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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة التاسعة والثالثون

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

 برنامج العمل املتعدد السنوات 

 لجنة األمن الغذائي العامليوحتديد أولويات األنشطة ل

 

 
 :اللجنة إن

 اإلطار بأن إقرارها مع 2112-2112 للفرتة لجنة األمن الغذائي العامليل السنوات املتعدد الربنامج تعتمد  (1)

 صعيد على اللجنة عمل نلتفصيل وما من ملزيدا ستفيد مني وسوفهو عمل جاٍر  النتائج إىل املستند

 الرصد؛

انتقاء مسارات العمل اجلديدة وحتديد أولوياتها وإدراجها يف برنامج العمل املتعدد  بادئم تعتمد (2)

 ؛السنوات

 بأي باررةامل عدم قرتحوت ،2112-2112 للفرتة الرئيسية العمل مساراتعلى و األولويات صادق علىت (2)

 حال يف إال (2112 األول تشرين/أكتوبر يف) للجنة األربعني الدورة قبل جديدة رئيسية عمل مسارات

 .باإلمجاع املكتب تأييد مع (كنشوء أزمة على سبيل املثال) ختفيفية لظروف الستجابةا
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 ساسية واملربراتاملعلومات األ - أوال

 ملتيش مشروع إطار عمل مستند إىل النتائج ، علىيف دورتها السابعة والثالثني ،جلنة األمن الغذائي العامليوافقت - 1

يف    م حتديدها للجنةيتعلى األدوار ال بناءو 2للجنة اآلنفةتوصيات الع م متاريا ،1نتائج وثالث واحد هدف عام على

العمل مع األمانة لتعزيز إدراج برنامج  مكتبهاطلبت من " وباإلضافة إىل ذلك، فإن اللجنة قد .3اإلصالح اليت تعنيهاوثيقة 

عمل وامليزانية أكثر اإلطار املستند إىل النتائج بغية إعداد برنامج متعدد السنوات لل يف 2013- 2012العمل وامليزانية للفرتة 

 ".2012، من أجل تقدميه إىل الدورة الثامنة والثالثني للجنة اليت ستعقد يف عام األولويات حمددتفصيال و

عملية حتديد على ل التمهيدي و م اقرتاح مشروع برنامج عمل متعدد السنوات يف هذه الوثيقة بناء على هذا العم- 2

 .4األولويات اليت متت ضمن فريق عامل مفتوح العضوية للمكتب، حيث  م االتفاق على األنشطة واألولويات لفرتة السنتني

وبرنامج األغذية  ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،من منظمة األغذية والزراعة ضمن التعاون الوثيق مع خرباٍء صيغوإذ 

، فضال عن أطر مماثلة ملنظمات تتخذ من روما مقرا هلااملنظمات الثالث اليت هذه ي، فهو يقتدي بربامج عمل العامل

ف إىل تقديم وتوضيح اهلدف العام وهو يهد. ومبادرات دولية أخرى، مع األخذ بعني االعتبار منوذج اللجنة وخصوصياتها

يعرض امليزانية ذات الصلة، وحيدد أصحاب املصلحة الرئيسيني أنه كما . للجنة، والنتائج واملخرجات ومسارات العمل

 اإلطاراللجنة مع  وباإلضافة إىل ذلك، يقرتح برنامج العمل املتعدد السنوات أساسا لدعم مواءمة أولويات. واملخاطر احلرجة

 .قياس التقدم احملرز وتأثري عمل اللجنةالعام لربناجمها وكذلك أدوات 

الث اليت تتخذ املنظمات الث حتسني اإلبالغ لألجهزة الرياسية لدى أن يتيحنامج العمل املتعدد السنوات ينبغي لرب- 3

 على ضمانوبرنامج األغذية العاملي  سوف يساعد كال من املنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةهو و :من روما مقرا هلا

من وينبغي أن يسهم يف زيادة تعاون املؤسسات الثالث املتخذة  .نهاكل مب اخلاصة هدافاألمتاري عملها وعمل اللجنة مع 

 .روما مقرا هلا

أو /يمكن تضمني التعديالت وف: ًةحّي كل سنتني، وثيقًة الذي يعّد ،يعترب برنامج العمل املتعدد السنوات هذا -4

 .اللجنة وفقا للمقررات الصادرة عنللجنة،  السنوية العامة بعد الدورةفيه التنقيحات 

  

                                                 
1
 (.CFS:2011/10الوثيقة )اإلطار املستند إىل النتائج للجنة األمن الغذائي العاملي   

2
 .الدورة السادسة والثالثني يفالتقارير النهائية للجنة   

3
 .CFS:2009/2 Rev.2إصالح اللجنة الوثيقة   

4
 .مبا يف ذلك مصفوفة حتديد األولويات - هامرفقاتو PC 108/INF/3هو معروض يف الوثيقة كما االستعانة بنموذج جلنة الربنامج كدليل رئيسي   
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 اهلدف العام للجنة ونتائجها ومسارات عملها - ثانيا

 املساهمة يف احلد من اجلوع ومن سوء التغذية وتعزيز األمن الغذائي والتغذية للبشر أمجعني : اهلدف العام للجنة

هذه اللجنة، بوصفها عنصرا حموريا للشراكة العاملية النارئة بشأن الزراعة واألمن الغذائي والتغذية،  عّدت -5

 نّسقةمللتزمني العمل معا بصورة ماملنتدى الدولي واحلكومي الدولي الشمولي األول لطائفة واسعة من أصحاب املصلحة ا

 .  ة للبشر أمجعنييف سبيل القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذي

األمن الغذائي  املنظمة يف جمال خرباتلملستوى من أجل اإلدراج املنتظم ليساعد اللجنة فريق خرباء رفيع ا- 6

العملية /واملساعدة على خلق تآزرات بني املعرفة األكادميية بصورة أفضل علوماتباملاللجنة  مدادوالتغذية من أجل إ

وسوف  .البيئات فالفاعلة والتطبيق العملي يف خمتلانية ومعارف األطراف االجتماعية العاملية املستوى واخلربة امليد

الذي سبق وأجنزه ىل العمل ويضيف قيمة إ معهاالتحاليل املتاحة وجي/األحباث اخلرباء رفيع املستوى فريقيستخدم 

اليت يشملها  املتعددة االختصاصاتب ونظرا إىل تشّع. الوكاالت واملنظمات واملؤسسات األكادميية، وغريها العديد من

تركز ف وسو. ات بني خمتلف أصحاب املصلحةاألمن الغذائي، يهدف هذا اجلهد إىل حتسني االتصال وتقاسم املعلوم

 .القضايا النارئة طلع إىلتتسوف و ة بصورة أفضلالراهنت انعدام األمن الغذائي حاالمنتجات الفريق على فهم 

التنسيق على املستوى  أي :هذا اهلدف العام من أجل حتقيقرتابطة فيما بينها للجنة نتائج م ثالث م حتديد - 7

ض رتويف .حتقيق التقارب بني السياسات وتعزيز اجلهود الوطنية واإلقليمية يف جمال األمن الغذائي والتغذيةوالعاملي، 

 . رفع تقارير سنوية بالنتائجأن تتيح  ددةباملؤررات احمل

 األمن الغذائي والتغذية مسائلتعزيز التنسيق العاملي بشأن : النتيجة ألف

التنسيق العاملي يف توفري قاعدة راملة وقائمة على األدلة للمناقشة والتنسيق من أجل  جلهة يتمثل دور اللجنة - 8

دني والقطاع اخلا  وأصحاب تعزيز العمل التعاوني بني احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات اجملتمع امل

 . املصلحة اآلخرين املعنيني، على حنو يتمارى مع احتياجات البلدان

بشكل رئيسي من خالل املناقشات اليت تدور يف جلستها العامة، مبا يف ذلك النظر يف  وهي متارس هذا الدور- 9

أما النتيجة فال  .لدورات اليت تدعم عمل اللجنةاألنشطة ما بني ااملتعلقة باألمن الغذائي والتغذية و املبادرات واألطر

على  األخرى املهمةمع املنتديات واملبادرات  تراعي فقط التنسيق ضمن اللجنة نفسها بل أيضا طريقة عمل اللجنة

حتديد الثغرات يف تشجيع على استخدام أكثر كفاءة للموارد وال يف قد ينفع التنسيق أيضًاو. املستويني العاملي واإلقليمي

