
 

  لجنة األمن الغذائي العالمي

 برنامج العمل المعني بالتصدي النعدام األمن الغذائي في األزمات الممتدة

 4102المشاورة العالمية بشأن مذكرة المفاهيم 
 

 
 

 

المنتدى الحكومي الدولي  في أن تصبح معدلةتتمثل رؤية لجنة األمن الغذائي العالمي ال

لضمان تحقيق  األكثر شمولية لجميع أصحاب المصلحة من أجل العمل معا بطريقة منسقة

 األمن الغذائي والتغذية للجميع

 

 

 

 س المنطقيالمعلومات األساسية واألسا
 

ة واسعة النطاق من مجموعفئة خاصة تتطلب  تنطوي على معدالت حادة النعدام األمن الغذائيحاالت األزمات الممتدة التي  تُعتبر
تعددة أساسية مأسباب لهذه الحاالت الصدمات المتكررة ووتتضمن السمات المشتركة . ة والتحركات التنفيذية ذات الصلةتحركات السياس

 .أو انعدام األمن الغذائي/وأنظمة الغذاء وطول العمر ووجود النزاعات وعدم استدامة سبل المعيشة والمؤسسات المحلية  وانهيار

أطلقت لجنة في هذه السياقات، والتصدي له األمن الغذائي  على مواجهة انعدام وبهدف المساعدة
إلعداد برنامج عمل معني بالتصدي النعدام األمن الغذائي في األمن الغذائي العالمي عملية تشاورية 

 (. CFS-A4A)األزمات الممتدة 

لجنة األمن )ويهدف برنامج العمل المعني بالتصدي النعدام األمن الغذائي في األزمات الممتدة 

األساسية القائمة على العمل إلى توفير اإلرشادات وتحديد مبادئ ( CFS-A4Aالغذائي العالمي 
ويتمثل الهدف في تشجيع جميع أصحاب المصلحة على االلتزام . التي يمكن تطبيقهاالخبرات 

توجيهات على بناء تثمارات واتخاذ الترتيبات وعمل االسالمالئمة السياسي رفيع المستوى بوضع السياسات المناسبة واتخاذ اإلجراءات 
وسوف . األزمات الممتدة أثناءالسياسة المستندة إلى األدلة واألمثلة التوضيحية ودراسات الحالة من أجل تحسين األمن الغذائي والتغذية 

 . موجب القوانين القطرية والدوليةتكون المبادئ طوعية وغير ملزمة وينبغي تفسيرها وتطبيقها بما يتماشى مع االلتزامات القائمة ب

وتساهم نتائج المشاورة في إعداد المسودة األولى للوثيقة التي سوف يتم التفاوض  4102سوف تنعقد مشاورة عالمية خالل شهر أبريل 
لجنة األمن ) األزمات الممتدة أثناءعليها في وقت الحق من قبل الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالتصدي النعدام األمن الغذائي 

وسوف يتم تقديم نتائج برنامج العمل المعني بالتصدي النعدام األمن . 4102في روما خالل شهر يونيو ( CFS-A4Aالغذائي العالمي 

ئي العالمي التي إلى الدورة الحادية واألربعين للجنة األمن الغذا( CFS-A4Aلجنة األمن الغذائي العالمي )الغذائي في األزمات الممتدة 

 . من أجل اعتمادها من قبل الجلسة العامة 4102سوف تنعقد عام 
 

 

 الهدف والنتائج
 

المسودة األولى لبرنامج العمل  مجموعة عريضة من أصحاب المصلحة حولآراء ومدخالت من المشاورة العالمية في تلقي  يتمثل الهدف

من أجل تحسين المسودة الحالية  (CFS-A4Aلجنة األمن الغذائي العالمي )المعني بالتصدي النعدام األمن الغذائي في األزمات الممتدة 
 . وتعزيز ملكية المبادئ على المستوى العالمي

ضه الرئيس ويتم وضع صيغته النهائية عقب اختتام الحدث استنادا إلى تتمثل النتيجة المتوقعة للمشاورة العالمية في الملخص الذي يستعر
عمل فرعي بملخص الرئيس ويتم إدراج التعليقات الكتابية التي يتم تلقيها  فريقوسوف ترفق نتائج مناقشات كل . التعليقات التي يتم تلقيها

لبرنامج العمل المعني بالتصدي النعدام األمن الغذائي في األزمات الممتدة وسوف تساهم النتائج في إعداد المسودة األولى . ضمن ملحق

الصفحة اإللكترونية التالية لبرنامج العمل  علىأيضا وسوف تتم إتاحة ملخص وملحق الرئيس (. CFS-A4Aلجنة األمن الغذائي العالمي )

(: CFS-A4Aمن الغذائي العالمي لجنة األ)المعني بالتصدي النعدام األمن الغذائي في األزمات الممتدة 

www.fao.org/cfs/ProtractedCrises  

 
 

 المشاركون والشركاء
 
استنادا إلى نموذج أصحاب المصلحة المتعددين بلجنة األمن الغذائي العالمي، سوف تضم المشاورة العالمية مشاركين 

مؤسسات و( المدني بلجنة األمن الغذائي العالمي المجتمع آلية من خالل )من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني 
والمنظمات البحثية الزراعية ووكاالت ( من خالل آلية المجتمع المدني بلجنة األمن الغذائي العالمي) القطاع الخاص

األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الخيرية الخاصة لضمان طبيعة مناقشات أصحاب المصلحة 
تنظيم المشاورة العالمية بالتعاون مع المكاتب  وسوف تتولى أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي. المتعددين ونتائجها

http://www.fao.org/cfs/ProtractedCrises


 

 . الالمركزية لمنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعة وبرنامج األغذية العالمي وغيرها من الشركاء المعنيين

 

 

