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 المؤتمر اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة
 لشرق األدنىل

 
 الدورة الحادية والثالثون

 2012 آيار/مايو 18 -14، روما
لجنة األمن الغذائي العالمي في المؤتمرات اإلقليمية لمنظمة : لجنة األمن الغذائي العالمي

 األغذية والزراعة
  الخطوط التوجيهية– 2012في سنة 

 
 

 : الوثيقة الخطوط التوجيهية التاليةتتضّمن هذه
 

ة       • ة األغذي ة لمنظم ؤتمرات اإلقليمي ي الم المي ف ذائي الع ن الغ ة األم ة للجن ذآرة توجيهي م
 2012والزراعة في سنة 

ذائي        • ن الغ المي لألم تراتيجي الع ار االس ى لإلط سودة األول ة الم ة لمراجع ذآرة توجيهي م
 2012غذية والزراعة في سنة والتغذية في المؤتمرات اإلقليمية لمنظمة األ

 مذآرة توجيهية لتيسير المناقشات حول اإلطار االستراتيجي العالمي •
ة في مجالي األمن              • خطوط توجيهية لالجتماع المخصص لرسم خرائط اإلجراءات القطري

  آفاق المستقبل–الغذائي والتغذية 
 

ة والزراعة في        وُأعّدت هذه الخطوط التوجيهية لجميع المؤتمرات اإلقليمية لمنظ         ة األغذي م
نة   ن  . 2012س ؤتمر م ّل م ي آ المي ف ذائي الع ن الغ ة األم ات لجن يل اجتماع ف تفاص د تختل وق

 .المؤتمرات اإلقليمية
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ة والزراعة               ة األغذي ة لمنظم ؤتمرات اإلقليمي مذآرة توجيهية للجنة األمن الغذائي العالمي في الم
 2012في سنة 

 
رد ال    ى س ذآرة إل ذه الم سعى ه المي    ت ذائي الع ن الغ ة األم ساهمة لجن سية لم عناصر الرئي

أنها    2012في سنة  ) الفاو(في المؤتمرات اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة       ) اللجنة( ي من ش  والت
 .أن تؤازر عملية تحسين التفاعل باالتجاهين بين اللجنة واألقاليم آافة

 
  األهداف -1
 

ة            في ما يلي األهداف الرئيسية المرجو      ة لمنظم ؤتمرات اإلقليمي او "ة من مشارآة اللجنة في الم " الف
 :هذا العام

 
تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز المنتديات الوطنية واإلقليمية لتشجيع الحوآمة في مجالي               •

ة  ذائي والتغذي ن الغ ة    . األم شمولية والملكي ادئ ال ى مب ستند إل ديات أن ت ذه المنت ي له وينبغ
 عملية التنفيذ وأن تكون مالئمة لألقاليم وللبلدان على حّد سواء؛ القطرية والمرونة في 

امتين                       • دورتين الع ائج ال شاطر نت ة وت ة إصالح اللجن ذ عملي إعطاء آخر المعلومات عن تنفي
 السادسة والثالثين والسابعة والثالثين للجنة؛

سيتين من عم                  • ين رئي ا يخص عمليت ات  تنشيط النقاشات المتعددة أصحاب المصلحة في م لي
ة ورسم خرائط لإلجراءات            ذائي والتغذي اللجنة هما اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغ

 .القطرية في مجالي األمن الغذائي والتغذية
 
  األنشطة-2
 

 : رئيسية هي1سوف تنطوي مشارآة اللجنة على ثالثة أنشطة
 
المي       -1 تراتيجي الع ار االس ول اإلط صلحة ح حاب الم ف أص اع لمختل ذائي  اجتم ن الغ  لألم

  والتغذية
شاورة حول                    يسعى هذا االجتماع إلى إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في م

بة       ة المناس ات اإلقليمي ا التوجه ى فيه ث تراع تراتيجي بحي ار االس ى لإلط سودة األول . الم
 وسوف تؤخذ المالحظات الصادرة خالل المشاورة بعين االعتبار لدى إعداد النسخة األولى