 .املواردعلى مستوى 
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 القضايا الرئيسية لألمن الغذائي والتغذيةحول بني السياسات  اربحتسني التق: النتيجة باء

، وتطوير اتغة توصيات متعلقة بالسياسمن خالل صيا التقريب بني السياسات قق دور اللجنة يفيتح- 10

السياسية األخرى، استنادا إىل أفضل املمارسات والدروس املستفادة، االسرتاتيجيات الدولية واملبادئ التوجيهية واألطر 

وسوف يشمل التقريب . رباء ورراء خمتلف أصحاب املصلحةواملساهمات على املستويات الوطنية واإلقليمية ومشورة اخل

 اعمودي، و(ذلك اب املصلحة، وما إىلبني الدول واملنظمات وأصح) أفقيامزيدا من التكامل واالتساق  بني السياسات

 (.من املستوى احمللي إىل املستويات العاملية، والعكس بالعكس)كذلك 

ويضطلع فريق اخلرباء الرفيع املستوى بدور رئيسي داعم عرب تقدميه معلومات مشفوعة بأدلة وتكنولوجيا - 11

 . حديثة دعما للمناقشات بشأن السياسات

نة ترمي إىل توعية صانعي القرار وضع اسرتاتيجية اتصال للج خاللمن ى هذه النتيجة مبزيد من الدعم وحتظ- 12

 .الرئيسية املنتدياتيف حضور رئيس اللجنة  وعربتوصيات اللجنة حول 

 تعزيز اإلجراءات الوطنية واإلقليمية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية : النتيجة جيم

أن وسيكون أساسيا للجنة . مللموسإىل الواقع ا ي العامليجلنة األمن الغذائمن األهمية مبكان أن يستند عمل - 13

تبادل املعلومات  لي لضمانمي واحملإلقليمي ودون اإلقليامع خمتلف اجلهات الفاعلة على الصعيد  صالتالتعزز وحتفظ 

، ومشاركة أفضل املمارسات والدروس املستفادة فيما بني هذه اجلهات املعنية خالل يف االجتاهنيو بشكل متواصل

 . الفرتات الفاصلة بني الدورات

السياسات والربامج ك)ليمية لألمن الغذائي والتغذية قإلمل دور اللجنة يف تيسري دعم اخلطط الوطنية واويش- 14

وحتقيق  التنمية وتنفيذ ورصد وتقييم اخلطط للقضاء على اجلوعاملشورة بشأن /الدعم( وغري ذلكاءات األخرى، واإلجر

فسيكون  نتيجةأما التقدم على صعيد هذه ال .استنادا إىل مبادئ املشاركة والشفافية واملساءلة األمن الغذائي والتغذية،

 تدعم االستجابات للبلدان واألقاليم واعتماد املشورة واألدوات واألساليب واألطر اليت ستجابات اللجنةرهن اأيضا 

 .   املنسقة الناجتة عن إجراءات اللجنة

 5(فقت عليها اجللسة العامة للجنةوا حبسب ما)مسارات العمل . لثاثا

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن إدارة حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي - 15

 الوطين 

                                                 
 مذكرة توجيهية بشأن انتقاء مسارات عمل اللجنة وحتديد أولوياتها: 1نظر املرفق ا 5
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وأن تقدم إررادات لتحسني إدارة حيازة  مبثابة مرجع تكونيتمثل الغرض العام من هذه اخلطوط التوجيهية يف أن 

فهو حتقيق األمن الغذائي للجميع، ودعم التحقيق املضطرد  لألمشأما اهلدف ا ،األمساك والغاباتاألراضي ومصايد 

سة مطوط التوجيهية من جانب الدورة اخلاوقد  م اعتماد هذه اخل. ئي الوطينسياق األمن الغذا كايف يفالغذاء الللحق يف 

 .  2012أيار /مايو 11للجنة اليت عقدت يف 

 مبادئ االستثمار املسؤول يف الزراعة- 16

والفهم املشرتك جلميع احلكومات واملنظمات الدولية واملستثمرين  بشأن السياساتاإلرراد  هو تقديم منها الغرض العام

على ( أو على األقل حيادي)وغريهم من أصحاب املصلحة لضمان أن تكون لالستثمارات يف قطاع الزراعة أثر إجيابي 

ازة األراضي الطوعية بشأن إدارة حي والتكامل مع اخلطوط التوجيهية ضمان االتساقبغية و. األمن الغذائي والتغذية

اختصاصات  بوضع تبدأ ،عقب إقرار اخلطوط التوجيهية ،عملية من خطوتني إطالقيتم  ،ومصايد األمساك والغابات

، مع األخذ يف االعتبار العملية التشاورية بنيةوهيكل هذه املبادئ، فضال  عنيةواجلهات املتلقية امل تشمل النطاق والغرض

 .األطر القائمة

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية - 17

عة موجملرراد اإلجراءات املتزامنة يرمي الغرض العام هلذا اإلطار إىل توفري أداة ديناميكية من أجل حتسني التنسيق وإ

يف املستقبل، إلجراءات العاملية واإلقليمية والقطرية من أجل منع األزمات الغذائية لواسعة من أصحاب املصلحة دعما 

 اجلمع بنيهلذا اإلطار إىل  وتهدف النسخة األوىل. والقضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذية جلميع البشر

يتم تناوهلا قواسم مشرتكة يف بعض اجملاالت اليت مل  إلبراز قرارات اللجنة وتوصياتها الصادرة من قبل واملوافق عليها

االستفادة من األطر القائمة، فضال عن تسليط الضوء، ملزيد من التطوير، على  عرب، وذلك اللجنة حتى اآلن داخل

وسوف يكون اإلطار  ،إلطارلاملستقبلية  لنسخت اليت ميكن تناوهلا يف ااجملاالت والثغرات على صعيد تقريب السياسا

 . األولويات ليجاري تغّيرتيح حتديثه وتعديله مرنا مبا ي

دراسات فريق اخلرباء رفيع املستوى واإلبالغ عن حالة تطبيق  باالرتكاز علىاسات املناقشات حول السي- 18

 التوصيات السياسية السابقة

جلنة األمن أصحاب املصلحة املتعددين يف  بني املناقشات يقضي الغرض العام بتعزيز التقارب بني السياسات من خالل 

. لفريق اخلرباء رفيع املستوى دراسٍةبعادة  يتمثلهذه املناقشات فأما أساس  .بشأن القضايا املصريية الغذائي العاملي

وقد تناولت اللجنة املواضيع . وسيتم إنشاء نظام ملتابعة ورصد تنفيذ توصيات اللجنة بشأن التقارب بني السياسات

 :التالية أو ستتناوهلا يف املستقبل

  2011 –تقلب أسعار الغذاء 

 2011 -يف الزراعةيازات الصغرية املراعية ألصحاب احل االستثمارات 
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  2011 –نوع اجلنس واألمن الغذائي والتغذية 

  2012 –تغري املناخ واألمن الغذائي 

  2012 –احلماية االجتماعية واألمن الغذائي 

  2013 –أصحاب احليازات الصغرية  اتعلى استثماراملفروضة القيود 

  2013 -أنواع الوقود احليوي واألمن الغذائي 

منتدى اخلرباء الرفيع املستوى : األزمات املمتدة ظل معاجلة انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية يف- 19

 وبرنامج العمل

لتحاور بشأن السياسات لزيادة اهو توفري مساحة مفتوحة للتشاور و اخلرباء الرفيع املستوى منتدىإن الغرض العام من 

من أجل التعامل بشكل مناسب مع األمن الغذائي والتغذية يف البلدان اليت ، الطواعيةالفهم املشرتك للعوامل اليت حتدد 

ومن رأنه تعزيز اجلهود التعاونية جلميع أصحاب املصلحة، فضال عن حتديد االستجابات . تعاني األزمات املمتدة

 ".ات املمتدةألمن الغذائي يف بلدان األزممن أجل ابرنامج عمل "دى النتائج املمكنة وقد تكون إح. املناسبة

   ورقة اخليارات املتعلقة مبصطلحات األمن الغذائي والتغذية- 20

 .متفق عليهاري جمموعة مصطلحات موحدة بتحسني التفاهم والتنسيق بني اجلهات املعنية وتوف يقضي الغرض العام

