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 تقديرشكر و
 

    كثري                                                                 ألشخاص العديدين الذين ساعدوه على امتداد فرتة عمله والذين هم أكثر ب                                  يتقدم فريق التقييم جبزيل الشكر إىل ا
                                                                               ا هنا. إال أننا نود اإلعراب عن امتناننا بوجه خاص ألص  حاب املص  لحة يف جلنة األمن الغذائي      ً ا فردً                 ً من أن نعددهم فردً 

               الثانية لتقرير              س       ودتني األوىل و                                                                ّ         العاملي الذين خص       ص       وا لنا الوقت لكي نس       تجوهبم والذين قدموا تعليقات قّيمة إىل امل
                                                                                                         التقييم. وخنص بالش           كر منظمة األعذية والزراعة وبرنامج األعذية العاملي والص           ندوق الدود للتنمية الزراعية والدولة

            Mame Diene و              Pierre Velge و                  Dominique Legros                                                    الفرنس  ية اليت س  اعدت يف تنظيم البعثات القطرية، وال س  يما 
               Rosana Martin و                 Ricardo Rapallo و             Erika Pinto و           Tito Diaz          وجميد حييا و            Erin Carey و                 Pontian Muhwezi و
                                              على التنس     يق وتوفري املس     اعدة اللوجس     تية إىل الفريق                 Gabriel Laizer و                Barbara Ekwall و                  Jasmine Magtibay و

        ل منهما                   جتماعات مع أعض   اء ك                                                                       خالل البعثات، ونش   كر أمانيت  لية اجملتمع املدين و لية القطاع اخلاص على إعداد اال
                                                                                                             يف البلدان اليت زرناها، ومكاتب التقييم التابعة إىل منظمة األعذية والزراعة، وبرنامج األعذية العاملي، والصندوق الدود 

                 ، على توفري الدعم            Daniela Mei و              Sylvia Orebi                                                           للتنمية الزراعية على مش      ورهتا الس      ديدة، وأمانة اللجنة، ال س      يما 
                                      نوجه إىل مجيع من ذكرنا أعاله خالص شكرنا.  و        ضروري.          اإلداري ال

 
Angela Bester                :م    ديرة التقييم(، ني    اب    ة عن فريق التقييم(                                        Patricia Biermayr                 - Jenzano         و Meena Fernandes                 

  .             Ronald Gordon و             Cherin Hoon و
  



vi 

 موجز
 

 معلومات أساسية والغاية من التقييم
 
      هدفها     قيق                          لتحديد مدى تقدم اللجنة يف حت                               املي )اللجنة( تنفيذ تقييم مس  تقل                          طلبت جلنة األمن الغذائي الع  - 1     وجز  امل

                                                   . وقد مشل التقييم الفرتة املمتدة من أكتوبر/تش       رين األول     2002                                               العام ونواجتها الرئيس       ية، منذ عملية إص       الحها يف عام 
  .    2016                     إىل أكتوبر/تشرين األول       2002

 
 :ألف، الذي أيده املكتب فيتمثل يف امللحقفهومية الواردة ضمن أما هدف التقييم حبسب املذكرة امل -2 وجزامل
 
ّ                                                      تقدمي أدلة عم ا إذا كانت اللجنة، باعتبارها منتدى متعدد أصحاب املصلحة (أ) صوص عليها يف الرؤية املن          ً ، حتقق فعال             

 وثيقة اإلصالح، والنواتج املتوقعة منها؛
ال، ما يف وثيقة اإلصالح، بفعالية وكفاءة، ويف هذه احلتقييم إىل أي مدى تؤدي اللجنة أدوارها املنصوص عليها و  (ب)

 األثر املرتتب عليها؛
مليات صنع القرارات ع ملعرفة كيفية تأثريتعدد السنوات للجنة، املاستعراض تدابري العمل، مبا يف ذلك برنامج العمل و  (ج)

 والتخطيط يف الفعالية؛
من الغذائي جابة بفعالية للتحديات الناشئة يف جمال األاقرتاح توصيات للمستقبل من أجل متكني اللجنة من االستو  (د)

 والتغذية، وتدعيم ميزاهتا النسبية وتعزيز دورها القيادي يف حتسني األمن الغذائي والتغذية حول العامل؛
تذى به يف هذا حي ا        ّ       ً اللجنة متث ل منوذج   ، إذ أنما يتعلق بتعاون أصحاب املصلحة املتعددين الدرو/ يف استخالصو  (ه)

 دد.الص
 

 المنهجية
 
               على أسئلة حمددة           م مبعظمها    تقو                                                              استعان التقييم بشكل رئيسي جبمع البيانات الوصفية، أي استجوابات   - 0     وجز  امل

             الثة واألربعني                             لدى انعقاد الدورة العامة الث   ة   س  جل  امل      الحظات   امل                                       مع خمربين رئيس  يني ومناقش  ات جملموعات تركيز و      ً  مس  بًقا
        لوكاالت ا                                                                  ات بواس     طة أدلة وثائقية مس     تقاة بالدرجة األوىل من وثائق اللجنة ووثائق                       وقد جرى اس     تكمال البيان        للجنة.

              فريق التقييم      ش  اور ت  و       خرين.   اآل     ص  لحة   امل                                          و لية اجملتمع املدين و لية القطاع اخلاص وأص  حاب    ،                      اليت توجد مقارها يف روما
         وأوعندا       األردن              بعثات قطرية يف       س   ياق           من هؤالء يف     156                                 يف س   ياق هذا التقييم وقد اس   تش   ري رأي    ا   ً ش   خص   ً      061    مع

    أدت     وقد     نة.                                    مشل التقييم اهلياكل الرئيس        ية كافة للج  و   .         األمريكية        املتحدة          والواليات         والفلبني        وفرنس        ا          والس        نغال       وبنما
                                                                                    على الوقت وامليزانية، من بني عوامل أخرى، إىل احلد من نطاق أص حاب املص لحة الذين كان بالوس  ع          املفروض ة        القيود

                        ّ                                        مثل أصحاب املصلحة يف املقرّين الرئيسيني لألمم املتحدة يف نيويورك وجنيف.          استجواهبم، 
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 موجز بالنتائج الرئيسية للتقييم
 

 تعزيز التنسيق
 
     ناول                                                     ذا ص  لة ملعاجلة مس  ائل األمن الغذائي والتغذية يف العامل ولت                        ً على املس  توى العاملي جهازًا             اعتربت اللجنة   - 1     وجز  امل

    أن   ا                           ً تعزيز عملها يف ذلك اجملال، علمً                                      فهي قد عممت ش              أن التغذية وقامت  طوات ل        ا اجملال.                    األولويات اهلامة يف هذ
    اليت                              ش          هدت الدورات العامة الس          نوية  و                       ّ                                    همة حافلة بالتحديات جرّاء اكتظا  اجملال باجلهات األخرى وتش          تته.   امل     تلك

ّ   ً ا مطّردً                              ً الرئيس   ي للتنس   يق العاملي، تزايدً             تش   كل املنتدى                       مام بعمل اللجنة، على           تزايد االهت       ش   ري إىل       ني، ما ي            يف عدد املندوب   ا   
      العدد    ن م                                                     اجلانبية الذي خيطف األض        واء من الدورة العامة الرئيس        ية، و            لالجتماعات              العدد املتزايد     من     خوف            الرعم من الت
      تعزز        لكنها مل   و                                                      اختذت اللجنة خطوات لتعزيز روابطها باملبادرات اإلقليمية،   و                       ندويب الوزارات املس          جلني.  مل   ا          ً املتدين نس          بيً 

        ة عديدة                                                      إن منتديات التنس       يق الوطنية يف جمال األمن الغذائي والتغذي  و                                           دورها يف تعزيز التنس       يق على املس       توى اإلقليمي. 
           س         اهم اإلطار               من املتوقع أن ي  و                                                                          على املس         توى القطري، ولكن روابط اللجنة بتلك املنتديات ض         عيفة يف الوقت الراهن. 

                                                                           ز التنس           يق بش           أن مس           ائل األمن الغذائي والتغذية، ولكن تش           كيلته احلالية وقلة إدراك                        االس           رتاتيجي العاملي يف تعزي
                                         املستخدمني احملتملني لوجوده، حتدان من فعاليته.

 
 تحسين التقارب بين السياسات

 
جمموعة من التوصيات اخلاصة  10عن                              ً ات رئيسية يف جمال السياسات فضال  اللجنة ثالثة منتج مثرتأ -5 وجزامل

ومسارات العمل  ،رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء(البتقارير فريق اخلرباء  تسرتشدااسات بالسي
لدى  تفاوت فهم معىن التقارب بني السياساتوقد عمليات التفاوض.  وليدةكانت تلك املنتجات و بشأن السياسات. 

أعرب و ينبغي للجنة أن تتناول التقارب بني السياسات. أصحاب املصلحة، كما اختلفت وجهات نظرهم حول كيف 
بعض أصحاب املصلحة عن رعبتهم يف أن تكون اللجنة واضحة بشأن ما تود حتقيقه من خالل منتجات السياسات 

تسم تاحملددة أو من خالل جمموعة التوصيات، وكيفية استخدامها، قبل أن تباشر بعملية تطوير تلك املنتجات اليت 
 لكثري من املوارد.ها لباستهالك

 
 الوطني واإلقليمي يينتعزيز تدابير األمن الغذائي على المستو 

 
 هذا لبات يف، ومل تتلق اللجنة أي طا                            ً ورة إىل البلدان واألقاليم واضح  توفري الدعم واملش يفمل يكن دور اللجنة  -6 وجزامل

ساعد البلدان ت دقوطنية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية أيدت اللجنة وضع خريطة بالتدابري الو الصدد من هذين املستويني. 
جدول  اللجنة أو يف جدول أعماليف  مل يبلغ عن هذا العملولكن  ،يف تصميم السياسات واالسرتاتيجيات والربامج

 تعدد السنوات.املبرنامج العمل  أعمال
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ة بشأن احلوكمة اخلطوط التوجيهية الطوعيب املتعلقةة  ّ                                              وف رت اللجنة منتدى لتقاسم التجارب واملمارسات اجليدو  -7 وجزامل
مل بعملية ك                                                                                           ُ املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين )اخلطوط التوجيهية(، است  

، كما أيدت (اجملتمع املدينلية  اآللية الدولية على نطاق اجملتمع املدين )لتقييم اخلطوط التوجيهية وبتقرير الرصد الذي أعدته 
 على املستويني الوطين واإلقليمي. ن هذا القبيلفعاليات مبعقد توصيات 

 
د. جنة يف جمال الرصأيدت الدورة العامة األربعون للجنة جمموعة شاملة من التوصيات تناولت دور اللو  -8وجز امل

ية للجنة ونواتج املنتجات الرئيس . وهي مل ترصداألساسيلفعالية اللجنة بواسطة "استقصاء اآلراء"  ا      ً ا دوري             ً وأجرت تقييم  
مسارات العمل الرئيسية. أما التقدم يف تنفيذ دورها يف جمال الرصد فقد تعثر بسبب اختالف اآلراء بشأن الرصد الناجم 

 عن االلتبا/ يف استخدام التعبري حبد ذاته.
 
  ا                                               يف العامل من املكونات املهمة يف هيكل الرص         د للجنة، مب                                          يعترب التقرير عن حالة انعدام األمن الغذائي  و   - 2     وجز  امل

              ديد فس     وف يركز   اجل        بتص     وره                                                                              أنه يرص     د التقدم يف خفض انعدام األمن الغذائي وس     وء التغذية حول العامل. أما التقرير 
   (. 2 - 2 و   1 - 2    )أي    2                     هدف التنمية املستدامة        مقاصد   من         ملقصدين                        على رصد املؤشرات التابعة 

 
، أما املبادرات ةيوالعامل ةواإلقليمي ةالوطني ياتوطبقت على املستو  الطوعية تخدمت اخلطوط التوجيهيةاسو  -10 وجزامل

دة أصحاب هج مبا يف ذلك التوعية، وإنشاء منتديات متعد                                                    ُ املبلغ عنها يف عملية التقييم فبينت جمموعة متنوعة من الن  
 ت وباألراضي، والنظم اجلديدة لتسجيل األراضي.املصلحة، والتطبيقات العملية من خالل وضع خرائط بالنزاعا

 
 عمل اللجنة بعد إصالحهاسير 
 
 :عن أداء اللجنة ألدوارها الستة الرئيسية ة                    ً يعرض اجلدول أدناه نبذ   -11 وجزامل
 

ل مبثابة منتدى للتنسيق حو  لتكوناللجنة دورات عامة سنوية  عقدت التنسيق على املستوى العاملي : 1الدور 
 زيادة عدد املندوبني وعريهم  وتدلمن الغذائي والتغذية. مسائل األ

                                   ّ   أن حضور الدورات ينطوي على قيمة معي نة. علىمن املشاركني 

مارست اللجنة دورها يف التقريب بني السياسات من خالل وضع وتأييد  التقارب بني السياسات  :2الدور 
تلقى و  .منتجات للتقارب بني السياسات وتوصيات يف جمال السياسات

)مثل اخلطوط                               ً لقة بالتقارب بني السياسات قبوال  املنتجات الرئيسية املتع
تقييم  ا                            ً قت الراهن ال يزال من املبكر جد  يف الو  ( ولكنالطوعية التوجيهية
 أثرها.
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ي بلد أو يقم أمل تقدم اللجنة الدعم واملشورة إىل البلدان واألقاليم إذ مل  تقدمي الدعم واملشورة إىل البلدان : 0الدور 
يل  كما أن تفاص  هذا الدور عري واضحو إقليم بطلب هذه املشورة منها. 

 .عري حمددة كيفية تقدمي اللجنة هلذا الدعم واملشورة

اإلقليمي الوطين و  ينيالتنسيق على املستو   :1الدور 
 (الثانية )الدور يف املرحلة

لدورة العامة ا حاولت اللجنة بناء بعض الروابط مع هذين املستويني خالل
 اقتصر على التزامات رئيس اللجنة يف هبذين املستوينيلكن االتصال 

لجنة وعريها من أنشطة إقليمية. ومل تتوسع ال للمنظمةاملؤمترات اإلقليمية 
 يف توضيح تفاصيل هذا الدور.

التشجيع على املساءلة ومشاركة أفضل  : 5الدور 
 رحلة املاملمارسات على املستويات كافة )الدور يف

 (الثانية

 ّ                                                           وف رت اللجنة منتديات ملشاركة أفضل املمارسات على املستوى العاملي، 
 امة للجنة. ولكنهامن خالل عقد اجتماعات خاصة يف سياق الدورة الع

ّ      ً مل تطو ر أطر   لى صعيد عيف رصد التقدم  واألقاليمبوسعها مساعدة البلدان  ا    
 غذية. جمال األمن الغذائي والتأهدافها يف حتقيق

وضع إطار اسرتاتيجي عاملي لألمن  :6الدور 
 (الثانية الغذائي والتغذية )الدور يف املرحلة

وضع اإلطار االسرتاتيجي العاملي وتأييده من قبل الدورة العامة للجنة  مت
وجود هذا اإلطار متدن كما أن مدى لالنا/  إدراكإن مستوى و (. 2012)

 باستعراض اإلطار هبدف ا   ً الي  مه عري معروف. تقوم اللجنة حاستخدا
 حتسينه.

 
 املكتب واجملموعة االستشارية

 
ة بتطويره فتوحة العضوياملما تقوم جمموعات العمل جمرد تأييد بصورة عامة على  ا                   ً بدا دور املكتب مقتصر   -12 وجزامل

عمل الموعات رؤساء جمل ا ً ض  ب اآلخرين )الذين قد يكونون أيقد يكون ذلك بسبب مقاومة أعضاء املكاتو عليه.  وباملوافقة
منية ات كانت قد خضعت إىل عملية مطولة للتوافق بشأهنا، باإلضافة إىل الفرتة الز ياتفاق فتحفتوحة العضوية( إعادة امل

وقد  ،اآلراء ضمن اللجنة بشأن التشكيلة احملبذة للمجموعة االستشارية وتوزيع املقاعد اختلفتو القصرية املتاحة للتغيري. 
 ما بينها. ما كانت متضاربة يف ا                           ً التقييم اقرتاحات متعددة، كثري   فريق طرحت على

 
 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

 
دورهتا  يفء يف اجملموعة االستشارية للجنة و                            ً ا ضمن اللجنة باعتبارها أعضا         ً ا رئيسي                      ً تؤدي تلك الوكاالت دور   -10 وجزامل

كي   ا           ً للجنة، وفرص  التمويل واملوظفني إىل أمانة اكما تقدم السياسات إىل اللجنة،  /املتعلقة بتقنيةتقدم خربهتا الحيث  ،العامة
رافق والدعم ألسفار امل وتوفر ،دعم استخدام منتجات اللجنة على املستوى القطريتتنشر استنتاجات اللجنة وتوصياهتا، و 
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ّ  شك لتتو رئيس اللجنة يف البلدان واألقاليم.  الت اليت توجد مقارها يف روما من موظفني يف املائة من مسامهات الوكا 08  
 ر يف استقرار األمانة.  ّ أث   مايف بعض احلاالت، حدثت تأخريات مطولة يف ملء تلك الشواعر، ولكن  ،منتدبني رفيعي املستوى

 
 األمانة

 
 د خلص ييم قرأى أعضاء اللجنة بصورة عامة أن األمانة فعالة يف دعم العمل املوضوعي للجنة. إال أن التق -11 وجزامل

ص األمانة عري ما خي يفجنة ليسا على أفضل حال، وأن دور رئيس اللجنة لإىل أن اهليكل احلاد وختصيص العمل يف ال
. أما انعدام القدرة على توقع املوارد الصادرة عن الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، فيهدد فعالية أمانة اللجنة. ا        ً واضح متام  

  ستخدمية املتصلة هبذه العملية إىل الرصد من قبل أمانتها على شكل تقرير مرحلي سنوي للجنة ختضع قرارات اللجنو 
كوثيقة أساسية للمناقشات بشأن برنامج العمل املتعدد السنوات، خالل الدورة العامة للجنة. ولكن لوحظ أن التتبع يطبق 

 عن  خر الدورات العامة املنعقدة. صادرةفقط على القرارات ال
 
 باألمن الغذائي والتغذية املستوى املعينرفيع اليق اخلرباء فر 
 
وقد أرشدت تلك التقارير توصيات  ،2016و 2011تقارير بني العامني  10رفيع املستوى النشر فريق اخلرباء  -15 وجزامل

العاملي، وقد  عيدصخارج إطار اللجنة على ال رفيع املستوىال تستخدم تقارير فريق اخلرباءو اللجنة يف جمال السياسات. 
رية إىل إن مهمة الرتويج لتقارير فريق اخلرباء مسندة بدرجة كبو . كمراجع  قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدةهبا  استعانت

اللجنة التوجيهية، بدعم من أمانة فريق اخلرباء، وقد أعرب أعضاء اللجنة التوجيهية عن قلقهم من قلة املوارد املتاحة للرتويج 
 رير فريق اخلرباء على نطاق واسع، وال سيما على املستوى القطري.لتقا
 

  لية اجملتمع املدين
 
ّ                                                                                           تعد   لية اجملتمع املدين أكرب منتدى منظم للجهات الفاعلة يف اجملتمع املدين املعنية باألمن الغذائي والتغذية  -16 وجزامل   

مليات والتغذية. وقد شاركت  لية اجملتمع املدين يف العلكي جتتمع وتتحاور وتنسق  راءها بشأن مسائل األمن الغذائي 
 يفكافة للجنة. كما سامهت يف وظيفة الرصد للجنة من خالل تقريرها التجميعي بشأن جتارب اجملتمع املدين   الرئيسية
دين يف فعالية ملاخلطوط التوجيهية الطوعية وتنفيذها. وقد أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم ملسامهة  لية اجملتمع ا استخدام

عن  عضهمب بعض أعضاء اللجنة وأصحاب املصلحة انتقدوا طريقة عمل  لية اجملتمع املدين. وأعرب                 ّ عمل اللجنة. ولكن  
ومن أن أصوات األوساط/املنظمات األخرى من منظمات دولية عري  ،اللجنة علىمن هيمنة احلركات االجتماعية  هختوف

 ة  ً سح  وع لدى اللجنة إذ مل متنح فاعتربت جمموعات معينة أن صوهتا عري مسمو  حكومية، عري مسموعة بالقدر الكايف.
مة               ّ ال تزال  لية قي   هنارب أتعت فهي ،للتعبري ضمن  لية اجملتمع املدين. ومع أن تلك املنظمات قد انتقدت  لية اجملتمع املدين

 ا.أعربت عن رعبتها يف املساعدة على حتسينهقد لتحقيق نواتج اللجنة، و  ا  ً جد  
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  لية القطاع اخلاص
 
                        . وقد ش           ارك القطاع يف عمل     2010                                                   معدل حض           ور القطاع اخلاص للدورات العامة للجنة منذ عام        ارتفع  -  17     وجز  امل

      لقطاع                  اس  تجوابات أعض  اء ا    من                موض  وعان مرتابطان          واس  تخلص                                                  اللجنة ما بني الدورات ودعا إىل عقد منتديات للش  راكة. 
  ه                                                                       األول باعتبار أعض  اء  لية القطاع اخلاص أن قض  اياهم ال حتظى مبس  توى االهتمام نفس              تعلق املوض  وع  ف  .        يف اآللية     اخلاص 

                   اص إىل حتقيق التعادل                   س  عي  لية القطاع اخل        تمثل يف                                                             املمنوح للقض  ايا اليت تطرحها  لية اجملتمع املدين. أما املوض  وع الثاين ف
                  مات األعضاء يف  لية    ملنظ               العدد املتزايد   إىل    ا          ً للجنة، نظرً                   اجملموعة االستشارية                                    يف عدد املقاعد مع  لية اجملتمع املدين ضمن 

                     القطاع اخلاص وتنوعها.
 

 برنامج العمل املتعدد السنوات
 
ّ  أن  املواضيع اليت برزت بقوة من خالل االستجوابات هو  أحد -18 وجزامل يف  ا     ً ر سلب  ؤث ُ ي  املثقل للجنة  جدول األعمال 

خفض  ت ضرورةأثري على وجه اخلصوص، و . بفعالية أكرب اللجنةأنشطة ات دعوة قوية إىل ترتيب أولويفوجهت أدائها. 
حيول دون  ا                          ً تد لسنتني له أفق زمين قصري جد  فإن برنامج العمل املتعدد السنوات احلاد الذي مي ،عدد مسارات العمل

 استخدامه كخطة اسرتاتيجية أو كإطار عمل للجنة.
 

 امليزانية
 
تعدد ملاعملية التخطيط لربنامج العمل  مفصولة عنأن عملية وضع امليزانيات  وجدت دراسة التقييمو  -12 وجزامل

حشد املوارد  ماأمل تكن للجنة أية اسرتاتيجية حلشد املوارد، و يف التمويل.  ا      ً ا مزمن                          ً ت، وأن هذا األخري يعاين نقص  السنوا
عن     ً فضال   ، مبا يف ذلك مسارات العملةاملوارد الالزمة لعمليات اللجن يكن بالوسع توقعمل و يختلف حبسب كل حالة. ف

 رفيع املستوى و لية اجملتمع املدين، األمر الذي يهدد فعالية اللجنة واستدامتها.الاملوارد لفريق اخلرباء 
 

 االتصاالت والتوعية
 
لى املستوى إدراك لوجود اللجنة ع ثمة. فا                           ً نتائج إجيابية وسلبية يف  ن مع   أدت جهود االتصال والتوعية إىل -20 وجزامل

املشاكل     ّ                                        تبني  أن االتصال بني روما والعواصم األخرى تكتنفه وقد .ريةعلى املستويات القط هذا اإلدراك متدنالعاملي إال أن 
 وليست كل األنشطة يف اسرتاتيجية االتصال قابلة للتنفيذ بسبب نقص التمويل.

 
 المتعددين نموذج أصحاب المصلحة

 
منتدى متعدد أصحاب املصلحة فريد من نوعه ضمن منظومة األمم املتحدة. وهي تسعى  اللجنة عبارة عن -21 وجزامل

حريرية أو نقص خدمات الرتمجة الت وياللغ العائق مثل كربىإىل أن تشمل مجيع الشرائح على الرعم من استمرار قيود  
 امسةييم عوامل ححدد التقو اوض. عن عري قصد من النقاش بشأن السياسات وعمليات التف ا                  ً ية اليت تستثين أفراد  ور والف

لجنة بناء لدى تقييم الو كمنتدى متعدد أصحاب املصلحة فعال وشامل لكافة األطراف.   لكي تؤدي دورهالنجاح اللجنة 
ّ                 على تلك املعايري حد دت جماالت عدة ميكن     .(22. )اجلدول حتسينها لدى اللجنة                
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 مل النجاح احلامسة: تقييم الوضع الراهن للجنة بناء على عوا22اجلدول 
 

 الرؤية واالستراتيجية

 أداء اللجنة مقارنة بعوامل النجاح عوامل النجاح الحاسمة

 تنطوي رؤية اللجنة على عناصر عدة وهي حتتاج إىل قراءات متعددة من أجل فهمها. رؤية خالية من االلتبا/

لجهات خارج املنتدى وداخله أن ل ينبغي
 قيقهىل حتتعي بوضوح ما تسعى اللجنة إ

الف اآلراء على الرعم من اخت ،ترعب يف حتقيقه حول ماتتمتع اللجنة برؤية واضحة 
هات للج ا                            ً سعى اللجنة إىل حتقيقه ليس واضح  إن ما تو بشأن أفضل سبيل للقيام بذلك. 

، ةلدى اجلهات عري املرتبطة باللجنة بصورة وثيق ا    ً ا جد                           ً اخلارجية كما أنه ليس معروف  
ة جهود اجلهات الفاعل و/أوكيف تتكامل جهودها   كذلك  بالكاملليس من املفهوم و 

 .أو كيف تسخر جهود تلك اجلهات األخرى والتغذية األعذيةاألخرى يف جمال 

وعالية  ا                           ً ولكن نواجتها الثالثة واسعة جد   اهلدف العام للجنة حمدد مبا فيه الكفاية. ينبغي لألهداف أن تكون حمددة ال مبهمة
 .مرحليةورية و نواتج ف اعتمادميكن حتسني ذلك عرب و السهل قياسها.  املستوى وليس من

كفيلة و  تثري االهتمام الواسعاختيار قضايا 
 النقاش مائدةباستقطاب النا/ إىل 

إىل صلتها  ا                           ً ملشاركني يف الدورات العامة نظر  تنتقي اللجنة قضايا سبق أن اجتذبت ا
 .ا/جتماعات اجلانبية العديد من النتستقطب االو بقضايا األمن الغذائي والتغذية. 

ار موضوع واحد ذي تأثري قوي اختي وجوب
 من مواضيع متعددة ضعيفة التأثري.    ً بدال  

ن أجل ضغوطات م ا                              ً وع واحد أو أكثر ولكن هناك دائم  حتاول اللجنة الرتكيز على موض
 تغطية املزيد من املواضيع أو املسائل.

 فوجوب التحلي باملرونة استجابة للظرو 
 املتغرية.

ّ  تعد  و وهي بطيئة يف االستجابة للظروف املتغرية.  ا    ً ا جد                       ً ليست اللجنة منتدى مرن   هذه   
  املرونة احملدودة من السمات املالزمة لألجهزة احلكومية الدولية.

 القيم

 أداء اللجنة مقارنة بعوامل النجاح عوامل النجاح الحاسمة

اصر ناالحرتام والثقة املتبادالن بني مجيع الع
 املكونة للمنتدى

ما أمثة احرتام متبادل بني أطراف اللجنة، كما أن قواعد النقاش والتفاوض مطبقة. 
هياكل  ما بني بعض متدنية ضمن بعض اهلياكل وكذلك األمر يففمستويات الثقة 

 اللجنة.
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ذا الوفاق يعترب أن ه به                       ّ  يف صنع قراراهتا. ومن املسل م التوافقتسعى اللجنة جاهدة إىل  والتوافقروح التعاون 
ويعترب أنه  قيالتوافينتقد البعض النهج و ". ممارسة عملهاالطريقة املعتمدة للجنة يف "
مواضيع  القواسم املشرتكة وبالتاد عدم اختيار احلد األدىن منيدفع باللجنة إىل التما/ 
 قد تكون مثرية للجدل.

 ينبغي للجميع العمل يف االجتاه نفسه على
اختالف اهتماماهتم ووجهات  الرعم من
 نظرهم

ها. اللجنة تعمل بفعالية وحتقق أهدافأن يروا يرعب معظم أعضاء منتدى اللجنة يف 
 هناك الكثري من االهتمامات ووجهات النظر املختلفة بشأن كيفية القيام بذلك.و 

مشول اهلياكل املختلفة املوجودة ضمن 
 املنتدى

إن طراف املعنية، ولكن مثة حتديات تعرتضها. فتسعى اللجنة جاهدة لتشمل مجيع األ
عدم توفر خدمات الرتمجة التحريرية والفورية لكافة الوثائق واالجتماعات، وعدم قابلية 

 توقع التمويل، يقوضان مشولية اللجنة.

ّ    يشك ل ت مجيع األطراف تساوي أصوات ني يعتربون كاللجنة ملقاعد اجملموعة االستشارية مصدر توتر إذ أن مثة مشار  وزيع  
ّ            تفس ر املساواة يفو احلوار.  مائدةأهنم ال يتمتعون بصوت مساو لغريهم على  الصوت    

د فيما يعترب البعض يف عدد املقاع التعادلفبالنسبة إىل البعض هي تعين  -بطرق خمتلفة 
من انعدام  ا                            ً ح األفضلية للشرائح األكثر تضرر  اآلخر أن ختصيص املقاعد جيب أن مين

 ئي.األمن الغذا

                                 حري        ة التعبري عن اآلراء من دون خوف 
          أو معوقات

يتمتع أعضاء اللجنة واملشاركون حبرية التعبري عن  رائهم يف اجتماعات املنتدى. ولكن 
 وفريق التقييم ،حرية التعبري عن الرأي املختلفة تعيققد توجد ممارسات ضمن التجمعات 

 اخلية لألعضاء واملشاركني.على خفايا ما جيري يف االجتماعات الد ا    ً مطلع   ليس

 القدرات

 أداء اللجنة مقارنة بعوامل النجاح عوامل النجاح الحاسمة

ألمم ا خطةلتأثري يف لالقيادية  اتالقدر 
 املتحدة

 . حدهو  األمم املتحدة تقع يف يد رئيس اللجنة خطةيبدو أن مسؤولية التأثري يف 
ً  ال يبدو أن هناك حس او   ة.األمم املتحد خطةأثري يف باملسؤولية اجلماعية للت                 

                     كافة املس        تويات قادرون        على       األش        خاص 
                  على مناصرة املنتدى

تتم مناصرة اللجنة على درجات متفاوتة من قبل هياكل و ليات خمتلفة على مستويات 
خمتلفة. ويف الوقت الراهن، تنشط  لية اجملتمع املدين يف مناصرة اللجنة على املستوى 

توى العاملي، فيمكن ممارسة املزيد من الدعوة من قبل البلدان القطري. أما على املس
األعضاء ال سيما يف األجهزة الرئاسية للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ويف منتديات 

ناصرة اللجنة مل موقعالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بأفضل تتمتع و األمم املتحدة. 
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توى يمكن القيام باملزيد على املسف ية اجلماعيةأما من الناح، اإلقليميعلى املستوى 
لها أكثر جلع كل منهاالقطري لدعم البلدان يف تكييف منتجات اللجنة مع واقعها  

 مغزى، ولدعم البلدان يف استخدام تلك املنتجات.

 قدرات إىل عدم استخدام كامل ال فتؤدي نواقص هيكل أمانة اللجنةالتعرتي  دعم املنتدىمن أجل أمانة قديرة 
ت التأخريات يف عمليات االنتداب من الوكاالكل من تؤثر  و املستويات الرفيعة.  عند

 اليت توجد مقارها يف روما، وعدم قابلية توقع التمويل يف فعالية األمانة.

ينبغي لألعضاء التحلي بالقدرة على القيام 
 بعملهم يف املنتدى وعلى املشاركة يف خمتلف

 هياكل املنتدى

موزعة بصورة عري متكافئة عرب خمتلف أعضاء اللجنة، ولذا فإن أولئك الذين  القدرات
ّ                         هلم قدرات أدىن وموارد أقل حيد ون من مشاركتهم يف املنتدى.                           

 النظم واإلجراءات

 أداء اللجنة مقارنة بعوامل النجاح عوامل النجاح الحاسمة

                            اإلجراءات ض               روري    ة وجي    ب أن تتس               م 
        بالوضوح

لالئحة العامة للمنظمة اليت تشمل النظام الداخلي اخلاص باللجنة. ختضع اللجنة إىل ا
أويل ولذا مثة هامش لت ،وال يغطي التفاصيل الدقيقة عامإن النظام الداخلي للجنة و 

جهزة إن اخلطوط التوجيهية اإلجرائية اليت توجه عمل األو اللوائح حبسب عايات كل فرد. 
  الفنيةهام امل وفرقفتوحة العضوية اململ الفرعية واألجهزة املخصصة وجمموعات الع

 .عملمسارات ال باختالفيف الوقت الراهن، عري موثقة ولذا من املمكن أن ختتلف 

 لألمم املتحدة فإن مرونتها حمدودة  ا      ً ا تابع        ً ا دولي         ً ا حكومي                     ً باعتبار اللجنة جهاز   املرونة يف اإلجراءات
 على مستوى اإلجراءات.

 التمويل

 أداء اللجنة مقارنة بعوامل النجاح الحاسمة عوامل النجاح

حقيق لت ا                          ً ينبغي للتمويل أن يكون كافي  
 األهداف

تعدد ملامتويل اللجنة عري كاف للتغطية التامة لكافة أنشطتها الواردة يف برنامج العمل 
بوسع الشفافية و السنوات لكامل فرتة السنتني، وهي تفتقر إىل منوذج للتمويل املستدام. 

 عد املاحنني يف فهم التأثري الذي قد يتأتى عن مسامهاهتم.ساأن ت
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أنشطة  وهو يستند إىل متويل من اجلهات املاحنة لصاحل ،متويل اللجنة عري قابل للتوقع وجوب قابلية توقع التمويل
ات يف انتداب إن التأخري و رفيع املستوى. المسارات العمل لديها، وللجنة ولفريق اخلرباء 

 ت اليت توجد مقارها يف روما تؤثر يف قدرة اللجنة على التنفيذ.موظفي الوكاال

 االتصال

 أداء اللجنة مقارنة بعوامل النجاح عوامل النجاح الحاسمة

إيصال الرسائل من أجل توليد حوار ذي 
مغزى ال سيما حيثما تكون هناك الكثري 

 من املعلومات التقنية

وعية قابلة ة العامة وأن تفصل اسرتاتيجية للتالدور  خارج نطاقينبغي للجنة أن تنظر إىل 
للتنفيذ تتضمن نقل معلومات سهلة الفهم كي تيسر وصول رسائلها إىل األطراف 

ّ                                    األمس  حاجة إليها )أي على املستوى القطري(.     

 
 الستنتاجاتا
 
 ا                    ً لك االستنتاجات استناد  م ت تنظيللوضوح مت ا    ً توخي  و  .لتقييملفريق ايعرض هذا القسم االستنتاجات الرئيسية   -22 وجزامل
 األسئلة الرئيسية للتقييم. إىل
 

إىل أي مدى متكنت اللجنة بعد إصالحها من تعزيز التنسيق العاملي ملسائل األمن  1-1السؤال الرئيسي للتقييم 
 الغذائي والتغذية؟

 
ائي ي بشأن مسائل األمن الغذقدمت اللجنة بعض املسامهات باجتاه تعزيز التنسيق العامل :1االستنتاج  -20 وجزامل

والتغذية. وهي قد أرست  ليات وإجراءات من أجل تنفيذ دورها التنسيقي على املستوى العاملي. وفيما أن اللجنة تناولت 
مسائل ذات صلة تقع ضمن واليتها، فهي مل تربز ميزهتا التنافسية يف جمال األمن الغذائي والتغذية ومل تستفد منها بالشكل 

كن ال ميكن وثيقة اإلصالح هي الوثيقة التأسيسية للجنة بعد إصالحها، ولو  بسبب افتقارها إىل اسرتاتيجية شاملة. الكايف،
 استخدامها كاسرتاتيجية للعمل.

 
                                                                                      تعترب اللجنة املنتدى الوحيد ض  من منظومة األمم املتحدة الذي يض  م طائفة واس  عة من أص  حاب املص  لحة   و   -  21     وجز  امل

           تعترب اجلهات     هي  و                                                                  توى العاملي من أجل ص   ياعة خطوط توجيهية ورفع توص   يات يف جمال الس   ياس   ات،                املتنوعني على املس   
    اص                                              القرار النهائي. وهي تش  رك اجملتمع املدين والقطاع اخل      إص  دار   ص  خي   ما                                          الفاعلة من عري الدول ش  ركاء متس  اوين، إال يف

         هذا األمر   و              رفيع املستوى.  ل ا                            لة تتيحها تقارير فريق اخلرباء                                                           يف كافة عملياهتا الرئيسية وهي قادرة على االستفادة من قاعدة أد
     املقر       خارج                         عري معروفة على نطاق واس             ع                                                                جيعل اللجنة فريدة من نوعها ض             من منظومة األمم املتحدة، إال أهنا ال تزال 

             ة يف جمال األمن  ل                                                                       يعترب الفرقاء الذين تربطهم ص   الت وثيقة باللجنة أن األخرية تتناول مس   ائل ذات ص     و                 الرئيس   ي يف روما. 
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                                                                                                      الغذائي والتغذية ولكن مبا أن اللجنة جمهولة بدرجة كبرية على املس     توى الوطين فهي قد ال تكون ذات ص     لة بالنس     بة إىل 
                               "املستفيدين النهائيني" من عملها.

 
قد مت تناول و  تناول عمل اللجنة حىت تارخيه جمموعة واسعة من املسائل املتعلقة باألمن الغذائي والتغذيةو  -25 وجزامل

ل قيمتها            ّ بشأن ما يشك   ا                           ً ية، فاللجنة ليست واضحة دائم  مهالعديد منها يف أماكن أخرى. وفيما أن املواضيع ذات صلة وأ
املضافة لدى تناوهلا لقضايا معينة. فهي على سبيل املثال، مل تبلور رؤيتها واسرتاتيجيتها بالشكل الكايف للمسامهة يف 

مل  هناأ كانت مسامهة اللجنة يف التنسيق على املستويني اإلقليمي والوطين يف أدناها إذو بالتغذية.  املساعي العاملية اخلاصة
 تستوضح تبعات هكذا تنسيق.

 
إىل أي مدى متكنت اللجنة بعد إصالحها من حتسني التقارب بني السياسات املتعلقة  2-1السؤال الرئيسي للتقييم 

 مبسائل األمن الغذائي والتغذية؟
 
سامهت اللجنة يف حتسني التقارب بني السياسات املتعلقة مبسائل األمن الغذائي والتغذية  :2االستنتاج  -26 وجزملا

لدرجة أهنا طورت منتجات للسياسات ميكن تطبيقها عرب الكثري من البلدان واألقاليم. وقد أشارت نتائج البحث يف 
 ليت تدل علىاقييم التقارب بني السياسات باعتباره من النواتج ت ا                             ً سياسات، إىل أنه من الضروري أيض  التقارب بني ال

على  حققت اللجنة التقارب حول مسائل تتصل بسياسات معينةو استخدام منتجات التقارب بني السياسات وتطبيقها. 
 ياسات.الس تجاهتا اخلاصة بتقارباملستوى العاملي ولكنها مل ترتمجها بعد إىل استخدام وتطبيق واسعي النطاق ملن

 
إىل أي مدى قامت اللجنة بعد إصالحها بتعزيز التدابري الوطنية واإلقليمية اخلاصة : 3-1لتقييم لالسؤال الرئيسي 
 باألمن الغذائي؟

 
سامهت اللجنة يف تدابري وطنية بشأن األمن الغذائي والتغذية من خالل الدعم التقين واملشورة  :3االستنتاج  -27 وجزامل

التوجيهية الطوعية  اخلطوط الستخداموالشركاء اآلخرين يف التنمية واجملتمع املدين، إىل البلدان  املنظمةنب املقدمني من جا
ال يزال دور اللجنة يف تقدمي الدعم و/أو املشورة إىل البلدان واألقاليم عري واضح، كما أن الدعم الذي تلقته و وتطبيقها. 

لدى اللجنة معلومات حمدودة بشأن احتياجات و  يقدم من خالل اللجنة. البلدان من جانب املنظمة واجلهات األخرى مل
البلدان، كما أهنا ال متلك معلومات بشأن العديد من منتديات األمن الغذائي والتغذية املوجودة على املستويني الوطين 

قدمت و اإلقليمي. تويني الوطين و هذه املعلومات ضرورية لكي تتمكن اللجنة من تقدمي املشورة والدعم على املسو واإلقليمي. 
 هيةرصد" اخلطوط التوجي" من أجلي اللجنة مسامهة متواضعة على صعيد تعزيز املساءلة من خالل النشاط املواضيع

الرئيسية  يف رصد املنتجات فطفيوقد أحرز تقدم  عري واضح هلا، رصد""ال مبسألةاملتعلق  اللجنة دورإن و الطوعية. 
   ادرة عن اللجنة.وتوصيات السياسات الص
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 العمل ونظم اإلدارة واهلياكل يف حتقيق وترتيباتأي مدى تساهم األدوار الستة  إىل 1-2 السؤال الرئيسي للتقييم
 النتائج؟

 
إن عمل اللجنة جار على قدم وساق وهي قد متكنت من إنتاج عدد مرتفع من النواتج منذ  :4االستنتاج  -28 وجزامل

ومثة ثغرات  ،متكافئأداءها ألدوارها الستة عري    ّ إن  و  ؛ولكن بوسعها أن تكون أكثر كفاءة وفعالية. 2002إصالحها يف عام 
 .والكفاءة الفعالية كاملة  تكون لكي تعاجلها أن ينبغيومسائل 

 
متكنت اللجنة باعتبارها منتدى للتنسيق على املستوى العاملي، من استقطاب طائفة واسعة من أصحاب و  -22 وجزامل

د االستنتاج ما إذا كان األمر ق ا                             ً ئي والتغذية. ولكن من املبكر جد  احلوار بشأن مسائل األمن الغذا مائدةحة حول املصل
 خاصة منتجات ليدتو  من اللجنة متكنتو أفضى إىل تعزيز العمل التعاوين بني أصحاب املصلحة على املستوى القطري. 

 يف فعالة للجنةا تكن مل اليت األدوار أما. الرئيسية منتجاهتا من واحد استخدام على أدلة ومثة السياسات بني بالتقارب
 :فهي تنفيذها

 
 .تقدمي الدعم واملشورة إىل البلدان واألقاليم 
  التنسيق على املستويني الوطين واإلقليمي.و 
  التشجيع على املساءلة ومشاركة أفضل املمارسات.و 

 
 الدعم قدميت حالة يفو كيفية مواصلة اللجنة أدائها لتلك األدوار. بشأن   واالتفاق الوضوح يف انعدام ومثة -00 وجزامل

وإن . واألقاليم البلدان إىل واملشورة الدعم بتيسري تكتفي أن األحوال أفضل يف للجنة ميكن واألقاليم، البلدان إىل واملشورة
وعريها من  توجد مقارها يف روما للتنفيذ. أما الوكاالت اليت ا                            ً دود معين بالسياسات وليست جهاز  اللجنة جهاز حكومي 

 وضع أفضل منها لتقدمي الدعم واملشورة إىل البلدان واألقاليم.يف ي هالوكاالت يف منظومة األمم املتحدة ف
 
                                                                              ص دور اللجنة يف تعزيز املس     اءلة ومش     اركة أفض     ل املمارس     ات، فهي قد حققت بداية جيدة مع  خي   ما    يف  و   -  01    وجز   امل

                                                                           املية ملش   اركة التجارب وأفض   ل املمارس   ات. ولكن كان هناك اختالف يف اآلراء ض   من اللجنة                       دعوهتا إىل عقد فعاليات ع
    يام                                          ليس من اجملدي وال من احملبذ أن حتاول اللجنة الق  و                                                    بش     أن دورها يف الرص     د واملس     ائل احملددة اليت جيب أن ترص     دها. 

         ل عمليات                           س    ات على املس    توى القطري. ولع                                                     ق لتنفيذ العدد الكبري من التوص    يات واملنتجات يف جمال الس    يا        ّ برص    د معمّ 
                                               التقييم والتقدير الدورية قد تكون أكثر مالءمة.

 
يف صياعة  ا      ً ا حموري                   ً فتوحة العضوية دور  املموعات العمل أدى املكتب واجملموعة االستشارية وجم :5االستنتاج  -02 وجزامل

الئم لكافة لتمثيل املل     ً توخي اموعة االستشارية عضوية اجمل بشأناللجنة ويف مضمون عملها. أما االعرتاض  جدول أعمال
يف  ا     ً ا هام          ً اخلاص دور   املدين و لية القطاع تؤدي  لية اجملتمعو اجملموعة االستشارية.  بتقويض فعاليةأصحاب املصلحة فيهدد 

طلوبة لتيسري عرض تسعى اآلليتان إىل توفري "املساحة" املو تيسري مسامهات اجلهات الفاعلة من عري الدول يف عمل اللجنة. 
ري تشكل االجتماعات املشرتكة بني املكتب واجملموعة االستشارية منتدى للتأثو  راء املنظمات املشاركة فيهما بشكل جمد. 
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وزيع لذا ليس من املفاجئ أن تكون هناك اعرتاضات على التمثيل وتو العامة.  الدورةيف قرارات املكتب، ويف هناية املطاف، 
 موعة االستشارية.املقاعد يف اجمل

 
  ىل  إ    به   ً اًل   و                                  الدورة العامة واجتماعات املكتب، وص                 رئاس          ة                         ختطى دور رئيس اللجنة نطاق    : 6         االستتتتتتتتتنتاج   -  00     وجز  امل

                                                                                                         ممارس  ة دور فاعل يف االتص  ال والتفاعل مع املقر الرئيس  ي لألمم املتحدة يف نيويورك واملؤمترات اإلقليمية، ناهيك عن إلقاء 
                                                                        رج اللجنة يف روما ويف بلدان أخرى حبس              ب الطلب. ويف حني أن النظام الداخلي للجنة                     خطابات يف اجتماعات خا
                                                               االجتماعات، فإن تلك املهام األخرى ليس          ت مفص          لة بعبارة ص          رحية يف النظام        رئاس          ة                         يلحظ قيام الرئيس مبهام عري 

  .       عري واضح                    ص عمل أمانة اللجنة خي   ما           الرئيس يف        أن دور             الداخلي. كما 
 
ينظر أعضاء اللجنة وأصحاب املصلحة بشكل عام إىل أمانة اللجنة على أهنا تؤدي مهامها  :7ستنتاج اال -01 وجزامل

بصورة فعالة، وال سيما من حيث تنظيم فعاليات واسعة النطاق كالدورة العامة السنوية للجنة. بيد أن عدم قابلية توقع 
ا               ً أخري، يطرح خطر  دون تعويضات للت بنسبة كبرية عينية ومن واليت هي ،املسامهات من الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

 ،منذ البداية هاصيلافت بصورة تتناول أي منمل يتم التخطيط هليكل أمانة اللجنة و على استقرار األمانة وفعاليتها.  ا   ً كبري  
 وهناك مشاكل تتعلق بتخصيص العمل واالستخدام الكفؤ والفعال للموظفني.

