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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 التاسعة والثالثون  ةالدور

 0250 تشرين األول/أكتوبر 02-51 روما، إيطاليا،

 جلنة األمن الغذائي رصد القرارات والتوصيات الصادرة عن عن  إعالمية مذكرة

 

 

 
 :إن اللجنة

 الصادرة والتوصيات القرارات رصد التقدم احملرز باجتاه تنفيذ"املعنونة   CFS:2012/39/11الوثيقة  تقر ( 1)

 ؛"يف دورتها السابعة والثالثني الغذائي األمن جلنة عن
 

 الرصد عمل وتوضيح تطوير فيما يتعلق مبواصلة الوثيقة هذه يف االستنتاجات والتوصيات الواردة على توافق ( 2)

 :وخاصة اليت تضطلع بها اللجنة،

 ؛ينحمدد مصلحة أصحاب وتستهدف اللجنة قابلة للتنفيذ توصيات تكون أن 

 قاليمواأل البلدان ملساعدة" مبتكرة آلية"وضع  إىل لجنةال إصالح وثيقةستجيب اللجنة لدعوة ضرورة أن تو، 

 ؛تتحقق والتغذية الغذائي األمن أهداف كان إذا ما مسألة معاجلةعلى  االقتضاء، حسب

 يف ما هو مبني حنو على 2112 عام يف اعمله املعنية بالرصد وأن تواصل جمموعة العمل املفتوحة العضوية 

 .دورتها األربعني وأن ترفع تقريرها إىل اللجنة يف 9 الفقرة
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 : لقد حددت وثيقة إصالح اللجنة أحد أدوار اللجنة على النحو التالي- 1

 تعزيز املساءلة وتبادل أفضل املمارسات على املستويات كافة

 األهداف كانت إذا ما مبسائل العناية بغية االقتضاء، حسب واألقاليم، بلدانال اللجنة تساعد أن الواجب من (2)

 آلية استحداث ذلك وسيتطلب. فعالية وأشد أسرع حنو على الغذائي األمن وانعدام التغذية سوء من احلد وسبل تتحقق،

 الدروس مراعاة مع دةاملعتم والتدابري األهداف حنو التقدم لرصد مشرتكة، مؤشرات حتديد ذلك يف مبا مبتكرة،

 كل تعليقات ُتراعى أن الواجب ومن.األخرى الرصد وحماوالت العاملي الغذائي لألمن السابقة اللجنة من املستخلصة

من  2-6الفقرة ) .القائمة اهلياكل من اجلديدة اآلليات تستفيد وأن العاملي الغذائي األمن جلنة يف الشأن صاحبة اجلهات

  (.CFS:2009/2 Rev.2الوثيقة 
 
 ةمعني العضوية ةفتوح، بإنشاء جمموعة عمل م2112كانون الثاني /يناير 21اجتماعه يف خالل قام املكتب، و -2

 عملها، ونطاق اختصاصاتهاولدى وضع . الطلب ذاستجابة هلاال كيفية بشأن املشورةسداء إل (جمموعة العمل)بالرصد 

 :الرصدقتضي ت اليت التالية اجملاالتت جمموعة العمل حدد

 طريق عن ذلكاالضطالع ب جيريو. العامل يف الغذائي األمن انعدام يفالسائدة  واالجتاهات احلالة ( أ)

منظمة األغذية منشور  ال سيما) خمتلفة، مؤشرات باستخدام البحوث ووكاالتالوكاالت اإلمنائية 

بشأن مبعلومات اللجنة  زودالذي ي" العامل يف الغذائي األمن انعدام حالة"السنوي  (الفاو)والزراعة 

 ؛(التغذية نقص اجتاهات

رسم خرائط إجراءات  وإن) والتغذية، الغذائي األمن قضاياتعاجل  اليت واملبادرات اإلجراءاتاستعراض ( ب)