األمن "و، "األمن الغذائي" امات املختلفة، إن وجدت، لعباراتوسيتم وضع ورقة خيارات بشأن املعنى واالستخد

 ".   األمن التغذوي"و" األمن الغذائي والتغذوي"و، "الغذائي والتغذية

 رسم خريطة إجراءات األمن الغذائي والتغذية على املستوى القطري- 21

ية لتحسني لتغذالغرض العام هو دعم املؤسسات الوطنية واإلقليمية يف رسم خريطة اإلجراءات املتعلقة باألمن الغذائي وا

خصائص اإلجراءات  حتديد أما رسم اخلرائط فيعين. نسيق هذه اإلجراءات، فضال عن تمع املوارد اإلجراءاتمواءمة 

ارتباط  رسم خريطةاف األمن الغذائي والتغذية واليت تدعم أهد( السياسات والربامج واالسرتاتيجيات واخلطط واملشاريع)

وهناك حاجة . ية واجلهات املاحنة واملؤسسات املنفذة والفئات السكانية املستفيدةهذه اإلجراءات بتدفقات املوارد احملل

إىل رسم خرائط النهج واألساليب واألدوات لتحسني القدرة على اختاذ قرارات مستنرية حول أفضل السبل لتصميم 

 .والتغذيةإجراءات األمن الغذائي والتغذية وختصيص املوارد لتحقيق أهداف األمن الغذائي  وتنفيذ

 االتصال- 22

أي اخلطوط التوجيهية واألطر واألدوات، وما : يتمثل الغرض العام يف زيادة الوعي حول اللجنة نفسها وحول نواجتها

إىل ذلك، وسيتم ذلك من خالل تنفيذ اسرتاتيجية االتصال اليت سيتم تطويرها، والعروض اليت يقدمها ممثلو اللجنة يف 

بواسطة أعضائها واجلهات املشاركة لوطنية، ونشر نواتج اللجنة املختلفة على املستويات الدولية واإلقليمية وا املنتديات

 .  فيها



7 CFS 2012/39/11 

 

 أصحاب املصلحة الرئيسيون واجلمهور املستهدف - رابعا

يشمل أصحاب املصلحة الرئيسيون مجيع أعضاء اللجنة واملشاركني فيها على النحو احملدد يف وثيقة - 23

 : اإلصالح

 البلدان األعضاء؛ 

  ذات الوالية احملددة يف جمال األمن الغذائي والتغذية مثل منظمة األغذية  هاهيئاتووكاالت األمم املتحدة

وبرنامج األغذية العاملي، وفريق العمل الرفيع املستوى املعين بأزمة  والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

اهليئات األخرى ذات الصلة ممثلي و( آلية تنسيق لألمني العام لألمم املتحدةكبصفته )األمن الغذائي العاملية 

ذاء مثل املقرر واحلق يف الغ عملها عامة بتحقيق األمن الغذائي والتغذيةيف منظومة األمم املتحدة اليت يرتبط 

اخلا  املعين باحلق يف الغذاء، ومكتب املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة 

 العاملية، واليونيسيف، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واللجنة الدائمة للتغذية؛

  بقضايا األمن الغذائي والتغذية مع  اوثيق املرتبطة ارتباطااجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية وربكاتها

غرية والصيادين إيالء اهتمام خا  للمنظمات اليت متثل املزارعني من أصحاب احليازات األسرية الص

والنساء والشباب  فقراء املدن الذين ال ميلكون أراض والعاملني يف جمالي الزراعة واألغذيةاحلرفيني والرعاة و

اليت  االتاجملواملنظمات غري احلكومية اليت ترتكز والياتها وأنشطتها يف  واملستهلكني والشعوب األصلية،

 اللجنة؛ تهم

 من خالل ممثلي اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغريها؛كم البحوث الزراعية الدولية، نظ 

 وبنوك التنمية اإلقليمية املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية مبا يف ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،

 ومنظمة التجارة العاملية؛

 مجعيات القطاع اخلا  واملؤسسات اخلريية اخلاصة العاملة يف اجملاالت اليت تهم اللجنة يثلمم. 

 :اجلمهور املستهدف تضمنوي- 24

  السرتاتيجيات منهجية اللجنة وأدواتها وأطرها يف تصميم القوانني أو ا راعواالذين ميكن أن يواضعي السياسات

 .قليمية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذيةإلالوطنية أو اأو اخلطط أو الربامج 

  ة واملنظمات الدولية منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلا  واملستثمرين واجلهات املاحن)الشركاء احملليني

طات احمللية اليت تتعاون مع اللجنة واملنظمات أو املبادرات الدولية واإلقليمية، وكذلك السل...( واإلقليمية

 يف إطار اللجنة؛ يتم تطويرهانهجية واألدوات واألطر اليت واليت ميكنها أيضا استخدام امل

 اجملموعات السكانية اليت تعاني اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية أخريا،و 

  



CFS 2012/39/11 8 

 

 

 6اإلطار املستند إىل النتائج - خامسا

من قبل الفريق العامل  تنقيحالو ةمناقشلل يخضعالتالي سوى اقرتاح سيس اجلدول لو .أنه يف صيغته النهائية ه علىاعتباروال جيب  ياجار عمال هذا الفصلجيب اعتبار  :مالحظة

 . املفتوح العضوية املعين بالرصد بعد الدورة التاسعة والثالثني للجنة

 اهلدف العام      

 املساهمة يف احلد من اجلوع وسوء التغذية وضمان األمن الغذائي والتغذية جلميع البشر     

 االفرتاضات واملخاطر (األسئلة)ؤررات امل النتائج
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

تواتر أنشطة 

 القياس واإلبالغ

تعزيز التنسيق . ألف    

العاملي حول مسائل 

 األمن الغذائي والتغذية

ل أعضاء جلنة األمن الغذائي واملشاركون فيها راضون عن دورها التنسيقي؟ هل ه

 ؟يشعرون بالرضا بالتساوي ات أصحاب املصلحة فئات يف اللجنةمجيع فئ

 

مثل اجمللس )ل تتعاون اللجنة مع املبادرات الرئيسية الدولية واإلقليمية األخرى ه

ريو مؤمتر الثمانية، و البلدان االقتصادي واالجتماعي، وجمموعة العشرين وجمموعة

أهداف /واجلمعية العامة لألمم املتحدة، وعملية األهداف اإلمنائية لأللفية 20+

مية املستدامة واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ واالحتاد التن

األفريقي، والربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا والشراكات اإلقليمية 

 ؟(وغري ذلكاألخرى، 

 

جدول  على ولوياتاألاألمن الغذائي والتغذية من أهم  ما زالت قضايا -1

 .أعمال السياسة الدولية

التقارير اخلتامية لالجتماعات واملؤمترات الدولية ال تأتي : مؤرر اخلطر

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وجمموعة العشرين وجمموعة)الرئيسية 

واجلمعية العامة لألمم املتحدة، وعملية  20+ريو مؤمتر الثمانية، و البلدان

أهداف التنمية املستدامة واتفاقية األمم املتحدة /األهداف اإلمنائية لأللفية

اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ واالحتاد األفريقي، والربنامج الشامل للتنمية 

على ذكر قضايا األمن ، (راكات اإلقليمية األخرىالزراعية يف أفريقيا والش

 .الغذائي والتغذية أو ال تعتربها من القضايا ذات األولوية

 

فريق تقييم 

مستقل وأصحاب 

املصلحة يف 

 اللجنة

مرة واحدة كل 

 فرتتني ماليتني

 

تقرير التقييم يقدم 

إىل دورة اللجنة 

اليت ختتتم فرتة 

 األربع سنوات

                                                 
6
 :التعاريف  

 .عمل مسار لكل اللجنة تتخذها اليت امللموسة اإلجراءات :اللجنة أنشطة -

 .األنشطة عن تنتج اليت املباررة/احملددة املخرجات :املخرجات -

 .كاملة النتائج بلوغ أجل من حتدث أن جيب واليت القريب، املدى يف نائجالن استخدام على املرتتبة اآلثار :الوسيطة النتائج -

 .البعيد املدى على الوسيطة النتائج عن تنجم اليت والفوائد التغيريات :النتائج -

 .حتقيقه يف التدخل همسيس والذي املنشود مستوى األعلى لتأثريا :العام اهلدف -
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مبا يف ذلك االجتماعات اجلانبية للمؤمترات الدولية )فعالية رفيعة املستوى من كم 