 ترتيبات العمل
 

ت بجميع اللغاخالل الجلسات العامة وسوف يتم توفير الترجمة الفورية . فرعية ومجموعاتسوف تتألف المشاورة العالمية من جلسات عامة 
 .الرسمية لمنظومة األمم المتحدة

 الفرعية المجموعات 
 

 مجموعةرشح كل وت. من التفاعل بين أصحاب المصلحةفرعية لضمان تحقيق أقصى قدر  مجموعاتسوف تتم مطالبة المشاركين بتشكيل 
الغذائي  األمنوسوف تتولى أمانة لجنة . خالل الجلسة العامة المجموعةومقررا يتولى استعراض ملخص مناقشات  للمجموعةرئيسا  ةفرعي

يس النتائج وسوف يتضمن ملخص الرئ. تتضمن ذلك الملخص Power Pointالفرعية ويتم توفير وثيقة  المجموعاتالعالمي تنسيق عمل 
  .الفرعيةالتي تتوصل إليها المجموعات 

ومقترحات التحسين في كل قسم من أقسام  والتكرارف على الفجوات المحددة الفرعية على التعرالمجموعات مناقشات ينبغي أن تركز 
 . الوثيقة

 

 الجلسات العامة
االسترشادية ينبغي أن تركز المناقشات خالل الجلسات العامة على المسودة األولى بصفة عامة من أجل تقديم مدخالت وإجابات على األسئلة 

  .(انظر مسودة جدول األعمال)

 

 

 وثائق المعلومات األساسية

 
العالمي  تعد الوثائق التالية بمثابة معلومات أساسية للمشاورة العالمية وتتوفر على الصفحة اإللكترونية لألزمات الممتدة للجنة األمن الغذائي

 :والعربية والروسية والصينيةباللغات اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية 

 

     :الرابط

www.fao.org/cfs/ProtractedCrises 

 

-CFSلجنة األمن الغذائي العالمي )برنامج العمل المعني بالتصدي النعدام األمن الغذائي في األزمات الممتدة المسودة األولى ل: الوثائق

A4A) 

 مارس 6-5ملخص الرؤساء المشاركين خالل اجتماع الفريق العامل المفتوح باب العضوية فيما بين 

 

 
 اليوم األول

 
 

 التسجيل  10:11-10.11

 برنامج العمل المعني بالتصدي النعدام األمن الغذائي في  مقدمة إلى/ و ترحيبمالحظات   10:11-01:11

 ( CFS-A4Aلجنة األمن الغذائي العالمي )األزمات الممتدة 

 برنامج العمل المعني بالتصدي النعدام األمن الغذائي في األزمات عرض المسودة األولى ل  01:11-00:11

 (CFS-A4Aلجنة األمن الغذائي العالمي )الممتدة 

 (4و 0سترشادية البيانات العامة األسئلة اال)مناقشات الجلسة العامة   00:11-04:21

 الغداء  04:21-02:11

 (2و 2و 4االسترشادية  األسئلة)مناقشات الجلسة العامة   02:11-03:21

 الفرعية بالمجموعات ترتيبات العمل الخاصة   03:21-00:11
 

  

http://www.fao.org/cfs/ProtractedCrises


 

 

THE COMMITTEE ON WORLD FOOD SECURITY  

AGENDA FOR ACTION FOR ADDRESSING FOOD   

INSECURITY IN PROTRACTED CRISES 

DRAFT AGENDA 
 

 

 

 

 
 اليوم الثاني

 

 

 ةالفرعي المجموعاتجلسة   10:11-04:21

 الغداء  04:21-02:21

 الفرعية المجموعاتتقرير : جلسة عامة  02:21-06:21

 عرض ومناقشة ملخص الرئيس: جلسة عامة  06:21-03:05

 االختتام والمالحظات الختامية: جلسة عامة  03:05-03:21
 
 

 

 األسئلة االسترشادية

 

األزمات الممتدة بالصورة المالئمة؟ في حالة هل تتناول المبادئ المذكورة بالجزء األول من المسودة األولى انعدام األمن الغذائي في  .0
 اإلجابة بالنفي، فما الذي ينبغي تعديله؟

هل يتم تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة المعنيين والمذكورين بالجزء األول من المسودة األولية بصورة كافية من أجل  .4
 عديله؟تيسير تنفيذ المبادئ؟ في حالة اإلجابة بالنفي، فما الذي ينبغي ت

" أ"هل تكفي األمثلة التوضيحية للسياسات واإلجراءات المحددة بالجزء الثاني الملحق  .2
لتوضيح كيفية تحويل المبادئ إلى إجراءات يتم اتخاذها؟ في حالة اإلجابة بالنفي، فما 

 الذي ينبغي تعديله؟

لجنة )تدة برنامج العمل المعني بالتصدي النعدام األمن الغذائي في األزمات المميهدف  .2

أن يكون بمثابة وثيقة إرشادية تستهدف تشجيع جميع ( CFS-A4Aاألمن الغذائي العالمي 
أصحاب المصلحة على االلتزام السياسي رفيع المستوى بوضع السياسات المناسبة 

 :واتخاذ اإلجراءات المالئمة وعمل االستثمارات واتخاذ الترتيبات المؤسسية مثل

 واللغة واضحين ويمكن الوصول إليهما من قبل أصحاب المصلحة المعنيين؟هل يعد الهيكل الحالي  - أ

برنامج العمل المعني بالتصدي النعدام األمن الغذائي في األزمات ما هي الخطوات الواجب اتخاذها من أجل استخدام وتنفيذ  - ب

بمجرد التصديق عليها من قبل من قبل أصحاب المصلحة المختلفين ( CFS-A4Aلجنة األمن الغذائي العالمي )الممتدة 
 الدورة الحادية واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي؟