 
كان و رفيع املستوى تقارير عطت طائفة من مسائل األمن الغذائي والتغذية. الأنتج فريق اخلرباء  :8 االستنتاج -05 وجزامل

هناك اتفاق واسع بني أعضاء اللجنة وأصحاب املصلحة حول أمهية الفريق جلهة توفري األدلة العلمية من أجل تنوير قرارات 
ّ           اللجنة، ولكن قدرات الفريق مل تستغل  بالكامل.   ج لعمله.فريق عدد من التحديات مبا فيها عدم كفاية املوارد للرتويأمام الو                                 

 
تعدد السنوات، على الرعم من اتباعه عملية حمكمة لتحديد أولويات اململ ينجح برنامج العمل  :9االستنتاج  -06 وجزامل
ثر فعالية اللجنة وكفاءهتا أتتو . ا ً ري  ا أخاملوافقة عليه تللجنة على امتداد فرتة السنتني، يف احلد من عدد األولويات اليت متا

 ستوى و لية اجملتمع املدين.رفيع املالبعدم قابلية توقع متويلها واملوارد املخصصة لألمانة املشرتكة للجنة وفريق اخلرباء  ا   ً سلب  
 
نسبة واسعة ب مل تكن اللجنة فعالة يف أنشطتها املتعلقة باالتصال والتوعية وهي عري معروفة: 10االستنتاج  -07 وجزامل

راراهتا   ّ                                                                              ترو ج  لية اجملتمع املدين و لية القطاع اخلاص للجنة ومتارسان التوعية للتعريف مبنتجاهتا وبقو على املستوى القطري. 
توجد الثغرة على مستوى االتصال بني الوفود يف روما والوزارات على املستوى القطري وإىل أي و . أوساط كل منهمالدى 

)أو مل تقم( بإدراج نواتج سياسات اللجنة يف براجمها ويف العمل على  اليت توجد مقارها يف روما مدى قامت الوكاالت
   املستوى القطري.
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أي مدى تساهم االسرتاتيجيات واألدوات واملنتجات والتوصيات يف حتقيق  إىل 2-2السؤال الرئيسي للتقييم 
 النواتج؟

 
                                   مبدى اس            تخدام منتجاهتا وتوص            ياهتا يف جمال    ا                 ً  تتحكم اللجنة كثريً           ية املطاف ال    يف هنا   :  11         االستتتتتتتتتتنتاج   -  08     وجز  امل

                        س  تخدام والتطبيق الفعالني      إن اال  و                         ري يف اس  تخدامها وتطبيقها.  ث    للتأ   ا                            ً ولو أهنا تس  تطيع العمل اس  تباقيً                     الس  ياس  ات وتطبيقها،
                 عن إرشادات عملية         ً ات فضاًل                         لبلدان باسرتاتيجيات وأدو                                                     ملنتجات اللجنة وتوصياهتا يف جمال السياسات يستوجبان دعم ا

                                                                                                     لتكييف منتجات اللجنة مع الس   ياق القطري. إال أن تطوير تلك املنتجات والتوص   يات ونش   رها يقعان خارج نطاق والية 
           اخلاص و لية                 عن  لية القطاع                              ً ها من الش          ركاء يف التنمية، فض          اًل                                                  اللجنة، ويعود للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وعري 

     تشكل   و                                                                                تطوير اسرتاتيجيات وأدوات الستخدام منتجات وتوصيات اللجنة يف جمال السياسات وتطبيقها.              اجملتمع املدين،
                                                                                                   اخلطوط التوجيهية الطوعية بش    أن احلوكمة املس    ؤولة حليازة األراض    ي ومص    ايد األمساك والغابات يف س    ياق األمن الغذائي 

        ام منتج                                        يجيات واألدوات اليت وض   عت للمس   اعدة يف اس   تخد         عن االس   رتات   ا ً دً   ّ جيّ      ً مثاًل                            )اخلطوط التوجيهية الطوعية(       الوطين
                         املنتجات والتوصيات األخرى.   مع      احلال    ي              . ولكن مل تكن ه ه      وتطبيق                 متعلق بالسياسات

 
أي مدى تساهم منتديات أصحاب املصلحة والتفاعالت واهلياكل يف حتقيق  إىل :3-2السؤال الرئيسي للتقييم 

 ؟النتائج
 
يف حني أن للجنة روابط مع منتديات على املستوى العاملي، فليست هلا روابط مع املنتديات  :12االستنتاج  -02 وجزامل

وهي ليست  "ومار  وكاالت" اإلقليمية والوطنية. وحىت على املستوى العاملي تشري األدلة إىل أن اللجنة تركز جهودها على
سياسي غري بفضل االهتمام الذي أعرب عنه املنتدى العلى ارتباط كاف مع هيئات عاملية أخرى. وميكن هلذا الواقع أن يت

ّ                         اللجنة روابط قوية كما مل تسخ ر منتديات أصحاب املصلحة ع ر/الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة. مل ت ملستوى ا لى                          
تفاعالت تذكر مع  ان اليت متت زيارهتا، ليست هلالبلداالتقييم عدة منتديات عرب أقاليم خمتلفة وضمن  وقد وجداإلقليمي. 
 اللجنة.

 

نع متنوعة يف ص ا                           ً أصحاب املصلحة املتعددين أصوات   إىل أي مدى يستقطب منتدى: 1-3 للتقييمالسؤال الرئيسي 
 القرارات اخلاصة بالسياسات؟

 
 حلاليه اكانت عل  من اجلهات مقارنة مبا ا                             ً نة بعد إصالحها طائفة أكثر تنوع  استقطبت اللج :13االستنتاج  -10 وجزامل

مان الشمولية مثة حتديات يف ضو جملتمع املدين والقطاع اخلاص. اخلاصتني باقبل اإلصالح وال سيما من خالل  ليتيها 
والوثائق اهلامة،  ص عمليات التفاوضخيما  الفعلية للجنة. فإن عدم كفاية خدمات الرتمجة التحريرية والفورية ال سيما يف

ال تزال  لية القطاع و يف مشاركتهم يف عمليات اللجنة.  ا   ً سلب   كلهاجنة واملشاركني، تؤثر  والقدرات عري املتساوية ألعضاء الل
ني اآلليتني مل يظهر ضمن هاتكآليتني مشوليتني مبا أن التنوع الكامل لألصوات   يف طور النمواخلاص و لية اجملتمع املدين 
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 مة العاملية للمزارعني بأن املنظمات األعضاء لديها الاملنظ جاهرتيف مناقشات اجملموعة االستشارية. وقد  ا      ً ا دائم     ً جلي  
 1اعية..."ص ا    ً  ذان   مصواهتألفيها  جيدونتشعر بأهنا ممثلة من قبل أية من اآلليتني ودعت إىل "... مساحة مستقلة 

 
 احلعن مص            ً والشباب فضال   مسأليت املساواة بني اجلنسنياج ر إىل أي مدى مت إد :2-3لتقييم لالسؤال الرئيسي 

 2؟جدول األعماليف  ،الشعوب األصلية والشرائح السكانية املهمشة
 
ما أن ، كخطة عملهايف  املرأةاملساواة بني اجلنسني ومتكني  مسألة اجر قامت اللجنة بإد :14االستنتاج  -11 وجزامل

سائل إال أن م أدرجت اللجنة مصاحل الشعوب األصلية يف عملهاو مشاركة الشباب تلقى االهتمام أكثر من املاضي. 
 الشعوب األصلية تناصرها يف املقام األول  لية اجملتمع املدين وليس اللجنة ككل.

 
 ما هي االفرتاضات والعوامل والظروف الضرورية حلسن سري املنتدى؟ :3-3لتقييم لالسؤال الرئيسي 

 
 املتصلة قاصدملاوالشراكة املطلوبني لتحقيق للتعاون  ا     ً ا صاحل                               ً اللجنة قادرة على أن تكون منوذج   :15االستنتاج  -12 وجزامل
أهداف التنمية املستدامة. ولكنها ال تزال تفتقر إىل بعض العوامل أو الظروف املطلوبة لكي تعمل بفعالية كمنتدى متعدد ب

 أصحاب املصلحة.
 
احدة ومبسألة و  إن املبادرات الناجحة القائمة على أصحاب املصلحة املتعددين تتسم بأهداف واضحةو  -10 وجزامل

ل الغذاء من مسائ ا      ً ا واسع     ً طيف   فتتناول اللجنة أما احلوار من أجل حماولة حلها. مائدةتستقطب أصحاب املصلحة إىل 
قلما كان "احلق يف عذاء كاف"، أحد و وهي ال تركز على موضوع حمدد ميكن ألصحاب املصلحة االجتماع حوله.  واألمن

يز مباشر ألنشطة اللجنة إال يف حالة استعراض اللجنة للسنوات العشر املاضية الذي العوامل الدافعة لإلصالح، حمط ترك
 .2016يف النرويج عام   لية اجملتمع املدين اجتماعو  2011عقد يف عام 

 
هذان و دعمها. ل ا       ً ا مستقر         ً ا أساسي                              ً صلحة موارد قابلة للتوقع ومالك  تستوجب املنتديات متعددة أصحاب املو  -11 وجزامل

ملصلحة الفعالة تعددة أصحاب ااملجتيد املنتديات و ن عري متوفرين يف اللجنة، لذا فإن استدامتها معرضة للخطر. الشرطا
 إيصال رؤيتها لآلخرين وتبسيط اجلوانب الفنية لعملها. وهذا األمر عري متوفر يف اللجنة.

 
اخل د وهذا األمر ال يزال يف طور النمو جيب أن يسود االحرتام والثقة املتبادلني بني أصحاب املصلحة.و  -15 وجزامل

ّ                         ً ينم ون الثقة من خالل العمل مع   وإمنا -ألن أحدهم يثق باآلخر  ا               ً ال يعمل النا/ مع  و اللجنة.  املصلحة  ينبغي ألصحابو . ا  
ه اللجنة ال تواجيف هذا اجملو أن يشعروا بأن أصواهتم متساوية األمهية وأن ملسامهاهتم املختلفة القيمة نفسها لدى اللجنة. 

   ه من التقدير.املستوى نفس ال تنالثمة جمموعات تشعر بأهنا مستبعدة وبأن مسامهاهتا فمن التحديات.  ا           ً و لياهتا عدد  

                                                           
  .    7102                                                              رسالة من املنظمة العاملية للمزارعني إىل فريق التقييم، أبريل/نيسان     1
                                                                   وعات األولوية يف التقييم، على أسا/ املسائل اليت طرحت خالل مرحلة االنطالق.            منحت تلك اجملم    2
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 التوصيات
 
وحة يف هذا من املسائل املطر  ا     ً ا بعض                              ً يشري إىل أن اللجنة تتناول حالي  من التوصيات و  ا   ً عدد  يقدم التقييم  -16 وجزامل

وفعاليتها  للجنة أن كافة التوصيات ضرورية لتحسني صلة اللجنة شريي هييم أولوية للتوصيات ولكنمنح التقو التقييم. 
 وكفاءهتا.

 
: ينبغي للجنة أن تصدر توجيهاهتا للمكتب كي يرأ/ عملية وضع [2و 1راجع: االستنتاجني ] 1التوصية  -17 وجزامل

تدامة دى املتوسط إىل البعيد، باستخدام خطة التنمية املسخطة اسرتاتيجية/إطار اسرتاتيجي إلرشاد عمل اللجنة على امل
من بني أمور أخرى، بالوثيقة حول اإلطار االسرتاتيجي  ،االسرتشادعرب ( كإطار مرجعي، و 2000)خطة عام  2000لعام 

تكون األخرية  نرفيع املستوى. وإذ يقود املكتب العملية، جيب أالواملسائل احلرجة والناشئة اليت صدرت عن فريق اخلرباء 
تكليف جمموعة  ينبغيو شاملة وتستند إىل أفكار أعضاء اللجنة واملشاركني كافة وعريهم من أصحاب املصلحة املعنيني. 

 عمل.الطة/إطار اخل، بصياعة فينفتوحة العضوية مدعومة من فريق مهام املعمل ال
 
نظمة أن ي ينبغي للجنة اعتماده مبا أن على كل مال يرعب فريق التقييم بفرض نظام التخطيط احملدد الذو  -18 وجزامل

ومن  ،التخطيط صخيما  يفعلى النتائج  ا      ً ا قائم                            ً تبنت منظومة األمم املتحدة هنج   ترتأي النهج األكثر مالءمة لواليتها.
عتمدهتا اسيكون من املفيد النظر يف النهج اليت و ذ أن تدرج اللجنة مبادئ النهج القائم على النتائج يف إطارها. باحمل

سنوات، ومن ضمنه خطة متوسطة األجل مدهتا  10للمنظمة إطار اسرتاتيجي مدته و الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. 
سنوات  10للصندوق الدود للتنمية الزراعية إطار اسرتاتيجي مدته و سنوات وبرنامج للعمل وامليزانية لسنتني من الزمن.  1

 فيما لربنامج األعذية العاملي خطة اسرتاتيجية مدهتا مخس سنوات. ،تانو س 0مع خطط متوسطة األجل مدهتا 
 
ات مالية أن يغطي ثالث فرت جيب لجنة عن الست سنوات و دى اللتخطيط لل الزمين فقاألجيب أال يقل و  -12 وجزامل

ل املتعدد السنوات مال حتل اخلطط/األطر االسرتاتيجية حمل برنامج العو وأن خيضع للمراجعة والتحديث حبسب املقتضى. 
تعدد السنوات ملاميثل برنامج العمل و تعدد السنوات من ضمنه. املوإمنا حتدد االجتاه الذي ينبغي صياعة برنامج العمل  -

 تعدد السنوات.املبرنامج األنشطة الذي تنوي اللجنة تنفيذه خالل مدة برنامج العمل 
 
               ً ها العامة( فضال  فها العام )أهدافاالسرتاتيجي حتديد رؤية اللجنة وهدينبغي للخطة االسرتاتيجية أو لإلطار و  -50 وجزامل

 حني ال توجد يفو عن عدد صغري من الغايات االسرتاتيجية لتوجيهها حنو حتقيق اهلدف )األهداف( أو املسامهة فيها. 
ائج أو لة بوضوح ونتقاعدة حمددة لعدد األهداف االسرتاتيجية، من احملبذ أال يكون هناك أكثر من مخسة أهداف مفص

 من املهم أن تتناول اللجنة املسارات الالزمة لتحقيق النواتج أو النتائج املنشودة، ويف هذه احلالةو نواتج ينبغي حتقيقها. 
اتيجية تتيح  /اخلطط االسرت األطرإن صياعة و امج الذي وضع خالل التقييم أن يستخدم كمرشد. نميكن للمنطق الدالد للرب 

يبني و مام اللجنة لكي توضح األدوار الستة اليت وردت يف وثيقة اإلصالح وطرائق تنفيذ تلك األدوار. كذلك الفرصة أ
   بصورة مبسطة العناصر الداللية خلطة اسرتاتيجية/إطار اسرتاتيجي. 1الشكل 
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 : العناصر الداللية خلطة اسرتاتيجية/إطار اسرتاتيجي1الشكل 

 
 
 ا         ً تصدر قريب  أن تستند إىل وثيقة س كجزء من عملية وضع خطة اسرتاتيجية/إطار اسرتاتيجي، ينبغي للجنة -51 وجزامل

رفيع املستوى بعنوان "املسائل احلرجة والناشئة" واملعلومات حول ما تقوم به اجلهات الفاعلة العاملية العن فريق اخلرباء 
ف اللجنة من توضيح موضوع ختصصها، واجملاالت اليت ميكنها أن تضياألخرى يف جمال األمن الغذائي والتغذية، لتمكني 

ينبغي للخطة االسرتاتيجية/اإلطار االسرتاتيجي االسرتشاد بواقع احلال "على األرض": وعلى اللجنة أن حتصل و قيمة فيها. 
يات الوطنية احلالية حول املنتدعن معلومات                          ً ألمن الغذائي والتغذية فضال  على معلومات بشأن األولويات الوطنية املتعلقة با

تتمتع اجملموعة االستشارية والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومنظمة الصحة العاملية بوضع مالئم و واملزمع إقامتها. 
 لتوفري معلومات عن األولويات واملنتديات الوطنية.

 
ينبغي و العمل املتعدد السنوات وعمليته.  هيكل برنامج يتوجب تنقيح: [2: االستنتاج راجع] 2التوصية  -52 وجزامل

تعدد السنوات أن يسرتشد باإلطار االسرتاتيجي وأن يتسق معه، وجيب أن يكون هناك رابط واضح بني امللربنامج العمل 
لسنوات تعدد ااملعمل لايتمثل يف برنامج  ا           ً اللجنة خيار   تتدار/و أنشطة الربنامج والنتائج أو النواتج يف اإلطار االسرتاتيجي. 

 إىل الصعوبة اليت تواجهها اللجنة جلهة ضمان ميزانية ثابتة لفرتة سنتني، فإن متديد الربنامج إىل ا   ً نظر  ولكن أعوام.  1مدته 
 لىتقوم عفاحلاجة إىل منظور متوسط األجل أما تضم الكثري من األنشطة عري املمولة.  ة                  ً وات سيعين ببساطة خط  نس 1فرتة 

 طار اسرتاتيجي تغطي ثالث فرتات مالية.خطة اسرتاتيجية/إ اعتماد
 

جز بعملية صياعة امليزانية من أجل خفض مواطن الع ا                          ً تعدد السنوات أن يكون مرتبط  اململ على برنامج العو  -50 وجزامل
ويات ب أول      ّ أن ترت   ا                               ً ضمان التمويل املستدام، عليها أيض   إىللتمويل اليت يواجهها الربنامج. وفيما تسعى اللجنة ااملزمنة يف 

ّ                    عملها وأن تبس ط مسارات العمل وأن  جنة أن حتدد على اللو الرتكيز عن مسارات عمل أخرى حبسب مقتضى احلال.  ترفع            
دد السنوات ينبغي ألي برنامج عمل متعو التوازن الدقيق بني جودة مسارات العمل وكميتها وأن تتفادى استنزاف جهودها. 

جيب و ى ميزانية خمصصة مع ختصيصات حمددة ملسارات العمل ذات األولوية. يرفع إىل الدورة العامة للجنة أن حيتوي عل
   .ا  ً فر  التمويل من خارج امليزانية متو اإلدراك أن مسارات العمل األخرى ال جيب أن تستهل إىل أن يصبح ا
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ن د السنوات رهالقدرة على تنفيذ األنشطة يف برنامج العمل املتعد   ّ إن  : [2راجع: االستنتاج ] 3التوصية  -51 وجزامل
 ينبغي للمكتب أن يتخذ التدابري التالية لضمان التمويل املستدام للجنة:و امليزانية املستدامة للجنة. 

 
ملوارد أن تستند سرتاتيجية حشد اال وينبغيجيب أن يضع اسرتاتيجية حلشد املوارد باعتبار ذلك مسألة ملحة.  (1)

ة حشد شركاء التمويل احملتملني. وينبغي السرتاتيجي اللجنة كفيلة باجتذابعن إىل رسالة واضحة ومبسطة 
 .ينرفيع املستوى و لية اجملتمع املدالاملوارد أن ختص الدورة العامة للجنة ومسارات العمل وفريق اخلرباء 

ّ     على مصادر التمويل أن تكون منو عة. و  (2) ط املؤسسات اخلاصة والقطاع اخلاص شر  استقطاب جيب النظر يفو                             
 تاجيب توسيع قاعدة اجلهات املاحنة من املصادر العامة، مع توجيه نداءو ارب يف املصاحل. أال يكون هناك تض

 إىل الدول األعضاء يف اللجنة اليت مل تبادر إىل متويلها منذ إصالحها.
م، على مسامهاهتا من خالل مذكرة تفاه ا     ً ا رمسي                        ً ها يف روما أن تضفي طابع  على الوكاالت اليت توجد مقار و  (0)

توقع حجم الزيادة إذ أن ذلك سيكون  ا       ً ليس ممكن  و دة مسامهاهتا السنوية. اوض معها من أجل زياوميكن التف
 تعدد السنوات املعني.املرهن عدد مسارات العمل يف برنامج العمل 

           رارات ختصيص                      ظهر كيف مت التوصل إىل ق ي    حبيث    ة                                              جيب أن تكون هناك شفافية أكرب يف عملية وضع امليزاني  و   ( 1 )
      حملاس    ي       تدقيق ا                       ع املص    اريف الفعلية إىل ال  ا   خض     إ   جيب   و   .     عنها           ً  فال تقل أمهًية                   الش    فافية يف اإلنفاق     أما          امليزانية. 

                              رفيع املستوى و لية اجملتمع املدين.  ال             ص فريق اخلرباء  خي            باستثناء ما    ا                  ً أن ذلك ال يطبق حاليً    إذ
واإلبالغ  ةيزانيحشد املوارد وحتليل امليف  متخصصجيب إيالء االهتمام الستحداث منصب يف األمانة و  (5)

 اإلنفاق. عن
 
: على املكتب أن يراجع تشكيلة اجملموعة االستشارية وإجراءاهتا ليضمن [5: االستنتاج راجع[ 4التوصية  -55 وجزامل

قدرهتا على أداء مهامها بفعالية. وينبغي الطلب من أعضاء اجملموعة االستشارية الذين تغيبوا عن حضور ثالثة اجتماعات 
ميكن منح أولئك و . ا                            ً يعربوا عن اهتمامهم باملضي قدم   أن يربروا سبب عدم حضورهم وأنالفرتة املالية احلالية  يفمتعاقبة 

احلضور فقط حني تكون هناك بنود حمددة ذات صلة هبم أو هتمهم.  ونخصص حبيث يستطيعاملقعد املاألعضاء خيار 
 روما. ي يستفيد منها األعضاء الذين ال يوجد مركز عملهم يفمن اخليارات األخرى املطروحة إتاحة مرافق لالتصال اهلاتفو 
 
ينظر  الو . ية الواجبةالعنابنهج  ا                         ً يف اجملموعة االستشارية مستعين   م الطلبات على مقاعد                ّ على املكتب أن يقي  و  -56 وجزامل

 :يف الطلبات إال يف حال كانت مرفقة باقرتاح مفصل ينطوي على النقاط التالية وال يقتصر عليها
 

 والقيمة املضافة اليت سيقدمها املشارك. ،إثبات كيف سيساهم املشارك يف حتقيق أهداف اللجنة 
  إثبات املسامهات املقدمة حىت تارخيه يف إجراءات اللجنة واهلياكل األخرى.و 
  مع أرقام مدقق هبا أو معول عليها بشأن العضوية. ،املنظمات األعضاء اليت سوف متثل من قراراتو 
  تشكيلة هياكل صنع القرارات أو اهلياكل التوجيهية؛ -احلوكمة  تدابريو 
  كيفية متويل املشاركة يف اجملموعة االستشارية.و 
  تصريح عن تضارب املصاحل.و 
  املشاركة يف أجهزة أخرى حكومية دوليةو. 
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لب من فريق  ُ ط  و  .املكتبص الطلبات احلالية على  ليات جديدة أو مقاعد إضافية، فإن القرار بيد خيما  يفو  -57 وجزامل
 التقييم اإلدالء برأيه بشأن تلك الطلبات وبشأن التوزيع احلاد للمقاعد. أما  راء الفريق فهي كالتاد:

 
عدد املقاعد  لغمهما ب                                   ّ   من املقاعد مع  لية اجملتمع املدين، مبعىن أن ه  ا    ً ساوي  تم ا                         ً طلبت  لية القطاع اخلاص عدد   (1)

 فإن تقييم،برأي فريق الو القطاع اخلاص أن تنال العدد نفسه من املقاعد. املخصص هلذه األخرية فعلى  لية 
املساواة يف الصوت ال تعين بالضرورة املساواة يف عدد املقاعد. خصصت أربعة مقاعد آللية اجملتمع املدين من 

ع املقاعد يم يف السابق. أما منح التعادل يف توز اأجل منح األولوية لألصوات اليت عانت التهميش على الدو 
تعدد ملافيفيد فقط يف تعزيز عدم التناسق يف القوة بني اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ضمن سياق املنتدى 

ّ                                    يقوض مبادئ اإلصالح. بيد أن  هناك مؤسسات جتارية صغرية تعمل يف جمال  إن هذاف لذاأصحاب املصلحة،                         
 اص.ظر يف منح مقعد إضايف آللية القطاع اخلإنتاج األعذية وقد استدعيت للمشاركة، وبناء عليه جيب الن

                                                                                           طلبت املنظمة العاملية للمزارعني إنش    اء  لية للمزارعني، على أس    ا/ أن املزارعني عري ممثلني بالش    كل الكايف   و   ( 2 )
       اص متثل                   وأن  لية القطاع اخل   ،                                                                من قبل  لية اجملتمع املدين، مؤكدة أهنا متثل احلركات االجتماعية ال املزارعني

        ك   ل من                 إىل وجود مزارعني يف   ا        ً احلج   ة نظرً                                                  لزراعي   ة التج   اري   ة ال املزارعني. ومل يقتنع التقييم هب   ذه         األعم   ال ا
        على هذه     وة  بق                          واملنظمات األعض           اء فيها تش           دد           للمزارعني         العاملية       املنظمة                   أش           ار الفريق إىل أن   و         اآلليتني. 

  .  56      ملوجز ا             ود املذكورة يف                                                              املسألة، وأنه يتوجب دعوهتا لرفع اقرتاح مفصل إىل املكتب يتناول البن
جيب إيالء االهتمام إىل ختصيص مقعد ملنظمة الصحة العاملية يف اجملموعة االستشارية مبا أهنا قد برهنت عن و  (0)

 مسامهتها فيها.عن التزامها باللجنة و 
مقعد ختصيص و ينبغي الطلب من  لية اجملتمع املدين تقدمي اقرتاح شامل لتربير احلاجة إىل مساحة إضافية. و  (1)

بإثبات أن  لية اجملتمع املدين قد عاجلت تنظيمها الداخلي وال سيما كيفية حتسني  ا               ً إضايف يكون مشروط  
 االتصال باألقاليم الفرعية وحتسني مشاركة هذه األخرية.

 
أن  ملكتب: تعترب الدورة العامة ذروة العمل املنجز على مدار العام، وعلى ا[1راجع: االستنتاج ] 5التوصية  -58 وجزامل

يتم فيه التحاور بشأن القضايا الراهنة الرئيسية يف جمال األمن الغذائي  ا                             ً تكون الدورة العامة منتدى ناشط   يضمن بأن
والتغذية. وال جيب اعتبار كثرة االجتماعات اجلانبية مبثابة هتديد للدورة العامة الرئيسية بل كفرصة إلبراز مكانة اللجنة لدى 

اور بشأن املسائل للتح ا             ً تستخدم هي أيض  ينبغي لالجتماعات اجلانبية أن و ني يف الدورة العامة. مجهور يتخطى املشارك
  الرئيسي للدورة العامة للجنة. جدول األعمالالعسرية أو املثرية للجدل واليت مل تبلغ 

 
ل فرتة طويلة من أسبوع ات قبواليت تقضي بعقد مفاوض ا                          ً النظر يف املمارسة املتبعة أخري  على املكتب أن يعيد و  -52 وجزامل

، ومن ية املطافيف هناتضاهي عملية التفاوض من حيث األمهية توصيات السياسات اليت تعتمد و انعقاد الدورة العامة. 
مولية قد تكون ، فإن الش      ً ا طويال                               ً حني أن تلك العمليات تستغرق وقت  يف و الضروري أن تكون العملية شاملة قدر اإلمكان. 

ن على قصرية األجل اليت تستثين عن عري عمد األشخاص عري القادري هج الكفاءة ُ ن  ب ، مقارنةاملدى البعيد أكثر كفاءة على
ميكن للجنة أن تنظر يف هنج  خر على عرار االجتماعات احلكومية الدولية األخرى و السفر إىل روما لعدة مرات يف السنة. 

املناقشات اليت يشارك و  ،انعقاد الدورة العامة قبل            ً املسؤولني مثال  فاوضات على مستوى االجتماعات اجلانبية وامل عقدحيث ت
   فيها مندوبون وزاريون.
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فتوحة العضوية عرب املعدد جمموعات العمل من : على املكتب أن خيفف [5راجع: االستنتاج ] 6التوصية  -60 وجزامل
ة العامة واليت جيب يت أمتت املهام اليت كلفتها هبا الدور عن تقييم اجملموعات ال                            ً وعات ذات املهام املرتابطة، فضال  توحيد اجملم

تعدد السنوات ملافتوحة العضوية معنية بربنامج العمل املعمل الجيب أن ينظر يف إنشاء جمموعة و أن يتوقف العمل هبا. 
اتيجي العاملي حاملا فتوحة العضوية املعنية باإلطار االسرت امل. تتوجب إعادة النظر يف حالة جمموعة العمل ةووضع امليزاني

 وحة العضويةفتاملعمل التنتهي من استعراض هذا اإلطار، مبا أن حتديث اإلطار عقب كل دورة عامة ال حيتاج إىل جمموعة 
االختصاصات  علىو سري عملها.  كمفتوحة العضوية أن تصيغ اختصاصات حتاملعلى كل جمموعات العمل و . بكامل قدراهتا

ويف حال كانت  ،فتوحة العضوية والنتائج اليت ينبغي أن حتققها خالل فرتة السنتنياملعمل أن تذكر أهداف جمموعة ال
ت أن تتضمن على االختصاصاو صلة بالسياسات، فيجب حتديد موعد النتهاء مدة والية اجملموعة. الاجملموعة املعينة ذات 

يف حال كان عمل و فتوحة العضوية. املوعة العمل اليت تدعم جمم الفنيةأدوار ومسؤوليات الرئيس واملشاركني وفرق املهام 
ات عقد حظ االختصاصجمموعتني أو أكثر أو مسارات العمل األخرى املتعلقة بالسياسات على ترابط، فيجب أن تال

 فتوحة العضوية املعنية.املاجتماعات مشرتكة لرؤساء جمموعات العمل 
 
تعترب جلنة األمن الغذائي العاملي جلنة حكومية دولية ضمن : [11و 10راجع: االستنتاجني ] 7التوصية  -61 وجزامل

يف هذا الصدد، و ضمان تنفيذ اللجنة لواليتها.  مبسؤوليةيف النهاية  يضطلعونمنظومة األمم املتحدة، أما أعضاؤها فهم من 
 مثة عدد من التدابري اليت بوسع أعضاء اللجنة اختاذها لتحسني سري عمل اللجنة:

 
منتجات  ولوصوالتصدي للثغرات لضمان  ،دفق املعلومات من وإىل عواصمهمتنة استعراض على أعضاء اللج (1)

 اللجنة وتوصياهتا، من بني أمور أخرى، إىل الوزارات املعنية.
على أعضاء اللجنة الدعوة إىل استخدام منتجات اللجنة وتوصياهتا وتطبيقها كل يف بلده حبسب االحتياجات و  (2)

 واألولويات.
 ، التربع مبسامهات نقدية أو عينية يف موارد اللجنة.ا                         ً للجنة، حيثما يكون ذلك ممكن  اء اعلى أعضو  (0)

 
: يرتتب على اللجنة واملكتب توضيح توقعاهتما من منصب الرئيس مبا [6راجع: االستنتاج ] 8التوصية  -62 وجزامل

للنواتج  ا   ً ديد  ضمن هذا التوضيح حتجيب أن يتو يتخطى رئاسته للدورة العامة واجتماعات املكتب/اجملموعة االستشارية. 
لجنة ووضع ميزانيتها. لاملتوقعة من أنشطة التوعية اليت ميارسها هذا املنصب، مع مراعاة تلك النواتج يف التخطيط ألنشطة ا

تعراض قد يستوجب ذلك اسو توضيح دور موقع الرئيس إزاء أمانة اللجنة من أجل تناول النقاط "املبهمة".  ا       ً وجيب أيض  
توكول على الرئيس ومدير شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية، واألمني أن يتفقوا على برو و وتنقيحها.  أمني اللجنةصات اختصا

 لإلبالغ من أمانة اللجنة.
 
 عمل اللجنةدعم هيكل أمانة اللجنة لضمان متكن األمانة من  جيب تنقيح: [7راجع: االستنتاج ] 9التوصية  -60 وجزامل

لتنقيح ينبغي ملستويات الوظائف واختصاصاهتا كافة أن ختضع للمراجعة واو االستخدام الكفؤ للموظفني.  ، ولضمانبفعالية
من الضروري للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما أن متأل الوظائف املنتدبة الشاعرة ضمن إطار زمين معقول و حبسب املقتضى. 

ملوظفني، عقد اتفاق رمسي بني اللجنة وبني تلك الوكاالت بشأن انتداب اذ   ّ حيب  و لتضمن االستمرارية يف عمليات أمانة اللجنة. 
   الوظائف املنتدبة ضمن األطر الزمنية نفسها املستخدمة مللء الشواعر يف كل من تلك الوكاالت. شغلمبا يف ذلك اتفاق ل
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   خمتلف األنشطةز دورها يفيرب                                   ً : على اللجنة أن تضع إطار عمل شامال  [1راجع: االستنتاج ] 10التوصية  -61 وجزامل
خمتلفة ولكن  ا                            ً م العام للعبارة اليت مشلت مهام  الرصد. نشأ الكثري من االلتبا/ جراء االستخدا رايةحتت  ا            ً اليت مجعتها مع  
 2000هنج خطة عام و  مصطلحات أن تطبق االتساق بني مصطلحاهتا وهنجها وبني اللجنةعلى و ما بينها.  عري مرتابطة يف

 ة:بالنهج التاد لدور اللجنة يف تشجيع املساءلة وتقاسم املمارسات اجليدة على املستويات كاف ويوصى ستدامة.للتنمية امل
 

تتمثل وظيفة اللجنة يف متابعة واستعراض التقدم احملرز يف تطبيق املنتجات الرئيسية للجنة من أجل التقارب  (1)
ب أن مثة مراجعات دورية وجيو مسارات العمل. بني السياسات وتوصياهتا يف جمال السياسات، الصادرة عن 

 يكون هناك جدول زمين للمراجعات اليت جتري خالل فرتة السنتني.
تقضي مهمة اللجنة بالدعوة إىل عقد فعاليات خاصة لتقاسم التجارب واملمارسات اجليدة. وميكن لتلك و  (2)

 الفعاليات أن تسرتشد باملعلومات اليت جتمع خالل املراجعات الدورية.
لى اللجنة أن عو مسؤولية الرصد املفصل للسياسات والربامج واخلطط على عاتق احلكومات الوطنية.  تكونو  (0)

تنظر يف إجراء استقصاء طوعي لآلراء مرة كل سنتني للحصول على معلومات بشأن استخدام وتطبيق منتجات 
 اللجنة وتوصياهتا يف جمال السياسات.

 ا.ت مستقلة حني تدعو احلاجة إىل ذلك، بشأن النواحي الرئيسية لعملهينبغي للجنة أن تطلب إجراء تقييماو  (1)
على و صنع القرارات وإصدار توصيات اللجنة أن ختضع للرصد وأن يتم اإلبالغ عنها.  لعمليةمن الضروري و  (5)

 لنظام على أقلينبغي لو أمانة اللجنة أن حتسن النظام احلاد لتتبع عملية صنع القرارات وإصدار التوصيات. 
 بالكامل. أو عدم تنفيذه املعني والتدابري املتخذة وسبب االحنراف عن التدبري اتتقدير أن حيدد القرار 

 
املبدأ القائل إن اإلبالغ عن أنشطة اللجنة هو من تبين : على اللجنة [10راجع: االستنتاج ] 11التوصية  -65 وجزامل

يام أعضاء جيب النظر يف إمكانية قو االتصال لدى أمانة اللجنة.  وظيفةمسؤولية كافة أعضاء اللجنة واملشاركني، بدعم من 
اللجنة على  ربز شأنيأن يوزع مسؤوليات االتصال و  كاملكتب بتنفيذ نشاط للتوعية، كل يف إقليمه. فمن شأن ذل

أمانة اللجنة بوسع و جيب الطلب من عري األعضاء يف املكتب القيام بنشاط للتوعية كل يف بلده. و املستويات اإلقليمية. 
نشرات اإلعالمية تلك الو املساعدة يف ذلك عرب صياعة نشرات إعالمية مقتضبة تتضمن مقدمة تعريفية موحدة باللجنة. 

ميكن أن تستخدم من قبل أعضاء اجملموعة االستشارية يف أنشطتها اخلاصة بالتوعية يف حال احتاجت إىل مساعدة. 
ا ر حيوي تؤديه يف نشر منتجات وتوصيات اللجنة يف جمال السياسات وتطبيقهللوكاالت اليت توجد مقارها يف روما دو و 

 ص االتصاالت.خيما  على املستوى القطري، ويرتتب على اللجنة من خالل املكتب أن تطلب منها تكثيف جهودها يف
 
يع املستوى رفالاخلرباء ع البلدان األعضاء على توزيع تقارير فريق جي: تش[8راجع: االستنتاج ] 12التوصية  -66 وجزامل

ريق اخلرباء اليت توجد مقارها يف روما أن تراعي إدراج تقارير ف للوكاالتينبغي و على الوزارات املعنية على املستوى القطري. 
   برامج عملها. يف رفيع املستوىال
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فاعل مع رفيع املستوى التال: على رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء [8جع: االستنتاج ار ] 13التوصية  -67 وجزامل
الغ اإلعالمي إن هذا اإلبو املكتب واجملموعة االستشارية إلبقاء هذه األخرية مطلعة على  خر التطورات يف عمل الفريق. 

جيب و ال يهدد استقاللية الفريق وميكنه أن يفيد يف تشجيع أعضاء املكتب واجملموعة االستشارية على الرتويج لعمل الفريق. 
 ناقشات مشاهبة بني األمانتني حبيث يكون هناك تقدير متبادل لعمل كل منهما.إجراء م

 
شواعل اليت رفيع املستوى تناول الالية لفريق اخلرباء ه: ينبغي للجنة التوجي[8راجع: االستنتاج ] 14التوصية  -68 وجزامل

 ستعراضاذلك  سوف يفرضو شاريع. دعوة خرباء امل إجراءاتومواطن سوء الفهم املتعلقة ب ،أعرب عنها املستجوبون
أن تتخذ  ذلكك  إجراءات االتصال الراهنة لدعوة اخلرباء، من أجل حتديد املواطن اليت حتتاج إىل حتسني. وعلى اللجنة

 خطوات لتحسني اطالع القراء عري املتخصصني بالشؤون التقنية على تقارير فريق اخلرباء.
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      مقدمة  - 1
 
                        ، بقرار من منظمة األعذية     1275                                            ئي العاملي )اللجنة( كهيئة حكومية دولية يف عام  ُ                   أُنش              ئت جلنة األمن الغذا  - 1

     ً                                    قراراً ببدء إص  الح اللجنة باعتباره أحد ردود             جملس املنظمة        ، اعتمد     2002       ويف عام   3  (.      املنظمة                      والزراعة لألمم املتحدة )
                               در بنحو مليار ش   خص من اجلوع ونقص      ما يق       معاناة          اليت ش   هدت       2008 -    2007                                   الفعل العاملية لألزمة الغذائية للفرتة 

                ة لألمن الغذائي.       العاملي        احلوكمة                                                                          التغذية. وكانت األزمة الغذائية عري مس بوقة وأش ارت إىل أمور من بينها ض رورة حتس ني 
      غذائي                العاملية لألمن ال        احلوكمة                        على القيام بدور رئيس              ي يف        قادرة    كون  ت س                      إص              الحها،      بعد           أن اللجنة،     ُ  اعُترب   ور 

   4                                                                             زخم لالستجابة يف الوقت املناسب وبشكل متكامل ومستدام وفعال لتحديات األمن الغذائي."       وتوليد      "...
 
                       ( القرار القاض  ي بتقييم     2010           تش  رين األول  /                                                       الدورة العامة األربعون للجنة األمن الغذائي العاملي )أكتوبر   ت    وأيد  - 2

                ا الرئيسية. وقد                                 اللجنة يف حتقيق هدفها العام ونواجته                                   اإلصالح، مبا يف ذلك التقدم الذي أحرزته       عملية               التقدم احملرز يف 
                                 . وهذا هو أول تقييم مس    تقل للجنة،     2016           انون الثاين   /ك     يناير                      ً                       أص    در مكتب اللجنة تكليفًا بإجراء تقييم مس    تقل يف 

  .    2015                             ُ           جلنة األمن الغذائي العاملي الذي ُأجري يف عام                   اآلراء بشأن كفاءة        استقصاء          وهو يعقب 
 
ّ          توّخى والنطاق         الغرض الم  1 - 1    
 
                                                                           الغرض من التقييم كما هو مبني يف املذكرة املفاهيمية اليت أقرها املكتب هو كما يلي:  - 0
 
ً         تقدمي أدلة بش   أن ما إذا كانت اللجنة، باعتبارها منتدى متعدد أص   حاب املص   لحة، حتقق فعاًل الرؤية   ( أ )       ملنص   وص  ا                                                                             

  ؛    منها         املتوقعة          والنواتج            وثيقة اإلصالح          عليها يف
 
             ويف هذه احلال،    ،              بفعالية وكفاءة                                                                تقييم إىل أي مدى تؤدي اللجنة أدوارها املنص    وص عليها يف وثيقة اإلص    الح،   ( ب )

  ؛                     ما األثر املرتتب على ذلك
 
          املرتتب على      تأثري   ال       تقدير                                                                         استعراض ترتيبات العمل، مبا يف ذلك برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات، من أجل   ( ج )

          الفعالية؛           على مستوى                قرارات والتخطيط              عمليات صنع ال
 
     األمن        جمال         الناش       ئة يف        تحديات ل                            اللجنة من االس       تجابة بفعالية ل            من أجل متكني          للمس       تقبل             اقرتاح توص       يات   ( د )

                                                                         مزاياها النس             بية وتدعيم دورها القيادي يف جمال حتس             ني األمن الغذائي والتغذية على         وتعزيز                 الغذائي والتغذية 
            نطاق العامل؛

 
             ً  نة  ص  وص  ه منوذجًا     اللج      ش  ك ل                                               ما يتعلق بتعاون أص  حاب املص  لحة املتعددين وهو ش  أن ت   يف     ُّ تعلُّم  ال    فرص       توليد   (  ه  )

  .          االحتذاء به    ميكن 
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ّ                                             وقد عّطى التقييم الفرتة املمتدة من أكتوبر/تش       رين األول   - 1             ، وهي الفرتة     2016                     إىل أكتوبر/تش       رين األول       2002     
                                                           ، وأش   ار إىل التطورات اهلامة اليت حدثت يف الفرتة من أكتوبر/تش   رين     2002    عام                         اليت انقض   ت منذ ص   دور قرار 

ّ              ش               ام  ل يغّطي مجيع اهلي  اك  ل   ْ  هْنج                                 . ودع  ت امل  ذكرة املف  اهيمي  ة إىل اتب  اع     2017             إىل م  ار// ذار       2016     األول         
               ق اخلرباء الرفيع   ري  وف                   واجملموعة االستشارية                                                            واآلليات الرئيسية للجنة، أال وهي الدول األعضاء يف اللجنة واملكتب 

      موعات  جم                                                                                      املس            توى و لية اجملتمع املدين و لية القطاع اخلاص وأمانة اللجنة. واش            تمل نطاق التقييم على أداء 
                                               رها يف روما. وطلبت املذكرة املفاهيمية كذلك إيفاد ا  مق          اليت توجد                             املفتوحة العض              وية ودور الوكاالت        العمل

  .ُ    ُقطري                    املصلحة على الصعيد ال      صحاب أ                                     بعثات إىل عينة من البلدان اللتما/  راء 
 
ْ            النْهج والمنهجية  2 - 1     
 
ً             س   عى التقييم إىل أن يكون ش   اماًل قدر اإلمكان     - 5                                                   حدود املوارد املتاحة واإلطار الزمين. وكانت املعايري اليت      ض   من                          

                    تح  دة املعين ب  التقييم،                                             . وق  د اتبع التقييم قواع  د ومع  ايري فريق األمم امل                         الفعتتاليتتة والكفتتاءة واألهميتتة                توج  ه التقييم هي 
                 لحيادية واالستقالل  ا                                                                                      ومبادئ جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وهي مبادئ 

  .                   والمصداقية والفائدة
 
        الس        ابعة        لعامة ا       دورهتا                                                                            وال توجد مؤش       رات متفق عليها بش       أن اإلطار القائم على النتائج الذي أقرته اللجنة يف   - 6

                                                  ُ          ويوجد لدى اللجنة هدف عام وثالث نتائج رئيس  ية، وقد اس  ُتخدمت هذه     5  (.    2011                           والثالثني )أكتوبر/تش  رين األول 
  ُ                                مث ُأجري مزيد من التفص   يل هلذه األس   ئلة                          مس   ائل التقييم الرئيس   ية.   1            ويوض   ح اجلدول                             املبادئ يف وض   ع إطار التقييم.

َ            بإضافة أسئلة فرعية ُيسرتَشد هبا يف مجع ا                                   لبيانات وتطوير بروتوكوالت املقابالت.                   ُ   
 

                         : مسائل التقييم الرئيسية 1       الجدول 
                                                                              اإلسهام يف احلد من اجلوع ومن سوء التغذية وتعزيز األمن الغذائي والتغذية جلميع البشر.              الهدف العام:
                                                      : حتسني التنسيق العاملي بشأن مسائل األمن الغذائي والتغذية           النتيجة ألف
                                                              السياسات بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية   بني       تقارب   ال   سني    : حت           النتيجة باء

                                               : تعزيز إجراءات األمن الغذائي الوطنية واإلقليمية           النتيجة جيم

                                                           
                             وأيدته الدورة العامة الس          ابعة        ً      ً             إطاراً قائماً على النتائج،      7100                                                                        وض          ع الفريق العامل املفتوح العض          وية املعين بربنامج العمل املتعدد الس          نوات يف عام     5

             عض          وية املعنيني  ل                                 ً                                                                                   والثالثون للجنة كوثيقة تتطلب مزيداً من التنقيح. ومن املفهوم من جانب مقدمي املعلومات الرئيس          يني يف الفريقني العاملني املفتوحي ا
              واردة يف اإلطار                                           كن التوص ل إىل توافق يف اآلراء بش أن املؤش رات ال                                                                             بالرص د وبربنامج العمل املتعدد الس نوات، ويف أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي أنه ال مي

                    القائم على النتائج.
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 أسئلة التقييم الرئيسية
  ؟                       هل تحقق اإلصالحات نجاحا  

ن          إىل أي مدى      1 - 1                                    لتنس     يق العاملي لقض     ايا األمن الغذائي                                      ت جلنة األمن الغذائي العاملي بعد إص     الحها ا  َّ حس     َّ
          والتغذية؟

ن          إىل أي مدى      2 - 1      ض   ايا                  الس   ياس   ات بش   أن الق   بني       تقارب   ال                                     ت جلنة األمن الغذائي العاملي بعد إص   الحها   َّ حس   َّ
                        باألمن الغذائي والتغذية؟        املتعلقة          الرئيسية 

    ية؟                            األمن الغذائي الوطنية واإلقليم                                              ت جلنة األمن الغذائي العاملي بعد إصالحها إجراءات  َّ  عزَّز           إىل أي مدى      0 - 1
                                                     كيف تؤدي لجنة األمن الغذائي العالمي عملها بعد إصالحها؟

                                                                                إىل أي مدى تسهم األدوار الستة، وترتيبات العمل، ونظم وهياكل اإلدارة يف حتقيق النتائج؟     1 - 2
        لنتائج؟                                                              إىل أي مدى تسهم االسرتاتيجيات واألدوات والنواتج والتوصيات يف حتقيق ا     2 - 2
                يف حتقيق النتائج؟         وتفاعالهتم                                   إىل أي مدى تسهم منصات أصحاب املصلحة      0 - 2
                                                                        ما هي النتائج والديناميات عري املتوقعة اليت نشأت عن األدوار واهلياكل اجلديدة؟     1 - 2

ْ  نْهج      يستحق    هل                  التعاون تكراره؟   
     وض        ع                 نوعة من األص        وات يف                                                    إىل أي مدى أش        ركت منص        ة أص        حاب املص        لحة املتعددين جمموعة مت     1 - 0

            السياسات؟
ً          إىل أي مدى جيري دمج مصاحل اجلنسني ومصاحل الشباب، فضاًل عن مصاحل      2 - 0         والسكان    ني     األصلي        السكان                                             
               يف هذه العملية؟    َّ  همَّشني  امل
             على حنو فعال؟        املنتدى    عمل  ي                                             ما هي االفرتاضات والعوامل والشروط الضرورية لكي      0 - 0

 
                                                        ُ                          ات األولية عن طريق مقابالت ش  به منظمة ومناقش  ات أفرقة تركيز ُأجريت يف روما أثناء الدورة               وجرى مجع البيان  - 7

                                                                               للجنة األمن الغذائي العاملي، وكذلك يف عينة من البلدان. وقد اختريت البلدان على أس              ا/                  الثالثة واألربعني       العامة 
        روم  ا،                                         ال ة أو أكثر من الوك االت اليت توج د مق اره ا يف ك         متثي ل لو                                                   املع ايري الت الي ة: األمن الغ ذائي وح ال ة التغ ذي ة، ووجود 

                      لفة التقديرية للبعثة.     التك  و                                                                                  والقيمة الكلية حملافظ هذه الوكاالت، واألدلة على تطبيق نواتج جلنة األمن الغذائي العاملي، 
             س      نغال وفرنس      ا  ل                                                من املناطق الس      بع للجنة وهي األردن وأوعندا وبنما وا      بلدان                                 ومشلت البلدان اليت جرت زيارهتا س      تة 

                                   ُ         ً                                        ً                والفلبني والواليات املتحدة األمريكية. وُأجريت أيض ًا مقابالت يف بروكس ل. وش هد فريق التقييم أيض ًا اجللس ات العامة 
     ييم.         فريق التق      أعضاء    عن       نبذة    باء        امللحق                                                     للدورة الثالثة واألربعني للجنة واألحداث اجلانبية. وترد يف 

 
       ( خارج       مشاورة     162                         يف املائة من هذه املشاورات )    15     جريت    ً     ُ فرداً، وأُ      061     موعه                      ش ري يف هذا التقييم ما جم    ُ واستُ   - 8

                        ممثلو احلكومات أكرب عدد من     َّ ش              كَّل                  ُ                     فئات األش              خاص الذين ُأجريت معهم مقابالت. و    2                 روما. ويبني اجلدول 
      ون إىل  م                                                            ُ                     األش           خاص الذين جرى اس           تش           ارهتم، يليهم اجملتمع املدين )كان معظم الذين ُأجريت معهم مقابالت ينت
   بني      طري ُ قُ                                                                                     منظمات تنضوي حتت  لية اجملتمع املدين(. وتراوح عدد األشخاص الذين جرى استشارهتم على الصعيد ال

     م.       استشارهت   ت                           جيم قائمة باألشخاص الذين جر        امللحق           ُ       يف الفلبني. وتُعرض يف     05   ً             شخصًا يف فرنسا إىل     10
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                                 : عدد األشخاص الذين جرت استشارتهم 2       الجدول 
جميع  الفئة

المقابالت 
ومناقشات 

 أفرقة التركيز

البعثات 
         الق طرية 

 فقط

 عدد األشخاص الذين جرت استشارتهم البلد 

 10 فرنسا  12 22 احلكومة

 20 األردن  16 25 اجملتمع املدين

 26 بنما  10 12 القطاع اخلاص

فريق اخلرباء 
الرفيع املستوى 
املعين باألمن 

  الغذائي والتغذية

 05 نيالفلب  - 5

أمانة جلنة األمن 
 الغذائي العاملي

 20 السنغال  - 11

منظمة األعذية 
 والزراعة

 21 أوعندا  16 02

الصندوق 
الدود للتنمية 

 الزراعية

 18 الواليات املتحدة األمريكية  2 7

برنامج األعذية 
 العاملي

 156 المجموع  6 10

هيئات أخرى 
تابعة لألمم 

 املتحدة

17 10    

 6 بروكسل  11 16 خرىجهات أ

    156 364 المجموع

 
           ميع الردود  جت          من خطوتني.       مؤلف  ة                                                                 وك  ان  ت البي  ان  ات األولي  ة للتقييم نوعي  ة، وجرى حتليله  ا ب  اس              تخ  دام عملي  ة   - 2

                                                               فقد جرى جتميع الردود املس         تمدة من املقابالت وذلك حس         ب الفئات املختلفة       َّ                   املقدَّمة من أص         حاب املص         لحة:
       أجهزة  و                                                                        ل احلكومات، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما،                 ألص  حاب املص  لحة، مث
        َ                                        فقد س        لط َمن أجروا املقابالت الض        وء على مواض        يع مش        رتكة             س        ب الفئات: حب         والتجميع                    األمم املتحدة األخرى. 