 تنظمها اللجنة يف السنة؟( ةأو اإلقليمي

 

مناقشة قضايا األمن الغذائي والتغذية من حيث  بنموذج اللجنةهل يتم االقتداء 

األخرى، ال سيما  املنتدياتيف ( بني أصحاب املصلحة املتعددين وعرب القطاعات)

 على املستوى القطري؟

 

ستناد إىل االتصال والدعوة باالسة أعمال مما: االسرتاتيجية التخفيفية

 .اجملاالت الرئيسية األخرىب وجود الصالتاألدلة؛ إثبات 

تقاسم  يلتزمونالغذائي واملشاركون فيها  ما زال أعضاء جلنة األمن - 2

األمن الغذائي والتغذية يف إطار ب اخلاصةالدروس واخلربات وتنسيق أعماهلم 

 .اللجنة

 يف دوراتها اخلاصةو اللجنةعدم املشاركة يف اجتماعات : مؤرر اخلطر

 .عدم متثيل بعض فئات أصحاب املصلحة/باملفاوضات

يف ميع فئات أصحاب املصلحة جل إتاحة الفرصة: االسرتاتيجية التخفيفية

الرتحيب بكافة املقرتحات؛ أما الشواغل و، ملتعبري عن أفكارهلللجنة ا

 .املمكنة فتعاجل يف الوقت املناسب واحلساسيات

اجلهات الفاعلة الدولية  من وباعرتاف حسنةاللجنة بسمعة  تمتعت - 3

وال . قضايا األمن الغذائي والتغذية تناولدولية الرئيسية لبوصفها اهليئة ال

يزال اجملتمع الدولي ملتزما بتوفري املوارد وفقا لالحتياجات احملددة مع 

 .طط هلا يف برنامج عمل اللجنةإدراج األنشطة املخ

من جانب تراجع االهتمام بنموذج اللجنة وبأنشطتها : مؤرر اخلطر

 قيام/ررعيتهاعدم اللجنة و عدم بروز/املاحنة اجملتمع الدولي واجلهات

جهات فاعلة أخرى أو منتديات أخرى مبعاجلة بعض القضايا الرئيسية 

أو  تهاأو مشاور اون مع اللجنةالتع ن الغذائي والتغذية بدوناملتعلقة باألم

 .تعذر تطبيق أنشطة اللجنة املقررة بسبب قلة التمويل/ هاإبالغ

التشبيك املنتظم واالتصال ومجع التربعات : االسرتاتيجية التخفيفية

 والدعوة جتاه جمموعة اجلهات املاحنة

حتسني التقارب . باء

فيما بني السياسات 

بالقضايا الرئيسية يتعلق 

 للغذاء والتغذية

 ؟على حنو فّعالهل يتم اإلبالغ عن إجنازات اللجنة وتوصياتها 

  

بشأن السياسات يف هل قام أعضاء اللجنة واملشاركون فيها بإدراج توصياتها 

 االسرتاتيجي العاملي؟ راءاتهم؟ هل قاموا مبراعاة اإلطااسرتاتيجياتهم وإجر

لدى  على النحو املناسبيتم التبليغ عن إجنازات اللجنة وجناحاتها  - 1

 .مجهور عريض

بعض أصحاب املصلحة الرئيسيني يف جمال األمن الغذائي : مؤرر اخلطر

االسرتاتيجية .والتغذية ليسوا على بينة من اإجنازات اللجنة وجناحاتها

 لصاحلعوة االتصال والدممارسة أنشطة و املنتظم التشبيك: التخفيفية

 .إجنازات اللجنة وجناحاتها لدى مجهور عريض

فريق مستقل 

وأصحاب  للتقييم

يف  صلحةامل

 اللجنة

مرة كل فرتتني 

 ماليتني 

  

تقديم تقرير التقييم 

إىل دورة اللجنة 
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هل أدرجت توصيات اللجنة املتعلقة بالسياسات يف الربامج واالسرتاتيجيات والسياسات 

 الوطنية واإلقليمية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية؟

  

  

اليت  اخلرباء رفيع املستوى واملناقشاتمواضيع تقارير فريق  متاري - 2

مع األولويات على جدول األعمال الدولي وهي تعاجل تليها بشأن السياسات 

 .يف الوقت املناسب وبصورة وافية

اخلرباء  فريقكة العالية املستوى يف مشاورات غياب املشار: مؤرر اخلطر

 . التقارير خالهلا ترفعوموائده املستديرة اليت  الرفيع املستوى

 فريقاملواضيع املختارة لتقارير  حتديدضمان : االسرتاتيجية التخفيفية

  املنتديات الدولية األخرى وأنأولويات رئيسية يفاخلرباء الرفيع املستوى ك

 . ناجتة عن توافق كافة أصحاب املصلحة يف اللجنةتكون 

 يف االعتبار توصيات اللجنة بأخذأصحاب املصلحة يف اللجنة ملتزمون  - 3

 .وضمان استعمال منهجيتها وأدواتها وأطرها

على توصيات اللجنة  املصادقة/فقدان الزخم بعد اعتماد: مؤرر اخلطر

نظمة أو هناك تأخري يف م غري أنشطة التطبيق أو املتابعة /وأدواتها

 .إىل اللجنة توصيات اللجنة تقديم تنفيذ: االسرتاتيجية التخفيفية.تطبيقها

اليت ختتتم فرتة 

 السنوات األربع

تعزيز اإلجراءات . جيم

الوطنية واإلقليمية املتعلقة 

 باألمن الغذائي والتغذية 

تيسري دعم تصميم وتنفيذ خططها اللجنة  منالدول واألقاليم  طلبهل كثريا ما ت

 وبراجمها واسرتاتيجياتها اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية؟

  

يف جمال األمن الغذائي  همهل قام أعضاء اللجنة واملشاركون فيها بتعزيز إجراءات

وهل زادوا من املوارد املرتبطة بها ( مبا يف ذلك الرصد والتقييم)ية ميدانيا والتغذ

 نتيجة أنشطة اللجنة؟

  

هل أصحاب املصلحة الوطنيون واإلقليميون راضون عن استخدام منهجية اللجنة 

 وأدواتها وأطرها وعن تأثرياتها؟

 .عاجلة قضايا األمن الغذائي والتغذيةمبال تزال البلدان واألقاليم ملتزمة  -1

إرسال عدم )انعدام االهتمام مبنهجية اللجنة وأدواتها : مؤرر اخلطر 

عدم رغبة البلدان / (صلةالذات  املنظمات الدوليةطلبات دعم إىل اللجنة أو 

 .يف تقديم املوارد ويف امتالك إجراءات للمتابعة

 من جانب تأييدالضمان املشاركة املبكرة و: االسرتاتيجية التخفيفية 

رمبا عرب )احلكومات لتوصيات اللجنة وأدواتها واإلثبات الواضح ملنافعها 

املشاركة يف تقديم املوارد املالية والبشرية (/تطبيقها أوال يف البلدان التجريبية

 .واملادية املناسبة

رصد اإلجراءات الناجتة عن تطبيق توصيات تقوم البلدان واألقاليم ب. -2

اللجنة وأدواتها وأطرها ومبشاركة النتائج ذات الصلة بشكل مبارر أو غري 

 .مبارر مع اللجنة

 

فريق مستقل للتقييم 

وأصحاب 

املصلحة يف 

 اللجنة

مرة واحدة كل فرتتني 

 ماليتني 

  

تقرير تقديم 

دورة اىل  التقييم

اللجنة اليت 

ختتتم فرتة 

 األربع سنوات
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وأدواتها وأطرها على  اللجنةال تقارير عن تنفيذ توصيات : مؤرر اخلطر