  CFS: 2010/3الوثيقة  (ضمن مجلة أمور أخرى، موضوعة ملعاجلة ذلك ،التغذيةو الغذائياألمن 

 ؛("القطري الصعيد على غذائيال األمن إجراءات خرائط رسم"

 الطوعية التوجيهية اخلطوط متابعة مثل الغذائي، األمن جلنةالصادرة عن  توصياتالو قراراتال تنفيذ( ج)

 الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن

 العمل عنشأ تن قد اليت، باإلضافة إىل تلك التغذيةو الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي اإلطارو

 األمن تعزز اليت املسؤولة ةالزراعي اتستثماراال مبادئ لوضع يةالتشاور عمليةن قبيل الم اجلاري

 . الغذائي

بشأن حوكمة األمن  اآلراء يف توافقال وبناء تهامشولييف  الغذائي األمن جلنة إصالح فعاليةتقييم  ( د)

 األدلةستندة إىل امل هاونهج ،ةوالعاملي الفرعية ةواإلقليمي ةالوطنييات املستو علىغذوي الغذائي والت

 والتغذية؛ الغذائي األمنملواجهة حتديات 
  
 اليت واألولويات العمل ربنامجبجمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية  مع باالشرتاكجمموعة العمل  عملتو -2

اللجنة  فعالية رصداألوسع ل نطاقال ملعاجلة لجنةل النتائجاملستند إىل  طاراإلو اتالسنو متعددالعمل  برنامجضع ت

 :، منهااآلراء من واسعة جمموعةقد انبثقت و جدا معقدةالرصد  مسألةوإن . هاوتأثري
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  ،أي ،إجنازاتها مستوىعند  ،تنفيذهيئة قائمة على ال ليست هاأننظرا إىل تكون مساءلة اللجنة باألساس 

 األمساك  ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوطداد إع أن

 االتزاميعترب  والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي اإلطارو الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات

 ؛بسهولة هصدميكن للجنة نفسها ر

 الدعم وتوفري الوثائق هذهضمان إمكانية الوصول إىل بل يف  فحسب الوثائقر اصديف إلجنة ال يكمن عمل ال 

 والتغذية؛ الغذائي األمن على إجيابي وأثر السياسات اتساق حتقيق أجل من األعضاء للبلداناملناسب 

 ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعامليوالتغذية على املستويات  الغذائي األمن على ،اللجنة أنشطة أثر تقييم ينبغي 

 املبتكرة؛ األدوات من متنوعة جمموعة باستخدام

 إجراءاتهااملرتتبة عن ثار اآلو عملهاو هاإصالح عاليةف ينبغي للجنة رصد. 

 

 القرارات تنفيذ وتقييم لرصد وعمليات إطار اقرتاح متثلت باألساس يف واليتها أنجمموعة العمل على  وافقو- 4

 مشروع عدوعلى هذا األساس أ. عند االنتهاء منه ،تند إىل النتائجاإلطار املس سياق يف لجنةال اختذتها اليت والتوصيات

 .جمموعة العمل اختصاصات
 
لتعقب  اأولي اإطارجمموعة العمل  وضعت ،اإلطار املستند إىل النتائج على األخرية اللمسات وضعوريثما ت- 5

 ومستويات رصدها، يتعني اليتاللجنة  تقرارا من مصفوفةاملتمثلة يف  الثامنة والثالثني الدورةالصادرة عن  قراراتال

 .البارزة واملعامل ،احملتملني الشركاءو الرائدة، واجلهات ،لرصدل املمكنة واآلليات التنفيذ من خمتلفة
 

 بطريقةمل يتم توضيحها يف غالب األحيان  اآلن حتى املتخذة القرارات أنيف  صعوبةتكمن ال السياق، هذا يفو- 6

 العام الطابع ذات التوصيات بني يزيمبالت املستقبل، يفأن تقوم اللجنة،  املكتب يوصيلذلك . الرصدمن إجراء  مكنُت