وبر       ة في شهر أآت ة للجن شرين  /من اإلطار االستراتيجي الذي سُيعرض على الدورة العام ت
دان             . 2012األول   ى البل وستوّجه الدعوة لمناقشة المسودة األولى من اإلطار االستراتيجي إل

ين عن القطاع الخاص،                 ة وممثل ة واألهلي األعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات الميداني
شجيعها جم  ع ت ة    م ؤتمرات اإلقليمي ل الم ضيرية قب شات تح د مناق ى عق ًا عل تتخلل . يع وس

راف          و األط ة وممثل ّدها األمان تراتيجي تع ار االس ن اإلط ضبة ع روض مقت اع ع االجتم
شارآة               ى الم المعنية، فضًال عن مناقشة مفتوحة ُيشّجع المشارآون من خارج الحكومات عل

ار          ولن تصدر عن هذا االجتماع أية قرارات        . فيها ين االعتب غير أّن المالحظات ستؤخذ بع
يس                 ة رئ شات في مداخل ُيدرج موجز عن المناق تراتيجي وس عند إعداد مسودة اإلطار االس

 ). انظر أدناه(اللجنة خالل االجتماع الوزاري 
 

                                                 
 .  سيحدد توقيت آل اجتماع وموقعه على جدول األعمال بحسب آّل مؤتمر من المؤتمرات اإلقليمية1
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  رسم خرائط اإلجراءات القطرية في مجالي األمن الغذائي والتغذية -2
دد أصحاب          نظم             يسعى هذا االجتماع المتع شاطر التجارب واآلراء حول ال ى ت المصلحة إل

ة           ة بغي ذائي والتغذي والممارسات القائمة حاليًا في ما يتعلق باإلجراءات في مجالي األمن الغ
ذا       . تحسين فعاليتها على المستوى القطري     ونظرًا إلى ضيق الوقت، من المتوقع أن يكون ه

ة حول التطورات        وسيتخلله عرض مق  . االجتماع على شكل اجتماع جانبي     تضب من األمان
ذائي      ن الغ الي األم ي مج ة ف راءات القطري رائط اإلج م خ شأن رس داوالت ب سية والم الرئي

وسيلي ذلك  . لهذا الغرض " الفاو"والتغذية، بما في ذلك عرض لألدوات المتاحة في منظمة          
ستفاد  ر الم ات والِعب ضل الممارس ارب وأف ادل التج ى تب شجيع عل ة للت شة مفتوح . ةمناق

وزاري وسُتعرض               اع ال ة خالل االجتم يس اللجن ة رئ وسُيدرج موجز عن النتائج في مداخل
 . 2012تشرين األول /نتائج االجتماع في الدورة العامة للجنة المزمع عقدها في شهر أآتوبر

 
 آلمة رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي أمام االجتماع الوزاري -3
 

ائج       سوف يلقي رئيس اللجنة آلمة أم       رز نت ة عن أب ام االجتماع الوزاري تتضمن لمحة عام
ذة في                  شطة المنف ة وعن األن ين للجن سابعة والثالث ين وال سادسة والثالث امتين ال الدورتين الع

رة  اليم . 2011-2010الفت ة واألق ين اللجن روابط ب ق ال ى ضرورة توثي ه عل ي آلمت شدد ف وسي
دا في      وسيطلع االجتماع الوزاري على االجتماَعين الم   ذين ُعق تعددي أصحاب المصلحة الل

راءات      رائط اإلج م خ المي ورس تراتيجي الع ار االس شأن اإلط بوع ب ن األس ابق م ت س وق
 .القطرية في مجالي األمن الغذائي والتغذية

 
  الوثائق-3
 

 : سُتتاح الوثائق التالية للجنة األمن الغذائي العالمي للمشارآين في المؤتمرات اإلقليمية
 