 .املستويني الوطين واإلقليمي

إدراج عناصر / طر الرصد القائمةتشجيع استخدام أ: االسرتاتيجية التخفيفية

 .لتوجيه الرصد يف مجيع توصيات اللجنة وأدواتها وأطرها

يتم توفري املوارد الالزمة لتنفيذ توصيات اللجنة يف البلدان واألقاليم . -3

 بطريقة منسقة

قدرة سوى ن ون واإلقليميوأصحاب املصلحة الوطني ال ميلك: مؤرر اخلطر

هناك نقص / وأطرهاتنفيذ توصيات اللجنة وأدواتها على ن يومتويل حمدود

تنفيذ توصيات اللجنة على املستوى القطري أو على صعيد يف التنسيق 

 .اإلقليمي

زيادة التنسيق بني اجلهات املاحنة جلهة تقديم : االسرتاتيجية التخفيفية

 وزيادة احلوار املقتضىالدعم إىل البلدان واألقاليم، وجتميع املوارد حبسب 

عقد اجتماعات / املعنينيالرفيع املستوى مع احلكومات وأصحاب املصلحة 

 .منتظمة مع الشركاء لإلرراف على تقدم احلالة وتطورها

 املساهمة يف النتائج ألف وباء وجيم ← اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين. 1-  

 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات النتيجة الوسيطة
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

القياس تواتر أنشطة 

 واإلبالغ

يتم إدراج اخلطوط  1-1

التوجيهية من جانب 

البلدان يف أطرها الوطنية 

وتتم مراعاتها يف تنفيذ 

األنشطة املرتبطة بها من 

قبل أصحاب املصلحة 

 .مجيعا

 

 

 . يف أطرها الوطنية التوجيهيةعدد احلكومات اليت أدرجت اخلطوط 

 :اهلدف

تقارير اللجنة التوجيهية املعنية  وطين

 تنفيذ اخلطوط التوجيهيةب

اللجنة التوجيهية 

املعنية بتنفيذ 

 اخلطوط التوجيهية 

  

 مرة يف السنة

يرفع تقرير بها يف 

 الدورة العامة للجنة
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 يؤدي كيان ورركاه أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات املخرجات
تواتر أنشطة القياس 

 واإلبالغ

اخلطوط صياغة  1-1-1

 التوجيهية وإقرارها

 .قيام اللجنة باملصادقة على اخلطوط التوجيهية

التفاوض بنجاح لصاحل اخلطوط التوجيهية واملصادقة عليها من قبل : اهلدف

 .2012اللجنة يف عام 

 عاملي
لقرار اللجنة حول تقرير 

املصادقة على اخلطوط 

 التوجيهية

 فريق العمل املفتوح

العضوية التابع 

للجنة واملعين 

باخلطوط التوجيهية 

برئاسة الواليات )

 (املتحدة األمريكية

 مرة واحدة 

تم اإلبالغ خالل ي

الدورة العامة للجنة 

الدورة االستثنائية )

 11اليت عقدت يف 

 (.2012أيار /مايو

 األنشطة

 (باستخدام املشاورات) حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولةاخلطوط التوجيهية   صياغة 1-1-1-1

 املفاوضات واملصادقة على اخلطوط التوجيهية  2-1-1-1

  

 ألف وباء وجيم املساهمة يف النتائج ← (يعلن عنها الحقا)مبادئ االستثمار املسؤول يف الزراعة  -2

 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات النتيجة الوسيطة
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

تواتر أنشطة القياس 

 واإلبالغ

االستثمارات  تنفذ 2-1

 دئاالزراعية مبوجب مب

االستثمار  اللجنة بشأن

 .املسؤول يف الزراعة

يف  االستثمار املسؤولالنسبة املئوية لالستثمارات الزراعية اليت حترتم مبادئ 

 .الزراعة

 :اهلدف

 حيدد الحقا حتدد الحقا حتدد الحقا وطين

 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات النتائج
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

تواتر أنشطة القياس 

 واإلبالغ

عمليات جناح  1-1-2

 التشاور والتفاوض حول

االستثمار املسؤول  مبادئ

  يف الزراعة

 حبسب الفئة، الضالعني يف عملية املشاورات بشأن املبادئعدد املشاركني، 

 : اهلدف

 نلقى املبادئ تأييد اللجنة

 حيدد الحقاعلى املبادئ وفقا جلدول زمين  ةاملصادق: اهلدف

 عاملي
تقارير االجتماعات التشاورية 

وسجالت املشاورات على 

 .اإلنرتنت

 

يق العمل املفتوح فر
 العضوية التابع
للجنة املعين 

: برئاسة)باملبادئ 
 (سويسرا

 مرة واحدة 

 رفع التقاريريتم 

الدورة العامة  لدى

للجنة يف أعقاب 
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تقرير عن قرار اللجنة بشأن 

 .املصادقة على املبادئ

  
املصادقة على 

 املبادئ

 األنشطة

 مببادئ االستثمار املسؤول يف الزراعةاالتفاق على اختصاصات العملية اخلاصة  1-1-1-2

 االستثمار املسؤول يف الزراعة مبادئحول  وراتمشا 2-1-1-2

 االستثمار املسؤول يف الزراعة مبادئالتفاوض واملصادقة على  3-1-1-2

  

 املساهمة يف النتائج ألف وباء وجيم ← (    اإلطار االسرتاتيجي العاملي)اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية  - 2

 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات الوسيطةالنتيجة 
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

تواتر أنشطة القياس 

 واإلبالغ

استخدام اإلطار  1-3

االسرتاتيجي العاملي من 

 أصحاب املصلحةقبل 

وخباصة أعضاء اللجنة )

 (.واملشاركني فيها

لتطوير إجراءات األمن النسبة املئوية من أصحاب املصلحة الذين يستخدمونه 

 .الغذائي والتغذية

 

 :اهلدف

 مرة يف السنة أمانة اللجنة مسح قائم على استبيان عاملي وإقليمي ووطين

 

 إىل رفع تقريري

 الدورة العامة للجنة

 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات النتائج
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

تواتر أنشطة القياس 

 واإلبالغ

صياغة اإلطار  1-1-3

االسرتاتيجي العاملي 

 واعتماده

 .اعتماد اإلطار االسرتاتيجي العاملي من قبل اللجنة

اعتماد اإلطار االسرتاتيجي العاملي يف الدورة التاسعة والثالثني للجنة : اهلدف

 (2012تشرين األول /أكتوبر)

تقرير عن قرار اللجنة بشأن  عاملي

املصادقة على اإلطار 

 االسرتاتيجي العاملي

ل املفتوح فريق العم

العضوية التابع 

املعين للجنة 

طار باإل

االسرتاتيجي العاملي 

 (الربازيل: برئاسة)

 

 مرة واحدة 

 اىل يرفع تقرير

الدورة العامة 

التاسعة والثالثني 

 للجنة 
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 األنشطة

 (واملشاورات عملباستخدام فريق )اتيجي العاملي وضع اإلطار االسرت 1-1-1-3

 التفاوض واملصادقة على اإلطار االسرتاتيجي العاملي 2-1-1-2

 

 املساهمة يف النتيجة باء ← التقارير عن حالة تنفيذ التوصيات املاضية املتعلقة بالسياسات رفع دراسات فريق اخلرباء رفيع املستوى و املستندة إىلاملناقشات السياسية  -4

 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات النتيجة الوسيطة
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

تواتر أنشطة القياس 

 واإلبالغ

أخذ توصيات  1-4

اللجنة بشأن السياسات 

يف االعتبار من جانب 

أصحاب املصلحة لدى 

صياغة السياسات 

واالسرتاتيجيات املتصلة 

 باألمن الغذائي والتغذية

 

توصيات اللجنة بشأن السياسات اليت تؤخذ يف احلسبان يف من النسبة املئوية 

 السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية 

 :اهلدف

 السياسات واالسرتاتيجيات ووطين عاملي وإقليمي

  

 أمانة اللجنة

وغريها من أصحاب 

 املصلحة يف اللجنة

مرة واحدة يف 

السنة، قبل كل 

 .دورة عامة

كل  إىليرفع تقرير 

  .دورة عامة

 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات النواتج
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

تواتر أنشطة القياس 

 واإلبالغ

تقارير فريق  4-1-1

رفيع املستوى الاخلرباء 

ومتمارية  وثيقة الصلة

مع طلب اللجنة، أما 

املواضيع فتعاجل بصورة 

 .وافية

عن  همرضا ذين يعربون عناملصلحة يف اللجنة ال املئوية من أصحابالنسبة 

 (من حيث النوعية والتوقيت)رفيع املستوى التقارير فريق اخلرباء 

 : اهلدف

رفيع التقارير فريق اخلرباء  عاملي

 املستوى

 مسح على أساس استبيان

رفيع الفريق اخلرباء 

اللجنة  -املستوى 

 .التوجيهية

 أمانة اللجنة

  

