ةمخصص ةتوجيهي جماعة" إنشاء في النظر في اإلقليمية المؤتمرات ترغب

 يتعين الحالة، هذه فيو .الوثيقة هذه من ٢٦ الفقرة في المقترح النحو على شأنال أصحاب بتعدد تتميز

 يةكيف في النظر أيضا ويتعين ".ةمخصصال ةيهيتوجال الجماعة" لهذه ةممكنال شكيلةتالو واليةال في النظر

 .أجهزة أية ومع ،والدولي اإلقليمي الصعيدين على اآللية ذهه تفاعل
 

  :األعضاء قبل من فيها للنظر الشأن هذا في التالية االقتراحات وتقدم- ٢٩
 

 اتصال لىع للبقاء ممثلة "ةمخصص ةتوجيهي جماعة" نشاءإ في اإلقليمية المؤتمرات ترغب قد  )أ( 

 فيو ،شأنال أصحاب بتعدد تتميز آلية وضع بهدف واألمانة الغذائي األمن جنةل مكتب مع

 أن يجب الذي للعمل اقتراحات ذلك في ماب جنةللا أعمال جدول على إقليمية مساهمات اقتراح

  ؛المستوى الرفيع الخبراء فريق به يضطلع

 من محدودا عددا "ةالمخصص ةالتوجيهي عةجماال" تشمل أن يمكن اإلقليمية، للظروف تبعا )ب(

 عن نوممثلي المتحدة، ألممل تابعين آخرين إقليمين نوممثلي ،منظمةال وممثلي ،قليماإل بلدان

 لهذه ويمكن .الخاص والقطاع المدني المجتمع وممثلي ،اإلقليمية الدولية الحكومية المنظمات

 تضم يتال الغذائي، األمن للجنة التابعة ةياالستشار للجماعة المستخدم المثال عتمدت أن اآللية

  .المكتب في أعضاء بلدان وجودل نظرا محددة بلدانا يمثلون ال الذين نممثليال من يامتساو اعدد

 اجتماع لعقد الالزمة ترتيباتال اتخاذ ينبغي اإلقليمية، المؤتمرات فيها عقدت ال التي السنوات في )ج(

 إقليمية ةفاعل جهة أو ،اإلقليم من آخر عضو بلد أي شاركةبم "ةالمخصص ةالتوجيهي جماعةال"

 التقدم ستعراضال ،اإلقليمي المؤتمر من الغذائي األمن بلجنة المعني جزءال في شاركت معنية
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 تلكل جنةالل دورة أعمال جدول مشروع في اإلسهامو عالقة مسائل ةأيب النهوضو المحرز

  .السنة

 التشغيلي الدعم لتوفير فنية اتصال جهة إنشاء مناقشة في أيضا اإلقليمية المؤتمرات ترغب قد )د(

 ."ةالمخصص ةالتوجيهي جماعةال" ألعمال
 

 مع هاوإجراءات هاوآليات ،الوظائفه دوري استعراض إجراء في اإلقليمية المؤتمرات ترغب قدو- ٣٠

 .المستقبل في إضافية أدوارب تدريجيا الغذائي األمن لجنة اضطالع
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 ١ المرفق

 (CFS:2009/2 Rev.2) "النهائية النسخة العالمي، الغذائي األمن لجنة إصالح" من قتطفم
 

 رابعا القسم
 والقطري اإلقليمي والمستويين الغذائي األمن  لجنة بين الروابط  - جيم

 
 خالل من للجنة، الضروري من وسيكون  الفعلي الواقع إلى اللجنة عمل يستند أن الجوهري من -  23

 اإلقليمية الصعد على مختلفة فاعلة جهات مع عليها وتحافظ روابط تقيم أن االستشارية، وجماعته مكتبها

 وسيضمن .الشأن أصحاب بين ما في المعلومات تبادل استمرار ضمان أجل من والمحلية اإلقليمية وشبه

 ما الفترة خالل يةالجار الفعلية التطورات بآخر وعي على العامة للجلسة السنوية الدورات تكون أن ذلك

 المستويات على نطاق أوسع على العامة الجلسة مداوالت نتائج المقابل، في تعمم، وأن الدورات، بين

 من مثال القائمة، الروابط تعزيز ينبغي كما .العالمي المستوى وعلى والقطرية، اإلقليمية وشبه اإلقليمية

 ذات بالمسائل تعنى أخرى إقليمية وشبه إقليمية ئاتوهي المنظمة، تعقدها التي اإلقليمية المؤتمرات خالل