      قابالت          َ           ، اس      تخدم َمن أجروا امل                    ما يتعلق مبواض      يع حمددة                                               ومجعوها ض      من فئات. ويف جمموعة خمتارة من القض      ايا ويف
ُ     اليت ذُكرت    وع      ب املوض                                                                             للبي ان ات األولي ة )م ذكرات املق ابالت( لت أكي د تواتر املص              طلح ات املرتبط ة                الرتميز املنهجي     

         املقابالت.  يف
 

              العامة للجنة،        دورات  لل                                                                            وجرى تثليث بيانات املقابالت مع البيانات الثانوية املس          تخلص          ة من التقارير اخلتامية   -  10
              توحة العض     وية،    املف               وجمموعات العمل                   واجملموعة االس     تش     ارية                                             ونتائج جلس     ات املكتب املدونة يف احملاض     ر ووثائقه هو 
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ً                                             وتقارير فريق اخلرباء الرفيع املس      توى، فض      اًل عن األطر االس      رتاتيجية والتقارير األخرى للوكاالت                   ليت توجد مقارها يف  ا                                    
        دم فريق     َّ                    ً                          املقدَّمة من شىت اجمليبني تأييدًا لردودهم يف املقابالت. واستخ          ُ                            . كما اسُتخدمت كمصادر للتثليث الوثائق    روما

        لذي عكس  ا                         جلنة األمن الغذائي العاملي                  اآلراء بش    أن كفاءة                  نتائج اس    تقص    اء مدى                             ً   التقييم، حيثما كان ذلك مناس    باً، 
             ئيس     ية الثالث.     الر                  ما يتص     ل بنتائجها                                                                تص     ورات طائفة من أص     حاب املص     لحة بش     أن مدى أمهية اللجنة وفعاليتها يف

                                            دال على قائمة الوثائق اليت جرى الرجوع إليها.       امللحق             وميكن االطالع يف 
 

  ،        س         تش         ارية            وللمجموعة اال                                                          ُ            وطوال عملية التقييم، منذ بدايتها وحىت مرحلة وض         ع التقارير، أُتيحت للمكتب   -  11
           التقارير.         مشاريع                                              وكذلك ألصحاب املصلحة اآلخرين، الفرصة للتعليق على 

 
       القيود  3 - 1
            توجد مؤش       رات                          التقييم بالنظر إىل أنه ال            بالنس       بة إىل    ً      ً  قيداً رئيس       يًا         للنتائج                         عدم وجود إطار متفق عليه     َّ ش       كَّل    -  12

                                                                                                          ميكن باالس    تناد إليها تقييم مدى فعالية اللجنة وكفاءهتا وعملها. والنتائج الرئيس    ية الثالث هي نتائج رفيعة املس    توى، 
ً  س  لس  اًل                                                         ميكن اس  تخدامها يف وض  ع إطار التقييم. واس  تنبط فريق التقييم ت             متوس  طة األجل  و                       تكن توجد نتائج فورية أ   ومل    

    ً                                                                                                    هرميًا للنتائج )منطق التدخل الربناجمي( مل جير اختباره مع اللجنة. وبدون مؤش   رات أداء رئيس   ية متفق عليها، كان من 
  .                                                                  الصعب إصدار حكم بشأن مدى حتقيق اللجنة للنتائج الرئيسية وللهدف العام

 
 المنطق البرنامجي اإلرشادي

    
الوقت وامليزانية من نطاق أصحاب املصلحة الذين ميكن إجراء مقابالت على مستوى قيود الوقد حدت  -10

معهم. ومل يتمكن فريق التقييم من إجراء مقابالت مع هيئات األمم املتحدة املوجودة يف املقر يف نيويورك وجنيف. 
يق التابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا يف روما، مل يتمكن فريق التقييم من إجراء وباستثناء جهة التنس
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مقابالت مع اهليئات اإلقليمية، مبا يف ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة. وكانت مدة البعثات 
                                ُ      ة جمموعة حمدودة من أصحاب املصلحة. وأ جريت مقابل تالسفر(، وجر وقت أيام )باستبعاد  5و 0ة ما بني ُ    ق طريال

 معظم املقابالت يف العواصم من أجل احلد من وقت السفر وتكاليفه.
 

                اليت توجد مقارها       وكاالت     ة للُ    ُقطري                                                                  واعتمد فريق التقييم يف تنظيم املقابالت على اجلهود اليت بذلتها املكاتب ال  -  11
          ة إىل ض         مان    طري ُ قُ                       ة. ويف حني س         عت املكاتب الُ    ُقطري                اردة يف املذكرة ال                                 ، وذلك باالس         تناد إىل التوجيهات الو       يف روما

                                                                                       إجراء مقابالت مع فئات أص    حاب املص    لحة املطلوبني، مل يكن من املمكن متثيل مجيع فئات أص    حاب املص    لحة يف 
                                      املقابالت يف مجيع البلدان اليت جرت زيارهتا.

 
    جلنة                                                نة من الكم الكبري من أصوات أصحاب املصلحة يف إطار                                        وواجه فريق التقييم حتديات يف حتديد أمناط معي  -  15

                                                َّ                         األمن الغذائي العاملي. وقد سعت منهجية التحليل املتَّبعة إىل التصدي هلذا التحدي.
 

    ش    أن                                    املفتوحة العض    وية واملفاوض    ات املعقودة ب              جمموعات العمل                                       ومل يتمكن فريق التقييم من حض    ور اجتماعات    -  16
                                                                                   لنظر إىل أنه مل يكن من املقرر عقد هذه االجتماعات أثناء الدورة العامة للجنة عندما اضطلع                    توصيات السياسات، با

                                                                                                     الفريق مبهمته الرئيس             ية املتعلقة جبمع البيانات يف روما. ولذلك اض             طر الفريق إىل االعتماد على الوثائق واملقابالت 
                                 ً   لفهم عملييت اللجنة هاتني اهلامتني جداً. 

 
             هيكل التقرير  4 - 1
 

                          حملة عامة عن اللجنة والس  ياق    2                                                                يتألف التقرير من أربعة فص  ول تش  مل هذا الفص  ل االس  تهالد. ويقدم الفص  ل    -  17
                               االستنتاجات والتوصيات الرئيسية.   1                                      نتائج دراسة التقييم، بينما يعرض الفصل    0                           الذي تعمل فيه. ويعرض الفصل 

 
              خلفية والسياق  ال  - 2
 

                                                                       قرير خلفية موض     وع إص     الح اللجنة والس     ياق العاملي الذي تعمل فيه اللجنة اليت مت                      يعرض هذا الفص     ل من الت  -  18
                    ً                                                ُ                          إص   الحها. وهو يقدم أيض   ًا حملة عامة موجزة عن اهليكل احلاد للجنة واآلليات اليت اُخذ هبا كجزء من اإلص   الح بغية 

                                     دعم أداء اللجنة ملهامها على حنو فعال. 
 
     2009                   وضع اللجنة قبل عام   1 - 2
 

ُ                     أ نشئت اللجنة كهيئة من اهليئات الفرعية التابعة جمللس منظمة األعذية والزراعة، وح دد موقعها بشكل ثابت  -12                                                                         ُ 
              ُ                                                                                  داخل املنظمة. وك لفت اللجنة برصد ونشر املعلومات املتعلقة حبالة كل من الطلب والعرض واملخزونات من املواد 

تعراض اخلطوات احلالية واملستقبلية؛ وباس اتة مستويات املخزونالغذائية األساسية؛ وبإجراء تقييمات دورية ملدى كفاي
اليت اختذهتا احلكومات لتنفيذ التعهد الدود بشأن األمن الغذائي العاملي؛ وبالتوصية باختاذ إجراءات على صعيد 

من الغذائي السياسات يف األجلني القصري والطويل بغية معاجلة الصعوبات اليت حتدث يف توريد احلبوب الالزمة لأل
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، كان املدير العام ملنظمة األعذية والزراعة يدعو إىل عقد دورات اللجنة بالتشاور     ً                وطبقا  لالئحة الداخلية 6العاملي.
 رئيسها. مع
 

ُ                             (، ُعدلت اختصاصات اللجنة والئحتها     1226                                                         وعقب انعقاد مؤمتر القمة العاملي لألعذية )نوفمرب/تشرين الثاين  -  20    
                                                                  على التواد لكي تعكس الدور الكبري الذي أنيط باللجنة يف رص              د تنفيذ خطة       1228 و      1227                الداخلية يف عامي 

         منظومة                    ً                     بإجراء التعديالت أيض   ًا التغيريات اليت حدثت يف   ت                                                  العمل املنبثقة عن مؤمتر القمة العاملي لألعذية. وقد عجل
    ش      اء                                    ة يف ظل إلغاء جملس األعذية العاملي، وإن                                                           األمم املتحدة، مبا يف ذلك املس      ؤوليات اجلديدة ملنظمة األعذية والزراع

                                                                               اجمللس التنفيذي لربنامج األعذية العاملي ليحل حمل جلنة سياسات املعونة الغذائية وبراجمها.
 

    ،   حة         َّ يتها املنقَّ          من حيث وال   ،      اللجنة         ّ إذ تتوىّل                      من واليتها التأس     يس      ية.                                       ً وكانت الوالية املنقحة للجنة أوس     ع نطاقاً   -  21
                                                                ً          ً        ة يف تعزيز هدف األمن الغذائي العاملي بقص      د ض      مان حص      ول مجيع النا/ مادياً واقتص      ادياً، يف مجيع           "... املس      امه

                                                                                                      األوقات، على أعذية كافية ومأمونة ومغذية مبا يلي احتياجاهتم من األعذية ويناس   ب خياراهتم الغذائية من أجل حياة 
                                           دة الس   تعراض ومتابعة الس   ياس   ات املتعلقة باألمن                               العمل كمنتدى يف منظومة األمم املتح   ( و )         ... ...           نش   يطة وص   حية

            ألمن الغذائي  ا                                                                                            الغذائي العاملي، مبا يف ذلك إنتاج األعذية، واالستخدام املستدام لقاعدة املوارد الطبيعية من أجل حتقيق 
             ألمن الغذائي،  ا                              ً          ً                                                   والتغذية وإمكانية الوصول مادياً واقتصادياً إىل األعذية وعريها من جوانب القضاء على الفقر املتصلة ب

  .7                                                                      و ثار جتارة األعذية على األمن الغذائي العاملي، واملسائل األخرى ذات الصلة ...
 

                                                                      لة للمنظمة، والتعديل الالحق لالئحة الداخلية للجنة، على توس   يع نطاق جمموعة            َّ العامة املعدَّ         الالئحة        وقد نص   ت   -  22
                                                    ن دعوة املنظمات الدولية ذات الص        لة إىل املش        اركة يف أعمال                                                اجلهات الفاعلة املش        اركة يف أعمال اللجنة. إذ ميكن اآل

          ً                                                                                        اللجنة وفقًا لوالية كل منها، وميكن دعوة املنظمات عري احلكومية واجملتمع املدين بص              فة مراقب. وتنص قواعد اللجنة 
     ة أو  ي                                                                                          على إنش    اء هيئات فرعية أو خمص    ص    ة للتعجيل بأعمال اللجنة، كما تنص على حتديد اختص    اص    ات كل هيئة فرع

                                                                                                     خمص  ص  ة وحتديد تكوينها وكذلك، بقدر اإلمكان، مدة واليتها. وجرى تعديل الالئحة الداخلية للجنة لكي تقد م اللجنة 
   8 .                                                                                             تقارير منتظمة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة عن طريق جملس منظمة األعذية والزراعة

 
                       الزخم الدافع إلى اإلصالح  2 - 2
 

                         مواطن ض      عف ش      ديدة يف النظام      وجود    عن       2008 -    2007                                        كش      فت أزمات أس      عار األعذية والوقود يف الفرتة   -  20
   ة      الوطني       تويات   املس                                                                                    الغذائي العاملي وأبرزت احلاجة إىل األخذ باس    تجابات س    ياس    اتية مناس    بة ذات توقيت جيد على 

   لى          ً                        ألزمات أيض ًا إىل ض رورة حتس ني التنس يق ع                                          لض مان األمن الغذائي. وعالوة على ذلك، أش ارت ا   ة       والعاملي   ة        واإلقليمي
     وافق   و                                                قد بدأت عملية إص         الح اللجنة يف هذا الس         ياق بالذات.                                          الص         عيد العاملي بش         أن قض         ايا األمن الغذائي. و 

                                                           
                 من دستور املنظمة.   7         من املادة    4                                                  الصادر عن جملس منظمة األعذية والزراعة وتعديل الفقرة     27 /  70       القرار     6
                            من املنطوق. مت        اح على الرابط:    4 و   7      قرت        ان      ، الف  72 / 8                                                            مؤمتر منظم        ة األع        ذي        ة والزراع        ة، ال        دورة الت        اس                ع        ة والعش                رون، القرار     7

http://www.fao.org/docrep/W                           7475    e/W   7475    e 0 a.htm     .  
                            ن للجنة األمن الغذائي العاملي                                 (، وتقرير الدروة الرابعة والعش               ري    0772 )    72 / 8                                                            مؤمتر منظمة األعذية والزراعة، الدورة التاس               عة والعش               رون، القرار     8

  .                                                        http://www.fao.org/unfao/bodies/council/cl115/w8959e.htm                    (. متاح على الرابط:     0778              )يونيو/حزيران 

http://www.fao.org/docrep/W7475e/W7475e0a.htm
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                    ، على البدء يف عملية     2008                    يف أكتوبر/تش     رين األول             اليت انعقدت       للجنة                        العامة الرابعة والثالثني   ة    دور   ال          األعض     اء، يف 
                                                                                          أجل القيام بدور فعال يف األمن الغذائي والتغذية على الص  عيد العاملي. وقد حددت وثيقة اإلص  الح لعام         إص  الح من 

                 لى الص   عيد العاملي     ً                         هتديدًا لألمن الغذائي والتغذية ع      ش   ك ل                                                  يف فقرهتا االفتتاحية األزمة الغذائية واملالية على أهنا ت      2002
                                       واألهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة باحلد من       1226              ي لألعذية لعام      ً     ً                             وهتديدًا أيض              ًا لتحقيق هدف مؤمتر القمة العامل

                                   ً                                                          اجلوع وس   وء التغذية. وكان من املهم أيض   ًا أهنا حددت أن منتجي األعذية من أص   حاب احليازات الص   غرية، و اص    ة 
              ن نقص التغذية  م                                                              ً                       النساء واألشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية، هم األكثر تضرراً بني األشخاص الذين يعانون

 9          َّ                   والذين يقدَّر عددهم مبليار نسمة.
 

       ة لعام                                    ص عليه إعالن مؤمتر القمة العاملي لألعذي      الذي ن  ‘             احلق يف الغذاء ’       باه إىل                           وزادت األزمات من توجيه االنت  -  21
، بوص   فه حقًا من حقوق اإلنس   ان، ُمعرتَ             ً         ً بوص   فه التزامًا قانونياً       1226    ً  رمسيًا    به    ف                           ب          ً                  ُ   َ . واحلق يف احلص   ول على عذاء كافب

   من    11        يف املادة      كذلك                                     (، كجزء من احلق يف مس         توى معيش         ي الئق، و     1218                            يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس         ان )
                                                                                                    العهد الدود اخلاص باحلقوق االقتص    ادية واالجتماعية والثقافية، وهو أمر ملزم للدول األعض    اء يف األمم املتحدة اليت 

 -    2007                                                       من البلدان، يف أعقاب أزمات أسعار األعذية والوقود يف الفرتة                ُ          ى العهد. وقد نُفذت يف كثري                                  صدقت عل
    .    2001                                                                                    ، اخلطوط التوجيهية املتعلقة باحلق يف الغذاء اليت اعتمدها جملس منظمة األعذية والزراعة يف عام     2008

 
                  اللجنة بعد إصالحها  3 - 2
 

       األدوار  و        الرؤية 
 

                 ئي العاملي هي جلنة                "جلنة األمن الغذا                                   الرؤية اليت ص    يغت يف ثنايا هذا اإلص    الح:                      ً     ً    يربز احلق يف الغذاء بروزًا قويًا يف   -  25
ل هذه اللجنة بعد إص   الحها، بوص   فها عنص   را حمورياً من الش    راكة                                                                                      ً            حكومية دولية يف املنظمة وس   تبقى كذلك. وس   تش    ك 

             ئفة واسعة من                      الدود الشمود األول لطا                                                                          العاملية الناش ئة بشأن الزراعة واألمن الغذائي والتغذية، املنتدى الدود واحلكومي 
                             ً                   ً                                                 أص     حاب الش     أن امللتزمني للعمل معاً بص     ورة متناس     قة دعماً للعمليات اليت تقودها البلدان ص     وب القض     اء على اجلوع 
                                                                                                  وض       مان األمن الغذائي والتغذية لإلنس        انية مجعاء. وس       تس        عى اللجنة جاهدة إىل قيام عامل متحرر من اجلوع تقوم فيه 

    10                                                                              ُ      يذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلعمال املطرد للحق يف عذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الُقطري."            البلدان بتنف

                                                           
   (.    :Rev.      2 / 2009    CFS 2           من الوثيقة    7                                                       إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي، النسخة النهائية ) الصفحة       9

  .     7117                                                                            ح جلن    ة األمن الغ    ذائي الع    املي، ال    دورة اخل    امس                   ة والثالثون ، روم    ا، أكتوبر/تش               رين األول                             جلن    ة األمن الغ    ذائي الع    املي، إص               ال    10
   (. 7    ، ص  CFS:    2009    / 2   Rev.    2         )الوثيقة
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  ة                            شتتتتمول الجميعق وإقامة صتتتتالت قوي                                                      وافقت اللجنة على ثالثة خطوط توجيهية رئيس     ية لإلص     الح، وهي:   و   -  26
           ذ بغية متكني         يف التنفي          والمرونة     اقع؛                                                        لض    مان أن تس    تند عملية اإلص    الح إىل حقيقة ما حيدث على أرض الو           بالميدان

                                                                                ً                   اللجنة من االس       تجابة للتغريات يف البيئة اخلارجية واحتياجات أعض       ائها. واتفقت اللجنة أيض       ًا على أن جيري تنفيذ 
ُ  َّ                     اإلص            الحات على مرحلتني، مع قيام اللجنة تدرجييًا بأدوار إض            افية يف املرحلة الثانية، ومل حُتدَّد مواعيد لبدء املرحلة                                       ً                                        

                                                                                               ومن الناحية العملية، ما فتئت اللجنة تعمل بش   أن األدوار املعنية يف كال املرحلتني، ولذلك س   عى التقييم إىل   11      ثانية.  ال
                        تغطية مجيع األدوار الستة.

 
                                 األدوار اإلضافية: المرحلة الثانية                       األدوار: المرحلة األولى

  ى             . إتاحة منتد                         التنس               يق على الص               عيد العاملي
      وين يف                      بغية تعزيز العمل التعا                  للمناقش      ة والتنس      يق 

                                  م        ا بني احلكوم        ات، واملنظم        ات اإلقليمي        ة، 
                                       واملنظم   ات والوك   االت ال   دولي   ة، واملنظم   ات عري 

                            ومنظم  ات اجملتمع امل  دين، ومنظم  ات          احلكومي  ة، 
             القط    اع اخل    اص،                       منتجي األع    ذي    ة، ومنظم    ات 

                                    واملنظم      ات اخلريي      ة، واجله      ات األخرى املعني      ة 
            ة تتواءم مع                         ص                احب ة املص               لح ة، وذل ك بطريق 

                                      السياق احملدد واالحتياجات احملددة لكل بلد.

     ش        جيع                العمل كمنتدى لت                                      التنس        يق على الص        عيدين الوطين واإلقليمي.
                                                             املزيد من التنس         يق واملواءمة بني اإلجراءات يف امليدان، وتش         جيع زيادة 
                                                          الكف  اءة يف اس               تخ  دام املوارد، وحت  دي  د الفجوات يف جم  ال املوارد. ومع 

                                جلنة األمن الغذائي العاملي، حس بما       س تقوم         اإلص الح،            حدوث تقدم يف
                                          على العمل التنس           يقي الذي تقوم به فرقة عمل        بالبناء           ً   يكون مناس           باً، 

                            األمم املتحدة الرفيعة املستوى.

   رب                    . تش   جيع زيادة التقا                   التقارب بني الس   ياس   ات
                                      والتنس     يق بني الس     ياس     ات، بوس     ائل منها وض     ع 

    عي   ة       ي   ة طو                             اس               رتاتيجي   ات دولي   ة وخطوط توجيه
                                         بش  أن األمن الغذائي والتغذية على أس  ا/ أفض  ل 

                          والدرو/ املس              تفادة من اخلربات           املمارس              ات، 
                                 واملدخالت الواردة من املس            تويني الوطين        احمللية، 

                                          واإلقليمي، واملش               ورة املقدمة من اخلرباء، واآلراء 
                              الواردة من خمتلف أصحاب املصلحة.

   لت  ظ                  لى مجيع املس   تويات.                                    تعزيز املس   اءلة وتقاس   م أفض   ل املمارس   ات ع
                                                                إحدى املهام الرئيس  ية للجنة األمن الغذائي العاملي تتمثل يف رص  د تنفيذ 

    ً    ً   رص               داً نش               طاً.       1226                                      خطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألعذية لعام 
    اول                    ، حس       ب احلالة، على تن       واملناطق                               وينبغي أن تس       اعد اللجنة البلدان 

       كن احلد              حتقيقها وكيف مي                                      املس      ائل املتعلقة مبا إذا كانت األهداف جيري 
                                                          من انعدام األمن الغذائي ومن سوء التغذية بسرعة وفعالية أكرب.

    يس  ري  ت                                        تقدمي الدعم واملش  ورة إىل البلدان واملناطق.
                                             القيام، بناء على طلب من البلدان و/أو املناطق، 
                                       بتق   دمي ال   دعم و/أو املش               ورة يف إع   داد وتنفي   ذ 

َ       ورص   د وتقييم خطط عملها املس   يَطر عليه      ً وطنياً    ا                          
           ً                                   أو إقليميًا واملتعلقة بالقض     اء على اجلوع وبتحقيق

  ط      لخطو  ل                                األمن الغذائي وبالتطبيق العملي                               "
                                           التوجيهية الطوعية اخلاص         ة باحلق يف الغذاء" اليت 
                                            تستند إىل مبادئ املشاركة والشفافية واملساءلة. 

   س     ني         من أجل حت                                              وض     ع إطار اس     رتاتيجي عاملي لألمن الغذائي والتغذية
                                                      س      يق وتوجيه العمل املتزامن من جانب طائفة واس      عة من أص      حاب     التن

                                          ً                املص   لحة. وس   يكون اإلطار االس   رتاتيجي العاملي مرناً لكي ميكن تعديله 
   ً                                                        تبعًا لتغري األولويات. وس               يعتمد هذا اإلطار على األطر القائمة مث ل 
                                                                  إطار العمل الشامل لألمم املتحدة، والربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف 

    ب افب  ك                                                           ب ريقي  ا، واخلطوط التوجيهي  ة الطوعي  ة ل  دعم إعم  ال احلق يف ع  ذاءب   أف
                           يف سياق األمن الغذائي الوطين.

 
                                                           

     ثيقة                . الوثيقة )الو     7117                                                                                                       جلنة األمن الغذائي العاملي، إص           الح جلنة األمن الغذائي العاملي، الدورة اخلامس           ة والثالثون، روما، أكتوبر/تش           رين األول       11
CFS:    2009    / 2   Rev.    2  3 - 7    ، ص .)   
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                         اللجنة وهياكلها وآلياتها       تشكيل
 
                                                                                                   تتألف اللجنة من أعض        اء منظمة األعذية والزراعة وبرنامج األعذية العاملي والص        ندوق الدود للتنمية الزراعية،   -  27

      وميار/   12                                                                  ول األعض            اء يف األمم املتحدة وإن كانت عري أعض            اء يف منظمة األعذية والزراعة.                   وهي مفتوحة أمام الد
                                                                          األعضاء احلق احلصري يف التصويت واختاذ القرارات بشأن املسائل املعروضة على اللجنة.

 
          اقبني. ومن     املر                           فتح اللجنة أمام املش  اركني و        من خالل                                                وقد أتاح اإلص  الح زيادة تنوع األص  وات يف اللجنة وذلك   -  28

     ً       ً                                                            إس     هامًا منتظمًا يف أعمال اللجنة، مبا يف ذلك إعداد الوثائق وجداول األعمال، وهلم            المشتتتتاركون   هم  ا            املتوقع أن يس     
                                                                     ً                     احلق يف التدخل يف اجللس      ات العامة ويف املناقش      ات األخرى للجنة. وجيوز لألعض      اء أيض      ًا تقدمي وثائق ومقرتحات 

                                                             هم ممثلو وك  االت وهيئ  ات األمم املتح  دة اليت هل  ا والي  ة حم  ددة يف جم  ال األمن                                رمسي  ة إىل اللجن  ة. وفئ  ات املش               اركني
                                                                                                    الغذائي والتغذية؛ وجهات اجملتمع املدين واملنظمات عري احلكومية ذات الص    لة بقض    ايا األمن الغذائي والتغذية؛ ونظم 

   ة.                                                                     البحوث الزراعية الدولية؛ وممثلو رابطات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية اخلاص
 

   ول                                        إىل دوراهتا، كما جيوز للمنظمات أن تطلب احلص          كمراقبين                                        وجيوز للجنة أو املكتب دعوة املنظمات املهتمة   -  22
                                                                                                  على مركز املراقب إذا رعبت يف املش       اركة يف أعمال اللجنة. وعلى عكس املش       اركني، ينبغي أن يدعو الرئيس املراقبني 

                                                        اقبني الرابطات اإلقليمية واملؤس            س            ات اإلمنائية احلكومية الدولية                                        لكي يتدخلوا يف املناقش            ات. وتش            مل فئات املر 
                                                                                            اإلقليمية؛ واجملتمع املدين، واملنظمات عري احلكومية اليت ليس   ت من املش   اركني؛ ومنظمات أخرى تش   مل، على س   بيل 

                      املثال، السلطات احمللية.
 

      عاملية      لية آ                         احلكومية وش        بكاهتا إىل إنش        اء                                                      وقد أتاح اإلص        الح للجنة أن تدعو اجملتمع املدين واملنظمات عري  -  00
ر اس   تش   ارة ومش   اركة اجملتمع املدين واملنظمات عري احلكومية يف أعمال اللجنة. وش   جع اإلص   الح أيض   ًا رابطات  ّ                                                                                ً         تيس   ّ   
ً                                                        القطاع اخلاص واملنظمات اخلريية اخلاص  ة، فض  اًل عن أص  حاب املص  لحة اآلخرين يف جلنة األمن الغذائي العاملي، على                                      

 13                                               ليات تنسيق دائمة من أجل املشاركة يف أعمال اللجنة.       إنشاء  
 

                                                                                              وأدى اإلص   الح إىل تعديل اهلياكل القائمة ومنها، على س   بيل املثال، األمانة العامة، كما أنه اس   تحدث هياكل   -  01
ح اجلدول                  واجملموعة االس  تش  ارية                                   جديدة وهي فريق اخلرباء الرفيع املس  توى  ّ         . ويوض  ّ           على النحو                        اهلياكل الرئيس  ية للجنة   0     

                                                                                               املبني يف وثيقة اإلص    الح. وباإلض    افة إىل هذه اهلياكل، أتاح اإلص    الح أن تقوم اجلهات الفاعلة عري احلكومية بتنظيم 
        لعملها.                    أداء اهلياكل واآلليات        مناقشة                من هذا التقرير   0        يف الفصل       وترد                                        أنفسها يف  ليات لتيسري مشاركتها يف اللجنة. 

 
  

                                                           
                                                                             االحتاد األورويب عضو كامل العضوية يف منظمة األعذية والزراعة، وبالتاد عضو يف اللجنة.    12
13    2009    Fifth Session, Rome, October                              - CFS, Reform of the Committee on World Food Security, Thirty                                                            جلنة األمن الغذائي( .                    

   (. 7       ، صفحة  CFS:    2009    / 2   Rev.    2          ، الوثيقة     7117                                                                     األمن الغذائي العاملي، الدورة اخلامسة والثالثون، روما، أكتوبر/تشرين األول                   العاملي، إصالح جلنة
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           هذه اهلياكل                                     ياكل جلنة األمن الغذائي العاملي وأدوار            : عرض موجز هل 0      اجلدول 
 شكيلالدور والت الهيكل
 الدورة
 العامة

هي اهليئة املركزية لصنع القرار وللمناقشة والتنسيق واستقاء الدرو/ ولتالقي مجيع أصحاب املصلحة على الدور: 
 الصعيد العاملي.

 أعضاء اللجنة واملشاركون واملراقبون.: شكيلالت
ّ       ما بني الدورات العامة ويؤد ي املهام اليت تفو ضها له  ّ                     ً            ميث ل العضوية األوسع نطاقا  يف اللجنة يفالدور:  مكتبال  الدورة                         ّ               

 العامة للجنة.
     ً                                عضوا  من املناطق اجلغرافية السبع للجنة. 12والرئيس : شكيلالت

المجموعة 
 االستشارية

       العامة     رة     الدو                              املكتب بش      أن املهام اليت تكلف هبا            ومش      ورة إىل         إس      هامات    قدم  ت          املكتب لكي     ها    أنش      أ       الدور: 
             للجنة املكتب.

األعذية  امجوبرن، والصندوق الدود للتنمية الزراعية، منظمة األعذية والزراعةممثلون من  الحالي: شكيلالت
 اجملموعةو العاملي، و لية اجملتمع املدين، و لية القطاع اخلاص، ومؤسسة بيل وميليندا عيتس، والبنك الدود، 

ظمة منظمة الصحة العاملية ومن –العضوية املخصصة  يللبحوث الزراعية الدولية، واألعضاء ذو  ةاالستشاري
 املزارعني العاملية.

فريق 
الخبراء 
الرفيع 

 المستوى

 ةتقدمي اخلربة الفنية املنظمة املتصلة باألمن الغذائي والتغذية لالستفادة هبا يف جلسات الدورات العامالدور: 
 .للجنة

    ً      ً         ً                                خبريا  معرتفا  به دوليا  يف جمموعة متنوعة من اجملاالت املتصلة  15-10جلنة توجيهية تتألف من  :شكيلالت
 .األمن الغذائي والتغذيةيف خرباء  تضمباألمن الغذائي والتغذية؛ وأفرقة مشاريع خمصصة 

أمانة 
 اللجنة

امة املفتوحة واألفرقة الع واجملموعة االستشارية واملكتب تقدمي املساعدة يف أعمال كل من الدورات العامةالدور: 
 العضوية وأفرقة املهام التقنية وفريق اخلرباء الرفيع املستوى.

 وموظفون خارجيون. اليت توجد مقارها يف روماموظفون من الوكاالت  :شكيلالت
 
     2030                                       االنتقال إلى خطة التنمية المستدامة لعام   4 - 2
 

                                ً                                       جلنة األمن الغذائي العاملي، حدث أيض            ًا حتول يف احلديث العاملي بش            أن األمن الغذائي     الح  إص                فرتة     منذ   -  02
                                                 ً               . وعلى وجه التحديد، أص     بح س     وء التغذية أكثر تعقيدًا مع وجود أش     كال      اللجنة                       ً          والتغذية اس     تتبع  ثاراً على أنش     طة

                             لى نطاق واس              ع أن األمن الغذائي                                                                 متعددة له يف وقت واحد يف كل بلد من بلدان العامل. ومن املس              لم به اآلن ع
      أمران    ي                                                                                       ّ ميكن أن يتحقق فقط عن طريق توفري قدر أكرب من الس             عرات احلرارية، ولكن تنوع األعذية وحمتواها املغذّ   ال

             إنتاج األعذية         األعذية     نظم               ً                                                              بالغا األمهية أيضًا لتلبية االحتياجات الغذائية. ويف الوقت نفسه، أصبح من األصعب على 
ُ                                            لدعم توفري االحتياجات الغذائية الص       حية للجميع. واعرُتف بأن اإلنتاج احمللي للمحاص       يل الغنية باملغذيات         املطلوبة                                                 

                                                                                                        واملتوطنة يف املنطقة اجلغرافية احمللية هو وسيلة ميكن أن تكون مستدامة لتلبية االحتياجات التغذوية، وال سيما يف حالة 
                                       يف الوقت نفسه بسبل عيش صغار املزارعني.                                         السكان الضعفاء والسكان األصليني، مع النهوض 
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                                                                                           وينعكس االعرتاف باألش            كال املتعددة لس            وء التغذية والروابط مع الزراعة يف االنتقال من األهداف اإلمنائية   -  00
                                                                                                 لأللفية إىل خطة التنمية املس         تدامة. وخالل فرتة األهداف اإلمنائية لأللفية، كان الرتكيز ينص         ب يف املقام األول على 

                                                                          من األهداف اإلمنائية لأللفية، أي القض      اء على الفقر املدقع واجلوع، قد حدد املس      تهدف    1                   نقص التغذية. فاهلدف 
                    ً   . وقد ش   هد العامل تقدمًا      2015 و      1220                                                      خفض نس   بة األش   خاص الذين يعانون من اجلوع إىل النص   ف بني عامي     أنه  ب

       (. ومع  1       )اجلدول       2015              يف املائة يف عام    2 .  12  ىل  إ      1220              يف املائة يف عام    0 .  20        اجلوع من       معدل     ً       كبريًا يف خفض
                                                                             مليون شخص يف مجيع أحناء العامل يفتقرون إىل إمكانية احلصول، بشكل منتظم، على مقادير       720               ذلك، ما زال حنو 

                                                                                               كافية من الطاقة الكافية. وباإلض      افة إىل ذلك، تنتش      ر أش      كال أخرى من س      وء التغذية مبا يف ذلك نقص املغذيات 
    ً               ش       هراً يعانون من فقر     52 و     أش       هر    6                           مليون طفل ترتاوح أعمارهم بني      270                              وزيادة الوزن/الس       منة. ويقدر أن         الدقيقة 

   قص            وهي اجلوع ون   -                                                          ً مليون طفل يعانون من زيادة الوزن. وتعرف هذه احلاالت الثالث معاً     12                 الدم، يف حني أن حنو 
  ث                                          التغذية. وتوجد اختالفات إقليمية حادة من حي                   بالعبء الثالثي لس          وء    -                                    املغذيات الدقيقة وزيادة الوزن/الس          منة 

   يا    يان س                                                                                               اخنفاض اجلوع حيث تش       هد أفريقيا الواقعة جنوب الص       حراء الكربى هي وجنوب  س       يا ومنطقة الكاريي وأو 
 14     ً                                                                اخنفاضًا يف هذه احلاالت مبعدل أبطأ من املناطق األخرى يف  سيا وأمريكا الالتينية.

 
     2016        إلى عام       1990                                          مجال انعدام األمن الغذائي في الفترة من عام                        : االتجاهات القائمة في 4       الجدول 
 من الذين يعانوناألشخاص  المناطق

 نقص التغذية
1990-
1992 

2000-
2002 

2005-
2007 

2010-
2012 

2014-
2016 

 721.6 820.7 212.0 222.6 1001.6 العدد )باملاليني( العامل
 نسبة االنتشار 

 من السكان( ٪)
18.6 11.2 11.0 11.8 10.2 

املناطق 
 املتقدمة

 11.7 15.7 15.1 21.2 20.0 العدد )باملاليني(
 نسبة االنتشار 

 من السكان( ٪)
‹5 ‹5 ‹5 ‹5 ‹5 

املناطق 
 النامية

 772.2 805.0 226.2 208.1 220.7 العدد )باملاليني(
 نسبة االنتشار 

 من السكان( ٪) 
20.0 18.2 17.0 11.1 12.2 

  .    2015                                   حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل،  .     2015                                                                             مة األعذية والزراعة، والصندوق الدود للتنمية الزراعية، وبرنامج األعذية العاملي،          املصدر: منظ
 

                                                                بإص    الح اللجنة، مل تكن األهداف اإلمنائية لأللفية قد جتاوزت منتص    ف الطريق           الذي قض    ى            اختاذ القرار      عند  و   -  01
ُ     بقليل. وقد ُحدد يف   إال                                                                       من األهداف اإلمنائية لأللفية، أي القضاء على الفقر املدقع واجلوع، رقم مستهدف    1     اهلدف              

                     . وعلى الرعم من حدوث     2015 و      1220                                                         هو خفض نس  بة األش  خاص الذين يعانون من اجلوع إىل النص  ف بني عامي 
   0 .  20    س       بة            لأللفية من ن                                                                       اخنفاض يف نس       بة األش       خاص الذين يعانون من نقص التغذية خالل فرتة األهداف اإلمنائية 

                                             ، فإنه مازال يوجد ش      وط ينبغي قطعه من أجل حتقيق     2015              يف املائة يف عام    2 .  12        إىل نس      بة       1220            املائة يف عام   يف
                                                                                           هدف القض    اء على الفقر املدقع واجلوع. وكانت توجد اختالفات إقليمية حادة من حيث اخنفاض نس    بة األش    خاص 

                                                              ض      ت هذه النس      بة يف أفريقيا الواقعة جنوب الص      حراء الكربى وجنوب  س      يا                                    الذين يعانون من س      وء التغذية، إذ اخنف
                                                           

                   . متاح على الرابط:    7107                                                     تقرير األمم املتحدة املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية لعام     14
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                     ويف ظل عدم االنتهاء من   15 .                                                    مبعدل أبطأ منه يف املناطق األخرى يف  س    يا وأمريكا الالتينية        س    يانيا                   ومنطقة الكاريي وأو 
            هشة، ال يزال          أوضاع                                                                           حتقيق هذه اخلطة، واألعداد عري املسبوقة من األشخاص املشردين بفعل الصراعات، والعيش يف

  .    2015                                         ً     ً                                    القضاء على الفقر وما يرتبط به من جوع أمراً حموريًا بالنسبة إىل خطة التنمية ملا بعد عام 
 

  .     2000                                                             ، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة خطة التنمية املس            تدامة لعام     2015      أيلول  /     س            بتمرب    25   ويف   -  05
ً  مقص     ًدا     162   ً                    هدفًا للتنمية املس     تدامة و    17         وهي تش     مل                                                    س     توج ه أعمال احلكومات والوكاالت الدولية واجملتمع املدين      

                                                           القادمة. وعلى عكس األهداف اإلمنائية لأللفية، فإن أهداف التنمية     15                                   واملؤسسات األخرى على مدى السنوات ال      
             تتخذ البلدان         وقع أن                                                                ، وهذا يعين أهنا تنطبق على مجيع الدول األعض       اء يف األمم املتحدة. ومن املت      عالمية         املس       تدامة 

                                                                                                    املتقدمة والبلدان النامية على الس              واء إجراءات لتحقيق أهداف التنمية املس              تدامة داخل دوهلا. وأهداف التنمية 
                         ً                             َّ                                               املستدامة ليست ملزمة قانونًا للدول األعضاء، ولكن من املتوقَّع أن تتوىل هذه الدول زمام عملية حتقيق هذه األهداف 

ُ            وأن تض  ع اأُلطر الوطنية                                                                                 لتحقيق األهداف. وتقع على عاتق الدول األعض  اء املس  ؤولية الرئيس  ية عن متابعة واس  تعراض          
                                                                                            التقدم احملرز يف اجتاه حتقيق الغايات احملددة يف األهداف. وس          يجري رص          د التقدم احملرز على الص          عيدين اإلقليمي 

           ري متابعته                            احملرز على الص عيد العاملي فس تج           ً                                                     والعاملي أيض اً، مع االس تناد إىل معلومات من املس توى الوطين. أما التقدم 
                                                                                    واستعراضه يف االجتماعات السنوية للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة.

 
                                                 "القض       اء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتس       ني التغذية   ُ                                 ُعرف أحد األهداف احملددة بأنه يهدف إىل    وقد   -  06

   ة                                         . وهذا اهلدف شامل ويدور يف تفاصيله حول مثاني (                         من أهداف التنمية املستدامة   2     اهلدف  )     امة"                     وتعزيز الزراعة املستد
               النتائج مفاهيم          املتعلقة ب        املقاص    د                          بش    أن وس    ائل التنفيذ. وتش    مل    ة                              منها بش    أن النتائج اإلمنائية وثالث   ة    : مخس         مقاص    د

    رية،                                  والدخل الزراعي ألص       حاب احليازات الص        غ                                                             تناول مس       ائل ترتاوح بني اجلوع، وس       وء التغذية، واإلنتاجية الزراعية
            بري منها مجيع             تغطي يف جزء ك   هي                                                                                واس     تدامة املمارس     ات الزراعية، وداية املوارد الوراثية للمحاص     يل والثروة احليوانية، و 

                                                                                                  األبعاد األربعة ملوض             وع األمن الغذائي والتغذية )توافر األعذية، وإمكانية احلص             ول عليها، واس             تخدامها، وحتقيق
                 االستقرار بشأهنا(.

 
                                                                  ً                      وأهداف التنمية املس         تدامة مرتابطة، ولذلك فإن األهداف األخرى ذات ص         لة أيض         ًا بتحقيق األمن الغذائي   -  07

                              : إعادة تنش  يط الش  راكة العاملية   17                                                   من أهداف التنمية املس  تدامة: املس  اواة بني اجلنس  ني، واهلدف    5                والتغذية، فاهلدف 
                                                              بعمل اللجنة. ويتطلب تنفيذ أهداف التنمية املستدامة إقامة شراكات        متصالن         مها هدفان                          من أجل التنمية املستدامة، 

    ائل                                                            ، بالنظر إىل أنه يلزم توافر مس        تويات عري مس        بوقة من التمويل ووس         ة       والعاملي   ة        واإلقليمي   ة      الوطني          املس        تويات    على 
                                               التنفيذ األخرى، احمللية والدولية، واخلاصة والعامة.

 
د بإطار خطة التنمية املس      تدامة لعام             ومن املتوقع  -  08                  من أهداف التنمية    2               ، وال س      يما اهلدف     2000   ُ    َ                                  أن ُيس      رتش      َ

           لوثيق  ة اليت          ن للجن  ة ا  و                                                                               املس              ت  دام  ة، يف توجي  ه أولوي  ات اللجن  ة يف املس              تقب  ل. وأي  دت ال  دورة الع  ام  ة الث  الث  ة واألربع
     طة       ً قدماً                            بش    أن مش    اركة اللجنة يف املض    ي  ‘    امة                                                      الفريق العامل املفتوح العض    وية املعين بأهداف التنمية املس    تد ’      أعدها 

                                                           
                    . متاح على الرابط:     7107                                                      تقرير األمم املتحدة املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، لعام     15
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                                                                              . وتتوخى هذه الوثيقة أن تس   هم اللجنة يف املتابعة واالس   تعراض الس   نويني اللذين يتوالمها     2000                      التنمية املس   تدامة لعام 
                                                                                                  املنتدى الس     ياس     ي الرفيع املس     توى، وذلك عن طريق تقدمي اس     تعراض ش     امل حلالة األمن الغذائي والتغذية، والدرو/
                                                                                                     املس  تفادة ذات الص  لة باملوض  وع اخلاص الذي قد خيتاره املنتدى الس  ياس  ي الرفيع املس  توى لس  نة معينة. ومن املتوقع أن 

           ومن املتوقع   16                                اليت تكون ذات ص    لة باملوض    وع املطروح.    ية                       دوات والتوص    يات الس    ياس    ات  األ                      تس    لط اللجنة الض    وء على 
                                                 ت تدعم جهود البلدان الرامية إىل إحراز تقدم يف حتقيق    ً                                           أيض      ًا أن تواص      ل اللجنة إعداد توص      يات بش      أن الس      ياس      ا

                        أهداف التنمية املستدامة.
 

                  االهتمام على معاجلة       2011                    يف نوفمرب/تش              رين الثاين             الذي انعقد                                    ركز املؤمتر الدود الثاين املعين بالتغذية    قد   و   -  02
  د                                        األعذية والزراعة ومنظمة الص     حة العاملية، ق                                                               مس     ألة س     وء التغذية املتعددة األبعاد. وهذا املؤمتر، الذي عقدته منظمة 

                                                                                "... ينبغي ملنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك جلنة األمن الغذائي العاملي واملؤس  س  ات املالية    ه                    أعلن، يف مجلة أمور، أن
          ب، وتعزيز  س                                         ً                                                                الدولية واإلقليمية، أن تعمل معًا بفعالية أكرب من أجل دعم اجلهود الوطنية واإلقليمية، على النحو املنا

   ُ                  واعُتمد إطار عمل طوعي   17                                                                                التعاون الدود واملس اعدة اإلمنائية بغية التعجيل بالتقدم يف التص دي لس وء التغذية ... ".
                                                                                                  لدعم تنفيذ االلتزامات القائمة واجلديدة عن طريق توفري خيارات واس   رتاتيجيات س   ياس   اتية للحكومات الس   تخدامها، 

 18   عين.                ً                حسبما تراه مناسبًا لسياق البلد امل
 
                            المؤسسات العالمية واإلقليمية  5 - 2
 

       العالم          األقاليم و                                                              فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية باألمن الغذائي والتغذوي في 
 

      يت ظهر                              املؤس       س       ات العاملية واإلقليمية، ال    فيه     عمل       الذي ت     س       ياق   ال                                ً    تعمل جلنة األمن الغذائي العاملي أيض       ًا يف   -  10
                                                          . وأنش      أ األمني العام لألمم املتحدة فرقة العمل الرفيعة املس       توى،     2008 -    2007        د أزمات                       بعض      ها إىل حيز الوجود بع

                                                 هبدف حتقيق مزيد من التآزر يف اجلهود اليت تبذهلا منظومة       2008                                         اليت يرأس              ها األمني العام لألمم املتحدة، يف عام 
    ً                        كيانًا من كيانات األمم املتحدة       20      رؤس     اء                                                                  األمم املتحدة يف جمال تعزيز األمن الغذائي والتغذوي جلميع النا/. ويقوم

                                                                                               )اإلدارات والربامج والص              ناديق والوكاالت واملنظمات والبنك الدود وص              ندوق النقد الدود( ونائب األمني العام 
                       باالجتماع مرتني يف الس          نة.   19                                                                      وكذلك، حىت وقت قريب، املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألمن الغذائي والتغذية،

د يف أعمال فرقة العمل الرفيعة املس      توى برؤية األمني العام لألمم املتحدة بش      أن إجياد عامل خالب من اجلوع     ُ ويس      رتُ   َ                                                                                  ب         ش      َ
               ً  امت الفرقة مؤخرًا      (، وق                      اليت توجد مقارها يف روما                     ً               ّ                     )يوجد مقر الفرقة حاليًا يف روما، ويتوىّل تنس          يق ش          ؤوهنا الوكاالت 

    ُ                             . ويُنص يف االختص    اص    ات املنقحة على أن     2000              املس    تدامة لعام                    ش    ى مع خطة التنمية ا                       بتنقيح اختص    اص    اهتا مبا يتم
                                                                                                 فرقة العمل الرفيعة املس     توى توف ر التنس     يق واالتس     اق من املس     توى الرفيع على ص     عيد الس     ياس     ات يف منظومة األمم 

                                                           
       لس      ياس      ي                                        من الغذائي العاملي يف منتدى األمم املتحدة ا                                                                                 جلنة األمن الغذائي العاملي، الدورة الثالثة واألربعون، مذكرة توجيهية بش      أن مس      امهة جلنة األ    16

  .     http://www.fao.org/                   3 /a  - mr  318   e.pdf                    . متاح على الرابط:    7102                   الرفيع املستوى لعام 
  .                   /a.pdf     542   ml  - /a  3 http://www.fao.org                         لتغذية. متاح على الرابط:                                                                   املؤمتر الدود الثاين املعين بالتغذية: وثيقة نتائج املؤمتر: إعالن روما عن ا    17
                   /a  3 http://www.fao.org/ -                   . متاح على الرابط:     7106                                                                                  املؤمتر الدود الثاين املعين بالتغذية: وثيقة نتائج املؤمتر: إطار العمل، نوفمرب/تش               رين الثاين     18

mm  215   a.pdf     .  
                                                                   ً                                   مل يعد منصب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألمن الغذائي والتنمية قائماً منذ انتهاء والية األمني العام السابق.    19
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         ة. ولذلك    غذي                  باألمن الغذائي والت          ما يتعلق   يف                                                            املتحدة بش     أن القض     ايا ذات الص     لة بتحقيق أهداف التنمية املس     تدامة 
  .      تشارية          اجملموعة االس                                                                            فإن فرقة العمل الرفيعة املستوى شريك مهم للجنة األمن الغذائي العاملي، وهي عضو يف 

 
                                               مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء

 
             إلنسان اليت حل           جلنة حقوق ا      2000                                                              والية مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين باحلق يف الغذاء قد أنشأهتا يف عام   -  11

     طريق     عن     وذلك                                                    . ويرصد املقرر اخلاص احلالة العاملية بشأن احلق يف الغذاء     2007                           حملها جملس حقوق اإلنسان يف عام 
       نتديات                  ة، والتفاعل مع املُ    ُقطري                                                                     االض      طالع بأنش      طة تش      مل احلوار مع اجلهات الفاعلة ذات الص      لة، والقيام بزيارات 

                                                                     ئج هذه األنش       طة يف التقارير املواض       يعية الس       نوية املقدمة إىل جملس حقوق اإلنس       ان                     ُ        األكادميية واملؤمترات. وُتدرج نتا
                                                                                               واجلمعية العامة. وشارك املقرر اخلاص يف املداوالت اليت أفضت إىل إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي، وهو عضو يف 

  .                 واجملموعة االستشارية
 

                                           لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية
 

                     وهي تعمل كمنرب لتبادل       1277 ُ                                                                      أُنش        ئت جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية كلجنة تنس        يق إدارية يف عام   -  12
                                                                                           وتيس     ري التنس    يق بش    أن التغذية داخل منظومة األمم املتحدة. واألعض    اء األس    اس     يون يف هذه اللجنة هم منظمة         املعرفة

                                                                لزراعية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيس              يف(، وبرنامج األعذية                                          األعذية والزراعة، والص              ندوق الدود للتنمية ا
                                            األخرى يف منظوم ة األمم املتحدة اليت لديها اهتم ام         األجهزة                                                  العاملي، ومنظم ة الص              حة العاملية، وأبواهب ا مفتوح  ة أمام 

                  ر األمانة من منظمة ُ      نُقل مق   قد      ة. و                                                                           بقض      ايا التغذية. والعض      وية املنتس      بة مفتوحة أمام املنظمات عري التابعة لألمم املتحد
       للجنة                  اجملموعة االستشارية                . واللجنة عضو يف     2016                                                           الصحة العاملية يف جنيف إىل منظمة األعذية والزراعة يف روما يف عام 

      غذية. ت                     ُ                                                                              األمن الغذائي العاملي وتُدعى هذه اللجنة األخرية إىل املشاركة يف اجتماعات جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بال
 

                  المؤسسات اإلقليمية
 

                                                                                           نص اإلص         الح على إدراج املؤس         س         ات اإلمنائية احلكومية الدولية اإلقليمية والرابطات اإلقليمية للبلدان لكي   -  10
                                                                                                        يكون هلا مركز مراقب يف اللجنة. وتش     ارك اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة يف األنش     طة املتعلقة بالزراعة واألمن 

           اإلقليمية يف                             أفريقيا واجلماعات االقتصادية  يف       تنمية   ال                                              وتوجد لدى االحتاد األفريقي/الشراكة اجلديدة من أجل           الغذائي.
                                                                                                       أفريقيا اس     رتاتيجيات لألمن الغذائي يس     رتش     د هبا الربنامج الش     امل للتنمية الزراعية يف أفريقيا. كما يوجد لدى االحتاد 

       ملندوبني                                               س  فري أفريقي يعمل كممثل اتص  ال يف روما، وهو يدعم ا        أفريقيا    يف      تنمية   ال                              األفريقي/الش  راكة اجلديدة من أجل 
                                                                                         ما يتص          ل، يف مجلة أمور، باملس          ائل املتعلقة بلجنة األمن الغذائي العاملي. ويوجد لدى رابطة أمم جنوب            األفارقة يف

       إقليم             الرابطة. ويف                                                                                ش      رق  س      يا إطار متكامل لألمن الغذائي وخطة عمل اس      رتاتيجية بش      أن األمن الغذائي يف منطقة
     يني ة                  منطقة أمريكا الالت                  القض               اء على اجلوع يف                                                          أمريكا الالتينية، توجد عدة منص               ات لألمن الغذائي، مثل مبادرة 

              اإلقليمية(.     شبه                       أمريكا الوسطى )املبادرة                   القضاء على اجلوع يف            (، ومبادرة  1                           والكاريي )املبادرة اإلقليمية 
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             مبادرات أخرى
 

  ي                                                          األمن الغذائي والتغذية منها، على سبيل املثال، الربنامج العامل       يف جمال                        درات عاملية أخرى ذات صلة         توجد مبا  -  11
                                                                                                        للزراعة واألمن الغذائي التابع للبنك الدود وهو ص  ندوق اس  تئماين متعدد املاحنني انبثق عن مؤمتر قمة جمموعة الثمانية 

                             )يف س     يول( عن دعمها للجنة األمن       2010         ين يف عام                                     . وعلى وجه اخلص     وص، أعلنت جمموعة العش     ر     2002      يف عام 
                                                                           ُ                              الغذائي العاملي والربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي التابع للبنك الدود. وتُعرض أدناه قائمة مببادرات أخرى:

 
 مبادرات عالمية أخرى

مبادرة الجهود  
المتجددة لمكافحة 

لدى جوع ال
 األطفال

البرنامج العالمي للزراعة 
 واألمن الغذائي

الفريق العالمي 
المعني بالزراعة 

ونظم األغذية من 
 أجل التغذية

 تعزيز التغذية مبادرة
 

مساعدة حكومات  الوالية/الدور
البلدان املثقلة بعبء 

مرتفع من نقص 
تغذية األطفال 
واألمهات على 
التعجيل بتعزيز 

اإلجراءات املتعلقة 
 باألعذية والتغذية.