مرة واحدة يف 

السنة، يف االجتماع 

الذي يتم فيه تقديم 

تقارير فريق اخلرباء 

 .رفيع املستوىال

كل  اىلرير يتم رفع تق

 .دورة عامة

يتم االتفاق على   4-1-2

التوصيات امللموسة يف 

رضاهم عن  النسبة املئوية من أصحاب املصلحة يف اللجنة الذين يعربون عن

 .مداوالت اللجنة واستنتاجاتهم

 عاملي
+ مسح على أساس استبيان 

تقارير اللجنة واملوائد املستديرة 

 بشأن السياسات

 أمانة اللجنة
مرة واحدة يف 

السنة، يف االجتماع 
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املناقشات بشأن 

 السياسات ضمن اللجنة
 : اهلدف

الذي يتم فيه تقديم 

تقارير فريق اخلرباء 

 .رفيع املستوىال

كل  اىلتقرير يرفع 

 .دورة عامة

  

 املساهمة يف النتائج ألف وباء وجيم                ← منتدى اخلرباء الرفيع املستوى وبرنامج العمل: معاجلة انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية يف ظل األزمات املمتدة -5

 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات النتيجة الوسيطة
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

القياس  تواتر أنشطة

 واإلبالغ

حتّسن فهم انعدام  1-5

األمن الغذائي يف البلدان 

اليت تعاني األزمات 

 .املمتدة

الذي يعربون عن النسبة املئوية من املشاركني يف منتدى اخلرباء الرفيع املستوى 

 رضاهم

 : اهلدف

مرة واحدة، عند  أمانة اللجنة  مسح على أساس استبيان عاملي 

ختام منتدى 

الرفيع  اخلرباء

 .املستوى

تقرير إىل يرفع 

الدورة التاسعة 

 .والثالثني للجنة

قيام أصحاب  2-5

برنامج "املصلحة بتطبيق 

يف البلدان اليت " عمل

 تعاني األزمات املمتدة

 .عدد البلدان اليت ينفذ فيها برنامج العمل 

 :اهلدف

 ... ... ... ووطين عاملي وإقليمي

 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات النواتج
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

تواتر أنشطة القياس 

 واإلبالغ

تنظيم منتدى  1-1-5

خرباء رفيع املستوى من 

أجل حتسني فهم انعدام 

األمن الغذائي يف البلدان 

الغذائي يف البلدان تنظيم منتدى رفيع املستوى للخرباء لتحسني فهم انعدام األمن 

خرباء بارزين من  تشمل مشاركة واسعة النطاق اليت متر بأزمات ممتدة، مع

 .خمتلف التخصصات واألقاليم 

 2012أيلول /منتدى اخلرباء الرفيع املستوى يف سبتمرب: اهلدف

تقرير منتدى اخلرباء الرفيع  عاملي

 املستوى

للجنة التوجيهية ا
ملنتدى اخلرباء 

الرفيع 
ة ـــــــأمان/املستوى
 اللجنة

مرة واحدة، يف 

منتدى اخلرباء 

 .الرفيع املستوى

تقرير إىل يرفع 
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ات ـــالواقعة يف أزم

 .ممتدة
 

الدورة التاسعة 

 والثالثني للجنة

برنامج "صياغة  1-2-5

 واملصادقة عليه" للعمل

 يف املستقبل والسبيل إلعداده" برنامج العمل"املصادقة على عناصر

 التوافق على هذه العناصر: اهلدف

تقرير الدورة التاسعة والثالثني  عاملي

 للجنة

 أمانة اللجنة

وغريها من أصحاب 

 املصلحة يف اللجنة

 مرة واحدة

يرفع تقرير إىل 

الدورة األربعني 

 للجنة

 األنشطة

 إعداد وتنظيم منتدى اخلرباء الرفيع املستوى  1-1-1-5

 وضع برنامج للعمل من أجل عملية حولقرار اختاذ خالل الدورة التاسعة والثالثني للجنة و تقديم تقريره 2-1-1-5

 تطوير برنامج للعمل  1-1-2-5

 االتفاق على برنامج للعمل يف اللجنة 2-1-2-5

  

 املساهمة يف النتيجة ألف  ← ورقة اخليارات املتعلقة مبصطلحات األمن الغذائي والتغذية -6

 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات الوسيطةالنتيجة 
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

تواتر أنشطة القياس 

 واإلبالغ

حتظى  1-6

املصطلحات املوحدة 

املتفق عليها بقبول عام 

وهي تستخدم يف 

املنظمات واملبادرات 

الدولية  املنتدياتو

 .واإلقليمية

 

 

اإلقليمية والدولية اليت  للمنتدياتلبيانات والوثائق الرئيسية من االنسبة املئوية 

 .تقوم باستخدام املصطلحات املتفق عليها

 :اهلدف

 عاملي وإقليمي  

  

التصرحيات الدولية ووثائق 

 األمم املتحدة

 .مرة يف السنة أمانة اللجنة

كل  اىلتقرير رفع ييتم 

 دورة عامة
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 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات النواتج
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

تواتر أنشطة القياس 

 واإلبالغ

حتسني الفهم  1-1-6

األمن 'الشامل لعبارات 

األمن "و" الغذائي

األمن "و" التغذوي

" الغذائي والتغذية

األمن الغذائي "و

من قبل " والتغذوي

يف  املصلحةأصحاب 

 .اللجنة

اللجنة الذين يفهمون املصطلحات على  سبة املئوية من أصحاب املصلحة يفالن

 .النحو نفسه بعد املناقشة

 :اهلدف

 أمانة اللجنة مسح على أساس استبيان عاملي

وفريق العمل املعين 

 باملصطلحات 

مرة واحدة، بعد 

الدورة التاسعة 

 .والثالثني للجنة

تقرير إىل يرفع 

الدورة األربعني 

 للجنة

واءمة م 2-1-6

املصطلحات املختارة عرب 

األمم /اللجنة قوثائ

  املتحدة

 األمم املتحدة اليت متت مواءمة املصطلحات فيها /النسبة املئوية من وثائق اللجنة

 : اهلدف

 .مرة واحدة أمانة اللجنة وثائق اللجنة عاملي

تقرير إىل يرفع 

الدورة األربعني 

 للجنة

 األنشطة

 وضع ورقة خيارات خاصة باملصطلحات 1-1-1-6

 املصطلحات ومناقشتهاب اخلاصة ياراتاخلعرض ورقة  2-1-1-6

 باملصطلحات اخلاصة االتفاق على أحد اخليارات اليت تتضمنها ورقة اخليارات 3-1-1-6

 كلها األمم املتحدة/للجنةيد املصطلحات الفنية عرب وثائق اتوح 1-2-1-6
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 املساهمة يف النتيجتني ألف وجيم ← إجراءات األمن الغذائي والتغذية على املستوى القطريرسم خرائط  - 7

 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات النتائج الوسيطة
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

تواتر أنشطة القياس 

 واإلبالغ

تعزيز قدرة البلدان  1-7

واملنظمات اإلقليمية على 

اإلجراءات رسم خرائط 

املتعلقة باألمن الغذائي 

 .والتغذية

النسبة املئوية من البلدان واملنظمات اإلقليمية اليت عربت عن اهتمامها برسم 

خرائط إجراءات األمن الغذائي والتغذية واليت تعمل فعال على رسم خرائط 

  .إجراءات األمن الغذائي والتغذية

 : اهلدف

استبيان لرأي مسح قائم على  قليمي ووطينإ

 املستخدمني

فريق العمل املعين 

 برسم اخلرائط 

 .مرة يف السنة

اىل تقرير يرفع 

 لدورة العامة للجنةا

حتسني التنسيق  2-7

املشرتك بني القطاعات 

واملتعدد املستويات 

إلجراءات األمن الغذائي 

والتغذية يف البلدان اليت 

 .اتتتلقى املعون

املستخدمني املشاركني يف تنسيق إجراءات األمن النسبة املئوية للراضني من 

 الغذائي والتغذية

 :اهلدف

مسح قائم على استبيان رأي  وطين

 املستخدمني

فريق العمل املعين 

 برسم اخلرائط

 .مرة يف السنة

تقرير إىل كل يرفع 

 دورة عامة للجنة

 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات النتيجة
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