ة والزراعة في سنة                       لج -1 ة األغذي ة لمنظم ؤتمرات اإلقليمي المي في الم ذائي الع نة األمن الغ

   الخطوط التوجيهية– 2012
ة                 • ة األغذي ة لمنظم ؤتمرات اإلقليمي مذآرة توجيهية للجنة األمن الغذائي العالمي في الم

 2012والزراعة في سنة 
ترا        • ذائي       مذآرة توجيهية لمراجعة المسودة األولى لإلطار االس المي لألمن الغ تيجي الع

 2012والتغذية في المؤتمرات اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة في سنة 
 مذآرة توجيهية لتيسير المناقشات حول اإلطار االستراتيجي العالمي •
الي  • ي مج ة ف م خرائط اإلجراءات القطري اع المخصص لرس ة لالجتم خطوط توجيهي

 مستقبل آفاق ال–األمن الغذائي والتغذية 
المي         / آخر المعلومات    -2 ذائي الع ة األمن الغ راً    –أبرز نتائج لجن ك تقري ا في ذل دورتين   بم  ال

   XXRC/12/XX–السادسة والثالثين والسابعة والثالثين للجنة األمن الغذائي العالمي 
   XXRC/12/XX-اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية، المسودة األولى  -3
ة        -4 ذائي والتغذي ن الغ الي األم ي مج ة ف راءات القطري رائط اإلج م خ ستقبل  –رس اق الم  آف

)CFS:2011/7(  
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 لجنة األمن الغذائي العالمي
  2012المؤتمرات اإلقليمية في سنة 

 
مذآرة توجيهية لمراجعة المسودة األولى لإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية في 

  2012اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة في سنة المؤتمرات 
 
  طبيعة اإلطار االستراتيجي العالمي والغاية منه-1
 

) اإلطار االستراتيجي(سوف يكون اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية  
وستعمد ). اللجنة(وثيقة منفردة وديناميكية ُتعرض على الدورة العامة للجنة األمن الغذائي العالمي 

الدورة العامة للجنة إلى تحديث النسخة األولى من اإلطار االستراتيجي في ضوء نتائج العمليات 
 . المعتادة للجنة ومناقشة السياسات

 
ويسعى اإلطار االستراتيجي إلى توفير أداة ديناميكية لتحسين التنسيق وتوجيه اإلجراءات  

صحاب المصلحة دعمًا لإلجراءات المتخذة على المستويات المتآزرة من ِقبل مجموعة واسعة من أ
العالمية واإلقليمية والقطرية وبما يحول دون حدوث أزمات غذائية في المستقبل ويقضي على 

وقد أعّدت هذه المسودة األولى أمانة اللجنة . الجوع ويكفل األمن الغذائي والتغذية للبشرية جمعاء
 االستشارية للجنة بعد مشاورة عالمية على اإلنترنت مباشرة وفريق مهام يضّم أعضاء المجموعة

وساهمت أيضًا في إعداد النسخة األولى . 2011بشأن الخطوط العريضة التفصيلية في سنة 
 . مجموعة عمل مفتوحة العضوية أنشأها مكتب اللجنة

 
ضعو ومن المفترض أن يستخدم اإلطار االستراتيجي بصورة رئيسية صانعو القرارات ووا 

السياسات في البلدان المسؤولة عن بلورة وتنفيذ سياسات وبرامج تكفل األمن الغذائي والتغذية 
ومن المفترض أيضًا أن يكون اإلطار االستراتيجي أداة . واإلعمال المطرد للحق في غذاء آاٍف

ية هامة بالنسبة إلى واضعي السياسات وصانعي القرارات في البلدان المانحة ووآاالت التنم
ويتضّمن اإلطار االستراتيجي خطوطًا . المسؤولة عن إعداد برامج تعاونية في مجال التنمية

توجيهية وتوصيات ألصحاب المصلحة أجمعين لكي يعملوا بصورة متسقة على المستويات 
العالمية واإلقليمية والقطرية مع التشديد على الدور المحوري للملكية القطرية للبرامج من أجل 