ألطراف هو  لية متعددة ا
للمساعدة يف تنفيذ التعهدات 

اليت التزمت هبا جمموعة العشرين 
لول يف بيتسبريغ يف سبتمرب/أي

2002. 

هو فريق مستقل من 
اخلرباء املؤثّرين )من 
بينهم سياسيون 
سابقون( ملتزم 

مبعاجلة التحديات 
العاملية يف جمال 
األمن الغذائي 

 والتغذوي.

 من كل –توّحد النا/  املبادرةهذه 
من اجملتمع املدين، واألمم املتحدة، 

، ومؤسسات األعمال، واجلهات املاحنة
 يف جهد مجاعي لتحسني –والباحثني 
 التغذية.

منظمة األعذية  العضوية
والزراعة، وبرنامج 
األعذية العاملي، 
والصندوق الدود 
للتنمية الزراعية، 
ومنظمة الصحة 

 العاملية، واليونيسيف

قية، بلدان املتلالبلدان املاحنة وال
والكيانات املشرفة احملتملة 
)البنك الدود، واملصارف 
اإلمنائية املتعددة األطراف 
]مصرف التنمية األفريقي، 
والبنك اإلسالمي للتنمية، 
والصندوق الدود للتنمية 

ومنظمة األعذية الزراعية، 
، وبرنامج األعذية والزراعة

العاملي[(، ومؤسسة التمويل 
ظمات اجملتمع الدولية، ومن

املدين. وخُيَتار من األعضاء 
 اجملموعةممثلون من أجل 

 .ةالتوجيهي

حكومات اململكة 
املتحدة والربازيل 
واليابان، وتدعمه 
مؤسسات خريية 
رائدة ومنظمات 
 للمجتمع املدين.

اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، وقطاع 
األعمال، وقطاع البحوث، واألمم 

 املتحدة

تتألف اللجنة  الحوكمةهيكل 
التوجيهية من رؤساء 
التغذية لدى الشركاء 

. وتوجد ةاألربع
مذكرة تفاهم لعام 

ع عليها موقّ  2011
من مجيع الشركاء 
تعرض هيكل 

 بالتفصيل. احلوكمة

ات يف صنع القرار ليئة النهائية اهل
الربنامج الدود للزراعة واألمن 
الغذائي هي جلنته التوجيهية. 

اء وهي تتألف من األعض
املصو تني واألعضاء عري 

املصو تني. ويقتصر األعضاء 
املصو تون على عدد متساوب من 
املاحنني الرئيسيني ومن ممثلي 

 املتلق ني.

يشرتك يف رئاسة 
الفريق فخامة السيد 

John Kufuor 
)الرئيس السابق 
 Johnلغانا( والسري 

Beddington 
)كبري املستشارين 
العلميني السابق 

ململكة حلكومة ا
 املتحدة(.

تقوم احلكومة، يف كل بلد من بلدان 
، بتعيني جهة اتصال حكومية املبادرة

ددة تعامل املنتدياتتدعو إىل انعقاد 
جتمع بني اليت أصحاب املصلحة 

اجلهات الفاعلة من مجيع القطاعات 
 ذات الصلة بالتغذية.
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 مبادرات عالمية أخرى
مبادرة الجهود  

المتجددة لمكافحة 
لدى جوع ال

 األطفال

البرنامج العالمي للزراعة 
 واألمن الغذائي

الفريق العالمي 
المعني بالزراعة 

ونظم األغذية من 
 أجل التغذية

 تعزيز التغذية مبادرة
 

يستضيف برنامج  الدعم
األعذية العاملي أمانة 

ما. يف رو املبادرة 
ويقود املشاركات 

الُقطرية ميس ر حمايد، 
عادة ما يكون مقره 
 يف وزارة حكومية.

توجد أمانة/وحدة تنسيق مقرها 
يف البنك الدود يف مدينة 

 واشنطن العاصمة.

ال يوجد عري مكتب 
واحد هو األمانة يف 

 لندن.

مية املعنية بتعزيز التن للمبادرةتوجد 
 أمانة ومنس ق مقرمها يف جنيف.

يُقدَّم التمويل من   مصادر التمويل
بلدان(،  8كندا )

ووكالة التنمية الدولية 
التابعة للواليات 
املتحدة واالحتاد 

األورويب )بلد واحد 
لكل منهما(. وتتلقى 
ية البلدان الثالثة املتبق
التمويل من فريق 
األمم املتحدة 

 الُقطري.

عشر حكومات )إسبانيا، 
ا، نديرل ، وأملانيا، و وأسرتاليا
وكندا، وكوريا، وهولندا، 

واململكة املتحدة، والواليات 
املتحدة، واليابان( ومؤسسة بيل 

 وميليندا عيتس.

وكالة التنمية الدولية 
التابعة للمملكة 
املتحدة ومؤسسة 

 بيل وميليندا عيتس.

ز التنمية املعنية بتعزياملبادرة تقوم بلدان 
 ةبتدبري مواردها احمللية واملوارد اخلارجي

من أجل تعزيز التنمية. وحتظى األمانة 
بالدعم من مؤسسة بيل وميليندا 
عيتس، واالحتاد األورويب، وأملانيا، 

يرلندا، وفرنسا، وكندا، واململكة  و 
 املتحدة.

معلومات 
إضافية بشأن 
 الرسالة/الدور

دعم تقوده البلدان 
 بشأن التغذية.

االستفادة من التمويل عن طريق 
لعامة واخلاصة نوافذ التمويل ا

لدعم التدخالت املتوسطة 
والطويلة األجل الالزمة األجل 

لضمان اتباع سياسات قوية 
ومستقرة وزيادة االستثمار يف 
الزراعة يف أفقر البلدان يف 

 العامل.

تقدمي مشورة رفيعة 
املستوى بشأن 
 السياسات.

 دعم تقوده البلدان بشأن التغذية.

 
                         النتائج الرئيسية للتقييم  - 3
 

       َّ    ييم وجتمَّع يف                                     هذه النتائج حول األس       ئلة الرئيس       ية للتق       تمحور                                            يناقش هذا الفص       ل النتائج الرئيس       ية للتقييم. وت  -  15
                         اجملاالت املواضيعية التالية:

 
 .ما إذا كانت اللجنة بعد إصالحها حتقق النتائج املرجوة منها                                                       
 
 .كيف تؤدي اللجنة عملها بعد إصالحها                                  
 
  التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين يف جلنة األمن الغذائي العاملي يستحق تكراره.  ْ  هْنج           ما إذا كان                                                                         
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                                                هل تحقق اللجنة بعد إصالحها النتائج المرجوة منها؟  1 - 3
 

                                                      : حتسني التنسيق العاملي بشأن مسائل األمن الغذائي والتغذية           النتيجة ألف

ن  :  1 - 1         للتقييم                الستتؤال الرئيستتتي                                                     ت جلنة األمن الغذائي العاملي بعد إص   الحها التنس   يق العاملي             َّ إىل أي مدى حس   َّ
                              لقضايا األمن الغذائي والتغذية؟

 
                                              ً       ً       ً                              س       عى اإلص       الح، يف مجلة أمور، إىل جعل اللجنة تؤدي دوراً تنس       يقيًا مركزيًا يف اإلدارة العاملية ملس       ائل األمن   -  16

نت اللجنة الت          قام فريق                                            نس   يق العاملي لقض   ايا األمن الغذائي والتغذية،                                         َّ             الغذائي والتغذية. وعند تقييم إىل أي مدى حس   َّ
       ا يلي: مل      تقييم       إجراء          التقييم ب

 
 .مدى أمهية اللجنة والقضايا اليت تتناوهلا                                      
 .كيف تنعكس التغذية يف أعمال اللجنة                                  
 .دور اللجنة يف التنسيق على الصعيد العاملي                                        
 قليمي.                                           دور اللجنة يف التنسيق على الصعيدين الوطين واإل       
 .دور اللجنة يف وضع إطار اسرتاتيجي عاملي لألمن الغذائي والتغذية                                                           

 
                                        مدى أهمية اللجنة والقضايا التي تتناولها

 
                                       ُ                                                     يعتقد أعض  اء اللجنة وأص  حاب املص  لحة الذين ُأجريت معهم مقابالت أن اللجنة تتناول القض  ايا ذات الص  لة   -  17

                                                              ألعض      اء بص      ورة خاص      ة عن  راء إجيابية بش      أن أمهية القض      ايا اليت تتناوهلا                                     يف جمال األمن الغذائي والتغذية. وأعرب ا
ْ  نْهج                     اللجنة، وأش  اروا إىل ال       ق هذا                                                                            التش  اوري والتوافقي املس  تخدم يف اختيار املواض  يع لفريق اخلرباء الرفيع املس  توى. ويتف   

         جلنة األمن       فاءة ك                   قص    اء اآلراء بش    أن   اس    ت                                                                 الرأي اإلجيايب ألعض    اء اللجنة بش    أن أمهية القض    ايا اليت تتناوهلا اللجنة مع 
                                                                 يف املائة من اجمليبني من حكومات البلدان قد وض    عوا اللجنة يف تص    نيف مرتفع     61   أن           َّ    الذي تبنيَّ منه               الغذائي العاملي 

     ى من    ً                   أيض        ًا أنه لدى فئات أخر                اس        تقص        اء اآلراء                                                        من حيث أمهية قض        ايا األمن الغذائي العاملي اليت تتناوهلا. ووجد 
                                                                               أي اجملتمع امل   دين، ومنظم   ات القط   اع اخل   اص/املنظم   ات اخلريي   ة، ومنظوم    ة األمم املتح   دة، واألوس                 اط        اجمليبني، 

ً     األكادميية، وضعت نسبة تقل قلياًل عن   20                                          يف املائة اللجنة يف تصنيف مرتفع من حيث األمهية.    50                           
 

         وجه عام،                       ا اللجنة كانت إجيابية ب                                 بش     أن مدى أمهية القض     ايا اليت تناولته            املعرب عنها                       وعلى الرعم من أن اآلراء   -  18
         مام كاف،     باهت    ً  حاليًا         ً    ً                  ُ                                             فإن عدداً ص   غريًا من األش   خاص الذين ُأجريت معهم مقابالت حددوا قض   ايا رأوا أهنا ال حتظى 

     غذية                       ليها قض   ايا الش   باب والت ت       ً                               (. وكثريًا ما أش   اروا إىل قض   ية تغري املناخ،  1              ً                          أو تتطلب مزيداً من التأكيد )الرس   م البياين 
         اق باريس                    تغري املناخ يف ض      وء اتف       مس      ألة                                            . ومل يكن من املس      تغرب اإلش      ارة على حنو متواتر إىل            يا اجلنس      انية     القض      ا  و 
                                                                                              (  ص    وص اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش    أن تغري املناخ. وهذا ال يعين أن اللجنة مل تتناول هذه القض    ايا،     2015 )

    ية.                     واألمن الغذائي والتغذ                  املس            اواة بني اجلنس            ني ب                                                 ذلك أن أحد نواتج الس            ياس            ات، على س            بيل املثال، يتعلق 
                                                           

   (،          the Findings of the CFS Effectiveness Survey                                              Report on                                                                  تقرير عن نتائج اس      تقص      اء اآلراء بش      أن فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي )    20
  .    7107          يوليو/متوز 
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      ة جرت                   ً                   التغذية. وتوجد أيض      ًا قض      ايا مثل التجار           عىن مبس      ألة                                   ُ ذلك، يوجد فريق عامل مفتوح العض      وية يُ    عن     ً وفض      الً 
            يتعلق مبوض   وع     ما                                         تتناول هذه القض   ايا، وما إذا كان ينبغي يف                                                 بالنس   بة إليها مناقش   ة مدى قدرة اللجنة يف حدودها أن 

                                                                                                        تجارة أن تتناوله منظمة التجارة العاملية. وال يعين ذلك بالض       رورة أن هذه القض       ايا ينبغي أن تظهر يف برنامج العمل   ال
                                                                                                      املتعدد الس   نوات القادم، ولكن ينبغي أن تض   من عملية برنامج العمل املتعدد الس   نوات أن يكون نظام حتديد القض   ايا 

ً         ً          وحتديد أولوياهتا شاماًل وتشاوريًا قدر املست      طاع.                  
 

                                   يالئها مزيدا  من التركيز أو التغطية       محددة إل            : القضايا ال 1              الرسم البياني 

 
 

            راعي  ة واألمن             التنمي   ة الز  ب          املتعلق                                             أمهي  ة اللجن  ة يف قرار اجلمعي  ة الع  ام  ة لألمم املتح  دة     على       ت  أكي  د   ال         وق  د أعي  د   -  12
                                              بع الش              امل للجنة األمن الغذائي العاملي باعتبارها                             "تعيد تأكيد الدور املهم والطا   0 2 2 /  70       القرار    -                 الغذائي والتغذية 

                                                                                         يعىن مبعاجلة مس   ألة األمن الغذائي العاملي والتغذية؛ وتالحظ الدور الذي ميكن أن تؤديه اللجنة يف دعم         ً رئيس   ياً        ً جهازاً 
  ،    ريب ق     وقت   ويف   21  ."                                                                               تنفيذ أهداف التنمية املس        تدامة، وال س        يما تلك املتعلقة بالقض        اء على اجلوع وس        وء التغذية

                                                           
  .  07         ، الصفحة     7107                 ديسمرب/كانون األول     77   (،   /A  70 /   223 )     773 /  21                                  اجلمعية العامة لألمم املتحدة، القرار     21
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  22      للجنة. ا                     الذي ميكن أن تقوم به                                                                  تقرير األمني العام عن متابعة واس         تعراض أهداف التنمية املس         تدامة بالدور     رتف  اع
                                                                                                  وحدد التقرير اللجنة بوص     فها إحدى اهليئات احلكومية الدولية يف األمم املتحدة اليت ميكنها أن تدعم االس     تعراض     ات 

                           اف التنمية املس  تدامة. وأوص  ى         حتقيق أهد        يف اجتاه                   املس  توى للتقدم احملرز        لرفيع ا                                   املواض  يعية اليت جيريها املنتدى الس  ياس  ي 
            دعوة وإش              راك                         "... بروية يف قدرهتا على        بالنظر                                                              التقرير كذلك بأن تقوم اللجان الفنية واملنتديات احلكومية الدولية 
                                 ا يف ذلك العلماء، واحلكومات احمللية،    ، مب    2000                                                             العناص     ر الفاعلة ذات األمهية البالغة ملس     امهاهتا يف خطة التنمية لعام 

           وهذا تأكيد   23  ."                                           ، على عرار ما فعلته جلنة األمن الغذائي العاملي                                        ً ودوائر األعمال، وممثلو أش              د فئات النا/ ض              عفاً 
                                                                                                   واض        ح على أمهية اللجنة يف الس        ياق العاملي ألهداف التنمية املس        تدامة. ويتعلق معظم ما ورد يف تقرير األمني العام 

        املتابعة       عملية      س ي يف               لقيام بدور رئي ل   هلا         املتاحة                       اللجنة أن تنتهز الفرص ة         من ش أن                         اللجنة يف املس تقبل، وس يكون       بأمهية 
  .                   أمهية منوذجها التعاوين      ُ        وأن ُتربهن على                              املنتدى السياسي الرفيع املستوى،                       واالستعراض اليت يتوالها

 
  يف         ً منخفض   اً    ا       وبأعماهل       اللجنة  ب    وعي   ال             . وكان مس   توى ُ    ُقطري  ال        الص   عيد    على             هبذا الوض   وح                  وأمهية اللجنة ليس   ت   -  50

                                        ش هذه املسألة مبزيد من التفصيل يف التقرير.                                     َ البلدان اليت زارها فريق التقييم. وتناقَ 
 

  ة                                           أن اللجنة ليس    ت مرنة مبا فيه الكفاية لالس    تجاب      مفاده                  جريت معهم مقابالت                  ُ تص    ور لدى بعض من أُ        ويوجد  -  51
ُ       أحد األمثلة اليت ذُكرت هو                   ثار عاملية. وكان        كون هلا ت                      للقض     ايا املخص     ص     ة اليت قد     ".      الكربى   ت      ندماجا إل ا       مس     ألة "                 

          ناوهلا على  ت         فقد تعني             للجنة، ولذلك                  الثالثة واألربعني       العامة         الدورة                          املس              ألة مدرجة يف جدول أعمال     هذه       مل تكن    إذ
    كي ل                           لنحو املناس     ب يف جدول األعمال،                         للجنة إدراج املس     ائل على ا   ة       الداخلي        الالئحة        وتتطلب        العامة.         الدورة     هامش 

          ض       وح بش        أن    الو         حاجة إىل       توجد      . وقد        القض       ايا                          إحاطة إعالمية كافية ملناقش       ة    ّ   لتلّقي      فرص       ة   ال                 تتاح جلميع األطراف 
           مهلة قصرية.     خالل                         بنود جديدة يف جدول األعمال         بإدراج                         اإلجراءات واملعايري املتعلقة 

 
            منطقيت الشرق    يف       وخاصة                     انعدام األمن الغذائي،  ب         املتعلقة             زمات الناشئة                        مسألة استجابة اللجنة لأل            ً وتوجد أيضاً   -  52

 -    2007        يف الفرتة   ت        اليت وقع                 ة الغذاء العاملية                            إىل حد كبري أزم  ا      هب   ت     َّ قد عجَّل  ة                 ة إصالح اللجن      عملي ف   ا.                 األدىن وأفريقي
  ب                                  يف حاالت األزمات. ومن املفهوم أن املكت   ،  جد                             ُ دور الذي ينبغي أن تؤديه، إن وُ   ال       توض ح                 ، عري أن اللجنة مل     2008
     .       القادمة                                      مناقشة بشأن هذه املسألة يف عضون األسابيع        إجراء      يعتزم 

                                                           
            األمني العام،                                 ي بش    كل منس    ق وناجح وش    امل. تقرير                                                                                   اجلمعية العامة لألمم املتحدة، املعامل الرئيس    ية لعملية املتابعة واالس    تعراض على الص    عيد العامل    22

                   . متاح على الرابط:    7104                    ، يناير/كانون الثاين    A/  70  / 684        الوثيقة 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/                                                  70  / 684   &Lang=A       .  

       العام،                                                                                                                       معية العامة لألمم املتحدة، املعامل الرئيس    ية لعملية املتابعة واالس    تعراض على الص    عيد العاملي بش    كل منس    ق وناجح وش    امل. تقرير األمني  اجل    23
                    . متاح على الرابط:     7104                    ، يناير/كانون الثاين    A/  70  / 684          . الوثيقة   68       الفقرة 

  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/                                                  70  / 684   &Lang=A       .  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/684&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/684&Lang=A
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                                  كيف تنعكس التغذية في أعمال اللجنة
 

                  املؤمتر الدود الثاين         وأثناء  24 .                                                                 أش          ارت وثيقة اإلص          الح إىل أن التغذية جزء ال يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي  -  50
   ال  جم                                                              دعت الدول األعضاء جلنة األمن الغذائي العاملي إىل القيام بدور نشط يف    ،    2011      يف عام        املعقود          بالتغذية       املعين

              ن اجلوع إىل س  وء  م                     بش  أن س  ياس  ات التغذية            وار العاملي  احل                  مع التحول يف تركيز         يتماش  ى   مبا               وس  وء التغذية            نظم األعذية
ّ  ، وهو التحّول       التغذية       نعقاد                                    إىل أهداف التنمية املس              تدامة. وأثناء ا        لأللفية                األهداف اإلمنائية   من          االنتقال          الناجم عن             

               يف خطة عمل عقد      ُ    لكي ُتسهم                                 نحت جلنة األمن الغذائي العاملي والية    ُ ، مُ     2016                                اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 
        لتغذية.             لعمل من أجل ا             األمم املتحدة ل

 
                                               مدرجة يف جدول أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي منذ         قد ظلت     غذية                                     وتؤكد املص              ادر األولية والثانوية أن الت  -  51

                 اللجنة التوجيهية     ض       م  وت                                                         عطيت األولوية يف وقت الحق للمؤمتر الدود الثاين املعين بالتغذية.              ُ اإلص       الح، وأهنا أُ       عملية 
      2010        منذ عام       ُ    كما نُظمت     ،  ية             خبريين يف التغذ                        باألمن الغذائي والتغذية                                      احلالية لفريق اخلرباء الرفيع املس              توى املعين 

                                                                مواض          يع حمددة بش          أن التغذية. وعقب املؤمتر الدود الثاين املعين بالتغذية،     مشلت        العامة               أثناء الدورة             أحداث جانبية 
                     بالتغذية وفريق العمل    ة             العض   وية املعني                     جمموعة العمل املفتوحة                                                عريت جلنة األمن الغذائي العاملي ترتيبات عملها لتش   مل 

                                                                                    . وباإلض            افة إىل ذلك، طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي من فريق اخلرباء الرفيع املس            توى أن يقدم  ا      داعم هل        التقين ال
َ    لكي يُعَرض يف                        عن نظم التغذية والغذاء،         ً تقريراً    .     2017          ش         رين األول                 للجنة يف أكتوبر/ت                الرابعة واألربعني                الدورة العامة      ُ  

                                                           على التغذية )مثل جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية،                                      الروابط مع أص          حاب املص          لحة الذين يركزون   ُ    وُعززت
                                                                                   وكذلك مع مبادرات التغذية العاملية مثل مجعية الص   حة العاملية وفرقة العمل الرفيعة املس   توى                         ومنظمة الص   حة العاملية(،

        ي، الذي                   األمن الغذائي العامل    جلنة                   اآلراء بش    أن كفاءة                   الردود على اس    تقص    اء        كما أن                                 املعنية باألمن الغذائي والتغذوي.  
       الرتكيز  ب       لجن  ة   ال      قي  ام     أمهي  ة             ق  د أك  دت على                                                          جري يف نفس الوق  ت ال  ذي أدخل  ت في  ه التغيريات يف ترتيب  ات العم  ل،  ُ أُ 

                                        املباشر على التغذية يف سياق األمن الغذائي.
 

         ان النظر          س  عت إىل ض  م    قد                                           مع أص  حاب املص  لحة أن جلنة األمن الغذائي العاملي     ُ      اليت ُأجريت               وتؤكد املقابالت   -  55
                غذائي العاملي أن                             من استعراض وثائق جلنة األمن ال     َّ تبنيَّ                                                    يف التغذية يف مجيع مسارات العمل يف فرتة ما بعد اإلصالح. و 

          التغذية يف       تعميم    يه   عن ي            ما يتعلق مبا                        يلزم مزيد من الوض        وح يف ف  .                   ً ما تكون س        طحية متاماً       ً كثرياً                     اإلش        ارات إىل التغذية  
   ة.              املمارسة العملي

 
            موع  ة العم  ل جم             عم  ل تقين ل  دعم       فريق    عي                           ُ لجن  ة األمن الغ  ذائي الع  املي، دُ                                  ويف أعق  اب ال  دورة الث  اني  ة واألربعني ل  -  56

  .              من أجل إقراره       ألربعني  وا         الثالثة                              مقرتح لعرض              ه على اللجنة يف دورهتا        إعداد           بالتغذية يف    ة             العض              وية املعني   ة      املفتوح
  ج                                                            حة لدور اللجنة يف جمال التغذية، وأن يقرتن  طة عمل تس          فر عن نتائ                      يفض          ي املقرتح إىل رؤية واض                    وينبغي أن  "

         التغذية،                         املؤمتر الدود الثاين املعين ب   ّ     س      ّلم هبا                      املقرتح مع التحديات اليت         يتماش      ى  و   25 "         وما بعده.      2017            ملموس      ة لعام 

                                                           
   ". ي                                                                                                                    وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي : "البعد التغذوي جزء ال يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي ومن عمل جلنة األمن الغذائي العامل    24
                                                                                      . مش                  ارك   ة جلن   ة األمن الغ   ذائي الع   املي يف النهوض ب   التغ   ذي   ة، جلن   ة األمن الغ   ذائي الع   املي، الوثيق   ة     7107        لس               نوات،                      برن   امج العم   ل املتع   دد ا    25
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      تغذية   ال    عن "        املس        توى          ء الرفيع                         التقرير الوش        يك لفريق اخلربا   –               ناجتني اثنني، مها                            التنمية املس        تدامة، ويركز على       وخطة
  ة                            حتديد رؤية أو اس            رتاتيجية ش            امل    جير     . ومل               من أجل التغذية                                  " وخطة عمل عقد األمم املتحدة للعمل           ونظم األعذية

 26                                           لدور جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال التغذية.
 

                    الغ األمهية بالنظر إىل      أمر ب   هو            ائي العاملي                                                               حتديد رؤية أو اس  رتاتيجية تس  تند إىل املزايا النس  بية للجنة األمن الغذ  و   -  57
      ص              احبة       جهات                               ً من املنظمات يف هذا اجملال هي أيض              اً       وكثري  .      ً وجتزؤاً                ً يزداد ازدحاماً              ونظم األعذية               أن حيز التغذية 

      تعريف   ال                                      ربز حتديد األولويات وبناء توافق اآلراء يف                                          َ لجنة وقد يكون هلا مص        احل متنافس        ة. وينبغي أن يَ   ال  يف        مص        لحة
ع ال   الذ         يتماش     ى        وارد مبا                  تركيز االهتمام وامل                                                         س     رتاتيجية تتبع منوذج جلنة األمن الغذائي العاملي. وميكن أن يؤدي      َ   ي يوض     َ

                       التغذية يف إطار واليتها.      مسألة          يف تناول     لجنة   ال       فعالية      حتسني                     مع هذه االسرتاتيجية إىل 
 

                    أكتوبر/تشرين األول  يف        األعذية    نظم           التغذية و    عن     دم    القا        للتقرير           سودة صفر  امل                              وقدم فريق اخلرباء الرفيع املستوى   -  58
          وتوجد لدى   27 .      ً تعليقاً      120       يف تلقي َ َّ   جَتَّلى                               . وحظي هذا املش      روع باهتمام كبري                           من أجل التش      اور العام بش      أنه      2016

    عها               ة فريدة من نو  مس      تش    ك ل                              ، مبا يف ذلك داخل القطاع اخلاص                                               أعض    اء اللجنة التوجيهية وفريق املش    اريع خربة متنوعة
  يف      ُ   قد ُكتب                    استعراض للتقرير أنه       َّ   وتبنيَّ من  28     لبعض.    إىل ا                   مثرية للجدل بالنسبة                                  وإن كانت يف الوقت نفسه تتسم بأهنا

دَّد      ا. ومل  م                الزراع   ة وي   دجمه  و                           من منظور يوازن بني التغ   ذي   ة       وليس                            املق   ام األول من منظور التغ   ذي   ة         وأه   داف      خطط   ُ َّ حت   ُ
               األس         اس         ية باجملتمع        الص         الت                 ُ        تكن الدرجة اليت أُرس         يت هبا               عن التقرير. ومل        الناجم              ً          املتعلق حتديدًا بالبلدان         للتوجيه
   ة.ُ    ُقطري        توجيهات          ترمجته إىل                  الذي ميكن أن يدعم      األمر   ،     ً                     واضحًة أثناء إعداد التقرير        الزراعي 

 
    تكن   مل   ه  فس          املوض  وع ن    عن             تقارير أخرى        األعذية    نظم           التغذية و                  الرفيع املس  توى عن                  تقرير فريق اخلرباء            وتطغى على  -  52

    هذا    عن                قريرين بارزين ت                                                      نشر البنك الدود والفريق العاملي املعين بالزراعة والتغذية     فقد                وضع االختصاصات.      عند       موجودة 
              وس   يحتاج تقرير   30 .    2017      /متوز و    يولي         املوض   وع يف     عن      ً خاص   اً                        ً وس   تنش   ر جملة النس   يت عدداً   29 .    2016             املوض   وع يف عام 

            ك يف دور جلنة                                              النتائج املستخلص  ة من هذه التقارير. وميكن التشكي               يأخذ يف احلسبان   أن    إىل                الرفيع املستوى            فريق اخلرباء
     وإذا           ث مض              مونه،                  رفيع املس              توى من حي  ال                 تقرير فريق اخلرباء           ميكن متييز                                        األمن الغذائي العاملي يف جمال التغذية إذا مل 

ّ         يلّب التقرير  مل   . ة      واألعذي               يز نظم التغذية     تعز      بغية           على األدلة                     إىل توجيه عملي قائم    ات     احلكوم      حاجة    
 

  

                                                           
  .     CFS    2016 /  43 / 9                                                                                   مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذية، جلنة األمن الغذائي العاملي، الوثيقة     26
   (.                                      HLPE Nutrition and Food Systems report )                     التغذية ونظم األعذية                                     من تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى عن                      نسخة التشاور اإللكرتوين     27
           عض         و يف اجمللس    –                Eileen Kennedy            ؛ والدكتورة  ‘        يونيليفر ’                       مديرة عري تنفيذية لش         ركة    –         )هولندا(                Louise Fresco                         اللجنة التوجيهية: الس         يدة     28

        ، باحثة              Mandana Arabi                                                                                                 والتغذية التابع للمنتدى االقتص  ادي العاملي؛ فريق املش  اريع التابع لفريق اخلرباء الرفيع املس  توى: الدكتورة                      العاملي لألمن الغذائي
                                                                        يف جمال منتديات نشاط األعمال والتغذية تعمل يف التحالف العاملي لتحسني التغذية.

29    ng the Global Food System to Deliver Improved Nutrition and                                                             , Shapi       2016    HN; World Bank, Future of Food                                4 IFPRI A       
Health; Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition.                                                                     2016    . Food systems and diets: Facing the challenges of                                                    

the     21  st century. London, UK                      .  
30    ) 2017    d Forum (June               Upcoming Lancet report for Stockholm Foo                                         تقرير النس               ت القادم من أجل منتدى س               توكهومل لألعذية( .)                                                  

   (.    7102              )يونيو/حزيران 
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  يف       ملص   لحة  ا                     من جانب اجلهات ص   احبة                                ش   اركة يف جلنة األمن الغذائي العاملي   امل   منت    ،             حلس   ابات متعددة       ً ووفقاً   -  60
            منظمات األمم            وتركز على                     جتري على مس     توى مرتفع   ،               املمارس     ة العملية     واقع   يف                      بيد أن هذه املش     اركة،         التغذية.      جمال

       خرباء يف         يكونون     لجنة  ل ا  يف         املش   اركني               يف جمال التغذية          املط لعني             أص   حاب املص   لحة               ه يتمثل يف أن         ويوجد اجتا        املتحدة. 
             ال يكونون على    ا      تنفيذه                                                                             جمال الس    ياس    ات، يف حني أن املمارس    ني الذين يديرون تنفيذ الربامج يف البلدان أو يدعمون

    إىل     حىت          تقل أثره     مل ين     لجنة    وال              إحدى املنظمات   يس              التفاعل بني رئ     فإن  ،               اثنتني من احلاالت         لجنة. ويف   ال            علم بأعمال
           يذ التدخالت                          التغذية الذين يقومون بتنف         يف جمال     مارس   ني  امل       إىل خربة                                           ً كبار املمارس   ني داخل املنظمة نفس   ها. واس   تناداً 

  .        التغذية       ملتعلق ب ا                           إىل زيادة فعالية مس              ار العمل            عن طريقهم     لجنة   ال       نواتج                                     والربامج يف البلدان، ميكن أن يؤدي توجيه 
      منظمة   و    ،            والبنك الدود   ،                        مثل برنامج األعذية العاملي   -             ص      احبة املص      لحة       اجلهات                         ويدخل هؤالء املمارس      ون ض      من 

                       ومبادرة تعزيز التغذية.                                والتحالف العاملي لتحسني التغذية،   ،          واليونيسيف   ،             الصحة العاملية
 

ّ  وقد أّدى  -  61       تتعلق                              ما بني الدورات تتناول مواض              يع   يف   ت      فعاليا    عدة       تنظيم    إىل                  املتعلق بالتغذية           مس              ار العمل        
              جراء املزيد من  إل               ً اليت تتيح فرص     اً            الفعاليات                        ت مع أص     حاب املص     لحة إىل أن ُ    ُأجري                 وتش     ري املقابالت اليت   31 .       التغذية ب

           تقدير ألمهية                  وجود فهم أس    اس    ي و  ف         التغذية.       قض    ايا                                                     املناقش    ات عري الرمسية كانت فعالة يف توعية أص    حاب املص    لحة ب
                                           من أجل إجراء حوار ميكن أن يدعم يف هناية املطاف              هو أمر ض       روري                          من جانب مجيع أص       حاب املص       لحة         التغذية 
         التغذية.      مسائل       تعميم 

 
                                    أدوار التنسيق التي تضطلع بها اللجنة

 
   ة             البنية العاملي               لتجزؤ املؤس      س      ي يف                      وجود مس      توى مرتفع من ا   عن       2008 -    2007     لفرتة  ل             أزمة األعذية     كش      فت   -  62

  يف                                    أن تض   طلع اللجنة بدور تنس   يقي مركزي      ض   مان     ، إىل           يف مجلة أمور           س   عى اإلص   الح،    قد   و    ؛            ائي والتغذية         لألمن الغذ
                                                                                                  العاملية لألمن الغذائي والتغذية. وحتدد وثيقة اإلص  الح الدورين التاليني للجنة يف التنس  يق، ومها: التنس  يق على         احلوكمة

     يمي.                                                الصعيد العاملي؛ والتنسيق على الصعيدين الوطين واإلقل
 

     عزيز                                                          . يتطلب اإلص  الح من اللجنة توفري منرب للمناقش  ة والتنس  يق بغية ت                                 الدور: التنستتيق على الصتتعيد العالمي  -  60
   ،           واجملتمع املدين   ،                         املنظمات اإلقليمية والدولية     تض      م                                   بني احلكومات وجمموعة من اجلهات الفاعلة    ما    يف              العمل التعاوين 
 32                            مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة.                           اجلهات األخرى صاحبة املصلحة،  و    ،              واملنظمات اخلريية   ،            والقطاع اخلاص

 
              وص         يات املتعلقة    الت       إلقرار            ً جتتمع س         نوياً    هي                                  العليا الختاذ القرارات يف اللجنة، و       اجلهة   هي       للجنة        العامة          والدورة  -  61

        يف اجلدول     رز   ْ َ       واملْعَلم البا  ت             ما بني الدورا                ألعمال اللجنة يف          هي تتويج       العامة          والدورة                         بس           ياس           ات اللجنة وعملياهتا. 
     موعة       يتيح جمل     منرب      مبثابة        بل هي                   على اختاذ القرارات،         للدورات                                      الس          نوي للجنة. وال تقتص          ر اجللس          ات العامة       الزمين 

            وقد زاد عدد    .                    النظر واخلربات واملعارف            تبادل وجهات     أن ت                      األمن الغذائي والتغذية     جمال                           متنوعة من اجلهات الفاعلة يف 

                                                           
                      بص           ورة مش           رتكة مع اللجنة       7104        /حزيران                            ً                                                     ُ            كان أكثر هذه الفعاليات ذكراً يف املقابالت هي الفعالية املتعلقة بالتجارة والتغذية اليت نُظمت يف يونيو      31

                 الدائمة للتغذية.
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  يف          للمش        اركة                    عدد املندوبني املس        جلني         وازداد  .     2002                          العامة زيادة كبرية منذ عام          الدورات  يف     ركة      للمش        ا        التس        جيل 
       ، وزاد     2016      يف عام      ً  مندوبًا    1     151   إىل       2002      يف عام      ً  مندوبًا      017                                    العامة )باس         تثناء األحداث اجلانبية( من          الدورات
   إىل       2002             منظمات يف عام    0             جملتمع املدين من                    . وزاد عدد منظمات ا ً اً    بلد     116   إىل     بلد      101               عض  اء اللجنة من      عدد أ
                       منظمة خالل الفرتة نفس              ها.     86   إىل        منظمات    1                              ، وزادت منظمات القطاع اخلاص من     2016            منظمة يف عام      120

     نطاق    ا   س            عت  و        اللتني                                                            عزى هذه الزيادات إىل إنش            اء  لية اجملتمع املدين و لية القطاع اخلاص             ُ (. وميكن أن تُ  5       )اجلدول 
                                   الفاعلة عري احلكومية يف أعمال اللجنة.             مشاركة اجلهات 

 
     2016        إلى عام       2009                                                            : مشاركة المندوبين في الدورات العامة للجنة في الفترة من عام  5       الجدول 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

                             ع     دد املن     دوبني )ب     اس               تبع     اد األح     داث 
  *         اجلانبية( 

017 755 867 880 266 720 070 1 151 1 

 لمندوبينفئات ا
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

                                    عدد الدول األعضاء يف جلنة األمن الغذائي 
       العاملي

101 126 111 116 121 111 120 116 

 8 2 10 11 11 6 11 8                             عدد الدول عري األعضاء يف اللجنة

 11 11 12 12 12 2 10 7                             عدد وكاالت وهيئات األمم املتحدة

 120 26 81 25 111 82 12 20           تمع املدين**             عدد منظمات اجمل

                                ع  دد منظم  ات القط  اع اخل  اص واملنظم  ات 
      اخلريية

1 2 01 16 17 70 68 86 

 2 2 2 1 2 0 2 2          ث الدولية  و                عدد منظمات البح

 2 2 1 2 0 5 1 0                                     عدد مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية

 15 17 12 26 02 21 10 0               مراقبون  خرون*

 من المستوى الوزاري لة        المسج  الوفود 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 2 2 11 25 21 12 20 10        الوزراء

 8 6 2 12 0 7 2 1             نواب الوزراء

  .                                                                    املصدر: أرقام جممعة من تقارير الدورات العامة للجنة األمن الغذائي العاملي
                                                           ص   فوف األخرى إىل عدد املنظمات احلاض   رة. وقد يكون لكل منظمة واحدة                                               *مالحظة: تش   ري هذه األرقام إىل عدد املندوبني. وتش   ري ال

                    مندوب واحد أو أكثر.
  .                لية اجملتمع املدين                                                                      **يشمل اجملتمع املدين مجيع منظمات اجملتمع املدين وال يقتصر على املنظمات األعضاء يف 

 
                       الثة واألربعني أن اللجنة    الث        لدورهتا            ريق التقييم  ف          من مراقبة                                                   ويتض             ح من التقارير املتعلقة بالدورات العامة للجنة و   -  65

          انبية اليت          األحداث اجل       كما أن                                                               جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة املعنية باألمن الغذائي والتغذية.         إش       راك        متكنت من 
                                            ناقش        ة مواض        يع ليس        ت مدرجة يف جدول األعمال الرمسي  مل                                            قدت يف الدورة هي فرص لتبادل املعارف واخلربات، و  ُ عُ 
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          ري إىل حض   ور       اليت تش        لجنة   ال              تقديرات أمانة   ُ            ُتربهن على ذلك                           طلب على األحداث اجلانبية كما        ويوجد              لدورة العامة.  ل
 33                             الدورة الثالثة واألربعني للجنة.       أثناء        ً جانبياً       ً حدثاً     51  يف        مشارك   5     000    حنو
 

       أي على    -               على مستوى ممكن     على أ               الدورات العامة                                              وتشجع وثيقة اإلصالح الدول األعضاء على املشاركة يف   -  66
      كة بني                               ل على حنو مثاد وجهة النظر املشرت   ّ ميثّ                 وهو املستوى الذي    –                        مستوى أعضاء جملس الوزراء                   املستوى الوزاري أو 

             وزراء من أص        ل    2 )                    ً العامة منخفض نس        بياً          الدورات                    الوزراء الذين حيض        رون     عدد   و   34 .             الرأي القطاعي      وليس         الوزارات 
             ، ولكن العدد      ً وزيراً     25          عندما حضر       2010                                 أكرب عدد من الوزراء احلاضرين يف عام ُ     ُسج ل      (. و     2016      يف عام       ً بلداً      116

                                            العامة ال جتتذب الوزراء ألهنا ليس     ت جذابة مبا فيه          الدورات                                           اخنفض منذ ذلك احلني. والحظ أحد أعض     اء اللجنة أن 
      كانت   ،      2002      ل عام                 االعتبار أنه قب                        للحض    ور. وينبغي أن يوض    ع يف         املطلوبني                                    الكفاية لتربير اس    تثمار الوقت واألموال 

          نتني والذي         مرة كل س                ُ  َ  يُعَقد                                                     /حزيران، بالتزامن مع مؤمتر منظمة األعذية والزراعة الذي      يونيو  يف ُ     تُعقد        العامة          الدورات
              بني على املس        توى          من املندو                                    ً العامة قد يفس        ر العدد املنخفض نس        بياً         الدورة               التغيري يف توقيت  ف                   حيض        ره الوزراء عادة. 

      ماعات    اجت  يف                       جرت مناقش              ات يف املكتب و    قد                       اس              تبعاد عوامل أخرى. و     عدم                           ي، على الرعم من أنه ينبغي        الوزار 
             ن الوزراء عن  م      املكتب                                      العامة. وقد يكون من املفيد أن يس   تفس    ر         الدورات                بش   أن حتس   ني جاذبية                   اجملموعة االس    تش    ارية

        العامة.         الدورات     حلضور               ميكن أن جيتذهبم                         سبب عدم حضورهم، وما الذي 
 

   ات         بني احلكوم     م  ا    يف               لعمتتل التعتتاوني ا       الع  ام  ة                  يف ح  دوده ال  دورات                امل  دى ال  ذي تعزز               ومن الص              ع  ب حت  دي  د   -  67
                                                            وجود عوامل كثرية خارجة عن س    يطرة اللجنة تؤثر على القرارات اليت                وذلك بالنظر إىل                       وأص    حاب املص    لحة اآلخرين، 

        ياس   ات يف    الس        بش   أن              جيري إقرارها           توص   يات اليت   ال   أن              ومما له أمهية   ن.   و                                   تتخذها احلكومات وأص   حاب املص   لحة اآلخر 
          ذا ال يقلل                  لتنفيذها. عري أن ه                 الس     لطة التقديرية             لدول األعض     اء  ل        ُ   ولذلك يرتك                        العامة هي توص     يات طوعية،          الدورات

    تقل   ال          حد ذاهتا   يف         العملية   أن       ً   نظراً إىل                                  بشأن قضايا األمن الغذائي والتغذية،     ات     حوار       إلجراء                     من أمهية منرب مثل جلنة 
                           أمهية عن نتائج هذه احلوارات.

 
         لمش               اورات  ل  و    ني      الدورت           فرتة ما بني                              العامة هي تتويج للعمل املنجز يف         الدورة                           وينبغي أال يغيب عن البال أن   -  68

      جودة  و                                       )النواتج( املنتجة يف فرتة ما بني الدورتني،         األعمال             ذلك أن جودة        العامة.         الدورة                   واملفاوض              ات اليت تس              بق 
              جمموعات العمل  و                   اجملموعة االس       تش       ارية و                            للجنة، على س       بيل املثال املكتب                           ض       طلع هبا يف اهلياكل التابعة  امل         العمليات 

              لعمل التعاوين. ا                                هي اليت ينبغي أن جيري فيها رعاية           هذه اهلياكل   و         العامة.          الدورات              تؤثر على جودة    ،               املفتوحة العضوية
 

           دور العمل   ب                                    ً يتوخى اإلص الح أن تض طلع اللجنة تدرجيياً    .                                           الدور: التنسيق على الصعيدين الوطني واإلقليمي   -    62
  يف       كف  اءة  ل ا                     ، وأن تش              جع على زي  ادة     ك  اف  ة                                           مزي  د من التنس              يق واملواءم  ة يف مي  ادين العم  ل               للنهوض بتحقيق     كمنرب 

             ات والش       بكات       لى اآللي ع       اللجنة        تعتمد   أن      َّ توخَّى                                    عن حتديد الثغرات يف املوارد. وكان من امل                     ً اس       تخدام املوارد، فض       الً 

                                                           
                فعلي لألفراد أقل                    . ويالحظ أن العدد ال    7104                  نوفمرب/تش       رين الثاين     77ُ                                              أُعلن عنها يف اجتماع املكتب واجملموعة االس       تش       ارية، يف          تقديرات   هي     33

                  ً      ً                              بالنظر إىل أن شخصاً واحداً قد حيضر أكثر من حدث جاني واحد.
  ،    7117                                                                                                   األمن الغ     ذائي الع     املي، إص               الح جلن     ة األمن الغ     ذائي الع     املي، ال     دورة اخل     امس                   ة والثالثون، روم     ا، أكتوبر/تش               رين األول     جلن     ة     34
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   ،                الدولية اإلقليمية                 واهليئات احلكومية   ،                     ة التابعة لألمم املتحدةُ    ُقطري                                            القائمة على الص            عيد الوطين، مبا يف ذلك األفرقة ال
     تبين  ن  أ                                                ً اليت هلا واليات وطنية وإقليمية. ويتوخى اإلص     الح أيض     اً    ،                   ورابطات القطاع اخلاص   ،                 وش     بكات اجملتمع املدين

 35                                                   ع هبا فرقة العمل الرفيعة املستوى التابعة لألمم املتحدة.                      أعمال التنسيق اليت تضطل     على       اللجنة 
 

     ذلك   ة                                                    أداء هذا الدور، ولكن من الس           ابق ألوانه تقييم مدى فعالي        يف اجتاه                           وقد اختذت اللجنة بعض اخلطوات   -  70
           مل اللجنة   ع ت     بأن                                    اهتمام املنتدى الس  ياس  ي الرفيع املس  توى      يف ظل                                          حىت اآلن. ومن املؤكد أن هذه اإلمكانات موجودة 

            تعلقة باألمن                                تنفيذ أهداف التنمية املس         تدامة امل    جمال                                   للبلدان أن تتقاس         م التقدم واخلربات يف           عن طريقه         كمنرب ميكن 
                  الغذائي والتغذية.