مشفوعة و للتنفيذقابلة  األخرية اجملموعة تكون أن ينبغي ذلك، باإلضافة إىلو. هاتنفيذ رصد ينبغي اليت والقرارات

 وكاالتال املثال، سبيل على ،تنفيذها عن ةمسؤولأصحاب املصلحة  جمموعاتتكون اجلهات الفاعلة أو  واضحة إشارةب

 بلدانوال اإلقليمية واهليئات ،(العاملي املستوى على) الدولي واجملتمع البحوث مراكزو اليت تتخذ من روما مقرا هلا

 اللجنة  قرارات ذينفالقائمة على ت الوكاالت مجيعإدراك  لضمان آليةينبغي وضع  هأنأيضا  وحظول . وغريها األعضاء،

 التنفيذأوسع لعملية  وملكية املناسب الوقت يفاللجنة  قرارات تنفيذكفالة  أجل من اللجنة دورة بعد مباشرة ا،دوارهأل

 .دولي األوسعال واجملتمع املتحدة ألممل التابعة الثالث املنظمات داخل
 
جمموعة  تأشارو. ابقةالس الرصد جهود منخلصة املست الدروساالستفادة من  كما أبرزت جمموعة العمل ضرورة- 7

 بسبب متفاوتة نتائجأفرزت  قد لجنة،ورفعها إىل ال قطرية تقارير إعداد تتطلب اليت السابقة احملاوالت أنالعمل إىل 

 التقارير،على إجناز  قدرةعدم كفاية الو احلكومات،كاهل  على املفرط اإلبالغ عبء ذلك يف مبا القضايا من جمموعة

 (.CFS: 2008/3) التغذيةالغذائي و األمنبرامج  لرصد املؤشرات منغري مناسبة  ةوجمموع ،البيانات وتوافر
 
 املضي كيفية بشأن اآلراء يف توافقالتوصل إىل و ملموسة حاتاقرتا لوضع العمل من زيدإجراء امل إىل حاجة وهناك- 8

 ليةآ"إىل إجياد  اإلصالح وثيقةستجابة لدعوة اال كيفيةبشأن  اخلصوص، وجه علىو .اللجنة يف رصدعملية ال يف قدما
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 القائمة األطروتشرك وتستفيد من  املصلحة، أصحاب من واسعة جمموعة من مدخالت ىلإ ستندت ملساءلةرصد ال" مبتكرة

على متطلبات و ،(وغريهااللجنة ) العاملي املستوى على بالفائدة لتعوديكفي من املرونة  مباتسم وتالقائمني  والشركاء

 املستقلة والتقييمات األقران استعراضاملقرتحة  بديلةال لياتتضمنت اآلو. احمللية/الوطنية/إلقليميةطيط ااإلبالغ والتخ

 األمن رصداملتعلقة ب األخرى العاملية املبادرات مع الروابطاستكشاف و األساسية املؤشرات من جمموعة ووضع الدورية

 الرصداللجنة اخلاصة ب أنشطة وضع أجل من وغريها لأللفية ائيةاإلمن األهداف مثل ،واالستفادة منها والتغذية الغذائي

 .عاملي سياقيف 
 

 هذا معاجلة مواصلةاملعنية بالرصد على  العضوية ةفتوحالعمل امل جمموعة تشجيع التالية اخلطوات وتشمل -9

جمال  يف القائمة والقطرية يميةواإلقل العاملية املبادرات الستعراض عملحلقة  عقدو العمل؛من  همامل ولكن عقداجلانب امل

 الفاعلة اجلهات خمتلف بنيفيما  التعاون إمكانيةو رصدال وفجوات مبتكرةنهج  وحتديدوالتغذوي؛  الغذائي األمن رصد

 .العمل  جمموعة لدعم فين فريق وإنشاء ؛والنهج
 

 .اللجنة داخل الرصد ونطاق مدى يتعلق فيما اللجنة اتتوجيه لتمسُت ،لذلكو- 11