 .  انعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةمكافحة
 

ولن تكون موافقة البلدان وأصحاب المصلحة اآلخرين على اإلطار االستراتيجي وال  
المصادقة عليه ملزمين من الناحية القانونية؛ بل سيكونان باألحرى إقرارًا بأّن هذه الوثيقة تتضّمن 

وآمة في مجالي األمن الغذائي والتغذية والتزامًا إطارًا سليمًا لتحسين التوافق والتآزر في عملية الح
 .ي احتياجات تلك الفئاتباعتماد ما نصت عليه من مبادئ وخيارات وسياسات بما يلب

 
 

وتسعى النسخة األولى من اإلطار االستراتيجي، التي ستنظر فيها الدورة العامة للجنة في شهر 
 :، إلى ما يلي2012تشرين األول /رأآتوب
رارات والتوصيات السابقة والمتفق عليها الصادرة عن لجنة األمن الغذائي تعزيز الق •

 العالمي؛
إبراز القواسم المشترآة في بعض المجاالت التي لم تتناولها بعد لجنة األمن الغذائي  •

العالمي باالستناد إلى األطر القائمة حاليًا، ومنها مثًال إعالن مؤتمر القمة العالمي لألغذية، 
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مم المتحدة للعمل الشامل المحّدث، والخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال وإطار األ
 المطرد للحق في غذاء آاٍف في سياق األمن الغذائي الوطني، وسواها من األطر؛

تسليط الضوء على مجاالت التوافق في السياسات وعلى الثغرات فيها بغية بلورتها إذا  •
 . الستراتيجيأمكن في النسخة المقبلة من اإلطار ا

 
  نتائج االجتماع المخصص لإلطار االستراتيجي العالمي-2
 

من المتوقع أن تؤدي االجتماعات المخصصة لإلطار االستراتيجي والمتعددة أصحاب  
المصلحة خالل المؤتمرات اإلقليمية إلى توعية أصحاب المصلحة على المستويين اإلقليمي 

 . ًال عن الحرص على مراعاة التصورات اإلقليميةوالوطني على اإلطار االستراتيجي، فض
 

وحرصًا على استرجاع المعلومات على نطاق واسع بما يعكس تمامًا الطبيعة المتعددة  
األبعاد والقطاعات لمسائل األمن الغذائي والتغذية، ومن أجل دعم الملكية الفعلية للعملية الخاصة 

 قبل المؤتمرات اإلقليمية أو بعدها، على إجراء باإلطار االستراتيجي، يشّجع المشارآون، إما
مشاورات عن اإلطار االستراتيجي مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة واألطراف المهتمة 
آّل في بلدها، على أن تشمل المشاورات الحصول على آراء ومساهمات مجموعة واسعة من 

، بما في ذلك صغار منتجي األغذية، الوزارات والمؤسسات المعنية باإلضافة إلى المجتمع المدني
 . ومنظمات القطاع الخاص

 
وفي حين أّن الوقت المخصص لمناقشة اإلطار االستراتيجي في المؤتمرات اإلقليمية بحد  

أيار بإجراء مشاورة على /آذار حتى شهر مايو/ذاتها سيكون محدودًا، سُيباشر من شهر مارس
م والبلدان، إما قبل آل مؤتمر من المؤتمرات اإلقليمية أو اإلنترنت مباشرة لتلقي مساهمات األقالي

 .عملية التشاورية خالل المؤتمراتوستتاح المعلومات عن آيفية المشارآة في هذه ال. بعده
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 : المعلومات المتوقع استرجاعها من المشارآين-3
 

مؤتمرات ُيطلب إلى المشارآين، لدى إبداء مالحظاتهم على اإلطار االستراتيجي في ال 
اإلقليمية، أن يضعوا في الحسبان الخطوط التوجيهية العريضة التالية التي تّم التقّيد بها عند إعداد 