 
             فريق التقييم       تيح  ت ل ُ أُ    ق  د                          األمن الغ  ذائي والتغ  ذي  ة، و               الع  امل  ة يف جم  ال                           من اهلي  اك  ل الوطني  ة الق  ائم  ة            ويوج  د كثري  -  71

       زاروها                                                     واجملتمع املدين يف اهلياكل الوطنية املوجودة يف البلدان اليت            من احلكومات        املشاركني                راء مقابالت مع  إلج       الفرصة 
                                                                                           ً (. والروابط بني اللجنة وهذه اهلياكل الوطنية ض              عيفة، وقد يرجع ذلك إىل أن اللجنة عري معروفة جيداً   27       )اجلدول 

            دين اإلقليمي                                               ما يتعلق بدور اللجنة يف تعزيز التنس  يق على الص  عي             مس  ألة أكرب يف          أنه توجد      . بيد ُ    ُقطري             على الص  عيد ال
          . وإذا ما         الضطالع به ا                                                               وثيقة اإلصالح تفاصيل ما ينطوي عليه هذا الدور التنسيقي وكيف ينبغي        توض ح           والوطين. وال 

   ما         ح بش         أن  و           توافر الوض                      ب   فال بد عندئذب من               يف وثيقة اإلص         الح،      َّ توخَّى                                    اض         طلعت اللجنة هبذا الدور على النحو امل
  .                    وكيف ينبغي االضطالع به                  يستتبعه هذا الدور 

 
         ا الع   ام   ة       يف دورهت        لجن   ة   ال          فق   د عق   دت                   املب   ادرات اإلقليمي   ة.            روابطه   ا مع                          اخت   ذت اللجن   ة خطوات لتعزيز    ق   د   و   -  72

                                                                        ( جلس       ة بش       أن املبادرات اإلقليمية هبدف تعزيز الروابط واحلفا  عليها، وقدمت تس       ع     2010 )                 الس       ادس       ة والثالثني
    وأن      يمية                     مع هذه املبادرات اإلقل         الروابط                                            عن املبادرات يف مناطقها. وقررت اللجنة أن تعزز                    ً ئات إقليمية عروض               اً   هي

             دمت مخس     ة عروض     ُ (، قُ     2011               والثالثني للجنة )                       الدورة العامة الس     ابعة   ويف   36 .                 فرتة ما بني الدورتني                  حتافظ عليها أثناء
       تعددين                                لقة عمل إقليمية ألص     حاب املص     لحة امل حل    ً                 جزًا بالنقاط البارزة   مو                                       ً املبادرات اإلقليمية. وتلقت اللجنة أيض     اً     عن

                 لجنة. ويف الس  نوات   ال                      قدت يف القاهرة حتت مظلة                                                            ُ بش  أن األمن الغذائي والتغذية ملنطقة الش  رق األدىن ومشال أفريقيا، عُ 
ُ     ُنظمت      (، و     2012       للجنة )                       العامة التاس              عة والثالثني         الدورة  يف      وذلك                               دمت عروض عن املبادرات اإلقليمية          ُ الالحقة، قُ 
   ة              األربعني والثاني  و                 الدورتني احلادية          تفاعلية يف         وجلس        ات                     العامة األربعني للجنة،         الدورة                مائدة مس        تديرة يف     ات     مناقش        

  .                            دورهتا العامة الثالثة واألربعني  يف          اإلقليمية        بادرات         ُ  َّ              ولكن مل تُنظَّم جلسة بشأن امل  ،              واألربعني للجنة
 

               متابعة للقض   ايا    ث  حتد                                                         ة باملبادرات اإلقليمية مفيدة لتقاس   م املعلومات بش   أهنا، ولكن مل       املتعلق        اجللس   ات     وهذه   -  70
   نة                                       جريت معهم مقابالت يف البلدان أن تتعاون جل                                                    ُ اليت برزت خالل هذه الدورات. واقرتح أص       حاب املص       لحة الذين أُ 

                       عم  ل ومؤمترات على الص              عي  د           عق  د حلق  ات      على                               الوك  االت اليت توج  د مق  اره  ا يف روم  ا                        األمن الغ  ذائي الع  املي مع 
                                                                 الروابط مع املنظمات اإلقليمية وكذلك مع البلدان يف تلك املناطق. وكانت    -             وهي تفعل ذلك    -                   اإلقليمي، وأن تعزز

                                                           
         الوثيق  ة  ،     7117            /تش               رين األول                                                                                   الغ  ذائي الع  املي، إص               الح جلن  ة األمن الغ  ذائي الع  املي، ال  دورة اخل  امس                 ة والثالثون، روم  ا، أكتوبر         جلن  ة األمن     35
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                          هي إنشاء منصات إقليمية من       2010              القاهرة يف عام           املعقودة يف     عمل   ال                                       إحدى التوصيات الرئيسية الصادرة عن حلقة 
         املعلومات      اس م   لتق          تكون منصة            وكذلك لكي                      األمن الغذائي اإلقليمي،      حالة     رصد      بغية       لعاملي                       نوع جلنة األمن الغذائي ا

  . ُ  َّ تُنفَّذ                                    واملمارسات اجليدة، ولكن هذه التوصية مل 
 

     الحها   إص               بعد                       يتمثل أحد أدوار اللجنة                                                         الدور: وضتتتتتتتتع إطار استتتتتتتتتراتيجي عالمي لغمن الغذائي والتغذية.  -  71
     ة من                                    حتس        ني التنس        يق وتوجيه أعمال جمموعة واس        ع     بغية                       لألمن الغذائي والتغذية                        وض        ع إطار اس        رتاتيجي عاملي   يف

    ابة     الس         تج        من أجل ا           ميكن تعديله      لكي            ً اإلطار مرناً     هذا                                          أص         حاب املص         لحة. وتتطلب وثيقة اإلص         الح أن يكون 
 37 .               لألولويات املتغرية

 
                             جلن  ة األمن الغ  ذائي الع  املي زم  ام      خت  ذت ا                    دور املرحل  ة الث  اني  ة،    هو             أن يكون ذل  ك      َّ توخَّى         ك  ان من امل     ه  أن        ورعم  -  75

  ،     2012    ألول                                               العامة التاسعة والثالثون للجنة يف أكتوبر/تش رين ا        الدورة           اليت أقرهتا       لإلطار،      األوىل         الصيغة             املبادرة لوضع 
                                                                               لة. وقد وضع أعضاء اللجنة واملشاركون وأصحاب املصلحة اآلخرون اإلطار االسرتاتيجي العاملي                ّ بعد مفاوض ات مطوّ 

     يعكس    كي  ل                                                                                   ً اوض    وا عليه بطريقة تش    اركية وش    فافة. وجيري اس    تعراض وحتديث اإلطار االس    رتاتيجي العاملي س    نوياً    وتف
   ُ     كي ُتدرج  ل                                            نص على إجراء استعراض دوري أكثر جوهرية وحتديث        ويوجد              العامة للجنة.          الدورات                  القرارات املتخذة يف 

          منذ إقرار                             إجراء االس   تعراض الدوري األول                ً مة. وجيري حالياً                                                  التطورات الدولية اجلديدة، مثل أهداف التنمية املس   تدا     فيه
 38 .    2012                             اإلطار االسرتاتيجي العاملي يف عام 

 
           س  تخدامه ا                                         تنس  يق قض  ايا األمن الغذائي والتغذية، س  يتعني      حتس  ني                                   ولكي يس  هم اإلطار االس  رتاتيجي العاملي يف   -  76

     إلطار         ومض     مون ا      هيكل              فريق التقييم       اس     تعرض   و    .     اإلطار    هذا                      أولئك الذين يس     تهدفهم          من جانب             كمص     در مرجعي
         املعلومات       تخدم     أن يس                                     مجهوره املس  تهدف وكيف ميكن هلذا اجلمهور   ن   بش  أ         عري ص  ريح    نه             العاملي ووجد أ           االس  رتاتيجي

         جلنة األمن       واتج ن        يتناول      ً      ً ملخص        ًا كبرياً    ،           يف ش        كله احلاد   ،                      اإلطار االس        رتاتيجي العاملي        ويش        ك ل                 الواردة يف اإلطار. 
                                                                                             ي العاملي وقراراهتا وتوص            ياهتا واألطر الدولية األخرى ذات الص            لة باألمن الغذائي والتغذية. ويس            عى اإلطار       الغذائ
                آلراء بش   أن كفاءة  ا         َّ           وقد تبنيَّ من اس   تقص   اء                       وثيقة طويلة وعري عملية.     وهو   ،                       ً العاملي إىل أن يكون ش   امالً          س   رتاتيجي  اال

        يف املائة     28                                                احملتملة لإلطار االس          رتاتيجي العاملي بأهنا مرتفعة، ولكن                                 يف املائة من اجمليبني قيموا الفائدة    60   أن        اللجنة 
 39      لفعلي.                                                                الفعلي مرتفع، مما يشري إىل وجود فجوة كبرية بني إمكانات اإلطار وتأثريه ا               رأوا أن تأثريه          اجمليبني قد       فقط من 

 

                                                           
         الوثيق  ة  ،     7117            /تش               رين األول                                                                                            جلن  ة األمن الغ  ذائي الع  املي، إص               الح جلن  ة األمن الغ  ذائي الع  املي، ال  دورة اخل  امس                 ة والثالثون، روم  ا، أكتوبر    37
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  .    7107                                                                           تقرير عن نتائج استقصاء اآلراء بشأن كفاءة جلنة األمن الغذائي العاملي، يوليو/متوز     39
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     عقب  ،     2010                  العاملي األول يف عام                إلطار االس              رتاتيجي         الرتويج ل          أمثلة على      وجود               دراس              ة التقييم       َّ   وتبنيَّ من  -  77
   ة      املفتوح          العم  ل       جمموع  ة    قوم  ت         للجن  ة. و        لكرتوين                                  أي ترويج  خر لإلط  ار إال على املوقع اإل     حي  دث                اعتم  اده، ولكن مل 

  :      مما يلي     تألف  ت    40     اإلطار   ذا                              بوضع خطة اتصال لزيادة الوعي هب                        اإلطار االسرتاتيجي العاملي ب   ة             العضوية املعني
 

 ؛  41     لإلطار                                         األمن الغذائي العاملي حيدد العناصر الرئيسية             فيديو للجنة        تسجيل  
 
  يعّمم     كيف        بش   أن                      منظمة األعذية والزراعة         ص   ادر عن       منش   ور  ّ      حلص    ول  ا                             اإلطار االس   رتاتيجي العاملي احلق يف     

   ة        واإلقليمي   ة      الوطني          املس   تويات                        س   ياس   ات األمن الغذائي على  ب         املتعلقة             وحقوق اإلنس   ان    هو      ب كافب           على عذاء  
  ؛42     الوطين      صعيد  ال                                توافق اآلراء العاملي إىل ممارسة على      ُ     أن يرتمجوا                      وكيف ميكن ألصحاب املصلحة    ، ة       والعاملي

 
  أن   ين                     وكيف ميكن للمجتمع املد                           عن اإلطار االس              رتاتيجي العاملي                  لية اجملتمع املدين                كتيب أعده أعض              اء   

   ؛ 43     اإلطار            يستخدم هذا
 
  املي والدور                    اإلطار االس     رتاتيجي الع    عن                الغذاء والتغذية                       الش     بكة العاملية للحق يف        أعدته              موجز من ص     فحتني           

   44                                      الذي ميكن أن يؤديه اجملتمع املدين يف تنفيذه.
 

        خالف حول      جود  و        العاملي                   باإلطار االسرتاتيجي   ة             العضوية املعني   ة      املفتوح       العمل       جمموعة                   وتعكس وثائق اجتماع   -  78
   دت        َّ نة. وحدَّ                     التفاوض بش           أهنا يف اللج    جير                  املي الوثائق اليت مل                      يف اإلطار االس           رتاتيجي الع     ُ    أن ُتدرج               ما إذا كان ميكن 

                 وهذه مس   ائل ينبغي   45              دون اس   تخدامها.      حيوالن   ني  ئق ا          الوثيقة كع         وميس   ورية                                      وثائق االجتماع مس   ائل مثل طول الوثيقة، 
ِ      بالنسبة إىل مستعِمليها                   صبح وثيقة ذات صلة  ي                         إلطار االسرتاتيجي العاملي أن  ل    ريد           ُ حلها إذا أُ         ين هبا.    قصود  امل               

 
                                                                             حتسني التقارب بني السياسات بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية             النتيجة باء: 

نت جلنة األمن الغذائي العاملي بعد إص       الحها التقارب بني  2 - 1         للتقييم                الستتتتتؤال الرئيستتتتتي               ّ                                                 : إىل أي مدى حس       ّ
             ئي والتغذية؟                                                  السياسات بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة باألمن الغذا

 

                                                           
                   . متاح على الرابط:   71  04                  نوفمرب/تش               رين الثاين     31                                                                           جمموعة العمل املفتوحة العض               وية املعنية باإلطار االس               رتاتيجي العاملي، نتائج االجتماع،     40

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs                                               1617    /OWEG     - GSF/Meeting           - 

01  /CFS_OEWG_GSF_              2016    _ 11  _ 30  _ 02  _Outcomes.          pdf   .  
  .                                  QsxeoMA       03  https://www.youtube.com/watch?v=uC                                                                   اإلطار االسرتاتيجي العاملي للجنة األمن الغذائي العاملي. متاح على الرابط:     41
42    ework for Food Security and Nutrition: A Global                                                 FAO. The Human Right to Adequate Food in the Global Strategic Fram                                                                  

Consensus, Rome                 2013    . Available at:                     http://www.fao.org/docrep/                          019   /i  3546    e/i   3546    e.pdf     .  
                                                 urity and Nutrition to Promote and Defend the People’s rights to                                                                  Using the Global Strategic Framework for Food Sec     انظر     43

adequate food’               :متاح على الرابط .                   https://viacampesina.org/downloads/pdf/en/GSF                                             - Manual_en.pdf              
44    the Right to Food and Nutrition                               Global Network for                     :متاح على الرابط .                    

http://www.righttofoodan                        dnutrition.org/sites/www.righttofoodandnutrition.org/files/The%                                                               20  Global%       20  Strategic%          20  Frame     

work%     20  for%    20  Food%     20  Security%         20  and%    20  Nutrition.pdf             .  
45    Ended Working Group compilation of inputs                                         - GSF Open         :متاح على الرابط .                    

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs                                               1516    /OEWG_GSF/CFS_OEWG_GSF_                       2016    _ 05  _ 02  _INF_Compilation_of_                    

Inputs_rev          1 .pdf    .  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1617/OWEG-GSF/Meeting-01/CFS_OEWG_GSF_2016_11_30_02_Outcomes.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1617/OWEG-GSF/Meeting-01/CFS_OEWG_GSF_2016_11_30_02_Outcomes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uC03QsxeoMA
http://www.fao.org/docrep/019/i3546e/i3546e.pdf
https://viacampesina.org/downloads/pdf/en/GSF-Manual_en.pdf
http://www.righttofoodandnutrition.org/sites/www.righttofoodandnutrition.org/files/The%20Global%20Strategic%20Framework%20for%20Food%20Security%20and%20Nutrition.pdf
http://www.righttofoodandnutrition.org/sites/www.righttofoodandnutrition.org/files/The%20Global%20Strategic%20Framework%20for%20Food%20Security%20and%20Nutrition.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1516/OEWG_GSF/CFS_OEWG_GSF_2016_05_02_INF_Compilation_of_Inputs_rev1.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1516/OEWG_GSF/CFS_OEWG_GSF_2016_05_02_INF_Compilation_of_Inputs_rev1.pdf
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                 الذي ص      احب التجزؤ          الس      ياس      ات        لتجزؤ         ن التص      دي      ذلك أ           الستتتتتياستتتتتات.    بين       تقارب   ال      تحستتتتتين    ر:   و    الد  -  72
                 ا. واللجنة مكلفة      إص  الحه     بعد                                    العاملي هو الدور الرئيس  ي الثاين للجنة         الص  عيد                          لألمن الغذائي والتغذية على         املؤس  س  ي

       لغذائي                          توجيهية طوعية بش     أن األمن ا       وخطوط         ات دولية             وض     ع اس     رتاتيجي         عن طريق                            بتعزيز زيادة اتس     اق الس     ياس     ات 
   ،             أفض     ل املمارس     ات ب           التوجيهية        واخلطوط                                             لوثيقة اإلص     الح، ينبغي أن تس     رتش     د هذه االس     رتاتيجيات                  ً والتغذية. ووفقاً 

    رباء   اخل      و راء      شورة  مب  و    ،                                        املدخالت املستمدة من املستويني الوطين واإلقليمي ب  و    ،                              الدرو/ املستخلصة من اخلربات احمللية ب  و 
        ة تش   اور     عملي                  الس   ياس   ات على أنه   بني       تقارب   ال    ُ                 وقد نُظر يف التقييم إىل   46 .               من أص   حاب املص   لحة      واس   عة          من جمموعة 

               يم إىل أن مصطلح               (. وأشار التقي           ناتج سياسايت                                     جمموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسات )    وضع                وتفاوض تفضي إىل 
   بني       تقارب   ال    إىل           بص        فة عالبة    ظر  ُ نُ                 الغذائي العاملي،                     . ويف س        ياق جلنة األمن     فض        فاض          الس        ياس        ات"    بني       تقارب   ال "

     ناتج  )  ت  ا                                 جمموعة من التوص     يات املتعلقة بالس     ياس         وض     ع                      تش     اور وتفاوض تفض     ي إىل        عملية                  الس     ياس     ات باعتباره 
ُ               ، إذا حُبث من حيث خامتته        الس  ياس  ات   بني       تقارب   ال       كما أن     47 . (       ستتياستتاتي    ،     نتيجة                        ميكن النظر إليه على أنه        نطقية،  امل        
        الرئيس   ي      س   ؤال   ال     على                ً الس   ياس   ات. ورداً    بني       تقارب   ال                   النواتج املس   تمدة من                  باستتتخدام وتطبيق          عدة بلدان       تقوم    حيث 
   0 - 1         للتقييم   ي                      ش يف إطار السؤال الرئيس   َ ناقَ     ُ ، ويُ            هي والنواتج                                    م التقييم عملية التقارب بني السياسات     ّ ، قيّ  2 - 1        للتقييم 

  .       النواتج                   تطبيق واستخدام هذه 
 

      ياسات   الس    بين       تقارب   ال       نواتج
 

                س     ياس     ات، وتوص     يات   ال   بني      قارب  ت  ال           ما خيص حتقيق    يف       رئيس     ية        نواتج                               أنتجت اللجنة اليت مت إص     الحها ثالثة   -  80
       من ثالث                اس  اتية مس  تمدة  س  ي                                            من تقارير فريق اخلرباء الرفيع املس  توى، وتوص  يات                يف وض  عها بعش  رة   ش  د    ُ اس  رتُ           س  ياس  اتية

      اإلطار           ت اللجنة                        (. وباإلض       افة إىل ذلك، أنتج 6    دول    )اجل      2016 و      2002              العمل بني عامي     ات               دراس       ات عن مس       ار 
        للنواتج   ي           كمص     در مرجع                       ُ      على ص     عيد الس     ياس     ات وُيس     تخدم       اللجنة        قرارات            تنعكس فيه                      االس     رتاتيجي العاملي الذي 

       للجنة.            السياساتية
 

   إىل       2011      يف عام        نواتج         من أربعة       2016 و      2011            قرت بني عامي      ُ اليت أُ                     النواتج الس       ياس       اتية         اخنفض عدد    قد   و    –    81
                                                           خلفض عدد تقارير فريق اخلرباء الرفيع املس    توى من تقريرين يف الس    نة        ً نتيجةً            وهو ما حدث   ،     2016           واحد يف عام       ناتج

  ،         الرئيسية           السياساتية    ج      النوات                   األخرى. وباإلضافة إىل                     النواتج السياساتية    عدد        ً        ونتيجًة لتحديد                       إىل تقرير واحد يف السنة
ّ  أعّدت            إطار العمل      ة. و              الرئيس    ية للجن           الس    ياس    اتية                                   جي العاملي الذي يتض    من مجيع التوص    يات                     اللجنة اإلطار االس    رتاتي    

         الس     ياس     ات    بني       تقارب   ال          ما يتعلق ب   يف               الرئيس     ي الوحيد            هو الناتج                                              لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة
                           لطوعية بش    أن احلوكمة املس    ؤولة                  اخلطوط التوجيهية ا   أن         ، يف حني    2002        بعد عام        اإلص    الح       يف حقبة         ُ       والذي بُدئ فيه

                                                           
    :CFS    2009 / 2            ، الوثيقة     7117                                                                        نة األمن الغذائي العاملي، الدورة اخلامسة والثالثون، روما، أكتوبر/تشرين األول                                جلنة األمن الغذائي العاملي، إصالح جل    46

Rev.    2  4         ، الفقرة .  
  ي                                                                                  إىل ردود اجمليبني يف االس      تقص      اء، وكذلك إىل الوثيقة اليت أعدهتا أمانة جلنة األمن الغذائي العامل  ‘                    للتقارب بني الس      ياس      ات ’                 يس      تند هذا التفس      ري     47

ْ                                                               ُ            )هْنج جلنة األمن الغذائي العاملي بش         أن التقارب بني الس         ياس         ات(، وهي ورقة أُعدت من أجل                                     CFS Approach to Policy Convergence       بعنوان   
ْ                             ، يف إطار بند جدول األعمال املعنون: هْنج جلنة األمن الغذائي العاملي بش       7104          يوليو/متوز    8                                      مكتب اللجنة واجتماع اجملموعة االس   تش   ارية،    ب           أن التقار                                  

  .  CFS/BurAG/          2016    / 03  / 31  / 05                (. الوثيقة رقم:                                   CFS Approach to Policy Convergence             بني السياسات )
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        املسؤولة                           املبادئ اخلاصة باالستثمارات     هي و                                                               حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين
              ، على التواد.    2008  و       2001       يف عامي    أي            قبل اإلصالح،        ُ         كان قد بُدئ فيها                          يف الزراعة ونظم األعذية

 
     2009                                                                     اتية للجنة األمن الغذائي العالمي المتحققة منذ اإلصالح المضطلع به في عام                 : النواتج السياس 6       الجدول 

                   النواتج السياساتية الفئة
النواتج السياساتية 

الرئيسية للجنة األمن 
 الغذائي العالمي

                                                                               اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات    - 1
  (    2012 )                      ق األمن الغذائي الوطين   سيا  يف 
  (    2011 )                                                        املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األعذية   - 2
  (    2015 )                                                         إطار العمل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة   - 0
       سنويا(              قابل للتحديث  ،     2012                                              اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية )   - 1

توصيات ال
 السياساتية

المسترشد في 
وضعها بتقارير فريق 

الخبراء الرفيع 
 المستوى

     2011                           تقلب األسعار واألمن الغذائي،    - 1
     2011  ،                                           حيازة األراضي واالستثمارات الدولية يف الزراعة   - 2
     2012                         األمن الغذائي وتغري املناخ،    - 0
     2012                               احلماية االجتماعية لألمن الغذائي،    - 1
     2010                       األحيائي واألمن الغذائي،        الوقود    - 5
   ،                          حتقيق األمن الغذائي والتغذية       من أجل                                       االس          تثمار يف زراعة أص          حاب احليازات الص          غرية    - 6

2010     
  ،  ة                         حتقيق األمن الغذائي والتغذي        من أجل                                          مص               ايد األمساك وتربية األحياء املائية املس               تدامة    - 7

2011     
     2011  ،                 لغذائية املستدامة                                      الفاقد واملهدر من األعذية يف سياق النظم ا   - 8
     2015  ،                                   املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية   - 2

           احليوانية؟     روة   للث       أدوار              والتغذية: أي         الغذائي      األمن      حتقيق     أجل    من          املس  تدامة          الزراعية        لتنمية ا   -  10
2016     

التوصيات 
السياساتية 

المستمدة من 
 المائدةاجتماعات 

المستديرة بشأن 
 السياسات

     2011                           نس واألمن الغذائي والتغذية،       نوع اجل   - 1
راعية ألص        حاب احليازات الص        غرية                          كيفية زيادة األمن الغذائي     - 2

ُ
                          واالس        تثمارات يف الزراعة امل
ُ
                        ،   

2011     
     2016  ،        باألسواق                      أصحاب احليازات الصغرية     ربط   - 0

 
                  ؤولة حليازة األراض  ي      ة املس                                    اخلطوط التوجيهية الطوعية بش  أن احلوكم ف  .        متماثلة                    النواتج الس  ياس  اتية          وليس  ت مجيع   -  82

               اجتاه تطبيقها  يف                                   على سبيل املثال، مفصلة وهلا توجه قوي    ،                                               ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين
   هي  ف   ‘                                                      املبادئ اخلاص  ة باالس  تثمارات املس  ؤولة يف الزراعة ونظم األعذية ’    أما   . ُ    ُقطري  ال        الص  عيد    على     ها        واس  تخدام       ً عملياً 

       توص      يات   ال     أما  و                                          يف القرارات املتعلقة باالس      تثمارات الزراعية.                    أن توض     ع يف االعتبار         يراد هبا            بادئ العامة            جمموعة من امل
             وى واجتماعات                              تقارير فريق اخلرباء الرفيع املس      ت ب           يف إعدادها     س      رتش      د  ُ يُ                              لجنة األمن الغذائي العاملي اليت             الس      ياس      اتية ل
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ّ   فهي تغّطي                        املستديرة بشأن السياسات         املائدة         استعراض      َّ   تبنيَّ من     وقد                                من قضايا األمن الغذائي والتغذية.        واسعة      طائفة       
   ما            ً وأهنا كثرياً   ،    ً جداً             بش   كل فض   فاض                    من التوص   يات قد ص   يغت          ً أن كثرياً                       بالتوص   يات الس   ياس   اتية                    هلذه الوثائق املتعلقة 

            وص    يات ونقاط  ت                                       اتس    اق بني وثائق الس    ياس    ات يف التمييز بني ال      يوجد                      من نقاط العمل. ومل يكن       ً كبرياً               ً تض    منت عدداً 
                                        ت من أن التوص     يات املتعلقة بالس     ياس     ات ليس     ت  ال               جريت معهم املقاب        ُ بعض من أُ        ش     واعل                    العمل. وقد يفس     ر ذلك 

      هائل.           واإلجراءات                             سهلة الفهم، وأن حجم التوصيات 
 

         السياسات     بين                    عملية تحقيق التقارب 
 
      واض    يع   امل       اختيار       وجيري       نفس    ها.          للنواتج           أمهية مماثلة  ب           ( الس    ياس    ات      نواتج                        عملية التوص    ل إىل توص    يات )      تتس    م  -  80

                تاح جلميع األعضاء  ُ تُ                                              عملية تشاورية لربنامج العمل املتعدد السنوات، و          عن طريق         السياسات     بني       تقارب  ال     حتقيق     هلدف 
      أصحاب              وبينما يوجد  .         السياسات        بنواتج                            بشأن اختيار املواضيع املتعلقة          إسهامات                               واملشاركني واملراقبني الفرصة لتقدمي 

       وترتيب     ض        يع     املوا                           لديهم الفرص        ة لإلس        هام يف حتديد     فإن   ،      ً كافياً                                   ً أن مواض        يع معينة ال تلقى اهتماماً       يرون  ة     مص        لح
           بيل املثال     على س       من ذلك                    مجيع األطراف املهتمة،         من جانب                           مية تعرقل املشاركة الكاملة         مشاكل نظ       وتوجد  .  ا       أولوياهت

ّ         يغّطوا أعمال   أال      منهم        املتوقع         يكون من   و    ً اً            يف روما ص     غري           املوجودين            عدد املندوبني                   أنه عادة ما يكون           لجنة فحس     ب   ال    
  .                  توجد مقارها يف روما            الوكاالت اليت       أعمال          ً بل أيضاً 

 
د يف                                     أحد اجلوانب الرئيس      ية إلص      الح اللجنة هو أن    كان   و   -  81     ريق                           اللجنة باألدلة اليت يقدمها ف       أعمال     ُ    َ   ه س      ُيس      رتش      َ

                       ، أقرت اللجنة التوص  يات  6                      . وكما هو مبني يف اجلدول       ل احلص  ر                   كان ذلك ليس على س  بي                          اخلرباء الرفيع املس  توى، وإن  
       ت فريق                                                                 التقارير اليت أعدها فريق اخلرباء الرفيع املس    توى حىت اآلن. بيد أن توص    يا ب                املس    رتش    د يف وض    عها            الس    ياس    اتية

  ة  ق                                               س        تخدم كأس        ا/ إلعداد جمموعة جديدة من التوص        يات املتعل ُ تُ        بل هي   –       مباش        رة       بص        ورة        ال تؤخذ      هذا      اخلرباء 
             املص     در الوحيد   و  ه                             فريق اخلرباء الرفيع املس     توى ليس   و          إقرارها.         تعمد إىل         بش     أهنا و        اللجنة            لكي تتفاوض     ات       بالس     ياس     

                      ة الطوعية بش    أن احلوكمة               اخلطوط التوجيهي )                الرئيس    ية الثالثة            الس    ياس    اتية           فالنواتج       للجنة.     ُ   َّ      اليت تُقدَّم إىل ا            ملش    ورة اخلرباء 
        تثمارات                  املبادئ اخلاص   ة باالس       ، و                                       مساك والغابات يف س   ياق األمن الغذائي الوطين                              املس   ؤولة حليازة األراض   ي ومص   ايد األ
                                                                        ، وإطار العمل يف األزمات املمتدة( قد جرى إعدادها باالس        تفادة من اخلربة الفنية                             املس        ؤولة يف الزراعة ونظم األعذية

  .               ج األعذية العاملي                                      ، وال سيما منظمة األعذية والزراعة وبرنام                  توجد مقارها يف روما           لوكاالت اليت  ل
 

          جريت معهم    ُ ن أُ  مم       كثريون      َّ عرَّف                         التقارب بني السياسات، وقد      حتقيق          من عملية       ً هاماً                ً املفاوضات جزءاً       شك ل ت  و   -  85
      وض     من  .      ياس     ات        بش     أن الس                                             عملية تفاوض للتوص     ل إىل وثيقة متفق عليها     بأنه                           قابالت التقارب بني الس     ياس     ات   امل

        كذلك عن   و               أعض    اء اللجنة         عن طريق                    من املس    تويات الوطنية    َّ   مقدَّمة          إس    هامات      توجد  ،   مني            مة إىل املقي               َّ املعلومات املقدَّ 
            من املس          تويات      مات         تقدمي إس          ها    على            وجود أدلة        التقييم       َّ   يتبنيَّ من                                       لية اجملتمع املدين و لية القطاع اخلاص. ومل      طريق 

                      نة واملنظمات اإلقليمية.       بني اللج            تفاعل حمدود                  إىل أنه مل حيدث سوى                                ً اإلقليمية، وهذا أمر متوقع، نظراً 
 

        بأقوال           جرى اإلدالء  و                                                            فعالية اللجنة يف حتس  ني التقارب بني الس  ياس   ات على الص  عيد العاملي.                قد انتقد البعض   و   -  86
         يز املتاح                  عن القلق من أن احل          ً عرب أيض   اً     ُ . وأُ         الس   ياس   ات    بني   ‘          يوجد تباعد ’ و  ،  ‘        الس   ياس   ات   بني       تقارب         ال يوجد ’    مثل 
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        يف احلوار      طراف   األ              عن طريق إهناك                               ً الس ياس ات يس اء اس تخدامه أحياناً     بني             حتقيق التقارب         من أجل                للحوار والتفاوض 
ل                لجهات املختلفة  ل                         من اآلراء واملواقف املختلفة       ينطلق                     من حتقيق تقارب حقيقي               ً إىل اتفاق بدالً               ّ  والتفاوض للتوص               ّ

                 ن تفضي إىل اتفاق                    باره عملية ينبغي أ             السياسات باعت    بني       تقارب ل ل      ً ضيقاً                                ً املصلحة. وتعكس هذه اآلراء تصوراً        صاحبة
      توجد  و                                           ألص  وات متنوعة والتوص  ل إىل فهم مش  رتك للقض  ايا.         لالس  تماع          هتيئ اجملال             ً وليس عمليةً                   كامل على القض  ايا، 

  ا       تثقيفه       كي جيري      لحة ل   املص                        للجهات املختلفة ص  احبة                        الس  ياس  ات باعتبارها فرص  ة    بني       تقارب   ال     حتقيق              قيمة يف عملية 
  .                  لآلفاق اليت لديها هي     ديلة        بآفاق ب   ا      وإعالمه

 
               ً ون أكثر توجهاً      أن يك       ينبغي         السياسات    بني       تقارب        حتقيق ال      بشأن       اللجنة   ْ  هْنج   أن    هو                 االنتقادات األخرى       وأحد  -  87

            يف هذا النقد        الص    حة         وتتوافر  .   ات      الس    ياس            بنواتج                          بش    أن ما تريد اللجنة حتقيقه                                  ً حنو حتقيق النتائج، وأن يكون واض    حاً 
          ليت تتخذها  ا               تعزيز اإلجراءات      ً مثالً   ،   ما                  وس     يلة لتحقيق ش     يء    بل                      ليس     ت عايات يف حد ذاهتا   ت ا      الس     ياس            نواتج   ألن 

             ائج اليت تس          عى       ح النت                                       تطوير التدخل أو منطق الربنامج الذي يوض              و                              قض          ايا األمن الغذائي والتغذية.       عاجلة مل         البلدان
       نواتج        س  تحداث ا                           تائج ميكن أن يس  اعد اللجنة يف    الن               املؤدية إىل هذه                           إىل حتقيقها واملس  ارات املنطقية        العامة     ات      الس  ياس  

              نتائج واقعية.                   تكون مناسبة وحتقيق       سياسات   لل
 

    طرح    ُ ا يُ  م                                                         التفاوض على كل ش             يء، وأنه ينبغي للجنة أن تكون انتقائية يف        ال يلزم                       عرب عن  راء مفادها أنه   ُ وأُ    -    88
           اعتمادها يف    قت   و    إىل                 وقت البدء فيها   من                            الس              ياس              ات جداول زمنية طويلة     بني        التقارب         لنواتج                 للتفاوض. وتتوافر 

   بني         لتقارب ل         الرئيس          ية                  يف إعداد النواتج     لبدء      وقت ا                     اإلطار الزمين العام من    7                         العامة للجنة. ويبني اجلدول     ات    اجللس          
              ما بني ثالث ومخس            قد اس    تغرقت          يف اللجنة       2002        بعد عام   ُ        بُدئ فيها    اليت           والنواتج  .   ها      اعتماد    وقت             الس    ياس    ات إىل 

                                                  اخلطوط التوجيهية الطوعية بش          أن احلوكمة املس          ؤولة حليازة  ’    أما            اعتمادها.    حني           إعدادها إىل    يف       البدء   ذ  من      س          نوات 
  ت        لكن كان  و                      عدت يف عامني يف اللجنة أ    فقد   ‘                                                       األراض      ي ومص      ايد األمساك والغابات يف س      ياق األمن الغذائي الوطين

  .                     منظمة األعذية والزراعة      داخل         ست سنوات                                             الفرتة اليت مرت قبل أن تظهر إىل حيز الوجود هي
 

                                   السياسات واإلطار االستراتيجي العالمي     بين                               : األ طر الزمنية لنواتج التقارب  7       الجدول 
    ين ب                                                    النواتج الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتاتية الرئيستتتتتتتتتتتية المتعلقة بتحقيق التقارب 

         السياسات
                          اإلطار الزمني العام من وقت 
                           البتتدء في إعتتداد النواتج إلى 

             وقت اعتمادها

        في لجنتتتتة                 الوقتتتتت المستتتتتتتتتتتتغر ق 
                     األمن الغذائي العالمي

                                                  اخلطوط التوجيهي  ة الطوعي  ة بش                أن احلوكم  ة املس              ؤول  ة حلي  ازة 
                                                 األراض        ي ومص        ايد األمساك والغابات يف س        ياق األمن الغذائي 

      الوطين

     2012 -    2010  (     سنوات   8 )      2012 -    2001

     2011 -    2010  (     سنوات   6 )      2011 -    2008                                                       املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف نظم الزراعة واألعذية
     2015 -    2010  (     سنوات   5 )      2015 -    2010                                                        إطار العمل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة

 48    2012 -    2002  (     سنوات   0 )      2012 -    2002                                             اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية
ْ                        أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، هْنج جلنة األمن الغذائي العا        املصدر:   . CFS/BurAG/2016/03/31/                     0 5                   السياسات. الوثيقة:     بني       تقارب  ال        ملي بشأن                                

 

                                                           
            املرجع نفسه.    48
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               وجيهية الطوعية          اخلطوط الت ’                     )وثالثة أس        ابيع يف حالة      عليه                         أس        بوعني على األقل للتفاوض       ناتج           واس        تغرق كل   -  82
      وأعرب 49 . ( ‘ ين                                              ومص        ايد األمساك والغابات يف س        ياق األمن الغذائي الوط                                 بش        أن احلوكمة املس        ؤولة حليازة األراض        ي 

    وجد  ت                                        ة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص والوكاالت اليت  ي     احلكوم       األوس  اط    من      معهم                ُ            األش  خاص الذين ُأجريت مقابالت
      تعقي  د      إىل  ً اً                             املوارد الالزم ة للتف اوض. ونظر      إزاء           التف اوض و    ا       يس              تغرقه            امل دة اليت                       روم ا عن قلقهم إزاء طول           مق اره ا يف

ّ    التس    رّع يف                 يكون من عري املفيد      ض    ات،                         يا وتنوع األص    وات يف املفاو      القض    ا             أنه اإلض    رار    من ش                     املفاوض    ات، ألن ذلك       
                                                                                النهائي. عري أنه من الضروري أن تكون قواعد التفاوض واضحة للجميع، وأن حيرتمها اجلميع.             جبودة الناتج

 
                                                 : تعزيز إجراءات األمن الغذائي الوطنية واإلقليمية           النتيجة جيم

                                                  ت جلنة األمن الغذائي العاملي بعد إص      الحها إجراءات األمن   َّ  عزَّز           إىل أي مدى    : 3 - 1         للتقييم                الستتتتتؤال الرئيستتتتتي
                           الغذائي الوطنية واإلقليمية؟

 
   إىل      ش      ورة          الدعم وامل     تقدمي                                        ، نظر فريق التقييم يف دور اللجنة يف تيس      ري  0 - 1         للتقييم              س      ؤال الرئيس      ي  ال    على      ً رداً   -  20
          والتوص    يات      اتج     النو                                             س    اءلة وتقاس    م أفض    ل املمارس    ات؛ واس    تخدام وتطبيق                                       لبلدان واملناطق؛ ودور اللجنة يف تعزيز امل ا

       للجنة.           السياساتية 
 

      الدعم     قدمي  ت       اللجنة    ر   ّ تيستتّ                      تتوخى وثيقة اإلص  الح أن                   لبلدان والمناطق.     إلى ا                            الدور: تقديم الدعم والمشتتورة    -    21
          قدميها وض    ع        ينبغي ت        اللذين            دعم واملش    ورة                                                 لبلدان و/أو املناطق بناء على طلبها. وتش    مل جماالت ال    إىل ا            و/أو املش    ورة 
َ        ُمس             يَطر عليها        خطط عمل           ذه اخلطط ه                                                  من أجل حتقيق األمن الغذائي والقض             اء على اجلوع وتنفيذ          ً وإقليمياً        ً وطنياً   ُ   

   أن                                                                   تقدمي الدعم واملش  ورة بش  أن التطبيق العملي للخطوط التوجيهية الطوعية بش            ً ش  مل أيض  اً     هي ت                   ورص  دها وتقييمها. و 
   50 .            احلق يف الغذاء

 
          لعاملي، أي                   جلنة األمن الغذائي ا                  اآلراء بش  أن كفاءة                   ، مبا يف ذلك اس  تقص  اء                 عن طريق أي وس  يلة               ومل تتلق اللجنة   -  22

         لجنة عدم                         العامة السادسة والثالثني ل        الدورة                                                              طلبات من البلدان واملناطق للحصول على الدعم واملشورة. وقد لوحظ يف 
             جدول األعمال    ن  م    بند       هذا ال                  يف املستقبل استخدام     جيري                    س اللجنة  نذاك أن           . واقرتح رئي             من هذا القبيل       طلبات      ورود

                                               املخطط هلا من أجل إقامة ش      راكات بش      أن األمن الغذائي         أنش      طتها                              للبلدان عرض أنش      طتها احلالية و      تتيح       كفرص      ة 
      ورود   دم      باب ع  أس                      ه قد جرت مناقش     ة  أن   ح      ما يوض                                                  وال يوجد يف تقرير الدورة الس     ادس     ة والثالثني للجنة     51         والتغذية.

         اإلقليمية          املؤمترات    ش     ىت                العامة للجنة إىل          الدورات                                                      طلبات للحص     ول على املس     اعدة. وقدم رؤس     اء اللجنة تقارير عن 
         ى املش        ورة                          اهليئات اإلقليمية للحص        ول عل   من                     طلبات من البلدان أو               تدفع إىل تقدمي               هذه التقارير مل       ولكن         للمنظمة، 

                  والدعم من اللجنة.
 

                                                           
ْ                                                   أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، هْنج جلنة األمن الغذائي العاملي بش     أن التقارب بني الس     ياس     ات    49       غذائي        ُ                            ، ورقة أُعدت من أجل مكتب جلنة األمن ال                               
ْ                                                     ، بند جدول األعمال املعنون: هْنج جلنة األمن الغذائي العاملي بش أن التقارب بني الس ياس ات.     7104          يوليو/متوز    8                                لعاملي واجتماع اجملموعة االس تش ارية،  ا                           

  .  CFS/BurAG/          2016    / 03  / 31  / 05             الوثيقة رقم: 
    :CFS    2009 / 2            ، الوثيقة     7117                                    ة والثالثون، روما، أكتوبر/تشرين األول                                                                    جلنة األمن الغذائي العاملي، إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي، الدورة اخلامس    50

Rev.    2  7         ، الصفحة  7         ، الفقرة .  
  .    7101                                                                                                            جلنة األمن الغذائي العاملي، تقرير عن الدورة السادسة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي، روما، أكتوبر/تشرين األول     51
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               ه، وما إذا كان               اللجنة أن تؤدي   من      توقع  ُ يُ      الذي          التيس   ريي                                ص   الح ليس   ت ص   رحية بش   أن تفاص   يل الدور          ووثيقة اإل  -  20
           جلنة حكومية       "...     أهنا ب       إصالحها      بعد                  قراءة رؤية اللجنة  ب    . و                            ً اللجنة املشورة والدعم مباشرةً        تقد م  ن  أل               يوجد جمال أم ال

      م  ل أن               يب  دو من عري احملت  ،     ..."      األمش  ل  ،      ال  دود -     حلكومي  وا  ،      ال  دود        املنت  دى                                    دولي  ة يف منظم  ة األع  ذي  ة والزراع  ة ... و 
                      إىل البلدان أو املناطق.        مباشرة              اللجنة املشورة           أن تقد م       اإلصالح          املقصود من      يكون 

 
               لبلدان واملناطق      هذه ا                            الدعم واملش          ورة، يتعني أن تدرك      تقدمي                                         لكي تطلب البلدان واملناطق من اللجنة تيس          ري  ف  -  21

   يل                                  لطلب املس              اعدة. ومل جيد التقييم أي دل           أن تتبعها                                 الص              دد، وما هي اإلجراءات اليت ينبغي                  دور اللجنة يف هذا 
ر تقدمي   أن    هلا                       اللجنة يش          ري إىل أنه ميكن    من         ناطق أن                    كيف ميكن للبلدان وامل           أو يش          ري إىل                 املش          ورة والدعم،      ّ      تيس          ّ

     ذلك.     تطلب
 

             األمن الغذائي  ب         املتعلقة                            خطط العمل الوطنية واإلقليمية                   ملش              ورة والدعم بش              أن               الالزمة لتقدمي ا              واخلربة التقنية   -  25
  ك                                           كيانات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة تش       ار         ولدى  ،                       اليت توجد مقارها يف روما        الوكاالت            موجودة لدى          والتغذية 

    مية                  وكاالت إمنائية إقلي      ولدى  ،          عري حكومية                   مؤس       س       ات حبوث وس       ياس       ات       ولدى                       األمن الغذائي والتغذية،     جمال   يف 
   ود                                                         منظمة األعذية والزراعة وبرنامج األعذية العاملي والصندوق الد      كل من          أعضاء يف         بوصفها        بلدان،   ال        وتتمتع        ودولية. 

      اطبة خم                                                                     هذه اهليئات مباش        رة إذا كانت حباجة إىل املس        اعدة. وباملثل، فإن للبلدان حرية        خماطبة    رية  حب                  للتنمية الزراعية، 
                                خربة تقنية. وليس من الواض              ح ما هي                           واملنظمات األخرى اليت لديها     تحدة                     خرى يف منظوم ة األمم امل  األ       كيانات   ال

              املش    ورة والدعم     قدمي  ت                                                 القيام بدور تيس    ريي. ويلزم توض    يح دور اللجنة يف تيس    ري  ب                                القيمة اليت ميكن أن تض    يفها اللجنة 
َ        خطط ُمسيَطر عليها    وضع       بشأن        القيام       للجنة      ملمكن  ا    دور   ال              ورصدها. ويتيح                       وبشأن تنفيذ هذه اخلطط          ً وإقليمياً        ً وطنياً       ُ   
               يس           ري تقدمي الدعم    يف ت                                   ً فرص           ة للقيام بدور أكثر أمهية وتأثرياً   ال                                         يف متابعة واس           تعراض أهداف التنمية املس           تدامة    به 
        لبلدان. ا   إىل
 

       لص    عيد ا                         ألمن الغذائي والتغذية على                     باإلجراءات املتعلقة با       خريطة     رس    م            مبادرة بش    أن   ُ     أُطلقت   .       الخرائط     رستتتم  -  26
         للحكومات      تيح ت     أداة          اس    تحداث               هذه املبادرة إىل        وهدفت                                            قرهتا اللجنة يف دورهتا العامة الس    ادس    ة والثالثني.  أ  ُ    ُقطري  ال

               ت واالسرتاتيجيات               لتصميم السياسا       كيفية                              اختاذ قرارات مستنرية بشأن أفضل      على   ة  َّ سَّن      قدرة حم        اآلخرين      خدمني      وللمست
                    وأبلغ فريق العمل عن   52 .                     األمن الغذائي والتغذية           ج املتعلقة ب      النتائ     حتقيق        من أجل                عن ختص    يص املوارد               ً والربامج، فض    الً 

    جير          (، ولكن مل  ني                               الس              ابعة والثالثني والتاس              عة والثالث              أي يف الدورتني                                تقدم يف الدورتني العامتني الالحقتني )     حتقيق 
          زام باألمن          إطار االلت ’                               . وقد وض  عت املنظمة منذ ذلك احلني    2012                                         إبالغ اللجنة بأي عمل  خر بش  أن ذلك بعد عام 

           كيفي ة وف  اء      ع                                               ّ مب ادرة رس              م اخلرائط. وهت دف ه ذه األداة إىل تقييم وتتبّ       خربات   إىل           ب االس              تن اد  ‘                 الغ ذائي والق درات
          حاجتها إىل       ومدى                                                       قدرهتا على اختاذ إجراءات بش  أن األمن الغذائي وس  وء التغذية    مدى                              الس  لطات الوطنية بالتزاماهتا و 

    كون              اللجنة. وقد ي       أعمال   من                                         ً تش          رح ملاذا مل تعد مبادرة رس          م اخلرائط جزءاً                 . وال توجد وثائق                  اختاذ هذه اإلجراءات
  ت        إذا كان  ا  م       اللجنة         أن حتدد                                 أداة رس  م اخلرائط، وس  يكون من املفيد                                       الس  بب يف ذلك هو أنه مل يعد يوجد طلب على 

ّ  ال تزال مهتّمة                   بأداة رسم اخلرائط.            

                                                           
مة إىل جلنة األمن الغذائي العاملي، يف الدورة                                    جلنة األمن الغذائي العاملي، رس               م خرائط     52                                                  َّ                                        إجراءات األمن الغذائي على الص               عيد القطري، وثيقة مقدَّ

  .     http://www.fao.org/do                     crep/meeting/             019   /k  8952    a.pdf            على الرابط:          . متاحة    7101                                               السادسة والثالثني للجنة، روما، أكتوبر/تشرين األول 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8952a.pdf
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        فت برص د  ل ُ كُ     قد         اللجنة      كانت                        على جميع المستويات.               أفضل الممارسات         وتقاسم                 : تعزيز المساءلة      الدور  -  27

                      اللجنة مبس     اعدة البلدان           املض     طلع به         ف اإلص     الح         َّ . وقد كلَّ     1226                                            تنفيذ خطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألعذية لعام 
  يف        لتعجيل  ا         وكيف ميكن                            أهداف هذه البلدان واملناطق          جيري حتقيق            ما إذا كان       معرفة    على             حس              ب احلالة،          واملناطق،

                           اللجنة  لية مبتكرة للقيام        تس           تحدث   أن       اإلص           الح      توخى    قد   و                                األمن الغذائي ومن س           وء التغذية.            د من انعدام   احل
   53     بذلك.