 .والتغذية الغذائي باألمن الصلة
 

 وطنية آليات تعزيز أو تشكيل على الخاص، تقديرهم بحسب اللجنة، في األعضاء الدول وتشجع   -٢٤

 )الغذائي األمن للجنة الوطنية واللجان القطرية والتحالفات الغذائي األمن شبكات مثل( التخصصات متعددة
 الصعيدين على الغذائي باألمن النهوض في يتفانون الذين الرئيسيين الشأن أصحاب جميع بإشراك

 الشأن ألصحاب المتجددين والتنسيق التعبئة خالل من تيسر، أن اآلليات هذه شأن ومن .واإلقليمي القطري

  .أكبر بقدر فعال نحو على والتغذية الغذائي لألمن وبرامج سياسات وتنفيذ تحديد الرئيسيين،
 

 بينها ما في أفضل نحو على البرامج تكامل ضمان أجل من القائمة الهياكل استخدام ويتعين  -٢٥

 الحضور وسيكون .والتغذية الغذائي األمن مجال في الجارية والقطرية المحلية األولويات مع ومواءمتها

 الفرق الرئيسيون الشركاء وسيشمل .الغاية هلهذ مفيداً اللجنة في المشاركين الشأن ألصحاب الميداني

 الجوع ضد الدولي والتحالف المتحدة، لألمم التابعة المستوى الرفيعة العمل وفرقة المتحدة، لألمم القطرية

 الغذائي، باألمن المعنية واإلقليمية القطرية المواضيعية والمجموعات عنه، المنبثقة الوطنية والتحالفات

 اإلقليمي المستويين على تعمل التي الخاص القطاع ورابطات المدني المجتمع شبكات من كبير وعدد

  .والقطري
 

 رصد على والمساعدة الجوع لمكافحة قطرية خطط إعداد في تساهم أن اآلليات لهذه ويمكن -٢٦

 أن مكني كما .الغذائي األمن وانعدام الجوع مكافحة إلى الهادفة والنتائج عليها المتفق اإلجراءات وتقييم
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 تحقق بما العالمي الغذائي األمن للجنة العامة والجلسة اإلقليمية الهيئات إلطالع أيضاً أساسياً عامالً تشكل

  .الشأن هذا في والمساعدة التوجيه التماس بغية الماثلة واالحتياجات التحديات إلى باإلضافة نجاح من
 ذات البلدان في بالتحديات حافلة عملية لقطريا الصعيد على الروابط إقامة تكون أن األرجح ومن   -٢٧

 بمشاركة والتغذية الغذائي باألمن تُعنى مركزية منظمة إلى تفتقر التي تلك في أو الضئيلة القدرات

 المستوى على تشاور حدوث لكفالة للجنة العامة الجلسة تكفل أن ينبغي ذلك، ومع .المتعددة القطاعات

 .الروابط هذه مثل إلقامة المناسبة السبل إيجاد ويتعين .صعيدال هذا على إسهام وتلقي القطري
 

 والصندوق العالمي، األغذية لبرنامج اإلقليمية واالجتماعات اإلقليمية المنظمة مؤتمرات وتشجع   -٢٨

 لتعميم أعمالها جداول من جزء تكريس على األخرى، المعنية والمنظمات الزراعية، للتنمية الدولي

 لجنة مكتب مع اإلقليمية، األجهزة هذه مثل وعلى .للجنة إسهامات تقدم وأن وتوصياتها نةاللج استنتاجات

 للمشاركين اإلقليميين الممثلين لمشاركة أبوابها تفتح أن االستشارية، وجماعته العالمي الغذائي األمن

 اإلقليمية، وليةالد الحكومية المنظمات جانب من النشطة المشاركة ذلك في بما اللجنة، في والمراقبين

 تظل أن ينبغي كما .اإلقليمية اإلنمائية والمؤسسات المعنية، وشبكاتها المدني المجتمع ومنظمات

 األخرى، اإلقليمية والمنظمات مكتبها، خالل من اللجنة، بين روابط وصون إلرساء مفتوحة اإلمكانات

 المنظمة الجنوبية، المشتركة السوق د،نيبا نطاق في أفريقيا في الزراعية للتنمية الشامل البرنامج مثل

 .اإلقليمية المدني المجتمع شبكات فيها بما وغيرها، المستقلة، الدول ورابطة الزراعية، للتنمية العربية
 

 
 