 :المسودة األولى
 

من المفترض أن يكون اإلطار االستراتيجي وثيقة ديناميكية يجري تحديثها بانتظام تبعًا  •
. ول السياسات وتغير األولوياتللدورات العادية للجنة األمن الغذائي العالمي والنقاشات ح

وينبغي بالتالي أن ترآز النسخة األولى من اإلطار االستراتيجي على أهم القرارات واألطر 
 المتفق عليها؛

ينبغي لدى إعداد النسخة األولى من اإلطار االستراتيجي تجّنب أي مواد قد تستوجب  •
 إجراء مفاوضات مستفيضة حول النص؛

يسي في النسخة األولى لإلطار االستراتيجي عرض المسائل التي يكون محور الترآيز الرئ •
يوجد حولها توافق عام مع مراعاة قرارات وتوصيات لجنة األمن الغذائي العالمي وأطر 

 السياسات ذات الصلة وغيرها من األطر؛
ينبغي أن تقتصر النسخة األولى من اإلطار االستراتيجي على إبراز المسائل الهامة  •

تي ال يوجد حولها توافق في اآلراء وتتطلب مزيدًا من العمل تحقيقًا للتوافق األخرى ال
 .بشأنها

 
وسيدعى المشارآون في المؤتمرات اإلقليمية إلى مراجعة المسودة األولى من اإلطار  

 :االستراتيجي مع الترآيز على النقاط التالية
 

ة بالنسبة إلى األمن الغذائي النظر في ما إذا آانت المسودة األولى تتضّمن مسائل أساسي •
 والتغذية يوجد حولها توافق عريض في اآلراء على المستويين اإلقليمي والدولي؛

النظر في ما إذا آان يتعّين إجراء مزيد من التعديالت في المجاالت التي تم تسليط الضوء  •
اسات التي عليها في المسودة األولى لمزيد من البلورة وفي الثغرات على صعيد توافق السي

 باإلمكان تصويبها في النسخ المقبلة من اإلطار االستراتيجي؛
النظر في ما إذا آانت الجدوى العملية للوثيقة آافية على المستويين اإلقليمي والقطري  •

 واقتراح ما قد يلزم من تحسينات؛
ة النظر في آيفية ربط اإلطار االستراتيجي باألطر واالستراتيجيات اإلقليمية والقطري •

لألمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك آليات المحاسبة ومراقبة التوصيات والممارسات 
 .يع التنسيق والتوافق باالتجاهينالمتفق عليها، واقتراح طرق لتشج
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  الجدول الزمني إلعداد اإلطار االستراتيجي العالمي-4
 

ين على إطالق عملية اتفقت لجنة األمن الغذائي العالمي في دورتها السادسة والثالث 
تشاورية شاملة بقيادة مكتب اللجنة وبمشارآة جميع أصحاب المصلحة من أجل إعداد النسخة 

وقد ُحددت المراحل . 2012تشرين األول /األولى من اإلطار االستراتيجي مع حلول شهر أآتوبر
 :الرئيسية التالية إلعداد النسخة األولى

 
" الفاو"ستراتيجي في المؤتمرات اإلقليمية لمنظمة مناقشة المسودة األولى لإلطار اال •

 ؛)2012أيار / مايو-آذار /مارس(
إجراء مشاورة على اإلنترنت مباشرة حول المسودة األولى لإلطار االستراتيجي  •

 ؛)2012أيار / مايو-آذار /مارس(
لمي إعداد المسودة الثانية لإلطار االستراتيجي من جانب أمانة لجنة األمن الغذائي العا •

 ؛)2012أيار /مايو(استنادًا إلى ما ورد من مساهمات 
عقد اجتماع لمجموعة العمل الحكومية الدولية المفتوحة العضوية التابعة للجنة األمن  •

 29-27(الغذائي العالمي في روما لمراجعة المسودة الثانية لإلطار االستراتيجي 
 ؛)2012حزيران /يونيو