 
        وص      يات يف          ت هذه الت  َّ  عزَّز     ، و              العامة األربعني       دورهتا                  حتت مظلة "الرص      د" يف        املدرجة                       وأيدت اللجنة التوص      يات   -  28

     على      ربعني                     األربعني إىل الثانية واأل       العامة          الدورات              يات املعتمدة يف      التوص                تش         تمل  ،       وبإجياز               العامة الالحقة.          الدورات
     يلي:   ما

 
  على س       بيل        ومنها،    ة   از     ّ واحلفّ                      الرئيس      ية واالس       رتاتيجية          النواتج                                          رص      د قرارات اللجنة وتوص       ياهتا، مع الرتكيز على         

           بات يف سياق            األمساك والغا                                                                اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد  ’        املثال،
                                                     مسارات العمل الرئيسية يف برنامج العمل املتعدد السنوات؛                    والنتائج املتحققة من    ، ‘                  األمن الغذائي الوطين

 ساسي                     سنوات(، وإجراء مسح أ   5 - 1                                     فعالية اللجنة يف حتسني أطر السياسات )كل    دى                      إجراء تقييمات دورية مل     
           هلذا الغرض؛

  ملمارسات اجليدة.        اخلربات وا       تقاسم      تشجيع               
 

      اخلطوط  ’               الس          تخدام وتطبيق       ً جرداً               ، أجرت اللجنة     2016      يف عام                                   رص          د القرارات والتوص          يات الرئيس          ية.  -  22
  ،  ‘                                                                                                  التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

   ة        واإلقليمي   ة      العاملي          املس             تويات                                  ومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص على               إفرادية من احلك     حاالت        دراس             ات    ت   ومجع
   من   ة                                     يف الدورة العامة الثالثة واألربعني للجنُ    نُظم                                      خدمت املعلومات كأس        ا/ حلدث مواض        يعي عاملي       ُ . واس        تُ  ة       والوطني
  .                توجيهية الطوعية  ال           هذه اخلطوط                                             تبادل اخلربات واملمارس  ات اجليدة يف اس  تخدام وتطبيق      بغية              أص  حاب املص  لحة     أجل 
        م يف رص    د            وس    يلة لإلس    هاُ    َ يُعترَب   ،        وتقامسها                املمارس    ات اجليدة     جرد                                   احلدث املواض    يعي العاملي، الذي خدم عرض       وهذا

        قت فيه  َّ وثَّ                    ه  لية اجملتمع املدين،  ت          بتقرير أعد      اجلرد      عملية   ُ     ُكم لت     وقد    54                 الرئيس              ية للجنة.              بش              أن النواتج            التقدم احملرز 
              لحدث املواض           يعي  ل   ني      املش           ارك            وكان تقييم  .                        اخلطوط التوجيهية الطوعية                   يف اس           تخدام وتطبيق           اجملتمع املدين      خربات
      املزيد       إيراد      ثال،              ، على س    بيل امل     ومنها       لتحس    ني ل     جماالت    إىل         العض    وية    ة      املفتوح             جمموعة العمل   ت      وأش    ار   ،       ً إجيابياً        العاملي 

ُ  وبنُهج        لإلع   داد،                          واألخ   ذ بفرتات متهي   دي   ة أطول                    من البي   ان   ات الكمي   ة،       ملراد  ا                            أكثر تش                اركي   ة يف إع   داد األح   داث      
     جليدة                          تش اطر التجارب واملمارس ات ا           الرامية إىل           االختص  اص ات        للجنة          واألربعون                         ت الدورة العامة الثالثة     وأقر    .55       تنظيمها

                                                           
    :CFS    2009 / 2           .الوثيقة     7117                                                                                                       جلنة األمن الغذائي العاملي، إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي، الدورة اخلامسة والثالثون، روما، أكتوبر/تشرين األول     53

Rev.    2  3         ، الصفحة  4         ، الفقرة .  
                                                                           اس    تخدام وتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية بش    أن احلوكمة املس    ؤولة حليازة األراض    ي                         التجارب واملمارس    ات اجليدة يف ’                         جلنة األمن الغذائي العاملي،     54

َ                   املوَجز والعناص      ر األس      اس      ية   -                                                                          ومص      ايد األمساك والغابات يف س      ياق األمن الغذائي الوطين )اخلطوط التوجيهية الطوعية(          نة األمن                   ، من إعداد أمانة جل ‘   
  .    7104      ربعني،                                         الغذائي العاملي من أجل الدورة الثالثة واأل

          . الرابط:     7102                  ين   اير/ك   انون الث   اين     74                                                                                   جلن   ة األمن الغ   ذائي الع   املي، جمموع   ة العم   ل املفتوح   ة العض               وي   ة املعني   ة ب   الرص                  د، نت   ائج االجتم   اع،     55
CFS_OEWG_Monitoring_                    2017    _ 01  _ 26  _ 04  _Outcomes         .  
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   ة      الوطني        وي  ات    املس              ت          أح داث على       تنظيم          عن طريق                                                    يف جم ال تطبيق قرارات جلن ة األمن الغ ذائي الع املي وتوص              ي اهت  ا 
         يف الرص      د،      داث       ُ            وبينما ُتس      هم هذه األح  .        وتقامسها                    الفرص      ة لتقييم اخلربات         األحداث    هذه        وتتيح   . ة       والعاملي   ة        واإلقليمي

  . ه  عن                ً فإهنا ليست بديالً 
 

      لرص  د،                                واملقابالت عن  راء متباينة بش  أن ا           العض  وية هي    ة      املفتوح             جمموعة العمل                  وثائق نتائج أعمال       وتكش   ف   -   100
     عادة    ‘     الرص    د ’                 يف املص    طلحات. ويش    ري       اخللط    من       ً جزئياً      ذلك       وينبع            قوم بالرص    د.             ن ينبغي أن ي                  َ وما ينبغي رص    ده، ومَ 

                        ع االمتثال مث اختاذ قرارات  ّ بّ   تت     بغية                                                              الروتيين املس   تمر للتقدم احملرز يف تنفيذ مش   روع معني )برنامج، مش   روع(        البحث   إىل 
     تكون            لة اللجنة     ويف حا   ؛    نفيذ   الت      عنده                املس     توى الذي حيدث             ُ   َ              وأفض     ل مس     توى ُيض     طَلع به عنده هو              لتحس     ني األداء. 

                . وميكن للجنة أن ُ    ُقطري                     البلدان على الص    عيد ال          هبذا الرص    د         أن تقوم     هو                                      أفض    ل كيفية لرص    د تنفيذ نواتج الس    ياس    ات
       اللجنة        نواتج    بيق                              . ومن الضروري رصد استخدام وتط      نواجتها                       التوجيه بشأن رصد تنفيذ       تقدمي                   تضطلع بدور تيسريي يف 
                تابعة واس   تعراض مل              األس   ا/ التجريي               توف ر اللجنة                   يف وثيقة اإلص   الح. كما      َّ توخَّى          ى النحو امل                       من أجل تعزيز املس   اءلة عل

          وي مبا فيه  ق                                                                                    ( وتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة. ويتمثل التحدي الذي تواجهه اللجنة يف تصميم إطار للرصد      تقييم )
      مبادئ      ى مع   اش            يتم  و                               فاية لس         ياقات البلدان املختلفة،           مبا فيه الك      ومرن       إليها،       حتتاج              باملعلومات اليت    ا       لتزويده         الكفاية

  .      العاملي           االسرتاتيجي      اإلطار                               الرصد واملساءلة املنصوص عليها يف 
 

      ماعات                           أن التوص    يات الص    ادرة عن اجت ب         القائلة      توص    ية   ال                          للجنة األمن الغذائي العاملي                الدورة العامة     أقرت     وقد   -   101
             هذه التوص     يات  ف           هبا اللجنة.       تقوم                               ال تكون حمط تركيز جهود الرص     د اليت                               املس     تديرة بش     أن الس     ياس     ات ينبغي أ        املوائد

ّ     مبا ميّكن من                                          ، يف حاالت كثرية، ال تكون حمددة مبا فيه الكفاية        كما أهنا                           املتعلقة بالس  ياس  ات عديدة ُ  ب إجراء رص  د جُمدب                   .  
           ، مبا يف ذلك    س        ات      بالس        يا                  للتوص        يات املتعلقة                يات تقييم دورية                                             عري أن ذلك ال ينبغي أن يثين اللجنة عن إجراء عمل

   (. 6                                                        تلك اليت تستند إىل تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى )اجلدول 
 

         مبا يف ذلك                                  بإجراء تقييمات دورية لفعاليتها،        املطالبة                اللجنة التوص      ية      أقرت                  فعالية اإلص      الحات.    مدى       تقييم   -   102
           آلراء بش    أن   ا                               م التقدم احملرز. وقد أجنز اس    تقص    اء     تقيي               باالس    تناد إليه                  مبثابة خط أس    ا/ ميكن                اس    تقص    اء ليكون      إجراء 
       ويتيح   .      بالرص   د   ة             العض   وية املعني   ة      املفتوح             جمموعة العمل         حتت إش   راف       2015                              جلنة األمن الغذائي العاملي يف عام        كفاءة

      صوره.                      ميكن حتسينه ملعاجلة أوجه ق        وأعماهلا       للجنة       بشأن ا                     لتصورات أصحاب املصلحة                         ً االستقصاء خط أسا/ مفيداً 
 

             ملعلومات بش  أن         لتبادل ا                               ً اللجنة، يف دوراهتا العامة، منرباً          . أتاحت                                    تقاس  م أفض  ل املمارس  ات على مجيع املس  تويات  -   100
              العامة الرمسية          الدورات      ذلك يف       وحيدث                                                                      املبادرات العاملية واإلقليمية والوطنية والدرو/ املس              تفادة من هذه املبادرات. 

           هنا عري رمسية  أ          بالنظر إىل                                         اجلانبية إىل تبادل أفض        ل املمارس        ات والدرو/،              تؤدي األحداث   إذ                    ويف األحداث اجلانبية. 
            دث املواض    يعي   احل        يتمثل يف                       تبادل املمارس    ات اجليدة ل                      خر على تش    جيع اللجنة             ويوجد مثال  .      ً نس    بياً             ً وأص    غر حجماً 

            اك والغابات        ايد األمس                                                            اخلطوط التوجيهية الطوعية بش     أن احلوكمة املس     ؤولة حليازة األراض     ي ومص        ’         املتعلق ب                           العاملي
    داد                           للبلدان واألقاليم من أجل إع      ً دليالً                             أقرت اللجنة االختص         اص         ات لتكون    قد     . و  ‘                       س         ياق األمن الغذائي الوطين  يف

  . ة       والعاملي   ة        واإلقليمي   ة      الوطني          املستويات    على        أحداث     وعقد 
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    على                      عدة البلدان واملناطق          اللجنة مبس     ا    َ      املض     طَلع به           كلف اإلص     الح                                      مس     اعدة البلدان واملناطق على الرص     د.  -   101
     موعة  جم                                                                                             تقييم ما إذا كانت حتقق أهدافها املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية. وهذه املس              ألة مدرجة يف جدول أعمال 

ُ              ولكن مل حُيرز تقدم بش    أهنا  ،      بالرص    د   ة             العض    وية املعني   ة      املفتوح       العمل           ية للجنة.       الرئيس             للنواتج      ولوية                  بالنظر إىل إيالء األ         
      الرص     د           أن  ليات           وبوجه خاص                               العناص    ر الرئيس    ية وخص    ائص الرص    د،         العض    وية    ة      املفتوح            موعة العمل جم   ت       وقد حدد

                      طرها و لياهتا املؤسسية.                          ُ لبلدان أو املناطق كجزء من أُ     ً          خاضعًة لسيطرة ا              ينبغي أن تكون 
 

               م األمن الغذائي           حالة انعدا      قرير ت       وإقرار        ملناقش      ة             املنرب الالزم            توفر اللجنة                                    حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل.  -   105
           . وقد أعدت           نطاق العامل                س    وء التغذية على    من                                                              يف العامل الذي يرص    د التقدم احملرز يف احلد من انعدام األمن الغذائي و 

         هي املص              در    قة      الوثي      وهذه                       يف اجللس              ات العامة للجنة.    ُ           وُعرض التقرير  ،                   توجد مقارها يف روما            الوكاالت اليت         التقرير 
         الوكاالت       س              تبدأ  ،     2017       من عام                                ً انعدام األمن الغذائي. واعتباراً     جمال                      عن االجتاهات العاملية يف    ت               املوثوق للمعلوما

        الغذائي      األمن              حالة انعدام                  التقرير الس      ابق عن         ليحل حمل                     تقرير ذي مفهوم جديد       يف نش      ر                    توجد مقارها يف روما     اليت 
          استعراض                                 وسيدعم هذا املنشور اجلديد اللجنة يف  .      تدامة                         على رصد أهداف التنمية املس              التقرير اجلديد   ّ   يرّكز   و    ،       يف العامل

        توص      ياهتا  ل                                                                         ً حتقيق أهداف التنمية املس      تدامة املتص      لة باألمن الغذائي والتغذية، وس      يوفر أس      اس      اً         يف اجتاه            التقدم احملرز 
          ديات اليت             القض  ايا والتح      لعرض                  إعداد تقرير مس  تقل      جرى  ،     2016    عام           ما يتعلق ب    ويف  .   ات                         وإجراءاهتا املتعلقة بالس  ياس  

        التقرير    ّ  وزّع  يت    . و  (               القض   اء على اجلوع                       التنمية املس   تدامة )هدف                                رص   د مؤش   رات اهلدف الثاين من أهداف             ينطوي عليها
                                                        الجتاهات العاملية للمؤش     رات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية؛          عرض عام ل   ( 1 )              ز على ما يلي:  ّ كّ  ت            ثالثة فص     ول ر      على

        الغايات            الروابط بني    ( 0 )               ملؤشرات املقرتحة؛     خيص ا   ما                          حديات املتعلقة بالقيا/ يف    والت   ،                       حتليل الثغرات يف املعلومات   ( 2 )
  .               املبتغاة واألهداف

 
                   السياسات والتوصيات       نواتج               استخدام وتطبيق 

 
                ية الطوعية بش         أن              اخلطوط التوجيه ’                    اختاذ إجراءات لتطبيق    ة       والعاملي   ة        واإلقليمي   ةُ    ُقطري  ال          املس         تويات        جيري على   -   106

       وجيهية           )اخلطوط الت  ‘                                                                    ملس       ؤولة حليازة األراض       ي ومص       ايد األمساك والغابات يف س       ياق األمن الغذائي الوطين        احلوكمة ا
         عن اخلربات        وثيقة    62                           واألربعني للجنة، تلقت األمانة                        للدورة العامة الثالثة       التحض              ري       عملية            . وكجزء من         الطوعية(

          ين والقطاع                                     من احلكومات وش   ركاء التنمية واجملتمع املد   ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’    هذه                         واملمارس   ات اجليدة يف تطبيق 
   5 .  11 )       وثائق   2                                              ، جاءت األعلبية من اجملتمع املدين وشركاء التنمية، و  62     ال                  وثائق      هذه ال       (. ومن  8             اخلاص. )اجلدول 

      نخفض        العدد امل        الس             بب يف                                                                       يف املائة( جاءت من احلكومات. وكانت املش             اركة يف هذه العملية طوعية. وقد يكون 
      مل يكن     أهنا       رد أو       تقدمي       ّ       الذي ميكّنها من                         املعلومات يف الوقت املناسب                ّ هو أهنا مل تتلقّ                   املقدمة من احلكومات        وثائق  لل

ح    . و       تقد مه       أي ش     يء        لديها               جمال اس     تخدام  يف        املكتس     بة                                              الدراس     ة اليت أجرهتا  لية اجملتمع املدين بش     أن اخلربات        توض      
      اخلطوط  ’   ذه  هب                          اجملتمع امل دين يف زي ادة الوعي     ّ   يؤّدي ه                 ال دور النش              ط ال ذي   ‘  ة                      اخلطوط التوجيهي  ة الطوعي  ’    ه ذه        وتنفي  ذ 

              ذية والزراعة         منظمة األع                                   فض   اءات للحوار بش   أن الس   ياس   ات. وتؤدي          ويف إجياد        الدعوة       يف نش   اط   و    ‘                 التوجيهية الطوعية
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                 نمية القدرات على        يف جمال ت       عملها         عن طريق             بلدان، وكذلك                إىل العديد من ال            الدعم التقين       تقدمي  يف             بالغ األمهية      ً دوراً 
 56                         الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

 
                                                      المقد مة بشأن استخدام وتطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية       وثائق    : ال 8       الجدول 
 وثائقالعدد         المنطقة

 المقدمة
 الورقات المقدمةعدد                      مجموعة أصحاب المصلحة 

 2      كومات  احل  06 ُ     ً ُقطرياً 
 01                شركاء يف التنمية  ال  11       ً                   إقليمياً/بشكل متعدد األقطار

 20           اجملتمع املدين  15      ً عاملياً 
 2            القطاع اخلاص   

 62      اجملموع  62      اجملموع
     عية.              لتوجيهية الطو  ا                                     ات اجليدة يف جمال استخدام وتطبيق اخلطوط                  بشأن اخلربات واملمارس                                       معلومات أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي      مذكرة        املصدر: 

 
مة         الوثائق     تعكس   و   -   107 ُ  نُ ُهج                  جمموعة متنوعة من ال      َّ  املقدَّ     ً  وكثريًا   ،  ‘  ية                     اخلطوط التوجيهية الطوع ’                لتطبيق واس              تخدام    ُ 
      درات،             ، وتنمية الق           إذكاء الوعي        مس     ائل:        املقدمة         الوثائق                      . وقد حدد أكثر من نص     ف                      يكون ذلك يف ش     كل توليفة   ما

ُ  نُ ُهج           القانونية ك    ية           طر الس  ياس  ات  األ      وإص  الح            (. وتتض  من  2      اجلدول  )   ‘              وجيهية الطوعية         اخلطوط الت ’             خدمت يف تطبيق    ُ اس  تُ    ُ 
                                                       معلومات عن النتائج، ولكن مل يتم التحقق منها بشكل مستقل.      ً أيضاً          الوثائق

 
                          المبادئ التوجيهية الطوعية               استخدام وتطبيق     ُّ              النتُّه ج المتعلقة ب  :  9       الجدول 
ْ  النت ْهج        وثتتتتتتائتتق      عتتتتتتدد التت      أمثلة      

         المقد مة
                           أمثلة للنتائج المبل غ عنها

   :           إذك             اء ال             وع             ي
              اس               ته    داف جمموع    ة 
               واس        عة من أص        حاب 

       املصلحة

                     عق    د اجتم    اع    ات، وتنظيم 
                 دالت إعالمي     ة، ونش               ر 
هل قراءاهتا بش   أن        َ  ْ                وثائق َتس   ْ

                اخل     ط     وط ال     ت     وج     ي     ه     ي        ة  ’
  ‘       الطوعية

                ُ   َّ               مت الوص               ول إىل ع  دد يُق  دَّر مب  ائ  ة ألف فرد  08
 ُ           ُأسرة معيشية   5    000 و

               ت     ن     م     ي        ة ال     ق        درات: 
                   استهداف قادة من كل 
                 من احلكوم        ة واجملتمع 

              ين واجملتمع احمللي   املد

                ت   ن   ظ   ي   م ح   ل   ق        ات ع   م        ل 
               ُّ         ت      دريبي      ة، وتعلُّم إلكرتوين،
                     وتق       دمي ال       دعم التقين إىل 

        احلكومات

                ُ   َّ                  مت الوص       ول إىل عدد يُقدَّر بثالمثائة ألف فرد  06
           ُ           ومائة ألف ُأسرة معيشية

              اس         تحداث منص         ات 
             ألص          حاب املص          لحة 

         املتعددين

                  إق     ام     ة منص                    ات دائم     ة 
                     لض               مان تنفيذ األولويات 

   دم            ا ورص          د التق          املتفق عليه
     احملرز

     ص   احب    1     000          منص   ة تش   مل     26 ُ     أُنش   ئت  12
      مصلحة

                                                           
     ص        ايد                                                        ط التوجيهية الطوعية بش        أن احلوكمة املس        ؤولة حليازة األراض        ي وم     اخلطو  ’                                                       مص        ادر ذلك هي التقرير التجميعي آللية اجملتمع املدين عن تنفيذ     56

   َ                 واملَعد من أجل الدورة    ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’                                             ، وجتميع أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي عن هذه  ‘                                        األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين
                              العامة الثالثة واألربعني للجنة.
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ُ              إص  الح اأُلطر القانونية        
            والسياساتية

                 اخلطوط التوجيهي      ة ’      تعميم 
ُ    اأُلط        ر   يف   ‘        ال        ط        وع        ي        ة  

                       الس               ي  اس                اتي  ة والق  انوني  ة
        الوطنية

ُ    اس               تعراض                      ًا أُلطر     10 و            ورقت        ا موقف،  00   ً       
                  سياسة بشأن احليازة    07 و              قوانني/سياسات؛ 

  ق    ط   ب   ي               ال   ت   ف   ع   ي        ل: ال   ت   
              ال    ع    م    ل    ي ل    ل    خ    ط    وط 

                  التوجيهية الطوعية

                     حت    دي    د خريط    ة النزاع    ات، 
                   ورس           م خرائط األراض           ي، 
                    وتعيني احل    دود، وإنش                  اء 
                        ليات لتس               وية النزاعات، 
                        واختبار السياسات اجلديدة 
                     والنظم اجلديدة لتس               جيل 

       األراضي

ُ                                   يُقدر أن عدد األش       خاص املتأثرين باخلطوط  22
       كثر من  أ                         ً       ً   التوجيهية الطوعية تأثراً مباش         راً هو

          مليون شخص

     طوط         وتطبيق اخل                                         بش           أن اخلربات واملمارس           ات اجليدة يف جمال اس           تخدام                                        معلومات أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي      مذكرة   :      املص           در
  .       الطوعية          التوجيهية 

 
ً          حتقيقًا كاماًل ولإلس   هام                           تحقيق التقارب بني الس   ياس   ات   ول  -   108        املتمثل     ملي                                يف حتقيق هدف جلنة األمن الغذائي العا    ً     
         يتعني على    ،   .." .      ً مجيعاً                                                                  يف احلد من اجلوع ومن س      وء التغذية وتعزيز األمن الغذائي والتغذية للبش      ر      "...        املس      امهة    يف

       نواتج        وانب من       تلك اجل                النامية أن تنفذ         البلدان                                                             الدول األعض              اء يف جلنة األمن الغذائي العاملي من البلدان املتقدمة و 
     . ويف       لبلدان                          اليت تكون وثيقة الص             لة هبذه ا   ،      س             ياس             ات  ال    بني        التقارب               ملتعلقة بتحقيق  ا                        جلنة األمن الغذائي العاملي 

          وقد قامت              لدان النامية.      يف الب              بص       ورة رئيس       ية  ق        َّ أهنا تطبَّ          املعروض       ة      احلاالت    ُ    تُبني    ،  ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’     حالة 
      يوجد            إلمنائي. وكان                   يف براجمها للتعاون ا  ‘    عية                     اخلطوط التوجيهية الطو  ’       بإدراج                 على سبيل املثال،        كفرنسا    ،              بلدان متقدمة

                        توج د بل دان متق دم ة أخرى              ويف الواقع، ق د   57                                                              مث االن على التطبيق احمللي يف البل دان املتق دم ة، ومه ا بلجيك ا وإيط الي ا.
      لومات      لك مع ت                                                         ملعاجلة القض          ايا احمللية املتعلقة حبيازة األراض          ي، ولكن اللجنة ال مت   ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’     تطبق 

    .       البلدان       عن هذه 
 

       الدعوة      ش          اط               ما تقوم به من ن   يف   ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’                                   وتس          تخدم منظمات اجملتمع املدين يف أوروبا   -   102
                ىل الربملان األورويب  إ                       ً     ً قدمت هذه املنظمات طلباً رمسياً                                                            وبناء القدرات بشأن قضايا احليازة يف أوروبا. فعلى سبيل املثال، 

               إلدارة األراضي                 تقييم الوضع احلاد ل                                                  سياسات االحتاد األورويب على استخدام األراضي وختصيصها، و       تأثري        الستعراض 
    االت                                    . ويش              ري اجملتمع امل  دين األورويب، يف تق  دمي  ه حل    ‘                       اخلطوط التوجيهي   ة الطوعي  ة ’                     يف االحت  اد األورويب يف ض              وء 

               مؤس              س               ات االحت اد  يف       املوجود            على التحيز                              ، إىل التحدي املتمثل يف التغلب ‘                       اخلطوط التوجيهي ة الطوعية ’      تطبيق 
             يهية مناس      بة                   وأن هذه اخلطوط التوج                          ال تنطبق على الس      ياق األورويب    ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’          ومؤداه أن        األورويب 
                    مع اجلنوب العاملي.                    من جانب هذه املؤسسات        اإلمنائي               سياق التعاون      فقط يف 

                                                           
د من أج  ل ال  دورة الع  ام  ة الث  الث  ة واألربعني للجن  ة: الوالي  ات املتح    ‘                        اخلطوط التوجيهي  ة الطوعي  ة ’                          ن  ة األمن الغ  ذائي الع  املي عن             جتميع أم  ان  ة جل    57 َ                                                           املع  َ    دة   

      تعاون         ألعراض ال   ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’                                                      الفريق العامل التابع للجهات املاحنة املعين باألراض             ي يس             تخدم                                 األمريكية وأملانيا وفرنس             ا، كما أن 
                     يف عدة بلدان أفريقية.  ‘                        اخلطوط التوجيهية الطوعية ’                                              اإلمنائي. ويدعم االحتاد األورويب املشاريع املتصلة هبذه 
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  ،  ‘          ية الطوعية             اخلطوط التوجيه ’                 يف اس    تخدام وتطبيق         العديدة        تحديات             الض    وء على ال        املقدمة       وثائق  ال      وس    لطت   -   110
  :      ما يلي          مبا يف ذلك

 
 اليت تُواَجه       ص       عوبة   ال   َ    إىل    ‘            يهية الطوعية           اخلطوط التوج ’                                            يف توص       يل املص       طلحات واملفاهيم الفنية املس       تخدمة يف     ُ   

              أصحاب املصلحة؛
 
  ية؛   احملل             لدى احلكومات               احلكومات، وخاصة      لدى               حمدودية القدرات    
 
  ؛                   ً     الذين يواجهون أوضاعًا هشة         واألشخاص              الفئات املهمشة              القدرات لدى       حمدودية  
 
  منصات أصحاب املصلحة املتعددين؛     إطار                               مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف      حشد      صعوبة                             
 
  ؛     ً وضعفاً               ً الفئات هتميشاً      أكثر                   صعوبة ضمان مشاركة  
 
  لسياسات القائمة؛     طر ا  ُ بأُ    ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’          صعوبة ربط                  
 
  التغيري.        وتقاوم  ،                        اخلطوط التوجيهية الطوعية                               الديناميات السياسية اليت ال تدعم        
 

  .  ‘                   ط التوجيهية الطوعية     اخلطو  ’                                                                   وحيدد التقرير التجميعي آللية اجملتمع املدين عدة عقبات وحتديات تواجه تنفيذ   -   111
  :      ما يلي     تشمل                       هذه العقبات والتحديات   و 
 
 لدى     ين و                الوطين ودون الوط          الصعيدين                            السياسات ومؤسسات الدولة على        واضعي         لوعي لدى       نخفض ل         املستوى امل    

  ؛                       اخلطوط التوجيهية الطوعية            كيفية تطبيق         بشأن                                 اجملتمع املدين وعريهم من أصحاب املصلحة 
 
 هذه    ام      اس           تخد ب                                   جيعل من الص           عب إقناع املس           ؤولني احلكوميني                          لخطوط التوجيهية الطوعية                 الطابع عري امللزم ل    

  ؛  ها                التوجيهية وتطبيق       اخلطوط
 
 ؛         ة الطوعية              اخلطوط التوجيهي        وتطبيق            من استخدام      حيدان      احلكم            وضعف مؤسسات           السياسية       اإلرادة             االفتقار إىل  
 
  يف    إال        ناس  بة      ليس  ت م                         اخلطوط التوجيهية الطوعية                                                 تص  ور املؤس  س  ات وواض  عي الس  ياس  ات يف الش  مال العاملي بأن  

                يف اجلنوب العاملي؛               التعاون اإلمنائي      سياق 
 
  من         ً دة بدالً                           يقتص     ر على منطقة جغرافية حمد         مش     اريعي         على أس     ا/    ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’              امليل إىل تنفيذ   

          وطين أوسع؛             ها على نطاق     تطبيق
 
 ؛               اجملتمعات الريفية         اجلمهور و      عامة    إىل    ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’                                     صعوبة يف نقل اللغة التقنية املستخدمة يف   ال  
 
  ؛        املختلفة                      اجلهات الفاعلة املعنية     لدى                   تفسري خمتلف للمفاهيم      وجود   
 
  اخلطوط  ’                     مجتمع املدين يف اس       تخدام   لل                                                         عدم وجود دعم قانوين وس       ياس       ي وماد للمجتمعات احمللية املتض       ررة و      

  .                    وط التوجيهية الطوعية              املتصلة هبذه اخلط                                  العمليات احمللية واإلقليمية والوطنية             يف املشاركة يف   و    ‘                 التوجيهية الطوعية
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                اخلطوط التوجيهي   ة  ’              اليت تتمتع هب   ا         الب   ارزة     ك   ان   ة   امل                                 األخرى للجن   ة األمن الغ   ذائي الع   املي ب            النواتج        ال تتمتع   و   -   112
                  ة على استخدام هذه                       فريق التقييم مل جيد أمثل      ولكن  ،         السياسات   بني       تقارب   ال            أخرى تتعلق ب       نواتج      شري إىل     ُ . وأُ  ‘       الطوعية
                 ة يف الزراعة ونظم                                املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤول ’           ورمبا تكون              أوعندا وبنما.         احلالة يف              ها، باستثناء       وتطبيق         النواتج
           تظران حتقيق          ما زاال ين          الس    ياس    ات،     بني        التقارب       ً         عهداً من نواتج     أحدث      ناجتني            باعتبارمها  ،           إطار العمل  و    هي    ‘      األعذية
    ذين          األش      خاص ال   ُ     طُلب من         . وعندما        النواتج          الوعي هبذه                 مس      توى منخفض من      وجود      ً أيض      اً        احملتمل      . ومن       االنطالق

     ة إىل       اإلش               ار               ً األكثر احتم  االً                                 جلن  ة األمن الغ  ذائي الع  املي، ك  ان من        نواتج   من       ن  اتج                      جري  ت معهم مق  ابالت حت  دي  د  ُ أُ 
     يهي   ة            اخلطوط التوج ’   أن           ب   النظر إىل            من املس              تغرب     ذل   ك            أخرى. وليس        نواتج      من أي                          اخلطوط التوجيهي   ة الطوعي   ة

  .                     منظمة األعذية والزراعة   من               حتظى بدعم قوي    زال  ت     ، وال  ‘       الطوعية
 

                                                                           نطاق دراس           ة التقييم إجراء تقييم مفص           ل الس           تخدام وتطبيق مجيع توص           يات اللجنة يف جمال          وخيرج عن  -   110
             ر فريق اخلرباء                        وتلك اليت تس   تند إىل تقاري   ات                   س   تديرة بش   أن الس   ياس     امل        املوائد                                 الس   ياس   ات )تلك املنبثقة عن مناقش   ات 

             ألعراض الرصد.                    هلذه التوصيات أولوية        اللجنة      تعط                  لرفيع املستوى(. ومل  ا
 
                                                     كيف تؤدي لجنة األمن الغذائي العالمي عملها بعد إصالحها؟  2 - 3
 

       أدوار        تقييم     م ال  َّ قيَّ     فقد         إص              الحها.             لعملها بعد       اللجنة      أداء                              من التقرير مدى فعالية وكفاءة       اجلزء          يناقش هذا   -   111
         كيف عملت   و   ؛   ها                          واس  رتاتيجياهتا وأدواهتا ونواجت  ؛         اخلاص  ة هبا                            واهلياكل واآلليات ونظم اإلدارة    هبا     عمل            وترتيبات ال        اللجنة

                                عن األدوار واهلياكل اجلديدة للجنة.      نشأت                                      اللجنة كمنصة؛ والنتائج عري املتوقعة اليت 
 

ظم وهياكل اإلدارة يف إىل أي مدى تس     هم األدوار الس     تة، وترتيبات العمل، ون :1-2         للتقييم                الستتتتؤال الرئيستتتتي
 النتائج؟حتقيق 

 
                   إسهام األدوار الستة

 
   0 - 1   إىل    1 - 1          َّ                                                                اللجنة مكلَّفة بأداء س             تة أدوار. وقد نوقش             ت هذه األدوار يف إطار األس             ئلة الرئيس             ية   -   115
                                             ملدى فعالية اللجنة يف االضطالع هبذه األدوار الستة.              ملخصات موجزة    10                      التقييم. ويقد م اجلدول    من
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                                                                       : ملخص يبين مدى فعالية لجنة األمن الغذائي العالمي في أداء أدوارها الستة  10       الجدول 
                     : التنس   يق على الص   عيد  1      الدور 
       العاملي

                                                                        عقدت جلنة األمن الغذائي العاملي دورات عامة س  نوية أفادت كمنتدى للتنس  يق بش  أن 
            لني واحلاض    رين   َّ س    جَّ                                                           قض    ايا األمن الغذائي والتغذية. وتش    ري الزيادة يف عدد املندوبني امل

                                        ُ                              اآلخرين إىل أن حلض  ور اجللس  ات قيمته. وكان قد ُأش  ري يف التقييم إىل العدد املنخفض 
      ً              َّ                     نسبياً للمندوبني املسجَّلني من املستوى الوزاري.

   ني ب               : حتقيق التق      ارب  2      ال      دور 
         السياسات

  ث       استحدا                  السياسات عن طريق    بني                                              قامت اللجنة بأداء دورها املتعلق بتحقيق التقارب 
              . ويوجد إقبال         الس  ياس  ات    بني                                                وإقرار نواتج وتوص  يات س  ياس  اتية بش  أن حتقيق التقارب 

        توجيهية         اخلطوط ال ’              الس              ياس              ات )وهو     بني                                   على الناتج الرئيس              ي املتعلق بالتقارب 
                                                       ولكن ما زال من السابق ألوانه تقييم مدى تأثري هذا الناتج.   ‘(        الطوعية

                     : تقدمي الدعم واملش       ورة  0      الدور 
   ان        إىل البلد

                                                                         ً      مل تقم اللجنة بتيس   ري تقدمي الدعم واملش   ورة إىل البلدان واملناطق بالنظر إىل أن أياً منها 
                                                                       مل يطلب ذلك. ويوجد افتقار إىل الوض  وح بش  أن هذا الدور، كما مل توض  ع التفاص  يل 

ّ                             املتعلقة بكيف ينبغي أن تيّسر اللجنة تقدمي الدعم واملشورة.                          
              : ال   ت   نس                  ي   ق ع   ل   ى  1      ال        دور 

            طين واإلقليمي             الصعيدين الو 
   يف           ين املس               تويني                                                    حاولت جلنة األمن الغذائي العاملي إقامة بعض الص               الت مع هذ

        ة أثناء           رئيس اللجن        تفاعالت          اقتص     ر على        هما قد           التواص     ل مع      ولكن        العامة،     ات    اجللس     
      إع    داد       لجن    ة ب      ال                                                        املؤمترات اإلقليمي    ة للمنظم    ة واألح    داث اإلقليمي    ة األخرى. ومل تقم 

                  تفاصيل هذا الدور.
                     تعزيز املساءلة وتقاسم   :  5     لدور  ا

        )اجليدة(   58             أفض        ل املمارس        ات
             مجيع املستويات    على 

      تنظيم      ريق    عن ط                                       لتبادل أفض   ل املمارس   ات على الص   عيد العاملي        منص   ات     لجنة   ال     وفرت 
              ميكن أن تس        اعد         ُ    ً اللجنة أُطراً              لجنة. ومل تض        ع                       أثناء الدورات العامة ل            أحداث خاص        ة

                                         احملرز حنو حتقيق أهدافها يف جمال األمن الغذائي                               البلدان واملناطق على رص                د التقدم 
  .        والتغذية

                    : وضع إطار اسرتاتيجي  6      الدور 
                           عاملي لألمن الغذائي والتغذية

  ة            العامة للجن                من جانب اجللس          ات         وإقراره                       اإلطار االس          رتاتيجي العاملي         جرى وض          ع 
   جي  ي            اإلطار االسرتات      بشأن                   مستوى الوعي منخفض  و    (.     2012                     األمن الغذائي العاملي )

           عري معروف.                   اس               تخدام هذا اإلطار    مدى        كما أن    ،                              العاملي لألمن الغذائي والتغذية
       حتسينه.     بغية     طار       هذا اإل              لجنة باستعراض   ال      وتقوم 

 
ُ     وقد ُعرض       ت   -   116       نفيذ.                          رك للجنة إعداد تفاص       يل الت ُ تُ                              عبارات عامة يف وثيقة اإلص       الح، و                     األدوار الس       تة للجنة ب    
     نس          يق  ت                      وأن مص          طلحات عامة مثل "      واض          ح      بش          كل        األدوار    هذه    ل ي    تفاص              ديد     جير حت   مل   ه  أن              فريق التقييم     ووجد 

     وض    وح       يوجد        ، مل يكن  0      الدور     لة            خمتلفة. ويف حا         لتفس    ريات      عرض   ة      كانت   "          الس   ياس   ات   بني       تقارب   ال    " و"        الس   ياس   ات
ُ          كما ُوجد التبا/         لبلدان،      إىل ا             لدعم واملش    ورة  ل       اللجنة             كيفية تقدمي      بش    أن       مان    َّ يقدَّ  س                                   بش    أن ما إذا كان الدعم واملش    ورة      
                      تفاص       يل الدور التنس       يقي           جير إعداد    ، مل  1                    لجنة. ويف حالة الدور   ال         عن طريق                    س       يجري تيس       ري تقدميهما   أو         ً مباش       رةً 

   ة     املعني    وية     العض               ة      املفتوح             جمموعة العمل  يف                           للجنة واملناقش            ات اليت دارت       العامة         اجللس            ات               . وأظهرت وثائق    جنة  لل
       اللجنة      ض    في ُ تُ            حاجة إىل أن        وتوجد                            دور اللجنة يف تعزيز املس    اءلة.    ت ل          من التفس    ريا       متنوعة        جمموعة          أنه توجد        بالرص    د
               أدوارها الستة.    على           من الوضوح        ً مزيداً 

 
                                                           

  . ‘              املمارسات اجليدة ’                                   ، ولكن يكون من األنسب استخدام مصطلح  ‘             أفضل املمارسات ’                   تشري وثيقة اإلصالح إىل     58
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            هيكل اللجنة
 

       العامة        الدورة
 

        التقارب      حتقيق          الدرو/ و             لالس    تفادة من                    لمناقش    ة والتنس    يق و  ل                                        العامة هي اهليئة املركزية الختاذ القرارات و         الدورة  -   117
       وجيهات  ت                        الدورة العامة أن تقد م   من                                                          ً لعاملي بش       أن قض       ايا األمن الغذائي والتغذية. ومن املتوقع أيض       اً             على الص       عيد ا

      س  ؤاد       إطار  يف      جرى،                              ملس  اعدة يف القض  اء على اجلوع. وقد         من أجل ا                                      وتوص  يات قابلة للتنفيذ إىل أص  حاب املص  لحة 
   ،         لسياسات ا   بني       تقارب   ال     حتقيق                  تنسيق السياسات و   يف                      إسهام الدورة العامة    مدى          ، تناول 2 - 1 و   1 - 1                 التقييم الرئيسيني 

                                 الدرو/ املستفادة واملمارسات اجليدة.            مسألة تقاسم               التقييم تناول     من   0 - 1        الرئيسي        السؤال        يف إطار          كما جري
 

      أحداث    7          ارتفعت من     إذ                         جلنة األمن الغذائي العاملي،       أنش  طة    من       ً هاماً                                ً وقد أص  بحت األحداث اجلانبية جزءاً    -     118
     ايا    القض               أعمق بش     أن     ات                   للحوار وإجراء مناقش             ً مفتوحاً       ً حيزاً       تتيح      . وهي     2016      يف عام    ً  حدثًا     56   إىل       2010       يف عام

            النقاش بشأن        تشجيع  و                                         لطائفة واسعة من أصحاب املصلحة لعرض جتارهبم        الفرصة                   ً لجنة. وتتيح أيضاً   ال             املتصلة بوالية 
        العامة.    ات      يف اجللس       ً دائماً                                                       ً قضايا حمددة وتبادل وجهات نظرهم، وهو ما قد ال يكون ممكناً 

 
     2016 -    2009                                   : عدد األحداث الجانبية أثناء الفترة   11       الجدول 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009      السنة
عدد 

األحداث 
 الجانبية

عري 
 56 06 06 05 00 18 7 متوفر

                           للجنة األمن الغذائي العاملي.       لكرتوين               املصدر: املوقع اإل
 

َ  وتُعَرض  -   112     بعد     ية                واجملموعة االس        تش        ار                                 األحداث اجلانبية يف اجتماعات املكتب       بش        أن                علومات املس        رتجعة  امل   ُ  
   ات                                      على استحالة حضور مجيع األحداث اجلانبية ذ              بصورة رئيسية     تركز    هي                لجنة كل عام، و         دورات ال               اجللسات العامة ل

    اليت       انبية   اجل  ث    حدا  األ     بشأن             لعام املاضي،  ا                       وكان أحدث مثال لذلك يف              لوفود الصغرية،     إىل ا                       األمهية، وال سيما بالنسبة 
    ريت  ج              ُ األش         خاص الذين أُ             اليت أبداها            ردود األفعال       ش          ى مع  ا                           على اجللس         ات العامة. وهذا يتم                طغت على ما يبدو 

      ً        ً  اهتمامًا ومشاركًة   ب  ذ ت                             ألحداث اجلانبية وكيف يبدو أهنا جت ل                   إزاء العدد املتزايد     هم   قلق          أعربوا عن                    معهم مقابالت والذين 
               اجللسات العامة.    من     أكرب
 

       ة األمن                 مع جدول أعمال جلن     ً ش     ياً  ا                                                            ز األحداث اجلانبية على قض     ايا األمن الغذائي والتغذية ذات الص     لة مت    ّ وتركّ    -   120
             ، بدأت أمانة    امن      بالتز     عقد                        ُ اجلانبية ذات األمهية اليت تُ         األحداث                      قد يكون من الص     عب حض     ور         وبينما                الغذائي العاملي، 

         مناقش    ات        حىت تكون       2015              ابتداء من عام                                موجزات وملخص    ات األحداث اجلانبية     قاس    م  ت        تتمثل يف            لجنة ممارس    ة   ال
                                         الذين مل يتمكنوا من احلض        ور. وميكن االطالع على                      ألص        حاب املص        لحة املهتمني      متاحة                      هذه األحداث ونتائجها
  .       تنظيمها             شهر من تاريخ      بعد     لجنة   ال                       ألحداث اجلانبية على موقع                 موجزات وملخصات ا
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      ، فإن     منها                          وحتظى باهتمام ومش       اركة أكرب                                                    ما يتعلق باألحداث اجلانبية اليت تطغى على اجللس       ات العامة     ويف  -   121
ُ   َ         ُيضطَلع بص ورة   ن  أ             على حنو يضمن       العامة     ات               ضمان تنظيم اجللس      كيفية        مسألة     هو             ها بقدر ما     تقليص          ال يتعلق ب     األمر 
             ون املناس       بون.       املندوب           وأن حيض       رها               ما بني الدورات،                           اختاذ قرارات بش       أن العمل يف       أال وهي                  أعماهلا الرئيس       ية،  ب       فعالة
        مفاوض  ات                أحداث جانبية و    ُ     أن نُظمت                            حدث فيها، على س  بيل املثال،                       الجتماعات حكومية دولية      كثرية       أمثلة         وتوجد

              ستوى الوزاري.      على امل         مندوبون     فيها        يشارك                                 حضور اجللسات العامة واملناقشات اليت      سبقت                   على مستوى املسؤولني 
 

          لبنود اليت  ل          ً       ً يتيح حيزًا كافياً            جدول أعمال      وجود                              وإجراء املناقش              ات بص              ورة فعالة                     ويتطلب اختاذ القرارات   -   122
        إىل قرار                                    مجيع وجهات النظر( واحلاجة إىل التوصل           االستماع إىل  )           مشول اجلميع                            ش، وقواعد توازن بني احلاجة إىل      َ ستناقَ 
   ان                                     حتليل التعليقات على اجللس       ات العامة. وك          نبثقا من ا        موض       وعان       يوجد       . وكان                          أفض       ل مدة ممكنة تكون معقولة  يف 

     أش   ار     قد         مطولة، و           ومناقش   ات        مفاوض   ات              مبا ش   هدته من        الس   ابقة         للدورات                                  املوض   وع األول هو طول اجللس   ات العامة 
      س     تمرت  ا       فاوض     ات     إىل م                 تمت يوم الس     بت، و         ُ عامة اختُ         لدورات                           جريت معهم املقابالت إىل أمثلة        ُ الذين أُ        األش     خاص 
    قبل          املفاوض              ات    م      َ لكي ختَتت                                                  تغيري إجراءات الدورة العامة الثالثة واألربعني للجنة،       وجرى       الليل.        خر من          حىت وقت متأ
ْ  نْهج         زة هذا ال  مي  و         العامة.     ات               القرارات يف اجللس       ب              األجزاء اخلاص      ة                                 بوقت كاف، مع إتاحة الفرص      ة لتعديل             هناية الدورة     

ْ  نْهج  ال     هذا        أما عيب        الس  بت.     يوم        متتد إىل    أن        الدورة    ّ  جّنب       هو أنه              طيعون الس  فر                  أولئك الذين ال يس  ت        يس  تبعد       هو أنه  ف   
  ً  يض       ًا  أ                                        يف األس       بوع الس       ابق للدورة العامة. واس       تتبعت                    كانت فيما مض       ى جتري             ملفاوض       ات اليت          من أجل ا        إىل روما 

َ  املسبَ َقة         املفاوضات                 تكاليف إضافية.      َ 
 

ْ  نْهج                  متباينة على هذا ال              وقد ص        درت ردود   -   120 ُ    َ  فقد ُوجد َمن  .        للدورات   ة     العام             بش        أن اجللس        ات      اجلديد            أوا أن   ر       
ْ  نْهج  ال ْ                  النْهج املتبع يف الدورات              أكثر كفاءة من     ْ  نْهج  ال    هذا           خرون أن            بينما رأى                العامة الس              ابقة.           مشول      مبدأ    ض   ّ يقوّ    

          أي  خر إىل                            ما تقرر يف املفاوض   ات. وذهب ر     على   "                        أداة للموافقة التلقائية "     جمرد           العامة إىل        الدورة      ً أيض   اً        وخيتزل       اجلميع
ْ  نْهج  ال   ذا  ه   أن    ،             النقاش القوي    من           ً  فتخلو تقريبًا               مس        لوبة القوة       العامة          يف اجللس        ات          املناقش        ات                  يفس        ح الطريق جلعل   

                            األحداث اجلانبية أكثر جاذبية.       فتصبح
 

    ت يف   ري  ُ أُث   قد  ف              لدورة العامة.  ل                                                             وكان املوض              وع الثاين الذي انبثق عن املقابالت هو جدول األعمال املكتظ   -   121
              لعدد الكبري من                     مسألة جدول األعمال وا               الدورة العامة    بعد                    واجملموعة االستشارية      املكتب         أبداها       ية اليت       املتتال           التعليقات

    اليت      كثرية   ال       األنش    طة       ً     مؤش    رًا على           عدد البنود         ويش    ك ل        العامة،         الدورة                                      األحداث اجلانبية. وحيدد املكتب جدول أعمال 
          نوات وعدم           املتعدد الس                               األنش         طة يف برنامج العمل        تقليل     يكون                                             يغطيها برنامج العمل املتعدد الس         نوات. وميكن أن 

       الدورة   ل          جدول أعما       تقليص                                                                    ً     إعطاء األولوية إال للمس       ائل اليت جيب أن توافق عليها اجللس       ات العامة مس       اعدًا على
      لرؤية        تتمثل ا                              العامة برؤية اإلص     الح ومبادئه. و          الدورات             هيكل وعمليات   يف      س     رتش     د  ُ يُ          ينبغي أن    ،      لتقييم    ً   ووفقًا ل  .       العامة
                                          وحكومية دولية جملموعة واس   عة من أص   حاب املص   لحة       دولية      منص   ة      أمشل    هي                         جلنة األمن الغذائي العاملي      تكون     يف أن 
     .         مشول اجلميع     مبدأ     على                  اعتبارات الكفاءة       تطغى     ، أال           هبذه الدرجة  ،       وينبغي         امللتزمني
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        ن طريق ع       العامة          الدورات      نتائج  ب       املتحدة                     اجلمعية العامة لألمم  و                        منظمة األعذية والزراعة     مؤمتر       إبالغ    وجيب   -   125
                                               جلنة حكومية دولية يف منظمة األعذية والزراعة، فإهنا    هي           أن اللجنة             وبالنظر إىل                         اجمللس االقتص              ادي واالجتماعي. 