تواتر أنشطة القياس 

 واإلبالغ

 منصةوضع  2/1-1-7

لرسم اخلرائط ومشاركة 

املعلومات املتعلقة 

بإجراءات األمن الغذائي 

الوصول  سهلوالتغذوي ي

ليب احتياجات تو هاإلي

 .املستخدمني

ليب تالبلوغ و ةسهل املنصةالنسبة املئوية للمستخدمني الذين يعتربون أن 

 .احتياجاتهم

 :اهلدف

  

 ووطين عاملي وإقليمي

مسح قائم على استبيان رأي 

 املستخدمني

فريق العمل املعين 

 برسم اخلرائط 

 .مرة واحدة

يرفع تقرير إىل كل 

 دورة عامة للجنة

 األنشطة

 وضع منصة على ربكة اإلنرتنت 2/1-1-7-1

 يف البلدان التجريبية املنصةاختبار  2/1-1-7-2
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 املساهمة يف النتيجة باء ← االتصال. 8

 أدوات التحقق الرصد( مستويات)مستوى  املؤررات النتيجة الوسيطة
الكيان الرئيسي 

 ورركاؤه

تواتر أنشطة القياس 

 واإلبالغ

الرتويج لنموذج  8-1

 اللجنة

الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية اليت تعرض فيها اللجنة ويرّوج  املنتدياتعدد 

 .هلا

 : اهلدف

عدد االجتماعات اليت يقدم  ووطين عاملي وإقليمي

 فيها منوذج اللجنة

ة ــــة اللجنــــرئاس

 وأمانتها

 .مرة يف السنة

تقرير إىل كل يرفع 

 .دورة عامة للجنة

تنظيم الدعوة لصاحل  8-2

األدوات )صكوك اللجنة 

والتوصيات واملبادئ 

 ...( التوجيهية واألطر 

  

  

  

عدد البيانات الصحافية والفعاليات واملبادرات اإلعالمية اليت تدعو إىل تنفيذ 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة )صكوك اللجنة 

األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين، واإلطار 

يف الزراعة وتوصيات اجتماعات االسرتاتيجي العاملي ومبادئ االستثمار املسؤول 

  ...(ت واملصطلحات، وأداة رسم اخلرائطاملائدة املستديرة للسياسا

 : اهلدف

  

قيام أصحاب املصلحة يف  ووطين عاملي وإقليمي

اللجنة مبشاركة سجالت 

الفعاليات واملبادرات اإلعالمية 

مبا يف ذلك البيانات )

 املعلومات + (الصحافية

 ةـــة اللجنــــــأمان

وأصحاب املصلحة 

 يف اللجنة اآلخرين

 .مرة يف السنة

كل  إىلتقرير يرفع 

 دورة عامة للجنة
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 حتديد أولويات مسارات العمل: GANTTخمطط .خامسا
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 امليزانية - سادسا
 

                                                 
7
 .اللجنة أمانة أساليب حول قرار اختاذ انتظار ويف للتضخم التكلفة زيادات مراعاة مع  

 مصادر التمويل/اجلهات املاحنة امليزانية األساسية

 (بالدوالرات األمريكية)امليزانية

2112 
7

2112  

 المجموع

2112-2112  

التمويلثغرة   

 املوظفون الرئيسيون والدعم الفين
الصندوق الدولي /امليزانيات األساسية ملنظمة األغذية والزراعة

 برنامج األغذية العاملي/للتنمية الزراعية
 حتدد الحقا 000 400 2 000 200 1 000 200 1

 املنشورات
الصندوق الدولي /امليزانيات األساسية ملنظمة األغذية والزراعة

 برنامج األغذية العاملي/للتنمية الزراعية
 حتدد الحقا 000 600 000 300 000 300

 الرتمجة الفورية
الصندوق الدولي /امليزانيات األساسية ملنظمة األغذية والزراعة

 برنامج األغذية العاملي/للتنمية الزراعية
 حتدد الحقا 000 550 000 275 275.000

 العاملية/املبادرات اإلقليميةدعم مشاركة اللجنة يف 
الصندوق الدولي /امليزانيات األساسية ملنظمة األغذية والزراعة

 برنامج األغذية العاملي/للتنمية الزراعية
 حتدد الحقا 000 150 000 75 000 75

يف الدورات )اجلهات الوطنية واإلقليمية املدعوة من اللجنة 

 (واألربعنيالثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني 

الصندوق /امليزانيات األساسية ملنظمة األغذية والزراعة

 برنامج األغذية العاملي/الدولي للتنمية الزراعية
 حتدد الحقا 000 130 000 65 000 65

 (حتدد الحقا)بنود أخرى 
الصندوق /امليزانيات األساسية ملنظمة األغذية والزراعة

 األغذية العامليبرنامج /الدولي للتنمية الزراعية
 حتدد الحقا 000 120 000 60 000 60

 حتدد الحقا 000 950 3 000 975 1 000 975 1 اجملموع الفرعي للميزانية األساسية
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 املساهمات الطوعية لتمويل مسارات العمل
مصادر /اجلهات املاحنة

 التمويل

 (بالدوالرات األمريكية)امليزانية 

  ثغرة التمويل المجموع 2112 2112

 األراضي حليازة الرريد احلكم بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط -1

 الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك ومصايد
 0 000 262 0 000 262 االحتاد األوروبي

 الفرتة خالل مبليونني تقدر - ةالزراع يف املسؤول االستثمار مبادئ -2

2112/2114 
 000 000 1 000 000 1 000 000 1 0 حتدد الحقا

 0 000 383 0 000 383 االحتاد األوروبي، الربازيل والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي اإلطار -2

 اللجنة طلبتها اليت املستوى رفيعال اخلرباء فريق تقارير إعمال دعم -4

 العامة السياسة مناقشات يف كمساهمات

اخلرباء صندوق أمانات فريق 

  الرفيع املستوى
815 000 815 000 1 630 000 400 000 

 األزمات ظل يف التغذية ونقص الغذائي األمن انعدام معاجلة  -5

 العمل وبرنامج املستوى الرفيع اخلرباء منتدى :املمتدة

االحتاد األوروبي، صناديق 

 أمانات أخرى
 يحدد الحقا 000 263 يحدد الحقا 000 263

 يحدد الحقا 000 15 يحدد الحقا 000 15 صناديق أمانات والتغذية الغذائي األمن مصطلحات خيارات ورقة -6

 يحدد الحقا 000 170 يحدد الحقا 000 170 املنظمة، صناديق أمانات القطري املستوى على والتغذية الغذائي األمن إجراءات خرائط رسم -7

 يحدد الحقا يحدد الحقا يحدد الحقا يحدد الحقا يحدد الحقا  االتصال -8

     اجملموع الفرعي ملسار العمل
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 رلية اجملتمع املدني
مصادر /اجلهات املاحنة

 التمويل

 (بالدوالرات األمريكية)امليزانية 

 ثغرة التمويل اجملموع 2013 2012

 000 500 1 000 500 2  000 500 1 000 000 1 االحتاد األوروبي، الربازيل دعم رلية اجملتمع املدني

 000 500 1 000 500 2  000 500 1 000 000 1 اجملموع الفرعي آللية اجملتمع املدني
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 الرصد والتقييم - سابعا

: املرجع)وير عمل اللجنة على صعيد الرصد والتقييم مع الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالرصد طسيتم ت -25

ويقضي أحد .  وسوف يشمل ذلك كيفية قياس مدى جناح عملية إصالح اللجنة (.CFS 2012/39/11الوثيقة 

 .كل فرتتني ماليتني، استنادا إىل مؤررات النتائج ونتائج أنشطة اللجنة ملرة واحدةاالقرتاحات بتقييم جناح عمل اللجنة 

سنوات والتوصيات ذات الصلة اليت تستعمل ألربع دورة اللجنة اليت ختتتم فرتة ا إىلوينبغي تقديم تقرير التقييم 

 .ورمبا إلعادة صياغة برنامج العمل املتعدد السنوات ومسارات العمل الالحقة لتحديث
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 مذكرة توجيهية بشأن انتقاء مسارات عمل اللجنة وحتديد أولوياتها - 1املرفق 