ستراتيجي على الجلسة العامة للجنة األمن الغذائي عرض النسخة األولى من اإلطار اال •
 ). 2012تشرين األول /أآتوبر(العالمي 
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 لجنة األمن الغذائي العالمي
  2012المؤتمرات اإلقليمية في سنة 

 
 مذآرة توجيهية لتيسير المناقشات حول اإلطار االستراتيجي العالمي

 
  لمحة عامة -1 

 
ى عن الخطوط العريضة المفصلة لإلطار االستراتيجي تلي هذه المشاورة مشاورة أخر 

 وساهمت في إعداد المسودة 2011تشرين األول / أآتوبر31تموز إلى / يوليو26العالمي ُعقدت من 
وسوف ُيستعان بالمؤتمرات اإلقليمية . األولى لإلطار االستراتيجي من جانب فريق مهام مختّص

ء المالحظات من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الستقا" الفاو"لمنظمة األغذية والزراعة 
وسوف تراعى المساهمات الواردة لدى إعداد النسخة األولى من اإلطار . حول المسودة األولى

في شهر ) اللجنة(االستراتيجي المقرر عرضها على الدورة العامة للجنة األمن الغذائي العالمي 
 . تشرين األول/أآتوبر

 
أيار /آذار حتى شهر مايو/وحة على اإلنترنت مباشرة من شهر مارسوسُتعقد مشاورة مفت 

 بالتوازي مع المؤتمرات اإلقليمية للحصول على مساهمات مختلف األقاليم والبلدان بشأن 2012
 . المسودة األولى

 
وستساعد المشاورة على اإلنترنت مباشرة على وجه التحديد في التوعية على اإلطار  

تلف أصحاب المصلحة على المستويين اإلقليمي والقطري الذين لن يشارآوا االستراتيجي بين مخ
ويشّجع أصحاب المصلحة هؤالء، ال سيما من قد يستفيد منهم من عمليات . في المؤتمرات اإلقليمية

والمشاورة على . المراجعة القطاعية المتعددة للمسودة األولى، على المساهمة في المشاورة
حة أيضًا ألصحاب المصلحة المشارآين في المؤتمرات اإلقليمية من أجل اإلنترنت مباشرة متا

وسوف يساعد . إبداء مزيد من المالحظات أو لتدعيم المساهمات الواردة خالل المؤتمرات اإلقليمية
 . هذا في الحصول على مجموعة وافرة من اآلراء بشأن المسودة األولى لإلطار االستراتيجي

 
   وصف المشاورة-2
 

) fsn/org.fao.km://http/(سوف يستضيف المشاورة المنتدى العالمي لألمن الغذائي والتغذية  
: رابط مباشر إلى صفحة اللجنة(ضمن صفحة خاصة بمشاورة اللجنة باللغات السّت لألمم المتحدة 

3CFS/fsn/org.fao.km://http ( على غرار الصفحة المستخدمة في المشاورة السابقة عن الخطوط
 . العريضة المفصلة لإلطار االستراتيجي العالمي

وسوف يستخدم فريق المنتدى العالمي قائمة بريدية اسُتعملت في المشاورة السابقة للجنة،  
ّجه رسائل دورية إلى هذه القائمة تتضمن وستو. مع تحديثها وتعديلها وفق مساهمات أمانة اللجنة

 .آخر المستجدات واألخبار عن المشاورة
 

 عضو وسيدعون للمشارآة ولتعميم المعلومات 3 700آما سيتم إبالغ أعضاء المنتدى البالغ عددهم 
 . على سائر الشبكات التي ينتمون إليها

 

                                                 
 .شاء حاليًا قيد اإلن 2
 . قيد اإلنشاء حاليًا 3
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ويشرح طريقة المشارآة وسوف ُتستهّل المشاورة بنص تمهيدي يعرض بشكل مقتضب السياق 
)) track changes mode(خاصة لتجّنب إرسال المالحظات مع تبيان التعديالت (وتقديم المساهمات 

