
فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية
في  والتغذية  الغذائي  باألمن  المعني  المستوى  الرفيع  الخبراء  فريق  أنشئ 
شهر أكتوبر/تشرين األول 2009 باعتباره جزءاً أساسياً من عملية إصالح 
اللجنة. وتعّين لجنة األمن الغذائي العالمي اللجنة التوجيهة لفريق الخبراء 
وتتولى اختيار وإدارة الفرق المختصة بالمشاريع التي تقدم تحليالت ونصائح 
مستندة إلى العلم والمعرفة. وتصدر تقارير فريق الخبراء بصورة مستقلة 

عن اللجنة وُتستخدم نتائجه وتوصياته كأساس لمناقشات اللجنة. 

أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي
لدى لجنة األمن الغذائي العالمي أمانة دائمة يوجد مقرها في الفاو في روما 
وتضّم أعضاء من الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية 
العالمي وتتولى مساندة عمل الدورة العامة والمكتب والمجموعة االستشارية 

وفريق الخبراء الرفيع المستوى.

كيف تعمل لجنة األمن الغذائي العالمي
تعقد اللجنة جلسة عامة سنوية إلحاطة أصحاب المصلحة علماً بالمستجدات، 
وإجراء مناقشات معهم ورفع توصيات باإلجراءات التي يتعّين على أصحاب 
الغذائي  باألمن  المتعلقة  القضايا  إلى  بالنسبة  اتخاذها  اللجنة  في  المصلحة 
والتغذية. وُتعقد الموائد المستديرة بشأن السياسات لتوفير المشورة السياسية 
لمكتب  عادية  اجتماعات  واألخرى  الدورة  بين  وُتعقد  القضايا.  أهم  حول 
اللجنة ولمجموعتها االستشارية. كما تشارك اللجنة في األنشطة والمبادرات 

المختلفة المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية على مدار السنة.

لمزيد من المعلومات
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للجنة األمن الغذائي 
البريد  إلى األمانة على عنوان  الكتابة  أو   www.fao.org/cfs :العالمي

cfs@fao.org:اإللكتروني

يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البشر كافة 
في جميع األوقات بفرص الحصول، المادية 
واالجتماعية واالقتصادية، على أغذية كافية 

وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية 
وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة 

موفورة النشاط والصحة.

أعّدت هذا الكتّيب أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي        طبعة 2013.



إّن األمن الغذائي والتغذية 
يعنيان الجميع. ويمكن من خالل 

برنامج لجنة األمن الغذائي العالمي 
المتعدد أصحاب المصلحة االطالع 

على جميع وجهات النظر. 

ما هي لجنة األمن الغذائي العالمي؟
العالمي )اللجنة(  الغذائي  أُنشئت لجنة األمن 
دولية  حكومية  هيئة  باعتبارها   1974 عام 
سياسات  الستعراض  منتدى  بدور  تضطلع 
األمن الغذائي ومتابعتها. وفي عام 2009، 
يكون  لكي  إصالح  لعملية  اللجنة  خضعت 
الغذائي  األمن  حول  الدائر  العالمي  النقاش 
النتائج  نحو  وموجهاً  مرّكزاً  نقاشاً  والتغذية 
التي خضعت  الجديدة  العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  رؤية  وتتمثل  وشامالً. 
جميع  تضم  شاملة  وحكومية  دولية  منصة  اللجنة  تكون  أن  في  لإلصالح 
أصحاب المصلحة ليعملوا معاً بشكل منّسق لضمان األمن الغذائي والتغذية 
األزمات  لمعالجة  العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  إصالح  تم  وقد  للجميع. 
وترفع  األجل.  الطويلة  الهيكلية  القضايا  لمعالجة  وكذلك  األجل  القصيرة 

اللجنة تقاريرها سنوياً للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة.

من يستطيع المشاركة في لجنة األمن الغذائي العالمي؟
اللجنة  وعضوية  والمراقبين.  والمشاركين  األعضاء  من  مؤلفة  اللجنة 
مفتوحة أمام جميع الدول األعضاء في منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، 
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العالمي، والدول من 
في  أعضاء  دول  هي  التي  والزراعة  األغذية  منظمة  في  األعضاء  غير 
منظمة األمم المتحدة. وُتشجع الدول األعضاء على المشاركة في دورات 

اللجنة على أرفع المستويات. 

وإّن العملية الخاصة بلجنة األمن الغذائي العالمي
توصل صوت جميع أصحاب المصلحة المعنيين باألمن الغذائي والتغذية	 

تشّجع على تبادل وجهات النظر والتجارب	 

تستند إلى براهين قائمة على التجربة والتحليل العلمي	 

تشّجع على التوصل إلى توصيات وخطوط توجيهية ملموسة	 

تشّجع على المساءلة	 

مكتب لجنة األمن الغذائي العالمي والمجموعة االستشارية
اثني  وممثلين عن  للجنة. وهو يضّم رئيساً  التنفيذي  الجناح  المكتب  يشّكل 
عن  ممثلين  االستشارية  المجموعة  وتضم  األعضاء.  البلدان  من  عشر 

المشاركين في اللجنة وهم: 

وكاالت األمم المتحدة واألجهزة األخرى التابعة لألمم المتحدة.	 

التي 	  المنظمات  الحكومية ال سيما  المدني والمنظمات غير  المجتمع  منظمات 
تمثل المزارعين األسريين من أصحاب الحيازات الصغيرة، وصيادي األسماك، 
والرعاة، ومن ال يملكون األراضي، والفقراء في المدن، والعاملين في قطاعي 

الزراعة واألغذية، والنساء، والشباب، والمستهلكين والسكان األصليين.

مؤسسات البحوث الزراعية الدولية	 

الدولي 	  النقد  وصندوق  الدولي  كالبنك  واإلقليمية  الدولية  المالية  المؤسسات 
والمصارف اإلقليمية للتنمية ومنظمة التجارة العالمية؛

وجمعيات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية.	 

شخصيات مرموقة.	 
تحقيق  باتجاه  تقدم  إحراز  على  المكتب  االستشارية  المجموعة  وتساعد 
المصلحة  أصحاب  مختلف  مع  العالقات  توطيد  سيما  ال  اللجنة،  أهداف 
تبادل  على  والحرص  والمحلية  اإلقليمية  وشبه  اإلقليمية  المستويات  على 

المعلومات بشكل مستمر وباالتجاهين. 