     نية،               الربنامج وامليزا                     اجمللس املس   ائل املتعلقة ب           وتعرض على  ،             دورهتا العامة                                    تقارير س   نوية إىل جملس املنظمة عن نتائج        تقد م
       عقد كل           ُ ر املنظمة يُ       أن مؤمت       ً   ونظراً إىل             مؤمتر املنظمة.       ُ        لكي تُعرض على                                    عن املس    ائل املتعلقة بالس    ياس    ات العاملية      ً فض    الً 

       نظمة يف                                                      التقارير املقدمة إىل جملس منظمة األعذية والزراعة ومؤمتر امل       وكانت                                     سنتني، فإن تقرير اللجنة يقدم كل سنتني. 
         ر املقدمة                                                      العامة للجنة األمن الغذائي العاملي. وباملثل، فإن التقاري         الدورات      نتائج        إقرار   إىل             اجمللس واملؤمتر      تدعو       املاض      ي 

          و لغة هذه                     العامة للجنة. وال تدع        الدورة                            بالغ اجمللس بالقرار الذي اختذته  إل                              إىل اجمللس االقتص             ادي واالجتماعي هي 
         روتينية.     سألة  م         التقارير      تقدمي     صبح  ي       ميكن أن      ذلك  ول  ،  ر       أو املؤمت   ني    اجمللس                                  التقارير إىل اختاذ أي إجراء من جانب 

 
      منظمة     لية   ما                   تؤثر على برنامج أو   و                              بأن أي توص          يات تعتمدها اللجنة                                 وتقض          ي الالئحة الداخلية العاش          رة   -   126

         دستورية  ال            قانونية أو ل ا     سائل   امل          أو تتعلق ب                       الدود للتنمية الزراعية                                                    األعذية والزراعة أو برنامج األعذية العاملي أو الصندوق 
   ت.                                                               والربنامج والص   ندوق مش   فوعة بتعليقات من اللجان الفرعية هلذه الوكاال                        لألجهزة الرئاس   ية للمنظمة              ينبغي إبالعها 

                                                             يف حالة برنامج األعذية العاملي والصندوق الدود للتنمية الزراعية.                    ه مل جير القيام بذلك        ويبدو أن
 

     نظمة  م                                      العالقة اهليكلية بني اللجنة وهيئات إدارة          ألش              خاص هي     مع ا            خالل املقابالت       مس              ألة     ثريت  ُ أُ      وقد  -   127
   أن    و       للجنة ه                  والالئحة الداخلية        لمنظمة        العامة ل        ولالئحة                                 قراءة فريق التقييم لوثيقة اإلص     الح  ّ   مؤّدى     . و                األعذية والزراعة

     بني يف       ا هو م        منظمة كم  لل                                                  يف املنظمة. عري أن وض              عها خمتلف عن اللجان الفنية األخرى              إحدى اللجان        لجنة هي   ال
ِ  تعِرض    اليت   و                  أجهزهتا الرئاس  ية     بش  أن        لمنظمة           التنظيمي ل       اهليكل            خارج جمموعة         هنا تقع     على أ                        جلنة األمن الغذائي العاملي     

                       اللجان الفنية للمنظمة.
 

                         رئيس اللجنة ونواب الرئيس
 

                أس  ا/ التناوب يف            ة س  نتني على    لفرت              رئيس اللجنة     نتخب    ُ ، يُ                    األمن الغذائي العاملي       للجنة                لالئحة الداخلية      ً وفقاً   -   128
       لواليتني        الرئيس   ب    نتخ    ُ أن يُ      جيوز                                                                        ما بني املناطق وعلى أسا/ املؤهالت واخلربات الفردية ذات الصلة بوالية اللجنة. وال 

            ردية. ويتوىل                                         للرئيس من بني أعض     ائه، على أس     ا/ املؤهالت الف                    ً وينتخب املكتب نائباً              املنص     ب نفس     ه.           متعاقبتني يف 
      األخرى          ن املهام           ا قد يلزم م       يضطلع مب                                               نائب الرئيس، رئاسة اجتماعات اللجنة أو املكتب، و    ،     عيابه    حال              الرئيس أو، يف 

    يت.                     يف عياب الرئيس، التصو    ه                          نائب الرئيس الذي ميار/ مهام ل                 ال جيوز للرئيس، أو   و   .              أعماهلا/أعماله       لتيسري
 

              الدورتني، من                      العامة وخالل فرتة ما بني        دوراهتا                        توجيه اجتماعات اللجنة يف                               وللرئيس أمهية حامسة بالنس    بة إىل  -   122
     بيعة  ط                     حتدد الالئحة الداخلية                                                جدول األعمال واألهداف، وض              مان حتقيق نتائج مثمرة. وال        تنفيذ              أجل التأكد من 

                ً رتة واليته، رهناً  ف       مض       مون                    لكل رئيس مهمة تش       كيل          يف الواقع                                               املهام األخرى اليت ميكن أن يقوم هبا الرئيس، مما يرتك 
            ال التواص ل جم                            ، اضطلع رؤساء اللجنة بدور يف               ومع مرور الوقت       املكتب.   و              العامة للجنة         الدورة                     لوالية اليت يتلقاها من   با

    ألمم             ن الرئيسيني ل ي   قر   امل                                                 يف املنتديات الدولية، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة يف          ونواجتها                         من أجل إبراز صورة اللجنة 
                 رتة الس   نتني احلالية  ف        اللجنة ل          ش   ارك رئيس    قد                              اهليئات اإلقليمية ذات الص   لة. و                                   املتحدة يف نيويورك وجنيف، وكذلك مع
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        يف مناطق    ة                    ملنظمة األعذية والزراع                                 العامة للجنة إىل املؤمترات اإلقليمية          الدورات               وقدم تقارير عن         ً رئيس            ياً       ً حدثاً    17  يف 
            صحاب املصلحة                     اجتماعات ثنائية مع أ      ً أيضاً                                                                    أفريقيا و سيا وأوروبا وأمريكا الالتينية والشرق األدىن. واستضاف الرئيس 

                          الفجوات يف ميزانية اللجنة.   من                    التقليل إىل أدىن حد      بغية       مسامهات         التما/       من أجل 
 

            ألمن الغذائي  ا          ص           ورة جلنة       إبراز            هو احلاجة إىل     ُ      اليت ُأجريت                                        وكان أحد املواض           يع اليت انبثقت عن املقابالت   -   100
       إلبراز  ة  ي         عثات خارج       لجنة بب  ال      رؤساء       يقوم        توقع أن    مع                            عاملية، ويف مقر األمم املتحدة،                              العاملي، وال سيما يف املنتديات ال
              هام الرئيس عري     من م                      التواص        ل املعين وعن عريه    دور           ترتتب على               ثار يف املوارد       تنش        أ                           ص        ورة اللجنة. ومن احملتمل أن

       املهام    هذه                     وتوقعات املكتب بش            أن                             . وينبغي توض            يح توقعات اللجنة                الالئحة الداخلية  يف                     ً املنص            وص عليها حالياً 
     نها. م         املقصودة             حتقيق النتائج      بغية                                    التخطيط هلا وتوفري املوارد الكافية هلا          لكي جيري         املتطورة، 

 
       بيد أن    .                      ً أن مدة الس   نتني قص   رية جداً    من       القلق    ُ       وأُعرب عن                                   ت تس   اؤالت بش   أن طول مدة والية الرئيس،  ُ   أُثري   و   -   101
    عهم ُ       ُأجريت م                                                  أعض       اء جلنة األمن الغذائي العاملي وأص       حاب املص       لحة الذين      لدى                وجهة نظر عاملية         ال يش       ك ل    هذا 

             غيب عن البال              ، وينبغي أال ي                     ملنظمة األعذية والزراعة             للجان الفنية     إىل ا                هو نفس   ه بالنس   بة         الوالية           . وطول مدة       مقابالت
                                                                أن جلنة األمن الغذائي العاملي كانت يف األصل جلنة تقنية تابعة للمنظمة.

 
      هذا                                  الدعم الذي يتلقونه. وينبغي أن يأيت       وجودة                                               وتعتمد فعالية رؤس            اء اللجنة إىل حد كبري على مس            توى   -   2  10

   من   و                       بأدوارمها ومس    ؤولياهتما؛                  يف س    ياق اض    طالعهما                   واجملموعة االس    تش    ارية      املكتب    من     ؛ و     لجنة  ال               الدعم من أعض    اء 
              الالزمة لألنش    طة    ة              التقنية واملالي   د      املوار        بتوفري        لوكاالت     هذه ا      قيام     ض    مان          عن طريق                               الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 

        من حيث    جنة              ومن أمانة الل   ؛       الوكاالت    هذه          يف مؤمترات    ا               لجنة لعرض أعماهل  ال       لرئيس      الفرص         وإتاحة      للجنة            التش         غيلية
ِ   واللوِجس          يت                    الدعم التقين واإلداري         اهلياكل     ذه ه     داء أ    فية   كي        مناقش          ة           التالية        الفقرات   يف      وترد              ه إىل الرئيس.      تقد م     الذي        

  .      لعملها
 

       المكتب
 

        وأمريكا    ،     وروبا  وأ   ،     و س     يا   ،                               التالية: عض     وان من كل من أفريقيا         األقاليم           يف املكتب من                     ً نتخب اثنا عش     ر عض     واً  ُ يُ   -   100
  ط                                                عض     و واحد من كل من أمريكا الش     مالية وجنوب عرب احملي  و                         والش     رق األدىن على التواد؛    ،                       الالتينية ومنطقة الكاريي

       أمريكا   و    ،       وأوروبا   ،     و س   يا   ،                                         من املناطق التالية: عض   وان من كل من أفريقيا        ً مناوباً       ً عض   واً     12                   وتنتخب اللجنة أيض   ا         اهلادئ.
  ط                                                عض     و واحد من كل من أمريكا الش     مالية وجنوب عرب احملي  و                         والش     رق األدىن على التواد؛    ،                       الالتينية ومنطقة الكاريي

       االتصال                                           ل التنسيق بني مجيع األعضاء واملشاركني عن طريق        ّ نة، ويسهّ                                          اهلادئ. وميثل املكتب، بني الدورات، عضوية اللج
                                                                بصفة عامة التحضري لدورات اللجنة مبا يف ذلك إعداد جدول األعمال. وجيوز       املكتب      يكفل     كما                    باجملموعات اإلقليمية  

                 ريق اخلرباء الرفيع       ليات ف                                                                                 للمكتب أن ميار/ مهام تفوض     ها اللجنة، مبا يف ذلك إعداد الوثائق واملهام األخرى املتص    لة بعم
       من أجل                                                       ل املكتب التنس  يق بني اجلهات الفاعلة ذات الص  لة واملس  تويات                                        ّ املس  توى املعين باألمن الغذائي والتغذية. ويس  هّ 

                       عدد اجتماعات املكتب.    12                          ما بني الدورات. ويبني اجلدول                              النهوض باملهام املوكلة إليه يف
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    إلى       2011 /    2010                      للمكتب، خالل الفترة من    ة      التابع                  مجموعة االستتتتتتشتتتتتارية   وال                      : عدد اجتماعات المكتب   12       الجدول 
2016    / 2017     

  /     2010       الفترة
2011     

2011     /  
2012     

2012     /  
2013     

2013     /  
2014     

2014     /  
2015     

2015     /  
2016     

2016     /  2017      
     آذار      مارس/     )حتى 
2017    )  

       اج            ت            م            اع 
  2  6  8  8   10   11   16      املكتب

       اج            ت            م            اع 
   -     امل         ك         ت          ب

        اجمل           م           وع           ة
    ة        االستشاري

7  6  12   8  6  5  2  

                           للجنة األمن الغذائي العاملي.       لكرتوين               املصدر: املوقع اإل
 

           ختاذ قرارات  ال                   واجملموعة االس         تش         ارية                          االجتماعات املش         رتكة بني املكتب      بعد     أيام        لبض         عة            وجيتمع املكتب   -   101
          كون املكتب        ظرية، ي                                   يف االجتماعات املش       رتكة. ومن الناحية الن        الدائرة           واملناقش       ات     َّ   املقدَّمة           إىل املدخالت           باالس       تناد
        املفتوحة     مل          جمموعات الع      أعدهتا                        إعادة فتح االتفاقات اليت             تقض             ي واليته ب                          عن التحض             ري للدورة العامة و        ً مس             ؤوالً 
ً        مشواًل للجميع            يف إطار أكثر      وذلك       عليها         ووافقت        العض    وية             دور املكتب    أن   ،               املمارس    ة العملية                    بيد أنه يبدو، يف جمال   .   

    عزى          ُ يه. وقد يُ          ووافقت عل                 املفتوحة العض            وية              جمموعات العمل       أعدته       على ما       ال عري                          يقتص            ر يف معظمه على املوافقة 
      إلعادة           العض   وية(        مفتوحة            جملموعات عمل      رؤس   اء                                                         ً ذلك إىل مقاومة أعض   اء املكتب اآلخرين )الذين قد يكونون أيض   اً 

                  اإلطار الزمين القص      ري       ى إىل       ُ    كما قد يُعز         اآلراء،    يف       توافق      ً         س      عيًا إىل حتقيق                                   فتح االتفاقات اليت خض      عت لعملية طويلة 
َ                     ع  ادًة م  ا تُعَرض على اجتم  اع  ات املكت  ب              الع  ام  ة املقرتح  ة          ال  دورات         أن وث  ائق             وب  النظر إىل       لتغيري.       جراء ا       املت  اح إل   يف      ً     ُ  

                مكتب يكون يف ش    هر   لل       التاد                                                  عليها وال يوجد وقت كاف للتغيري بالنظر إىل أن االجتماع                      /متوز من أجل املوافقة و    يولي
          دة أش     خاص ع          على لس     ان                       هذا الدور احملدود للمكتب               وقد تكرر ذكر        العامة.      ً                  ريبًا من انعقاد الدورة ق  ،       /أيلول     س     بتمرب

  . "              البصم باملوافقة           املتمثلة يف    ته                            الذين علقوا على املكتب "ووظيف  و      ُ                  ممن ُأجريت معهم املقابالت
 

                   المجموعة االستشارية
 

   ية               ، وبرنامج األعذ           لألمم املتحدة          والزراعة       ألعذية ا                 من بني ممثلي منظمة                 جمموعة اس            تش            ارية           أنش            أ املكتب   -   105
       الفقرة                               باملش     اركة يف أعمال اللجنة مبوجب   ا                                                              العاملي، والص     ندوق الدود للتنمية الزراعية، واملنظمات األخرى يس     مح هل

  ة   ملد                  اجملموعة االس  تش  ارية                                     من الالئحة العامة للمنظمة. ويعني أعض  اء     00         من املادة    0                       من وثيقة اإلص  الح والفقرة     11
                                                           عدد أعضاء املكتب، مبن فيهم الرئيس، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.        اللجنة                          سنتني. وال يتجاوز عدد أعضاء 

 
                                                                                  للرئيس، بعد التش    اور مع املكتب، أن يقرر تعيني مش    اركني خمص    ص    ني تقتص    ر واليتهم على موض    وع معني   و   -   106

     على     قيمة   ال ب                            خربة املش       اركني املخص       ص       ني وخلفيتهم       تعود   أن                  ويكون من املتوقع                            ونش       اط حمدد ومدة زمنية حمدودة. 
                                                    . وميكن للمشارك املخصص املعني أن يشارك، مع احلق يف التدخل                 اجملموعة االستشارية                       املداوالت وأن تسهم يف عمل 

     .       ستشارية          واجملموعة اال                                   ني من أجلها، يف اجتماعات املكتب املشرتك                                  ُ يف املناقشات املتعلقة باملواضيع اليت عُ 
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  :    2017 /    2016            لفرتة السنتني                   اجملموعة االستشارية ُ                 ويُعرض أدناه تكوين   - 7  10
                                                         )مقعد واحد(، وبرنامج األعذية العاملي )مقعد واحد(، والص              ندوق                        منظمة األعذية والزراعة المجموعة االستشاريةأعضاء 

                                    الدود للتنمية الزراعية )مقعد واحد(،
                             فرق   ة عم   ل األمم املتح   دة الرفيع   ة         واح   د(، و                                     واملقرر اخل   اص املعين ب   احلق يف الغ   ذاء )مقع   د 

                                                                    املعني   ة ب   األمن الغ   ذائي والتغ   ذوي يف الع   امل )مقع   د واح   د(، وجلن   ة األمم املتح   دة         املس               توى
                                                                 التوجيهية املعنية بالتغذية )مقعد واحد(، والبنك الدود )مقعد واحد(،

                 جملموعة االس            تش            ارية  وا                                       مقاعد(، و لية القطاع اخلاص )مقعد واحد(،    1                  و لية اجملتمع املدين )
                                                                          للبحوث الزراعية الدولية )مقعد واحد(، ومؤسسة بيل وميليندا عيتس )مقعد واحد(

                                                                      منظمة الصحة العاملية )مقعد واحد(، واملنظمة العاملية للمزارعني )مقعد واحد(          المخص صون          المشاركون 
 

         املتوافرة        املعارف   و        الفنية       اخلربات      على    عه  طال إ         عن طريق               يف مس  اعدة املكتب     ية        االس  تش  ار         اجملموعة           ويتمثل دور   -   108
        اجملموعة    س      هم  ت                . ومن املتوقع أن       املهتمة           مع الدوائر    ا      تواص      له        عن طريق        ثلها و  مت                           طائفة واس      عة من املنظمات اليت      لدى

   ا             ، وجيوز ألعضائه             ما بني الدورات                            نشطة اليت تضطلع هبا اللجنة يف    يف األ           عمل موضوعي               على حنو منتظم ب   ة        االستشاري
             وابط املنتظمة     الر        إقامة    عن       مسؤول   ة        االستشاري        اجملموعة                                                اح مسائل على املكتب للنظر فيها. وكل عضو من أعضاء     اقرت 

  .                                  وعن احلفا  على هذه الروابط وتعزيزها                     ضمن الفئة اليت ميثلها         اليت تدخل                      مع املنظمات والكيانات 
 

       جملموعة ا                              ي املنتدى الذي يناقش فيه أعض اء        لمكتب ه ل   ة      التابع                    للمجموعة االس تش  ارية                   واالجتماعات الفص لية   -   102
  ل                                        ما بني الدورات، مبا يف ذلك أعمال مس  ارات عم         للجنة يف         ملواض  يعية       عمال ا  األ                  واملش  اركون املخص  ص  ون    ة        االس  تش  اري

  يت             ، واملس   ائل ال  ية     التال                                                                                        اللجنة، واملس   ائل املتص   لة بربنامج العمل املتعدد الس   نوات وامليزانية، وجدول أعمال الدورة العامة 
           اركة يف هذه           احلض            ور واملش                                           رات النهائية يف اجتماع منفص            ل. و                    . ويتخذ املكتب القرا             الدورة العامة   إىل        نقلها     يتعني 

ّ   مهّمان          االجتماعات            جريت معهم  ُ أُ     ممن            أثار العديد    قد     ، و          ً أداء فعاالً    ا     ألعماهل                  اجملموعة االس              تش              ارية     أداء        من أجل     
       احلضور.  يف             بعض األعضاء            عدم انتظام                 مقابالت خماوف بشأن 

 
       للبحوث    ة        االس  تش  اري        اجملموعة                 . وكان حض  ور ممثلي     2017 /    2016            لفرتة الس  نتني   59     احلض  ور    10        اجلدول     ّ ويبنّي   -   110

    ات،                                       مل حيض  روا س  وى اجتماعني من أص  ل س  بعة اجتماع   إذ   ؛      منتظم                            ومؤس  س  ة بيل وميليندا عيتس عري                  الزراعية الدولية 
                                                 ل س   بعة. ومل حتض   ر املقررة اخلاص   ة لألمم املتحدة اجتماعات                                           ومل حيض   ر البنك الدود س   وى ثالثة اجتماعات من أص   

        ا متويل ُ                   أُفيد عن أنه ليس لديه                             يف الواليات املتحدة األمريكية، و       ً                   نظراً إىل أن مقر عملها هو  ،  ة        االس              تش              اري        اجملموعة
   ة       الس   تش   اري ا        اجملموعة   ه  هذ             عقد اجتماعات     ُ . وتُ  ة        االس   تش   اري        اجملموعة   -     املكتب                      لس   فر إىل روما الجتماعات  ا    من    نها   ّ ميكّ 

   ن                                                       ّ التداول بالفيديو )املتاحة عند الطلب(، واليت من ش  أهنا أن متكّ         تس  هيالت                      تس  تخدم هذه االجتماعات           يف روما، وال 
   لى  ع                       أن يش  ري عدم حض  ور األعض  اء                                                                 ً املش  اركني واألعض  اء من خارج روما من املش  اركة يف االجتماعات. وميكن أيض  اً 

  ن    ، م         االجتماعات       عمليات    عن                                م الرض         ا عن حمتوى االجتماعات و/أو      إىل عد    ً  إطالقًا               أو عدم حض         ورهم           حنو متواتر 
               بني أسباب أخرى.

 

                                                           
  ر                           ّ                                     ً     ً    طاق عمل فريق التقييم أن يقّيم املش    اركة الفعلية ألن ذلك س    يتطلب حتليالً مفص    الً حملاض    ُ                                         ُيس    تخدم احلض    ور كمؤش    ر على املش    اركة. وخيرج عن ن    59

  .                               اجملموعة االستشارية خالل فرتة السنتني -              اجتماعات املكتب
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      2017 /    2016               لفترة الستتتتتتتتتتتنتين                    المجموعتتتة االستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتاريتتتة -      المكتتتتب                     : الحضتتتتتتتتتتتور في اجتمتتتاعتتتات   13       الجتتتدول 
  (    2017       /شباط      فبراير  7     )حتى

     2017 /    2016             فترة السنتين 
          المجموعتتتتتة      أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء 

  ة        االستشاري
24  / 11  / 2 

015    
2 / 2  /  

2016     
31  / 3  /  

2016     
8 / 7  /  

2016     
12  / 9  /  

2016     
29  / 11   /  

2016     6 / 2  /  2017     

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓                      منظمة األعذية والزراعة
  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓                     برنامج األعذية العاملي

                      الص    ندوق الدود للتنمية 
  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓         الزراعية

                 م   ق   رر األم   م امل   ت   ح       دة 
     ✓  ✓  ✓  ✓                   املعين باحلق يف الغذاء

                   ف  رق       ة ال  ع  م       ل ال  رف  ي  ع       ة 
              املعنية باألمن        املس              توى

   يف    ي       ة              الغ       ذائي والتغ       ذ
      العامل

✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  

                جل   ن       ة األم   م امل   ت   ح       دة 
  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓                        الدائمة املعنية بالتغذية

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓                 لية اجملتمع املدين

   ة        االس            تش            اري        اجملموعة
     ✓    ✓                        للبحوث الزراعية الدولية

      ✓  ✓  ✓            البنك الدود

                   مؤس          س          ة بيل وميليندا 
       ✓  ✓     عيتس

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓                  لية القطاع اخلاص

                   المشاركون المخصصون
   ✓  ✓   ✓  ✓      غ م**                    منظمة الصحة العاملية

  ✓   ✓  ✓   **   غ م   **   غ م   **   غ م                        املنظمة العاملية للمزارعني
  .                                     ً     ً                ** عري منطبق بالنظر إىل أهنا ليست مشاركاً خمصصاً أثناء هذه الفرتة

  .                اجملموعة االستشارية  و                                   املصدر: وثائق نتائج اجتماعات املكتب 
 

                                        يتقاس       م فيه خمتلف أص       حاب املص       لحة املعلومات،        ً رئيس       ياً        ً مكاناً    ة        االس       تش       اري        اجملموعة    كون  ت          وينبغي أن   -   111
                    شأن الطريقة اليت ميكن  ب                       ويضعون فيه اسرتاتيجيات  ،               على أرض الواقع       املشاكل             وحيددون فيه         التعاون،                ويسعون فيه إىل

                               جريت معهم مقابالت ممن لديهم  راء               ُ األش      خاص الذين أُ                  وقد أعرب أعلبية     اكل.                        للجنة أن تس      اعد يف حل املش         هبا 
 -     املكتب        جتماعات  ا         املتعلقة ب     بنود   ال    مجيع           عدم تغطية     س     بب               يف املقام األول ب          عن القلق   ة        االس     تش     اري        اجملموعة     بش     أن 
       ب وجود    بس  ب  ،     األهم   هو   و         وكذلك،               حافلة بالبنود     كانت                                  على النحو املالئم ألن جداول األعمال     ة        االس  تش  اري        اجملموعة

                                     ً                                                      رأي مشرتك لديهم مفاده أن املناقشات كثريًا ما تصل إىل طريق مسدود بشأن اإلجراءات وليس بشأن اجلوهر. 
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              هناية كل فرتة  يف       تقرير        بإعداد                  اجملموعة االس    تش    ارية                كل عض    و من أعض    اء       قيام          ، ينبغي               لالئحة الداخلية       ً ووفقاً    -   112
           يقع على أي     وال   .                    بغية الوفاء بأدوارهم          خالل الس  نة               َ     باألعمال املض  طَلع هبا      املكتب    غ   إلبال                      من فرتات ما بني الدورات 

                    البيانات املتاحة منذ          ً    واس  تنادًا إىل        طواعية.                                                                من املش  اركني املخص  ص  ني التزام بتقدمي تقرير ولكنه يس  تطيع أن يفعل ذلك
    ثالث                               ك الدود أي تقارير عن الفرتات ال                             للبحوث الزراعية الدولية والبن   ة        االس         تش         اري        اجملموعة    رس         ل  ت    ، مل     2011    عام 

   (.  11       )اجلدول       2016      يف عام                                                                  ً السابقة بني الدورات. ومنظمة الصحة العاملية مشارك خمصص وقدمت تقريراً 
 

    ً ض     اً            ، وتتض     من أي ة        االس     تش     اري        اجملموعة                              ملعلومات للمكتب عن أنش     طة أعض     اء            أحد مص     ادر ا              وتعد التقارير   -   110
                     نة. وعلى الرعم من أن      واللج           التأسيس ية                         تعزيز الروابط بني دوائرهم            اليت ميكن هبا     فية   كي  ال                      مقرتحات من األعضاء بشأن 

   مل    أو        منهجية  ة                                                         ما يتعلق بتخطيطه واس          رتاتيجياته، فإنه مل حيلل التقارير بص          ور                                  املكتب يعرتف بقيمة هذه التقارير يف
  .                   لالسرتشاد هبا يف أعماله         املعلومات         يستخدم

 
                                واإلبالغ الطوعي من جانب المشتتتتتتتتتتاركين    ة        االستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتاري          المجموعة                 ير من جانب أعضتتتتتتتتتتاء                : تقديم التقار   14       الجدول 

         المخصصين
 2016 2015 2014  ة        االستشاري          المجموعة      أعضاء 

 ✓ ✓ ✓                      منظمة األعذية والزراعة
 ✓ ✓ ✓                     برنامج األعذية العاملي

 ✓ ✓ ✓                               الصندوق الدود للتنمية الزراعية
 ✓ ✓            ق يف الغذاء                              مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين باحل

 ✓ ✓ ✓                                                                فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية باألمن الغذائي والتغذوي يف العامل
 ✓ ✓ ✓                                        جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية

 ✓ ✓ ✓                 لية اجملتمع املدين

                           للبحوث الزراعية الدولية   ة        االستشاري        اجملموعة

               البنك الدود

 ✓ ✓ ✓     عيتس                    مؤسسة بيل وميليندا

 ✓ ✓ ✓                  لية القطاع اخلاص

 المشاركون المخصصون
 ✓ *غ م *غ م                    منظمة الصحة العاملية

  *غ م *غ م                        املنظمة العاملية للمزارعني
  ة        االستشاري         واجملموعة                                                  املصدر: وثائق معلومات أساسية تتعلق باجتماعات املكتب 

        ً      ً ا مشاركًا خمصصاً                                                *غ م: عري منطبق بالنظر إىل أنه ال يزال يتعني تسميته
 

   قد              يع املقاعد، و      وتوز    ة        االستشاري          للمجموعة            املرعوب فيه                                       اختالف يف الرأي داخل اللجنة بشأن التكوين      يوجد   -   111
        مناص     فة       ل من: ك             الدعوة إىل        املقرتحات                   متض     اربة. ومشلت هذه      ً         كثريًا ما كانت                                دمت إىل فريق التقييم عدة مقرتحات   ُ قُ 

           إنش              اء  لية   و   ،               لية اجملتمع املدين                مزيد من املقاعد آل      وختص              يص   ؛                 لية اجملتمع املدين  و                    لية القطاع اخلاص          املقاعد بني 
          ظمة الص              حة        مقعد ملن  و                        وإعطاء مقعد هلذه اآللية؛                                        لية اجملتمع املدين وعن  لية القطاع اخلاص                  لمزارعني متميزة عن  ل

   ً اً                           مقاعد من األعض         اء الذين كثري                     اقرتاحات إلعادة ختص         يص          ً دمت أيض         اً                           ُ احلفا  على الوض         ع الراهن. وقُ   و          العاملية؛ 
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         ، وينبغي  ة        االس      تش      اري        اجملموعة                        . وينبغي حل مس      ألة مقاعد                 اجملموعة االس      تش      ارية   -     املكتب            عن اجتماعات         تغيبوا   ما
   ما    ة        االس      تش      اري        اجملموعة                  ينبغي أن يكون لدى    إذ            من املقاعد.       ب مس      اوب                عدد أكرب أو عدد                      يدور الكالم حول إجياد   أال

  .                                   ميثلها األعضاء ولنقل  راء هذه الدوائر                         يل تنوع  راء الدوائر اليت                    يكفي من املقاعد لتمث
 

                                            دور وإسهام الوكاالت التي توجد مقارها في روما
 

        ما يلي:                                                                    تتمثل األدوار الرئيسية اليت قامت هبا الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف  -   115
 

                                        ألمن الغذائي العاملي وخدمة الدورات العامة        للجنة ا   ة      التابع   ة        االس              تش              اري        اجملموعة           خدمة أعض              اء   ( 1 )
        اللجنة؛    هلذه

 
                                                  تقدمي اخلربة التقنية واخلربة يف جمال السياسات إىل اللجنة؛  ( 2 )

 
                                      تقدمي التمويل واملوظفني إىل أمانة اللجنة؛  ( 0 )

 
                                                  إتاحة الفرص أمام اللجنة لنشر استنتاجاهتا وتوصياهتا؛  ( 1 )

 
                  ُ     جنة على الصعيد الُقطري.                     دعم استخدام نواتج الل  ( 5 )

 
     ض     وية  ع  يف                         اليت توجد مقارها يف روما        الوكاالت        تش     ارك                والدورة العامة.    ، ة        االستتتتتشتتتتاري          المجموعة      أعضتتتتاء   -   116

   ة        االستشاري      موعة   واجمل                املشرتكة بني املكتب         جتماعات  ال     مجيع ا            هذه الوكاالت      حضرت    قد          للجنة، و    ة        االستشاري        اجملموعة
          وكاالت اليت                                     السنوية عن األنشطة إىل املكتب. وتسهم ال                      ً          قدمت هذه الوكاالت أيضًا تقاريرها  و                      يف فرتة السنتني احلالية. 
               اء الوكاالت اليت    رؤس              ويقوم       املكتب.    ُ َ               يُنَتظر أن يبت فيها                            وجهات نظرها بش       أن املس       ائل اليت  ب                    توجد مقارها يف روما
    لى ع                          كالتهم بش        أن املس        ائل املدرجة             وجهات نظر و      بعرض                     كبار املس        ؤولني املفوض        ني        أحد   أو                     توجد مقارها يف روما

   يف                    توجد مقارها يف روما            الوكاالت اليت                                                ً العامة للجنة األمن الغذائي العاملي. وتش              ارك أيض              اً         الدورة           جدول أعمال 
              أفرقة النقاش           املش            اركة يف ب        جاني أو      حدث        بتنظيم    إما   ،      للجنة       ُ  َّ                        اليت تُنظَّم على هامش الدورة العامة               األحداث اجلانبية 

   من    َّ  مقدَّم   ك            كتقرير مش          رت               جيري إعداده       ، الذي        يف العامل                                          اجلانبية. وتقرير حالة انعدام األمن الغذائي      حداث  األ      يف هذه 
              قرير رص     د عاملي  ت ك                      بالنظر إىل أنه يفيد        اللجنة،        أعمال  يف       ً هاماً         ً إس     هاماً       يش     ك ل   ،                   توجد مقارها يف روما            الوكاالت اليت 

          كما تش     ارك      .   دها  بع    وما               العامة للجنة        الدورة            املناقش     ات، يف          يف إثراء      ويفيد                                   انعدام األمن الغذائي وس     وء التغذية،       حلالة
              الرفيع املستوى          ق اخلرباء    لفري                                                                                 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف الفريق الذي يقوم باختيار أعضاء اللجنة التوجيهية 

                               املعين باألمن الغذائي والتغذية.
 

       بالغة                   وجد مقارها يف روما ت            الوكاالت اليت        تتيحها                       تقنية والس  ياس  اتية اليت        اخلربة ال                             الخبرة التقنية والستتياستتاتية.  -   117
        املفتوحة       لعمل        جمموعات ا         يف عض     وية        الوكاالت     هذه       موظفو         ويش     ارك         بفعالية.        لعملها        اللجنة          إىل أداء              األمهية بالنس     بة 

   ها       منظور        يح عرض   تت         ه اهلياكل     يف هذ                   توجد مقارها يف روما                    مش    اركة الوكاالت اليت    ن إ    إذ         التقنية.             وفرق العمل        العض    وية 
                د مقارها يف روما    توج            الوكاالت اليت          ً هم أيضاً                              اليت نوقشت يف مسارات العمل. وتس            بشأن املسائل                 يف جمال السياسات



77 

       توص      يات               للتفاوض بش      أن       وثائق      ص      ياعة   يف            دعم األمانة       تقوم ب                            للمناقش      ة يف مس      ارات العمل، أو        وثائق        يف ص      ياعة 
  .             الرفيع املستوى                   تقارير فريق اخلرباء    إىل          باالستناد     لجنة           سياساتية ل

 
         تزويدها   ق      عن طري       األمانة                    توجد مقارها يف روما                  تدعم الوكاالت اليت    .                  وتزويدها بالموظفين             تمويل األمانة   -   118

       من عام      ً اراً                        متس       اوية من التمويل اعتب       أنص       بة                              بدأت هذه الوكاالت الثالث يف ختص       يص    قد                        الدعم النقدي والعيين. و  ب
                   ة النقدية والعينية      املسامه    ً  حاليًا                          أكرب املسامهني الثالثة. وتبلغ                        منظمة األعذية والزراعة                ، وقبل ذلك كانت       ً فصاعداً       2011
  ة          إعارة ثالث      ش    ك ل ت              فرتة الس    نتني. و      خالل        أمريكي           مليون دوالر    1     050           يف الس    نة أو         أمريكي     دوالر      675     000      جمتمعة 

  ،                                  من املنظمات اليت توجد مقارها يف روما                    ة املقدمة إىل اللجنة                         أكرب نسبة من املسامهات املالي   5 -                 موظفني من الرتبة ف
     ذلك،       عن    ً وفض    الً                                              كبري على قدرة أمانة اللجنة على االض    طالع مبهامها.         تأثري            ، يكون لذلك   ات           تأخر اإلعار  ت       وعندما 

           ت قص         رية لس         د  ا                                                  لجنة إجياد مص         ادر بديلة لتمويل املوظفني املتعاقدين لفرت   ال      أمانة      جيدر ب                       ومبا أن املس         امهة "عينية"، 
      عارة إ                                                                                               الثغرات يف القدرات. وكما نوقش يف الفقرات اليت تتناول أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، حدثت تأخريات يف 

  .                  توجد مقارها يف روما                           املوظفني من جانب الوكاالت اليت 
 

     توجد          االت اليت              ش     جع اإلص     الح الوك   .                                   لجنة األمن الغذائي العالمي وتوصتتتتياتها                ص نشتتتتر استتتتتنتاجات    ر      فت    -   112
    نش              ر         من أج  ل                    األمن الغ  ذائي الع  املي     جلن  ة      أم  ام                              االس              تف  ادة من مؤمتراهت  ا اإلقليمي  ة         أن تتيح     على                مق  اره  ا يف روم  ا

       أتاحت   قد         لجنة. و       هذه ال                                    العامة للجنة والتما/ مدخالت يف عمليات          الدورات                                االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن 
                                                           أعم ال املؤمترات اإلقليمي  ة للمنظم  ة ك ل س              ن ة، على األق ل خالل الفرتتني          يف ج داول                            ً منظم ة األع ذي ة والزراع ة حيزاً 

           بنفس القدر                    يف روما مل تفعل ذلك                اليت توجد مقارها               الوكاالت األخرى       ولكن  ،                      اليت تض  م كل منهما س  نتني        األخريتني
  .                           فعلته منظمة األعذية والزراعة     الذي 

 
م ت                                       يتوقع أعض         اء جلنة األمن الغذائي العاملي أن    . ي     ق طر   ال        الصتتتتتتتعيد           اللجنة على        نواتج            دعم استتتتتتتتخدام   -   150       قد 

      لجنة.   ال       نواتج        اس  اتية    الس  ي         وبراجمها    ها      يف أطر            لكي تس  تخدم        لبلدان     إىل ا       ً تقنياً       ً دعماً                         اليت توجد مقارها يف روما        الوكاالت 
       ومص       ايد     ض       ي                                                      اخلطوط التوجيهية الطوعية بش       أن احلوكمة املس       ؤولة حليازة األرا ’      ما خيص    يف                    وقد كان هذا هو احلال 

               الدعم التقين إىل          املش ورة و       بش أهنا                        منظمة األعذية والزراعة       تقد م     اليت  ‘                                         األمساك والغابات يف س ياق األمن الغذائي الوطين
       لبلدان                                الدعم املقدم من هذه الوكاالت إىل ا          أمثلة على     15             . ويبني اجلدول   ها       استخدام ب          ما يتعلق   يف                   العديد من البلدان

         النواتج                 ليس ألن   ه ن   اتج من           ه   ذا ال   دعم،        تق   د م          أن املنظم   ة        احملتم   ل                   بعث   ات التقييم. ومن     غرض         زي   ارهت   ا ل     جرت    اليت 
  ،       وأعدهتا                                   بادرت هبذه اخلطوط التوجيهية الطوعية        هي اليت                                      جنة األمن الغذائي العاملي، بل ألن املنظمة              الس         ياس         اتية لل

     .                         وأهنا متتلك زمامها بشكل قوي
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                                            البلدان من الوكاالت التي توجد مقارها في روما                           : تقديم الدعم والمشورة إلى   15       الجدول 
                                                         تقديم الدعم والمشورة من الوكاالت التي توجد مقارها في روما      البلد
                                                                                                  قيام منظمة األعذية والزراعة وبرنامج األعذية العاملي ومنظمة الص              حة العاملية بدعم جهود احلكومة الرامية إىل      بنما

      حلكومة     ً         أيض  اً مبس  اعدة ا                      منظمة األعذية والزراعة                   ي والتغذية. وقيام                                     وض  ع خطة وطنية جديدة بش  أن األمن الغذائ
     بش   أن    ة                      اخلطوط التوجيهية الطوعي ’                                                              على ص   ياعة تش   ريع جديد بش   أن األمن الغذائي والتغذية وذلك باس   تخدام 

   ’ و   ‘                                                                             احلوكمة املس  ؤولة حليازة األراض  ي ومص  ايد األمساك والغابات يف س  ياق األمن الغذائي الوطين
   ‘.          إطار العمل ’ و   ‘                                              خلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األعذية        املبادئ ا

                                                   ، وهو عمل تصدرته منظمة األعذية والزارعة ومكتب إدارة  ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’      تنفيذ       2016          بدأ يف عام        الفلبني
                و ومنظمات اجملتمع              ية الزراعية ه                                                      ً                    األراض    ي التابع إلدارة البيئة واملوارد الطبيعية. وقام أيض    اً الص    ندوق الدود للتنم

                        خلطوط التوجيهية الطوعية. ا          ما يتصل ب                                     املدين بالتعاون بشأن اإلصالح الزراعي يف
           . فقد كانت  ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’                                                        تدعم منظمة األعذية والزراعة الس            نغال يف جمال اس            تخدام وتطبيق         السنغال

ُ               س    تثمار يف الزراعة. وبدعم من املنظمة، ُعقدت حلقتا عمل                                           مش    اكل حيازة األراض    ي تطرح عقبة كأداء أمام اال                                    
                                                                   وطنيتان وظهر برنامج وطين يتضمن جلنة توجيهية وذلك كمتابعة حللقة العمل.

            بتمرب/ أيلول        ُ        ، وقد أُنش         ئت يف س          ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’                                        أوعندا هي أحد البلدان اليت جيري فيها جتريب        أوعندا
   ري                                                                       ُ  ذه اخلطوط التوجيهية ويرأس            ها وكيل الوزارة الدائم يف أوعندا ونائب املمثل الُقط            ُ     جلنة توجيهية تُعىن هب      2016

           االستثمارات               املبادئ اخلاصة ب ’                                                                        املقيم ملنظمة األعذية والزراعة. وقام الصندوق الدود للتنمية الزراعية بإدخال 
              العام واخلاص يف                                       يف صلب تقييم لشراكة رئيسية بني القطاعني  ‘                              املسؤولة يف الزراعة ونظم األعذية

                          ِ        جمال زيت النخيل مبنطقة حبرية ِفكتوريا.
 

                                                                                           وإذا كانت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ملتزمة بدعم اس              تخدام نواتج جلنة األمن الغذائي العاملي   -   151
ُ                      وبتعزيز اللجنة ونواجتها فس     يُتوقَّع عندئذ أن يكون ذلك ُمبيَّنًا يف اأُلطر أو اخلطط االس     رتاتيجية                  َّ ذه الوكاالت. ويتبنيَّ  هل                            ُ   َّ                     ُ  َّ ً     

ُ                                                                                من تص         فُّح اأُلطر االس         رتاتيجية هلذه الوكاالت احتواء اخلطط االس         رتاتيجية هلذه األخرية على إش         ارات إىل العمل     ُّ      
         اللجنة.    مع
 

             برن        امج العم        ل 
                وامليزاني      ة ملنظم      ة 
                األع   ذي   ة والزراع   ة 

      للفرتة
2016    - 2017     

ر للمنص   ات الش   املة                                               "على الص   عيد العاملي، س   تواص   ل منظمة األعذية والزرا                                          عة أداء دور رئيس   ي كميس    
ً                                  ألصحاب املصلحة املتعددين )مثاًل، جلنة األمن الغذائي العاملي( ]...["                           

 
                                                                    ، س  تواص  ل منظمة األعذية والزراعة دعم البلدان يف جمال تعزيز رس  م الس  ياس  ات  1 - 2                "يف إطار النتيجة 

       ذية مما                                االت الزراعة واألمن الغذائي والتغ                                               وقدرات اإلبالغ عن طريق حتس         ني البيانات واملعلومات يف جم
                                                                                    س              يكون ذا أمهية حيوية للبلدان اليت ترص              د حتقيق عاياهتا بالقيا/ إىل أهداف التنمية املس              تدامة. 
                                                         ّ                          وباإلض     افة إىل ذلك، أوص     ت جلنة األمن الغذائي العاملي املنظمة بتوّد زمام األمور يف حماولة لتحس     ني 

ُ                                                  الرتويج لنُ ُهج إدارة مص      ايد األمساك املس      تدامة وتنمية تربية األحياء                              أدوات تقييم األرص      دة الس      مكية و   ُ         
                                                       املائية لغرض إسهام األمساك يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية."

 
                                                                                     وباس           تخدام مبادرة "توفري األعذية"، س           تنفذ الفاو التوص           يات اليت قدمتها مجيع املؤمترات اإلقليمية  "

                                                    فاقد واملهدر من األعذية )وذلك جمال عمل ذو أولوية حددته                                  ملس               اعدة البلدان على قيا/ وتقييم ال
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                                                                                    جلنة األمن الغذائي العاملي( وعلى وض    ع اس    رتاتيجيات وطنية وإقليمية لتحقيق ختفيض    ات، مبا يف ذلك 
  "                               خفض هدر األعذية يف املناطق احلضرية.

 
ّ            حلّد من املخاطر           املتعلقة با   1 - 5                 "ويف إطار النتيجة                         املتعلقة باحلد من املخاطر    0 - 5                  واألزمات، والنتيجة  

        األعض  اء    ظمة             ، س  تس  اعد املن                                                ُ    التعرض هلا على مس  توى األس  رة املعيش  ية وعلى املس  توى الُقطري         وإمكانية 
     وسوء             ألمن الغذائي  ا                                                                      على ترمجة االلتزامات السياسية املتعهد هبا مبوجب برنامج العمل للتصدي النعدام 

                     ُ      ملموسة على الصعيد الُقطري."            إىل إجراءات      متدة  امل     زمات   األ      حالة  يف         التغذية 
     اخل                            ط                            ة 
           االس               رتاتيجي        ة 
              لربن   امج األع   ذي   ة 
             ال   ع        امل   ي ل   ل   ف   رتة 

2011    - 2017     

                                                                                 "س               يقوم برنامج األعذية العاملي، وهو ينفذ هذه اخلطة االس               رتاتيجية ويعمل على حتقيق أهدافها 
           ض      طلع به من    ا ت                                                                      االس      رتاتيجية، مبواص      لة املش      اركة بنش      اط يف جلنة األمن الغذائي العاملي ويف مراعاة م

                                                                                    إجراءات وما جتريه من تغيريات يف اإلطار االس               رتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك 
   ."    2015                                خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام 

      اإلط                                                    ار 
          االس                 رتات   ي   ج   ي 

             لص  ندوق الدود  ل
                  للتنمي   ة الزراعي   ة، 

2016    - 2025     

         العمليات                                        م الفرص لإلسهام مبعرفته التشغيلية يف هذه                                         سيقوم الصندوق، وهو يتحرك إىل األمام، باعتنا "
                                                                                      السياساتية الدولية وعريها من العمليات السياساتية الدولية ذات األمهية االسرتاتيجية للصندوق.

 
                                                        ً                                ويف هذا الس   ياق، س   تظل جلنة األمن الغذائي العاملي منتدى رئيس   ياً للتفاعل العاملي للص   ندوق، فتعمل  

                                                             ملص    لحة املتعددين يقومون فيها باملداوالت الس    ياس    اتية بش    أن جمموعة من                    كمنص    ة فريدة ألص    حاب ا
      للجنة    ة      التابع   ة    شاري    االست        اجملموعة                                                        املسائل املتصلة بوالية الصندوق. وسيستخدم الصندوق تفاعالته يف 

                                                                                         األمن الغذائي العاملي من أجل توجيه املناقشات السياساتية والعمليات ذات الصلة بأعماهلا ومن أجل 
                                                                                       تأثري على هذه املناقشات والعمليات، وحتديد حلول سياساتية مبتكرة وهلا مقومات البقاء للتحديات   ال

                                                                          القائمة يف جمال الزراعة القائمة على أصحاب احليازات الصغرية والتنمية الريفية".
 

      تغذية          لغذائي وال                                                                                  أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي، وأمانة فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن ا
 

      ومهمة    .    ً   مقراً هلا        يف روما                       منظمة األعذية والزراعة    مقر           وتتخذ من                        اللجنة أمانة يرأس            ها أمني              تقوم مبس            اعدة  -   152
    صال                                           وفريق اخلرباء الرفيع املستوى، وممارسة مهام االت                   واجملموعة االستشارية       واملكتب                الدورة العامة       مساعدة            األمانة هي

              العمل التقنية                             رتاوح بني صياعة الوثائق لفرق     فهو ي           لجنة واسع.   ال               نطاق عمل أمانة   و            طة اللجنة.         جبميع أنش       يتعلق   ما    يف
             ع هيئات األمم  م                 ، وأنش    طة االتص    ال      العامة         والدورة                   واجملموعة االس    تش    ارية                       املفتوحة العض    وية واملكتب                  ولألفرقة العاملة

         ة املس   توى                                      ياس   ي الرفيع املس   توى وفرقة العمل الرفيع                                                    املتحدة األخرى مثل اجمللس االقتص   ادي واالجتماعي واملنتدى الس   
                لعامة وأثناءها،  ا               من أجل الدورة                        العمل التحض  ريي واللوجيس  يت       يش  مل             هذا  النطاق                         األمن الغذائي والتغذوي. و  ب        املعنية

        العامة.              أسبوع الدورة                                  مبا يف ذلك تنسيق األحداث اجلانبية خالل 
 

            يكفل موظفان       بينما    ،         هذا لعمله           فريق اخلرباء            بدعم أداء                ء الرفيع املس          توى                        ثالثة من موظفي فريق اخلربا       ويقوم  -   150
  :      ما يلي                                     املوظفني العمل املوضوعي للجنة مبا يف ذلك      باقي                                          إداريان عامان اإلدارة الفعالة للجنة. ويدعم 

 
  واجملموعة االستشارية      املكتب          اجتماعات                 .  
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 لتنمية       هداف ا  وأ         التغذية،   و        الرص          د،   و                 املتعدد الس          نوات،              برنامج العمل    -                املفتوحة العض          وية               جمموعات العمل       
  .                                            اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية            املستدامة، و 

 
  يف س   ياق                                        على األمن الغذائي والتغذية، ومتكني املرأة   ا                            التحض   ر والتحول الريفي و ثارمه ب         املتعلقة             مس   ارات العمل       

                       األمن الغذائي والتغذية.
 
  الرفيع املستوى                              الناشئة عن تقارير فريق اخلرباء   ،        السياسات    بني      تقارب       قيق ال حت       عمليات             .  
 
 العمل        برنامج    عرب    هبا        املرتبطة          التقنية      العمل            أعمال فرق       تنسيق     .  
 
        الئحة الداخلية   وال         االتص       االت،     على     ، و        املش       اريع  و      ّ           وتتّبع امليزانية    رص       د     على                        مل جماالت العمل الوظيفية  ت  تش              ،  

                                                                           ىل اجمللس االقتص              ادي واالجتماعي، وجملس منظمة األعذية والزراعة ومؤمترها، وتقدمي الدعم                 وتقدمي التقارير إ
                                 إىل رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي.