 .وسُيتاح هذا النص التمهيدي بسّت لغات. فضًال عن نوع المعلومات المرجّو استرجاعها
 

ة فيها، فضًال عن وسُتنشر أثناء المشاورة أخبار عن المؤتمرات اإلقليمية والنقاشات الجاري
 . ملخصات عن المناقشات لكي يواآب المشارآون والمهتّمون عملية إعداد اإلطار االستراتيجي

 
وسيقوم مكتب اللجنة والمجموعة االستشارية وأصحاب المصلحة اآلخرون بالترويج للمشاورة من 

 .خالل تحديد المشارآين في النقاش وتشجيعهم على المشارآة فيه
 

يق المنتدى عن آثب مع أمانة اللجنة طوال مدة المشاورة وسيواآب جميع المساهمات وسيتعاون فر
 .وقع مشاورة اللجنة على اإلنترنتمع إتاحة المجريات المحّدثة ألي شخص مهتّم بها على م

 
  إرشادات للمشارآة في المشاورة -3
 

والتحديثات سوف تتضّمن صفحة مشاورة اللجنة على اإلنترنت على جميع المعلومات  
 .المتصلة بالمؤتمرات اإلقليمية

 
أو ) org.fao@moderator-FSN(وبإمكان المشارآين إرسال مساهماتهم بواسطة البريد اإللكتروني 

 . نشرها على المنتدى اإللكتروني
 

ى أن ُتترجم من ثّم إلى اللغة اإلنكليزية؛ وباإلمكان تقديم المساهمات بجميع لغات األمم المتحدة عل
 :ويمكن أن تكون جماعية أو منفردة آما هو مبّين أدناه

 
  المساهمات الجماعية-1

سوف تراعى المساهمات المعّدة والمقّدمة بصورة جماعية من ِقبل شبكة أو مؤسسة أو منظمة أو 
 . مجموعة في النقاش الرئيسي الذي يستضيفه المنتدى

 
تقييم المساهمات الجماعية في المشاورة وترجيحها بحسب الحجم والترآيبة والجدوى وسيجري 

 . المجموعة/ الشبكة / والقدرة التمثيلية لواضعها 
  المساهمات المرسلة من مشارآين منفردين بصفتهم الشخصية أو المهنية-2

 . يقّدم هذه المساهمات مشارآون منفردون مباشرة
 

 .عية وتقديم مساهمات فردية أيضًاساهمة في الجهود الجماوبإمكان المشارآين الم
 
  نتائج المشاورة-4
 

 رسائل منتظمة عن المشاورة
 .ستتضّمن معلومات وأخبارًا متصلة بالمشاورة وبالمؤتمرات اإلقليمية وستترجم إلى سّت لغات

 
 وثيقة عن المجريات

 .ستعّد وثيقة تتضّمن ما يرد من مساهمات خالل المشاورة
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 لجنة األمن الغذائي العالمي
  2012المؤتمرات اإلقليمية في سنة 

 
خطوط توجيهية لالجتماع المخصص لرسم خرائط اإلجراءات القطرية في مجالي األمن الغذائي 

  آفاق المستقبل–والتغذية 
 
   الخلفية -1

) اللجنة(العالمي تضّمن التقرير المرفوع إلى الدورة السادسة والثالثين للجنة األمن الغذائي  
) CFS:2010/3 الوثيقة(رسم خرائط اإلجراءات القطرية في مجالي األمن الغذائي والتغذية بعنوان 

شرحًا للحاجة إلى أدوات لرسم خرائط اإلجراءات في مجالي األمن الغذائي والتغذية وما المقصود 
رسم خرائط ن للجنة عن وآانت الدورة العامة السابعة والثالثو. برسم هذا النوع من الخرائط

 مناسبة لكي تنظر اللجنة في  آفاق المستقبل–اإلجراءات القطرية في مجالي األمن الغذائي والتغذية 
وقد أّيدت هذا خمس دراسات حالة تناولت . ما ُأحرز من تقدم منذ دورتها السادسة والثالثين

 والتغذية والِعبر المستفادة التجارب على صعيد رسم خرائط اإلجراءات في مجالي األمن الغذائي
 .منها