 حتديد أولويات مسارات عمل اللجنة املتفق عليها أصال  - ألف

فلكل مسار عمل رئيسي،  م التحديد األولي لدرجة . بعملية حتديد األولويات العامل املفتوح العضويةم الفريق قا -26

وقد وضع خمطط .  هلتنفيذتمهيدي الزمين الدول اجلوالوقت املطلوب من أصحاب املصلحة املعنيني و تهوأولوي إحلاحه

Gantt (20القسم /املرفق )على جدول  الرئيسية لكل مسار عمل متفق عليه بناء وهو يعرض املراحل بناء على هذا األساس

وكمية العمل ذات الصلة املرتتبة على مكتب اللجنة  لتنفيذ، بناء على رمز اللوناية أولوزمين ويشري إىل درجة 

 يف برنامج العمل الربنامج املتعدد السنوات للجنة وسيتم حتديثه باستمرار ليعكس Ganttوقد  م إدراج خمطط .وأمانتها

 .التغريات يف التخطيط ملسارات العمل

 بناء على املعلومات ل املستقبلية للجنةالعم انتقاء مسارات - باء

ميكن حتديد مسارات العمل الرئيسية احملتملة يف املستقبل للجنة حني يقوم عند  ،خالل الدورة العامة للجنة -27

وينبغي للمناقشات يف الدورة العامة للجنة . بإبداء االهتمام بتلك املسارات املشاركني يف الدورة العامةكبري من األعضاء أو 

مثل املؤمترات اإلقليمية للمنظمة واالجتماعات األخرى لألمم )إيالء االهتمام الواجب لنتائج االجتماعات الدولية األخرى 

وى باعتباره مسألة نارئة حتتاج إىل معاجلتها رفيع املستالأو ينبغي حتديد املوضوع من قبل فريق اخلرباء / و...( املتحدة 

 .من جانب اللجنة

أما . ينبغي للدورة العامة للجنة أن تقرر القيام مبسارات العمل الرئيسية اجلديدة على أساس املعايري املتفق عليها -28

 :املعايري املقرتحة النتقاء مسارات العمل فهي

 ؛جلة هذه املسألة ضمن إطار اللجنةعلى وجوب معاالتوافق يف اآلراء بني األعضاء اللجنة  (أ)

 املضافة؛ ةقيمالو االلجنة هي األكثر أهلية لتطبيق مسار العمل املقرتح مع مراعاة واليته (ب)

 يساهم مسار العمل املقرتح يف حتقيق اهلدف العام للجنة من خالل نتيجة واحدة أو أكثر من نتائجها الثالث؛ (ج)

ينفذ يف الوقت عينه من جانب جهات أخرى ذات  أنه ال مل املقرتح قد نفذ يف السابق أوالعأال يكون مسار  (د)

 ؛ر القائمة األخرى وتفادي التكراروجيب أن يكفل التقارب مع األط .واليات مشابهة

 .أن يتوفر ما يكفي من الوقت واملوارد واملعارف األساسية لتطبيق مسار العمل املقرتح (ـه)

فى مسار عمل معني مجيع املعايري املذكورة أعاله، سيمكن بعد ذلك االتفاق عليه يف الدورة العامة حبال استو -29

 .املساعدة على حتديد األولويات فيما بينها( هاء)ميكن للمعيار  املطلوبة، ايريعال استيفاء عدة مسارات للعمل املحب. للجنة



CFS 2012/39/11  26 

 

ذا لزم األمر، ميكن ملكتب اللجنة أن يقرر إو. أساس توافق اآلراءورة العامة للجنة القرار النهائي على وسوف تتخذ الد

 .، وعرضه على الدورة العامة القادمة(أنظر أدناه)إطالق مسار للعمل 

 مسارات العمل اجلديدة يف برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة إدراج - جيم

املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف استنادا إىل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة  -30

اقرتاح عملية من   مالستثمار املسؤول يف الزراعة، سياق األمن الغذائي الوطين، واإلطار االسرتاتيجي العاملي ومنوذج ا

 .خطوتني ملسار عمل رئيسي جديد إلدراجه يف برنامج العمل الربنامج املتعدد السنوات للجنة

  يتم اقرتاحه على الدورة العامة للسنة س من أجل  ،سار العمل كافة معايري االنتقاءإذا استوفى م: 1اخلطوة

من  1+يجري العمل طيلة السنة س سمة للجنة املباررة مبسار العمل، ويف حال قررت الدورة العا .املصادقة عليه

مبا يف ذلك نطاقه وخارطة طريقه وجدوله الزمين واملراحل الرئيسية  به،أجل صياغة االختصاصات اخلاصة 

( بناء على منوذج الربنامج املستند إىل النتائج)واألنشطة ذات الصلة مع املؤررات  منه والنواتج املتوقعة

وذج وسيتم وضع من(. التكاليف املتوقعة مصادر التمويل)ومسؤوليات التنفيذ والرصد وامليزانية املخطط هلا 

االجتماعات ) 1+أما التكاليف احملتملة النامجة لصياغة اختصاصات يف فرتة السنة س . لتسهيل الرجوع إليه

 . فستدعمها ميزانية اللجنة، بقدر ما ميكن...( واملشاورات 

  مبجرد و .من أجل املوافقة عليها 1+يتم تقديم االختصاصات إىل الدورة العامة للجنة يف السنة س: 2اخلطوة

املوارد /لجنة، مبا يف ذلك مصادر التمويلملوافقة عليها، يتم إدراج مسار العمل يف برنامج العمل املتعدد السنوات لا

 . ومن ثم جيري تنفيذه ورصده

 تنفيذه بسرعة أو إذا كان نطاقه ال أن مسار العمل املقرتح حيتاج إىل ميكن دمج اخلطوتني إذا قرر مكتب اللجنة -31

ينبغي إعداد اختصاصات خمتصرة ملسار العمل اجلديد، مبا يف ذلك العناصر املفصلة . إعداد مدتها سنةيستدعي عملية 

أيضا يف الدورة العامة  هتقدميوسيتم . طالق مسار العمل اجلديدأعاله ومن ثم رفعها إىل املكتب يف السنة س الختاذ القرار بإ

 .إدراجه يف برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة وتنفيذه ورصدهوحاملا تتم املوافقة على مسار العمل يتم . التالية

 2013مسارات العمل املقرتحة لعام  - دال

 :هي التالية 2013إن مسارات العمل املقرتحة لعام  -32

 القيود املفروضة على استثمارات )رفيع املستوى الالسياسات استنادا إىل دراسات فريق اخلرباء  بشأن ناقشاتامل

 ؛(الدورة السابعة والثالثني للجنةاملتفق عليها يف ( )ألمن الغذائياحليازات الصغرية والوقود احليوي وا أصحاب

  ؛(على أن تقرر يف الدورة التاسعة والثالثني للجنة) 2مبادئ االستثمار املسؤول يف الزراعة، اخلطوة 
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  على أن حيدد يف الدورة )أزمات ممتدة بر متوضع برنامج عمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف البلدان اليت

 ؛(التاسعة والثالثني للجنة

 رر يف الدورة التاسعة إذا لزم األمر، تق تهاومتابع)األمن الغذائي والتغذية  مصطلحات حول ورقة خيارات

 ؛(والثالثني للجنة

  عمل جار، ضمن فريق املهام بشكل )جراءات األمن الغذائي والتغذية على املستوى القطري إلرسم خريطة

 (أساسي

الرصد واإلبالغ عن حالة تنفيذ التوصيات املتعلقة بالسياسات املاضية، وحتديث برنامج العمل املتعدد السنوات  -33

االسرتاتيجي العاملي وفقا لتوصيات الدورة التاسعة والثالثني للجنة، كما سيتم تنفيذ أعمال االتصال والتحضري  لإلطار

 .للدورة العامة

ومكتبها  نة اللجنةومع األخذ يف االعتبار الوقت وقلة املوارد اليت تواجهها أما ةالعمل احلالي إىل كميةنظرا  -34

ن أال يتم البدء بأي مسار عمل رئيسي جديد قبل الدورة األربعني للجنة وفريقها االستشاري، فمن املستحس

ولكن على الدورة العامة التاسعة والثالثني أن تتخذ قرارا بشأن مواضيع دراسات فريق (. 2013تشرين األول /أكتوبر)

 .مع مراعاة املتطلبات املتعلقة بالوقت 2014اخلرباء الرفيع املستوى للعام 

 