 
آمة في مجالي األمن الغذائي والتغذية على ْووفي إطار الجهود التي تبذلها اللجنة لدعم الَح 

المستوى اإلقليمي، أوصت اللجنة أيضًا بالنظر في العملية الرامية إلى رسم خرائط اإلجراءات في 
المقرر ) الفاو(إلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة مجالي األمن الغذائي والتغذية خالل المؤتمرات ا

تشرين /، على أن ُتعرض نتائج المناقشات على دورة اللجنة في شهر أآتوبر2012عقدها في سنة 
 .2012األول 

 
   وصف المشاورة-2
 

الهدف المرجّو هو تشاطر التجارب واآلراء حول النظم والممارسات المتصلة برسم  
ومن .  مجالي األمن الغذائي والتغذية بغية تفعيلها على المستوى القطريخرائط اإلجراءات في

 : المتوقع أن ُيفضي هذا االجتماع إلى النتائج التالية
 

تحسين الفهم الجماعي لما تنطوي عليه عملية رسم خرائط اإلجراءات القطرية في مجالي  •
 األمن الغذائي والتغذية وما المطلوب لتحقيق ذلك؛

 مختلف التجارب والمبادرات المتصلة برسم خرائط اإلجراءات في مجالي االطالع على •
األمن الغذائي والتغذية في اإلقليم وعلى مستوى العالم آكّل، ومناقشة التداعيات المحتملة 

 على بلدان اإلقليم؛
تحديد االحتياجات إلى الدعم التقني لبلورة وتنفيذ نظم لرسم خرائط اإلجراءات في مجالي  •

 .الغذائي والتغذية في اإلقليماألمن 
 
 
 
  عرض ونقاط للمناقشة-3
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ستقّدم األمانة عرضًا موجزًا يستند إلى تجارب وتحديات محددة في رسم خرائط اإلجراءات في 
رسم خرائط اإلجراءات في مجالي األمن "مجالي األمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك مبادرة 

 :ّهد لمناقشة النقاط التالية، وسيمMAFSAN(4(الغذائي والتغذية 
 

تشاطر المسائل الرئيسية التي حددتها اللجنة في دوراتها السابقة والتي ينبغي التطّرق إليها  •
لبلورة وتنفيذ نظم لرسم خرائط اإلجراءات في مجالي األمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك 

 الشراآات وطرق التوحيد؛
ب وأفضل الممارسات والِعبر المستفادة بالنسبة تسليط الضوء على عدد محدد من التجار •

إلى هذه المسائل الرئيسية والتي من شأنها أن تساعد في رسم خرائط اإلجراءات في مجالي 
 . األمن الغذائي والتغذية في أماآن أخرى

 
وستتاح الفرصة للمشارآين، في نهاية العرض، لطرح ما لديهم من أسئلة وإبداء آرائهم  

وينبغي أن تكون مداخالت طالبي الكالم مقتضبة ومباشرة وأن تسعى إلى . وحضمن نقاش مفت
 . المساهمة في بلورة التوصيات استنادًا إلى المعرفة وأفضل الممارسات والِعبر المستفادة

 
 

 
 

 

                                                 
ضمن شراآة " رسم خرائط اإلجراءات في مجالي األمن الغذائي والتغذية"المنتدى اإللكتروني " الفاو" طّورت منظمة  4

مع وآاالت أخرى في سياق الدعم الذي تقّدمه المنظمة لإلجراءات القطرية واإلقليمية في مجالي انعدام األمن الغذائي 
وُعرض هذا المنتدى إلى جانب مبادرات أخرى خالل الدورتين السادسة والثالثين والسابعة والثالثين للجنة األمن . ةوالتغذي

وآان المبادرة الوحيدة التي تتمحور حول األمن الغذائي والتغذية، مما يجعلها قابلة الحتواء أنظمة . الغذائي العالمي
 . ومقاربات مختلفة في المستقبل