 
     جريت     ُ ين أُ              أعرب معظم الذ   قد   و    ،      كل عام                 الدورة العامة                                          م تقرير عن التقدم احملرز يف العمل املوض  وعي إىل     َّ ويقدَّ   -   151

         رتة ما بني  ف       أثناء          ، وال س           يما     َّ      املقدَّم منها     لدعم  ل                                     ألداء أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي و                         معهم مقابالت عن ارتياحهم 
  .       الدورتني

 
              رة ميكن التنبؤ           موارد مس   تق      توفري          فال بد من  ،     لجنة  ال                         لعمل الذي تض   طلع به أمانة        لواس   ع ل      نطاق ا  ال           وبالنظر إىل   -   155

      ؤس    س    ية                               ، مبا يف ذلك االحتفا  بالذاكرة امل            ري االض    طالع به              يف العمل الذي جي         س    تمرارية   اال           وظفني لض    مان         هبا من امل
        ّ  هو متوّقع  ا  مب                    ولقيام هؤالء األش          خاص                 لتدريب أش          خاص جدد          املطلوبني                                   وخفض التكاليف املرتبطة بالوقت واجلهد 

     مانة  أ                     ، مبا يف ذلك مالك موظفي                             مانة جلنة األمن الغذائي العاملي أل             املوظفني احلاد    مالك     16                   منهم. ويرد يف اجلدول 
  .         ملض              طلع به ا                                          لربنامج العمل واملوارد الالزمة لتمويل العمل                 ً عدد املوظفني تبعاً       رتاوح  وي  .              الرفيع املس              توى            فريق اخلرباء

            لجنة بوظائف   ال     مانة         ل فريق أ    َ س   تكمَ    ُ ، يُ       لألمانة                املوظفني الدائمني                                          وبس   بب عدم االتس   اق بني العمل املطلوب وترتيبات 
                                          من أجل التنفيذ املشرتك لربنامج عمل اللجنة. ني       استشاري  وب        مشاريع،        بوظائف              قصرية األجل أو 
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  (    2017                                                              : مالك الموظفين بأمانة لجنة األمن الغذائي العالمي )في مارس/آذار   16       الجدول 
 مصادر التمويل العدد        الوظيفة

 الربنامج العادي 1  1 -                   أمني األمانة برتبة مد
 الربنامج العادي شاعرة 1+2  5 -                                          موظفون كبار معارون من الفئة الفنية برتبة ف

 الربنامج العادي 1    5 -       برتبة ف         ألجل قصري                  وظيفة موظف اتصاالت 
 الربنامج العادي 2                    إدارة اخلدمات العامة
 امليزانية من خارجموارد  1                 موظف برامج معاون

 موارد من خارج امليزانية 1  0 -                                   موظف متوسط الرتبة من الفئة الفنية ف

 موارد من خارج امليزانية 1                         خبري استشاري يساعد الرئيس

 موارد عينية 1                               منسق لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

 موارد من خارج امليزانية 1                                      خبري استشاري لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

 موارد من خارج امليزانية 1                                    موظفو دعم لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

 لعاديالربنامج ا 1                             خبري استشاري من املستوى املتوسط

 موارد من خارج امليزانية 1                                خرباء استشاريون من املستوى املتوسط

 موارد من خارج امليزانية 1       اتصاالت   -                  خبري استشاري مبتدئ 

  16        المجموع
                                     املصدر: أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي

 
        املس     امهات             يف املائة من    08      نس     بة        األمانة                 ّ       هي املص     در الذي تتلّقى منه                     توجد مقارها يف روما            الوكاالت اليت   و   -   156

    هذه          وقد ظلت               معارين لألمانة.    5 -            من الرتبة ف      وظفني        كبار امل       يف ش    كل                         ّ             اليت حتص    ل عليها وهي تتلّقى هذه النس    بة
ً      ك مثاًل ظلت       ومن ذل  ،        املذكورة        الوكاالت          من جانب                   حدوث تأخري يف ملئها                                املناصب شاعرة يف أوقات خمتلفة بسبب      

  يف            ية العاملي           برنامج األعذ               ه مل يكن مبقدور                    ألكثر من عام، يف حني أن                      ألعذية والزراعة ش   اعرة                     الوظيفة اخلاص   ة مبنظمة ا
       موظف يف        راعية                  الدود للتنمية الز         للص   ندوق                ً وال يوجد حالياً   .        ألجل قص   ري            موظفني مؤقتني       يتيح                 بعض األحيان إال أن 

                خبري اس تش اري من             ه يوجد لديه           الرعم من أن       ، على      األمانة  يف         ( يعمل 5 -  ف            )من الرتبة       فنيني  ال     وظفني   امل    كبري       منص ب  
       التص       االت  ا       موظفي    كبري          ويعمل  .       إىل  خر       من وقت         األمانة        جيتمع مع                   وكبري موظفي اتص       االت                املس       توى املتوس       ط، 

     توجد                                               على املس     امهات اليت ميكن التنبؤ هبا من الوكاالت اليت      كبرية       بدرجة                      األجل. وتعتمد األمانة          عقد قص     ري    وجب  مب
      وظفني.                                       تكاليف دور األمني أكرب نس         بة من ميزانية امل ل    ها    تقامس     هي و                 مس         امهاهتا العينية       ش         ك ل ت       ا واليت             مقارها يف روم

                 كون لذلك تأثري ي  ،              ُ   َّ           ً وهي تأخريات ال يُعوَّض عنها نقداً   ،       َّ              ا املقدَّمة يف ش      كل موظفني                          ولذلك، فعندما تتأخر مس      امهاهت
           الية أمانة   فع            يعر ض للخطر                        ارات العمل. وهذا بدوره   مس                     من أجل                                           كبري على قدرة األمانة على إجناز العمل املطلوب 

                         جلنة األمن الغذائي العاملي.
 

  ،  0 -                      ، ووظيفة واحدة برتبة ف 5 -                     ، وأربع وظائف برتبة ف                      وظيفة واحدة برتبة مدير                      ويتألف اهليكل احلاد من  -   157
                         اء الرفيع املس  توى(. ويبدو          فريق اخلرب                         اخلرباء االس  تش  اريني يف أمانة           باس  تبعاد                                  وخبريين اس  تش  اريني من املس  توى املتوس  ط )

              دون مس    توى أمني     ما  ،     2002                                                                               من املقابالت والوثائق املتاحة أن هيكل وأداء أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي بعد عام 
      أنه ال      يبدو    ،        اختص   اص   ات              ش   اعلي الوظائف        لفرادى              وبينما توجد  .                           بياهنما بأي درجة من التفص   يل              الص   ندوق، مل جير 
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       توياهتا                        املنطقي لعدد الوظائف ومس        واألسا/         ومهامها     لجنة         أمانة ال     هيكل      بشأن          متجانسة          نظرة عامة        تقد م      وثائق       توجد
        لألدوار.             ً       ً تقد م تعريفًا واضحاً    أو 
 

      م أن                                  لألمانة وأدائها لعملها. والحظ التقيي          هليكل احلاد                عن القلق إزاء ا                                 وقد أعرب املوظفون يف أمانة اللجنة  -   158
            وموظفي فريق    ية              من الفئة الفن             املوظف املعاون       وظيفة                       مجيع الوظائف، باس              تثناء    ب              س              توب بالنظر إىل أن             اهليكل احلاد م

          ريوقراطية،                                                       األمني. ويف حني أن هذا الرتتيب يتسم باملرونة ويزيل طبقات الب      أمام       مباشرة         مسؤولة  ،              الرفيع املستوى       اخلرباء
   5 -                                          ومبوجب هذا الرتتيب، يعمل املوظفون من الرتبة ف                          أجنع اس              تخدام ملوارد املوظفني.    هو                   فإنه ليس بالض              رورة 

     فرق    شكل    يف        َّ   ليست منظَّمة               فهذه الوظائف   (.   17       اجلدول )       العمل        مسارات   يف        كأفراد                           واملوظفون من املستوى املتوسط  
        اعتبار    هو  و       عمل،      مس      ار    كل     يف      موظف    كل         يتتبع    أن      األمني     على      يتعني     أنه     يعين      وهذا  .    معني     عمل      ملس      ار      خمص      ص      ة
        وظفني من   امل                         ينطوي على نقص اإلف  ادة من              األمني. كم  ا أن  ه       ّ  يتواّله  ا                              نتقص من امله  ام اهل  ام  ة األخرى اليت         ميكن أن ي
                                                    اخلدمة املدنية لألمم املتحدة. واملش              كلة اليت يطرحها الرتتي ب      هيكل                           الذين هم من كبار املوظفني يف    5 -        الرتبة ف

        ً      نظراً إىل أن          ني املوظفني،     ما ب   يف          والتعاض  د        التعاون         ال يدعم  و                   تعمل بروح الفريق         ً بين فرقاً  ي  ال                أن هذا الرتتيب        احلاد هي 
        وال يؤدي       ومات،     املعل        لتقاس    م        أي حافز                وال يوجد يف ظله  .     ال عري              على جمال عمله                    يقوم يف ظله بالرتكيز       كل ش    خص 

              كفاءة األمانة.         يعرقل        املعارف                                                     بناء الذاكرة املؤسسية لألمانة. كما أن االفتقار إىل إدارة     إىل
 

     2017 /    2016                                             : تخصيص الموظفين لمسارات العمل: فترة السنتين   17    دول    الج
 مسارات العمل         الموظفون
 امليزانية ؛الرصد                        )منظمة األعذية والزراعة(   5 -        الرتبة ف
 التغذية                       )برنامج األعذية العاملي(   5 -        الرتبة ف
 شاعرة                                 )الصندوق الدود للتنمية الزراعية(   5 -        الرتبة ف
 االتصاالت، التحضري للدورة العامة        األجل(         )تعيني قصري   5 -        الرتبة ف

الربنامج املتعدد السنوات؛ اإلطار االسرتاتيجي العاملي؛ مفاوضات فريق اخلرباء                               املستوى املتوسط )تعيني قصري األجل(
 الرفيع املستوى

 التغذية؛ أهداف التنمية املستدامة                              املستوى املتوسط )تعيني قصري األجل(
ّ         التمكني للمرأة؛ التحض ر والتحو ل الريفي          حمدد املدة(      )تعيني    0 -        الرتبة ف         ّ                     

                                     املصدر: أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي
 

       جنة ألي                    ومدى امتالك رئيس الل                   اخلاص  ة بأمني اللجنة             طوط اإلبالغ         ما يتعلق    يف                 ب ليس هناك وض  وح كافب   و   -   152
                                   مدير ش       عبة الزراعة واالقتص       اد يف منظمة      جتاه   يف ا                  خطان لإلبالغ، أحدمها       األمني                           س       لطة على األمانة. ويوجد لدى 

ً        ًا إىل أن     نظر             الوض              ع امل  اد        إلبالغ عن     هو ل     األول           وخط اإلبالغ              رئيس اللجن  ة،        يف اجت  اه                        األع  ذي  ة والزراع  ة، واآلخر 
  ر                              إلبالغ عن املس              ائل اإلدارية. واملدي ل                            منظمة األعذية والزراعة وكذلك                يتدفق عن طريق      للجنة       املخص              ص       تمويل   ال

            لذي تقوم به  ا                                الثاين إىل اإلبالغ عن العمل املوض  وعي        اإلبالغ          . ويش  ري خط       اللجنة                  عن تقييم أداء أمني     ً ض  اً         مس  ؤول أي
      ذلك                                  على أن يقوم األمني جبميع املهام، مبا يف            أمني اللجنة                                                  أمانة اللجنة يف دعم اللجنة وهياكلها. وتنص اختصاصات 
                         الواض           ح ما ينطوي عليه هذا         ليس من     ولكن    ،    لجنة  ال   يس                                                إدارة األمانة واإلش           راف عليها، حتت اإلش           راف العام لرئ

ئ        للجنة ال                  الالئحة الداخلية               اإلش       راف. كما أن                                                    ص       لة إش       راف بني رئيس اللجنة، الذي يتمثل دوره يف رئاس       ة    ُ  ِ تُنش       ِ
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                                القاس          م الفاص          ل بني اجلانبني الس           ياس           ي                اللجنة. وإدارة        أعمال                                         االجتماعات، واألمانة اليت يتمثل دورها يف دعم 
     ة بني                                    بس     بب عدم وجود قواعد واض     حة حتكم العالق        ب      وهو حتدب تفاقم                يف القطاع العام،        ً ش     ائعاً       ً حتدياً       ش     ك ل ت    ري     واإلدا

        عري واض   ح         اللجنة                                                مدى س   لطة رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي على أمانة   و                                    الرؤس   اء الس   ياس   يني والرؤس   اء اإلداريني. 
          دارية على   اإل         الس    يطرة         الس    ياس    ية         املناص    ب       ش    اعلو      ميار/   أن           ال تنص على                        منظمة األعذية والزراعة                ألن قواعد ولوائح 

               داخل املنظمة.        القائمة         الوحدات 
 

            ىت وإن كانت ح                                                         رفيع املستوى بشكل مستقل عن أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي،   ال                       وتعمل أمانة فريق اخلرباء   -   160
ّ  قد توّخت            وثيقة اإلص           الح      هذا      طرح ي                    إص           الحها. وال ينبغي أن       ن يتم  أ     بعد                              ة واحدة تدعم مجيع هياكل اللجنة     أمان       
   قد             رفيع املس   توى  ل ا                                                        تفاعل منتظم بني األمانتني. والحظ التقييم أن منس   ق فريق اخلرباء             يف حال وجود             الرتتيب مش   اكل 

              فاعل بني موظفي    الت      توثيق                . وميكن أن يؤدي            بفريق اخلرباء                         لجنة بش         أن املس         ائل املتعلقة   ال                    تفاعل مع مس         ارات عمل 
                                              كل منهما، وأن يسهم يف حتسني فعالية كلتا األمانتني.         أعمال    فهم      حتسني  ىل          األمانتني إ

 
   نة   لج  ال                                                                                  وأعرب أعض    اء جلنة األمن الغذائي العاملي وأص    حاب املص    لحة عن رض    اهم بوجه عام عن أداء أمانة   -   161

               دعم الذي قدمت ه   لل        لتقدير ا       عرب عن     ُ . وأُ                  ً ملنظمة تنظيما جيداً                  الثالثة واألربعني ا       العامة         الدورة                    وأثنوا عليها يف ض              وء
                 املفتوحة العضوية.              جمموعات العمل          األمانة إىل 

 
         هبا جمموعة     قوم  ت ف   نة    للج           اليت حتققها ا                                             الرئيس        ية/النتائج النهائية االس        رتاتيجية واحلفازة          النواتج    رص        د          أما مهمة   -   162
  يف      وذلك     ات      العملي ب        املتص      لة      للجنة                  لجنة رص      د قرارات ا      هذه ال                    بالرص      د. وتتوىل أمانة    ة     املعني        العض      وية    ة      املفتوح       العمل

َ             ُتس  تخَدم يف املناقش  ات                                                           ش  كل تقرير مرحلي س  نوي للجنة يكون مبثابة وثيقة معلومات أس  اس  ية              ربنامج العمل  ب       تعلقة  امل  ُ    
          لناش        ئة عن          لقرارات ا      بش        أن ا   إال      حيدث            أن التتبع ال           ُ      بيد أنه أُش        ري إىل       للجنة.                الدورة العامة                   املتعدد الس        نوات خالل 

  ال        بعد أو      ش     أهنا  ب                  واليت مل يبدأ العمل                                                ما يتعلق بالقرارات الص     ادرة عن الدورات الس     ابقة            احلديثة. ويف   مة             الدورات العا
  .          ه  ذا العم  ل        و إجن  از أ             العم  ل املقرتح  يف               ع التق  دم احملرز                  ّ حم  اول  ة ملت  ابع  ة وتتبّ     ُ    مل تُب  ذل  و                    وق  ت إع  داد التقرير،    ً اً     ج  اري        يزال

                  يلزم اختاذ إجراءات             البنود اليت       متابعة         ب بكل تفانب                       لغذائي العاملي أن تضمن                                       وألعراض املساءلة، ينبغي ألمانة جلنة األمن ا
  .         طي صفحتها         عنها قبل               وتقدمي تقارير       بشأهنا

 
                            فريق الخبراء الرفيع المستوى

 
      يتمثل       ص    ريح   دف  هب       الفريق     نش    ئ        ُ ، وقد أُ           بعد إص    الحها     لجنة   ال  يف               هو هيكل جديد                         فريق اخلرباء الرفيع املس    توى   -   160

              دورات اللجنة،  َّ      دَّمة إىل    املق             حتس      ني املعلومات      بغية                                 مس      تقلة عن األمن الغذائي والتغذية      خرباء                اللجنة مبعلومات          يف تزويد
       ف فريق        َّ ات، يكلَّ                    لفرق املتعددة التخص  ص               اخلربة الفنية ل   إىل                     ً الس  ياس  ات. واس  تناداً      وض  ع      عملية             يف حتس  ني متانة          واإلس  هام

             عن التطلع إىل                   ً ألمن الغذائي، فضالً  ل        الراهنة         األوضاع                اب املصلحة يف فهم                                       اخلرباء الرفيع املستوى مبساعدة اللجنة وأصح
                  الرئيسية التالية:                  املكتب ألداء املهام   من         للجنة و                           توجيهات من الدورة العامة           فريق اخلرباء       ّ  ويتلّقى                      حتديد القضايا الناشئة. 

 
  ؛             سية هلذا الوضع    األسا                                                     تقييم وحتليل الوضع احلاد لألمن الغذائي والتغذية واألسباب   ( 1 )
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              يانات البحثية                        بالس     ياس     ات، باس     تخدام الب        املتص     لة                                      واملش     ورة العلمية واملعرفية بش     أن القض     ايا    ت            توفري التحليال  ( 2 )
             عالية اجلودة؛  ال                          والدراسات التقنية القائمة 

 
      مام يف     االهت      مواض     ع            لإلجراءات و                حتديد األولويات                                                 حتديد القض     ايا الناش     ئة ومس     اعدة اللجنة وأعض     ائها على   ( 0 )

 60                                  املستقبل بشأن جماالت الرتكيز الرئيسية.
 

           نون بص  فتهم    َّ يعيَّ       ً خبرياً     15   إىل     10              عدد يرتاوح بني     تض  م                                               ويتألف فريق اخلرباء الرفيع املس  توى من جلنة توجيهية   -   161
  د                            خمص    ص    ة تعمل على أس    ا/ مش    روع حمد                 ومن أفرقة مش    اريع                                           الش    خص    ية ملدة س    نتني ويقودهم رئيس ونائب رئيس؛ 

            ثالثة أش  خاص(   ن  م                          الرفيع املس  توى املعين أمانة )                 ولدى فريق اخلرباء                                    ش  بكة من خرباء األمن الغذائي والتغذية.       ش  ك ل ت  و 
َ  وتنَظم               بقائمة باخلرباء؛                  يف مس             عاه لالحتفا      فريق        تدعم ال       أفرقة               م املس             اعدة إىل      وتقد                             اجتماعات اللجنة التوجيهية،      
ّ          كما تقّدمها بشأن           املشاريع؛     .           ووثائق أخرى                    عداد ميزانيات العمل            االتصاالت؛ وإ      

 
              ً إلقليمية، فض      الً  ا       الفنية                                                          اللجنة التوجيهية جمموعة من التخص      ص      ات التقنية، وتوازن اخلربات                ويلزم أن تعكس  -   165
           جلنة اختيار   ن  م                                                          . ويقوم املكتب بتعيني أعض   اء اللجنة التوجيهية بناء على توص   ية                     متثيل اجلنس   ني يف االعتبار     وض   ع   عن 
                 لتنمية الزراعية ل                                                                               ة تتألف من ممثلني عن منظمة األعذية والزراعة وبرنامج األعذية العاملي والص  ندوق الدود   خمص  ص         تقنية
                           وممثل عن منظمات اجملتمع املدين.  معهد التنوع البيولوجي الدودو 
 

         عن طريق          ها اللجنة     تار                           يف تقارير تس     تند إىل مواض     يع خت              الرفيع املس     توى                                    تتمثل النواتج الرئيس     ية لفريق اخلرباء   و   -   166
  ،     2016 و      2011               تقارير بني عامي       عش     رة                                                                  عملية برنامج العمل املتعدد الس     نوات. وأص     در فريق اخلرباء الرفيع املس     توى 

                                                                                عن القض           ايا احلرجة واملس           تجدة. وعلى الرعم من إعداد هذه التقارير لكي تس           تخدمها اللجنة        وثيقة   عن      ً فض           الً 
          التقارير.         تناوهلا ت             باملواض        يع اليت                       وللجهات األخرى املهتمة       العلمي                                        وأص        حاب املص        لحة فيها، فهي متاحة للمجتمع

                                                        التقارير اليت أعدها فريق اخلرباء الرفيع املستوى منذ إنشائه.    18        اجلدول     ّ ويبنّي 
 

     2016    عام     إلى       2011     عام    من           خالل الفترة                                         : فريق الخبراء الرفيع المستوى: التقارير   18       الجدول 
االستثمار يف زراعة أصحاب احليازات الصغرية لتحقيق  :6التقرير   (    2011         الغذائي )     األمن               تقلب األسعار و   :  1        التقرير 

 (2010)األمن الغذائي 
                                            حيازة األراض     ي واالس     تثمارات الدولية يف الزراعة   : 2        التقرير 

( 2011    )  
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة لتحقيق  :7التقرير 

 (2011)األمن الغذائي 
لفاقد واملهدر من األعذية يف سياق النظم الغذائية ا :8التقرير   (    2012                         األمن الغذائي وتغري املناخ )   : 3      تقرير   ال

 (2011) املستدامة
 (2015املياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ) :9التقرير   (    2012                                احلماية االجتماعية واألمن الغذائي )   : 4        التقرير 

 لغذائيا األمن حتقيق أجل من املستدامة الزراعية التنمية :10التقرير   (    2010             ألمن الغذائي )               الوقود احليوي وا   : 5        التقرير 
 (2016) احليوانية؟ للثروة أدوار والتغذية: أي
 (2011القضايا احلرجة واملستجدة )

  (    2016 )                                 املصدر: فريق اخلرباء الرفيع املستوى
 

                                                           
    :CFS    2009 / 2            ، الوثيقة  7   117                                                                                                       جلنة األمن الغذائي العاملي، إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي، الدورة اخلامسة والثالثون، روما، أكتوبر/تشرين األول     60
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                                                 اء حبوث جديدة، ولكنه جيمع البحوث من جمموعة واس              عة من                                       وال يقوم فريق اخلرباء الرفيع املس              توى بإجر   -   167
                                                                                             مبا يف ذلك املؤسسات األكادميية والبحثية، ووكاالت التنمية، واملنظمات عري احلكومية املعنية باألمن الغذائي    ،      املصادر

               مشاريع ميدانية    ى ل ع                               ً فريق اخلرباء الرفيع املستوى أيضاً         ويعتمد  .                         اجلهات األخرى صاحبة املصلحة   عن                ً والتغذية، فضالً 
  ،           ني واملراقبني        وللمش        ارك                                                       عملي يف جمال موض        وعه. وجيوز ألعض        اء جلنة األمن الغذائي العاملي،   ال      تطبيق       على ال        موثقة و 
                                            يف عملية التش  اور اإللكرتوين اليت تلتمس املدخالت يف            أن يش  اركوا  ،      مهتمني                        عن أي أص  حاب مص  لحة  خرين      ً فض  الً 

                       املسودة صفر لفريق اخلرباء           ما يتعلق ب      . ويف             الرفيع املستوى                       فر لتقارير فريق اخلرباء                              مرحلة حتديد النطاق ويف املسودات ص
          يف امل ائ ة(،     25                            يف امل ائ ة(، واألوس               اط األك ادميي  ة )    07               من اجملتمع امل دين )       وث ائق       ، وردت  (  HLPE#     10 )    10    رقم      ه ذا

  يف     11              /األمم املتحدة )               د مقارها يف روما   توج                       يف املائة(، والوكاالت اليت     12                        يف املائة(، والقطاع اخلاص )    15         واحلكومة )
   اء          فريق اخلرب        اس              تخ  دم    أن                             عن طريق التش               اور اإللكرتوين من  ذ       وردت    اليت        وث  ائق  ال    ع  دد     12                   امل  ائ  ة(. ويبني اجل  دول 

  .       الصفرية         املسودات     ووضع                                                         االستشارات اإللكرتونية للحصول على تعليقات بشأن حتديد النطاق 
 

                                                                      عن طريق التشتتاور اإللكتروني بشتتأن تحديد النطاق والمستتودات الصتتفرية في إطار         المقدمة        وثائق        : عدد ال  19       الجدول 
                            فريق الخبراء الرفيع المستوى

د المتعلقة بتحدي وثائقال 
 النطاق/مذكرة القضايا

المتعلقة بالمسودات  وثائقال
 الصفرية

                                                   الش      راكات املتعددة لتمويل وحتس      ني األمن الغذائي والتغذية 
 عري متوفر 56     2000                   يف إطار خطة عمل عام 

 86 122                    التغذية ونظم األعذية
 58 10                                             احلراجة املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

                                                   التنمي  ة الزراعي  ة املس              ت  دام  ة من أج  ل حتقيق األمن الغ  ذائي 
 112 115                  للثروة احليوانية؟      دور             والتغذية: أي 

 121 55                    املياه واألمن الغذائي

 52 82    ذية                    الفاقد واملهدر من األع

  ن  م                                                 مص            ايد األمساك املس            تدامة وتنمية تربية األحياء املائية
 67 60                      أجل حتقيق األمن الغذائي

                          لفريق اخلرباء الرفيع املستوى       لكرتوين               املصدر: املوقع اإل
 

      ملثال،                                      ، وهو ما ينعكس يف تقاريره. فعلى س        بيل ا             للش        عوب األص        لية           نظم املعارف      على           فريق اخلرباء         واعتمد  -   168
               مس     تجمع مياه هنر      جملس             َّ    اإلس     هام املقدَّم من   لى  ع                   ملياه واألمن الغذائي     عن ا                               تقرير فريق اخلرباء الرفيع املس     توى        اعتمد
                                                   من األمم والقبائل األوىل تعمل من أجل داية وحفظ مس      تجمع     70          منظمة تض      م      وهو  ،                 املش      رتك بني القبائل      يوكون 

      دية يف                                          يف التقرير لتوض       يح قيمة تطبيق املعارف التقلي        إفرادية   ة           كدراس       ة حال            هذا اإلس       هام       خدم                   ُ مياه هنر يوكون. واس       تُ 
 61          تغري املناخ.    ّ      التكّيف مع            اسرتاتيجيات 

 

                                                           
  .    7102        َّ                                                       ورقة مقدَّمة من رئيس فريق اخلرباء الرفيع املستوى، يناير/كانون الثاين     61
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        عن طريق          ت اللجنة       مناقش      ا                اإلس      هام مبدخالت يف  يف               الرفيع املس      توى                                   وتتمثل املهمة الرئيس      ية لفريق اخلرباء   -   162
               وصيات السياسات                      خدمت تقاريره كأسا/ لت      ُ قد استُ  ف  .     بذلك                                                    تقدمي أدلة مستقلة. وقد قام فريق اخلرباء الرفيع املستوى

   ات                                                              عمليات التش   اور واملناقش   ة والتفاوض اليت تس   بق إقرار توص   يات الس   ياس         ش   ك ل                العامة للجنة. وت        الدورة          اليت أقرهتا 
      احلرجة          القض    ايا      ثيقة  و          عن طريق                                                    التقارب بني الس    ياس    ات. وحدد فريق اخلرباء الرفيع املس    توى،      حتقيق          من عملية       ً جزءاً 

      قارير        موض       وع ت   هي                       للجنة يف وقت الحق لتكون                      أقرهتا الدورة العامة    اليت          القض       ايا   (،     2011 )           املقدمة منه           واملس       تجدة
           ، والتغذية  ‘    غذية            الغذائي والت           س         ياق األمن                      نظم الثروة احليوانية يف  ’                                ويوجد مثاالن على هذه القض         ايا مها            فريق اخلرباء. 
        املتغرية.            نظم األعذية         الصحية يف 

 
    ألنه     ات                                                            جريت ش    واعل بش    أن كفاءة فريق اخلرباء الرفيع املس    توى يف تقدمي التوص    ي                   ُ ثريت يف املقابالت اليت أُ   ُ وأُ   -   170
                  لنهائية اليت أقرهتا  ا           الس ياس اتية             أن التوص يات       ص حيح                                          إعادة ص ياعتها لتحقيق توافق س ياس ي يف اآلراء.          حيدث س وى  ال

     لكن  و                                                             تطابق التوص           يات الواردة يف تقارير فريق اخلرباء الرفيع املس           توى،  ال       العاملي                           العامة للجنة األمن الغذائي         الدورة
  ،      للجنة              لدورة العامة ا           اليت تقرها    ية               توص    يات الس    ياس    ات        األس    ا/ لل      ش    ك ل                   تقارير فريق اخلرباء ت     كون                ذلك ال ينتقص من  

      بتقدمي ُ   َّ  ُمكلَّف               لرفيع املس          توى            فريق اخلرباء ا  و       لجنة.  ل               الدورة العامة        تتخذها               يف القرارات اليت                     ً وبذلك تش          ك ل إس          هاماً 
َ         ويرتَك للدورة  ،                العلمية املستقلة      اخلرباء       مشورة    .  ها ض  رف ب               قبول املشورة أو  ب   ً اً      قرار          أن تتخذ             العامة للجنة    ُ 

 
                   على الصعيد العاملي.    ،      اللجنة                               الرفيع املستوى يذهب إىل أبعد من                       تأثري تقارير فريق اخلرباء    أن          أدلة على       وتوجد   -   171

               الزراعي  ة واألمن            : التنمي  ة ي    ، وه                            إىل ثالث  ة من تق  ارير فريق اخلرباء               إش               ارات مرجعي  ة               ير األمني الع  ام      يف تقر           فق  د وردت
   إذ  "  :       ً       ً ا توجهًا مفيداً         باعتباره                                تقارير فريق اخلرباء الرفيع املس     توى  ب                          (. وأوص     ى تقرير األمني العام     2011                  الغذائي والتغذية )

     اجلوع                     األولوية للقض        اء على       إعطاء                       بالزراعة واألمن الغذائي                                        أهداف وعايات التنمية املس        تدامة املتعلقة    ض        من     ميكن 
       املوارد                 أمهية احلفا  على      ووض      ع  ،       األعذية                                        املتطلبات املتوس      طة األجل لض      مان اس      تدامة نظم         وتناول              وس      وء التغذية، 
  يف      ليها  إ     َّ توصَّل  امل             أحدث النتائج     من              إرشادات مفيدة        استخالص                     . ويف هذا الصدد، ميكن         يف احلسبان               الطبيعية لألرض

  62 .                      ة األمن الغذائي العاملي"           التابع للجن  و                                                      فريق اخلرباء الرفيع املس       توى املعين باألمن الغذائي والتغذية                     التقارير اليت أعدها
         ً  ووردت أيض  ًا     وى.                              تقارير فريق اخلرباء الرفيع املس  ت                         األمني العام، جرى التنويه ب                                     ويف قرار األمم املتحدة الذي اعتمد تقرير 

  .    نمية                                           املتعلق بتسخري التكنولوجيا الزراعية ألعراض الت                                 ىل فريق اخلرباء يف تقرير األمني العام إ               إشارات مرجعية
 

         العاملية          ت الش  راكة      ، نظم     املثال         على س  بيل  ف  .              الرفيع املس  توى                                        واس  تخدمت مؤس  س  ات أخرى تقارير فريق اخلرباء  -   172
      ملياه ا                                       أفريقية، عقب إص     دار تقرير فريق اخلرباء عن                مع تس     عة بلدان      2015                            للتوعية وبناء القدرات يف عام         فعالية       للمياه 
       اإلنتاج                        العشري لربامج االستهالك و              األمم املتحدة      إلطار                املستدامة التابع        األعذية     نظم        برنامج        كما أن             الغذائي.       واألمن

          عريف الذي    الت      ً رمسياً           قد اس   تخدم    ،                         من أهداف التنمية املس   تدامة    12        من اهلدف           ً اآلن جزءاً       ش   ك ل      الذي ي    ني،       املس   تدام
             املعنية باألمن                            فرقة العمل الرفيعة املس        توى            ً وتقوم أيض        اً   .                                                   وض        عه فريق اخلرباء الرفيع املس        توى لنظم الغذاء املس        تدامة

                 ريق اخلرباء الرفيع  ف          الذي وض     عه       تعريف   ال          باس     تخدام                                     اللجنة االقتص     ادية واالجتماعية األوروبية   و     هي                 الغذائي والتغذوي 
   63       ستدامة.  امل                 بشأن نظم األعذية       املستوى 
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        من جانب           ريق اخلرباء          لتقارير ف                  االس            تخدام املتزايد   إىل               الرفيع املس            توى                                ويش            ري التقييم الذايت لفريق اخلرباء   -   170
              بإجراء دراس           ات    ى                   اخلرباء الرفيع املس           تو                      تقاريره. ومل يقم فريق  ب                               ، مع تزايد الوعي بفريق اخلرباء و  ة       األكادميي        األوس           اط

           إىل اس   تنتاج       خلرباء           وخيلص فريق ا        املوارد.       قيود                    األكادميية، وذلك بس   بب          املؤلفات  يف        واردة                  اإلش   ارات املرجعية ال     تعقب  ت
            ول على خرباء    احلص      دعوات  ل               حلاالت االستجابة            العدد اإلضايف         ً    استنادًا إىل              اجملتمع األكادميي     لدى     وعي   ال             مفاده زيادة
    مع          باملقارنة        تقرير،     لكل     ً رداً     12    هو     ألوىل ا       اخلمس            ة          للتقارير        كرد فعل            الواردة        الردود     عدد             . وكان متوس            ط       مش            اريع
     186    هو                        وكان أكرب عدد من الردود   .      تقارير                           لكل تقرير كرد فعل ألحدث مخسة      ً رداً      111       عددها        البالغ        الردود       متوسط

          ور الثروة                               األمن الغ  ذائي والتغ  ذي  ة. م  ا هو د     حتقيق                                  التنمي  ة الزراعي  ة املس              ت  دام  ة من أج  ل  ب      ً                       ردًا يف ح  ال  ة التقرير املتعلق
   64 .        والتغذية             بنظم األعذية               التقرير املتعلق         يف حالة     ً رداً      102               حليوانية؟، يليه  ا
 

                 ش    واعل لدى أص    حاب     وجود        تش    ري إىل    ت      املقابال           املس    تمدة من        بيانات   ال  ن  ع     نش    أت         مواض    يع      هناك      وكانت   -   171
  :         ، كما يلي                                    املصلحة بشأن فريق اخلرباء الرفيع املستوى

 
    دان                   جهت انتقادات من بل               ُ خرباء مش      اريع، ووُ            للحص      ول على            ءات املوجهة                         ت ش      واعل بش      أن توقيت الندا ُ   أُثري   ( أ )

               اد شفافية أكرب  إجي   إىل                   ودعت هذه البلدان                    هلم الفرصة للمشاركة.    ُ  تُتح                                  تعتقد أن مرشحيها مناسبون ولكنهم مل 
        اختيار                 اليت ينطوي عليها          اإلجراءات     بش             أن   ُ    ُقطري             على الص             عيد ال               ب وال يوجد فهم كافب                  يف عملية االختيار. 

         لى املوقع                         لفريق اخلرباء، وهي متاحة ع                 الالئحة الداخلية                        د عملية االختيار بوض              وح يف                  َّ خرباء املش              اريع. وحتدَّ 
       أن ختض              ع     مل           يكون من احملت  ،        املش              اريع      يف فرق        العمل       لطلبات               العدد املتزايد                  لفريق اخلرباء. ومع        لكرتوين  اإل

   أن                      . وس              يكون من الض              روري        ن بطلبات       يتقدمو                                              عمليات االختيار للتمحيص حيث ال ميكن قبول مجيع من 
م  امل      إخطار                               يضمن فريق اخلرباء الرفيع املستوى    .     ً       ً إخطارًا واضحاً            باإلجراءات         ني احملتملني      تقد 

 
     َّ توجَّه                ة والنش  ر. وكانت                              عملية مراجعة دقيقة قبل املوافق     ختض  ع ل      فنية         هي وثائق               الرفيع املس  توى                   تقارير فريق اخلرباء   ( ب )

                  يف فهم التقارير.                       أمام القراء عري التقنيني              صعوبات بالغة      شك ل                         ارير ولغتها التقنية، مما ي                      انتقادات بشأن طول التق
       ر فريق  ِ دِ  ص                                        ُ ن الذين هم اجلمهور الرئيس  ي للتقارير. ويُ   و         ن احلكومي  و       املس  ؤول              بص  ورة رئيس  ية            هذه الش  واعل       أثار    وقد 

      تكون    هذه        يد أن ب               ص   يات الرئيس   ية.                                                              اخلرباء الرفيع املس   توى ملخص   ات قص   رية للتقارير، وحيدد املالحظات والتو 
             اهلبوط مبستوى    ييم                               لقراء عري التقنيني. وال يقرتح التق           اليت تواجه ا                                        مقتطفات من التقرير األصلي وال تعاجل املشكلة 

           كن اس      تكش       اف                    من قيمة التقرير. ومي                                     ً املس      توى ألن ذلك من ش      أنه أن ينتقص كثرياً         الرفيع                  تقارير فريق اخلرباء 
                  لقراء عري التقنيني.     لدى ا                            جلعل املعلومات التقنية مفهومة                      أشكال وسائط تكميلية

 
  ،           ً عليها عاماً     قة      واملواف         املواض           يع             يتطلب اختيار    إذ                     لتقارير فريق اخلرباء.              اإلطار الزمين           ش           واعل بش           أن     ُ   وأُثريت  ( ج )

        املس  توى       الرفيع      رباء              تقارير فريق اخل ب         املتعلقة          املناقش  ات       تس  تغرق     كما    ،         إىل عامني                             ويس  تغرق إعداد التقرير ما يص  ل 
       توص      يات   ال      إقرار        إىل حني              نقطة البداية                                              أش     هر. ولذلك، يس     تغرق األمر أكثر من ثالث س     نوات من          حنو ثالثة

ْ  نْهج                العملية ض    روري لل    هذه        . وطول          يف إعدادها                   تقارير فريق اخلرباء      تدخل    اليت             الس    ياس    اتية                لتش    اوري الش    امل  ا   
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       لناتج ا                                       ة فريق اخلرباء. كما أنه ض         روري لض         مان جودة        يف منهجي            بالغ األمهية       ً عنص         راً       ش         ك ل      الذي ي       للجميع 
 ً         مًا باألمهية        يظل متس     قد ال      املعين           أن املوضوع     من  ُ                 ُأجريت معهم مقابالت                 قلق األشخاص الذين        وينبع         النهائي. 

   أو        لخص    ات م                                                 اقرتاحات بأن يقوم فريق اخلرباء الرفيع املس    توى بإعداد    ُ    وُقدمت  .           من اختياره           ثالث س    نوات     بعد
      س    تغرق   س    ي     ألقص    ر           التقارير ا      إعداد     بأن          عري مقتنع              فريق التقييم      ولكن    .   أقل           ً  إعدادها وقتًا       س    تغرق  ي             تقارير أقص    ر

     رفيع  ل ا                            باإلض             افة إىل تقرير فريق اخلرباء    ،     الطلب   د  عن      قص             رية        ملخص             ات                         أقل بكثري. وقد يكون إعداد       ً وقتاً 
       ضافية.                  ذلك سيتطلب موارد إ  ن    ولك                                       أمام فريق اخلرباء لتقدمي املشورة إىل املكتب،      ً      ً  خياراً مطروحًا    ،      املستوى

 
َ              هو أمر يرتَك بدرجة كبرية                                 تقارير فريق اخلرباء الرفيع املس          توى  ل         والرتويج  -   175                         هية، بدعم من أمانة فريق             للجنة التوجي       ُ 
    على               ر فريق اخلرباء      لتقاري               املرص      ودة للرتويج                                                         أعرب أعض      اء اللجنة التوجيهية عن قلقهم إزاء املوارد احملدودة    قد     ، و      اخلرباء

         جلنة األمن       واتج ن            الرتويج جلميع          مطالبون ب   ة        االستشاري        اجملموعة      أعضاء   و   .              ُ    على الصعيد الُقطري       ال سيما   و   ،          نطاق واسع
                  املعلومات املس      رتجعة     ارير    لتق       َّ        ُ    ويتبنيَّ من مس      ح ُأجري                          فريق اخلرباء الرفيع املس      توى.        نواتج                         الغذائي العاملي، مبا يف ذلك 
  .       منعدمة         قليلة أو   ي  ه                   تقارير فريق اخلرباء       ترويج   إىل               اإلشارات فيها   أن    ة      ستشاري  اال       اجملموعة                         السنوية املقدمة من أعضاء 

             تخدام تقارير      إىل اس                      اليت أوردت إش    ارات              باحلق يف الغذاء    ة     املعني   ة               ألمم املتحدة اخلاص     ا   ة        هو مقرر     هنا               وكان االس    تثناء 
           أحد اهلياكل    هو      هذا                           لى الرعم من أن فريق اخلرباء                    إىل اجلمعية العامة. وع    َّ  املقدَّم           يف تقريرها               الرفيع املس    توى            فريق اخلرباء 

     رمبا  ،  ة      س  تش  اري  اال        اجملموعة   -                                       إص  الحها، فإنه ال يش  ارك يف اجتماعات املكتب                         األمن الغذائي العاملي بعد      للجنة        اهلامة
     لوقت          " حىت حيني ا   بار    االعت      "خارج                           فريق اخلرباء الرفيع املس        توى    يض        ع             بيد أن ذلك  .    يته                      ألنه يرعب يف داية اس        تقالل

       عمليات   و            فيع املس              توى     الر                                      أوثق بني اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء        تفاعل        حاجة إىل        وتوجد      فريق.   ال             ملناقش              ة تقرير 
   ى.                                            دون املسا/ باستقاللية فريق اخلرباء الرفيع املستو     به       القيام              وهو أمر ميكن  ،  ة        االستشاري        اجملموعة   -      املكتب 

 
             آليات اللجنة

 
        لمش          اركة                         جملتمع املدين والقطاع اخلاص ل      أمام ا           هتيئة الفرص   يف      إلص          الح  ل             رات الرئيس          ية     بتكا            يتمثل أحد اال  -   176
                                عي  ت منظم  ات اجملتمع امل  دين واملنظم   ات ُ دُ    ق  د     . و   ات            م  ا بني ال  دور    ة                                     أعم  ال اللجن  ة يف دوراهت  ا الع  ام  ة وخالل فرت   يف
           بشكل مستقل                       أجل إنشاء  لية عاملية                                                              احلكومية وشبكاهتا يف جمال األمن الغذائي والتغذية إىل تقدمي مقرتحات من    عري

         واملنظمات    ،                  رابطات القطاع اخلاص          ً عيت أيض        اً           ُ اللجنة. ودُ       أعمال                                           لتكون مبثابة هيئة ميس        رة للتش        اور واملش        اركة يف 
          ة إىل تقدمي                                     يف اجملاالت املتص  لة باألمن الغذائي والتغذي          اليت تنش  ط       املص  لحة                     واجلهات األخرى ص  احبة   ،           اخلريية اخلاص  ة
 65                                                 شاء  ليات مستقلة للتشاور واملشاركة يف أعمال اللجنة.         مقرتحات إلن

 
                    آلية المجتمع المدني

 
  يف          تمع املدين          منظمات اجمل            تيس   ري مش   اركة     "...                                                        حددت الوثيقة التأس   يس   ية آللية اجملتمع املدين دور اآللية بأنه:  -   177

    تيح                                 رات فيها. كما أن هذه اآللية س       وف ت                                                            عمل جلنة األمن الغذائي، مبا يف ذلك املس       امهة يف مفاوض       اهتا واختاذ القرا
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ً                                                                                        جم  ااًل للحوار بني جمموع  ة كبرية من العن  اص              ر الف  اعل  ة يف اجملتمع امل  دين حي  ث ميكن اإلعراب عن املواقف املختلف  ة    
                                                                                          ومناقش           تها. وس           وف ترفع اآللية املواقف املش           رتكة إىل اللجنة عندما تكون هناك مواقف مش           رتكة، وكذلك مدى 

 66 "                                     واقف عندما ال يكون هناك توافق يف اآلراء.               االختالف يف هذه امل
 

      تبادل      ( 1 )    ..                 يف وثيقة اإلص    الح: ".              كما هي مبينة                    لية اجملتمع املدين      مهام                             ووافقت الوثيقة التأس    يس    ية على   -   178
                االتص    ال باللجنة،      ( 0 )                                بلورة مواقف مش    رتكة عند االقتض    اء؛   ( 2 )                                           واس    ع ومنتظم للمعلومات والتحليالت والتجارب؛

                                                                                                عند االقتض    اء، مبكتبها بواس    طة ممثلني معينني من خالل عملية اختيار ذاتية داخلية ض    من كل فئة من فئات اجملتمع   و 
  "67                                                                                  عقد منتدى للمجتمع املدين كحدث حتضريي قبل دورات اللجنة إذا ما قررت ذلك  لية اجملتمع املدين.   ( 1 )       املدين؛

 
   عن        س       ؤولية  مل ا                                           ض       مان أداء عملها بفعالية. وتتوىل جلنة التنس       يق        هياكل ل                  لية اجملتمع املدين             وقد اس       تحدثت  -   172

       مناقش   ة                                املعنية بالس   ياس   ات من أجل حتليل و               جمموعات العمل       عدد من     ُ   وأُنش   ئ  .      ً      ً تنفيذًا فعاالً                       ض   مان تنفيذ مهام اآللية 
   ة      س  تش  اري ال ا        اجملموعة    عرض  ت                                    يف عمليات جلنة األمن الغذائي العاملي. و                  لالس  تخدام كمدخالت                   القض  ايا ووض  ع مواقف 

                   من الغذائي العاملي.         للجنة األ                   اجملموعة االس            رتاتيجية -     املكتب                            مواقف اجملتمع املدين يف اجتماعات                  آللية اجملتمع املدين
  .     شارية            واجملموعة االست            جلنة التنسيق    إىل              الدعم اإلداري       اآللية        تقد م         يف روما و                            ويوجد مقر  لية اجملتمع املدين

 
  يف        اآللية   ء                                                              يف مجيع العمليات الرئيسية للجنة األمن الغذائي العاملي. ويشارك أعضا     ملدين             لية اجملتمع ا       وشاركت   -   180
        . وتس   هم  ة         عامة للجن  ال         الدورات     ، ويف  ة        االس   تش   اري        اجملموعة                                  املفتوحة العض   وية التابعة للجنة، ويف               جمموعات العمل    مجيع 

                      أن حتديد نطاق التقارير   بش                            الرفيع املس              توى     رباء                                       يف املش              اورات اإللكرتونية اليت جيريها فريق اخل                  لية اجملتمع املدين
             ذلك عن طريق  و                                  يف مهمة الرص     د اليت تض     طلع هبا اللجنة             ً اآللية أيض     اً       س     امهت                                    والتعليقات على تقارير فريق اخلرباء. و 

               ية بش              أن احلوكمة                      اخلطوط التوجيهية الطوع ’               اس              تخدام وتنفيذ    يف                   عن جتارب اجملتمع املدين       لآللية          التجميعي          التقرير
          ثاقبة على    ت ا                    . ويقدم التقرير نظر  ‘                                                                    املس   ؤولة حليازة األراض   ي ومص   ايد األمساك والغابات يف س   ياق األمن الغذائي الوطين

               من منظور اجملتمع    ،                         ه اخلطوط التوجيهية الطوعية                    يت تواجهها يف تنفيذ هذ            والتحديات ال        البلدان            اليت حققتها          النجاحات 
  يف         العاملي                  جلنة األمن الغذائي                         خدم التقرير كأسا/ ملشاركة                ُ اء اللجنة. واستُ                   من التوصيات إىل أعض                  ً املدين، ويقدم عدداً 

       للجنة.         األربعني                              أثناء الدورة العامة الثالثة و    قد       ُ الذي عُ   و                                  املتعلق باخلطوط التوجيهية الطوعية                     احلدث املواض              يعي العاملي 
            حلق يف الغذاء         تعلقة با  امل          التوجيهية     وط   اخلط                   رص  د اس  تخدام وتطبيق     عن                 تقرير اجملتمع املدين              ً اللجنة أيض  اً     هذه       وعرض  ت 

            من إقرارها.                         التوجيهية بعد عشر سنوات       اخلطوط           يف التفكري يف         كإسهام                                    الدورة العامة احلادية واألربعني للجنة         أثناء
 

    قاد                             الس              نوي للمجتمع املدين، قبل انع       املنتدى         اجتماع        على عقد                   لية اجملتمع املدين      دأبت  ،     2010         ومنذ عام   -   181
    من      ش         اركني       مجيع امل             واملفتوح أمام       يومني،     ملدة                   املنتدى الذي يس         تمر     هذا                                     العامة للجنة األمن الغذائي العاملي. و    ة      الدور 

                                                           
           ActionAid                                                                                                              اقرتاح ب   آلي   ة دولي   ة للمجتمع امل   دين لألمن الغ   ذائي والتغ   ذي   ة من أج   ل العالق   ات مع جلن   ة األمن الغ   ذائي الع   املي، ورق   ة من إع   داد     66

International             جمموعة عمل احلوكمة للجنة التخطيط الدولية للس           يادة الغذائية وأوكس           فام، ُعرض           ت يف الدورة الس           ادس           ة والثالثني للجنة،        ، وهي                                     ُ                                                                   
 -  http://www.csm              4 cfs.org/wp          - content/uploads/                2016    / 03  /Proposal         - for   - an                    . مت    اح    ة على الرابط:  6         ، الفقرة     7101                   أكتوبر/تش               رين األول، 

international             - civil     - society       - mechanism.pdf             .  
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          جملتمع املدين        كونات ا   ح مل       أنه يتي    ً    نظراً إىل                        اخلاص بآلية اجملتمع املدين     تقومي   ال  يف             هو حدث هام   ،    لجنة  ال             اجملتمع املدين يف 
                 امة للجنة. واجلزء    الع                    املعروض  ة على الدورة             بش  أن القض  ايا     ها           ص  ياعة مواقف ل         قض  ايا، و                               من مجيع املناطق الفرص  ة ملناقش  ة ال

                                                 على الس      نوات الس      ابقة، هو فرص      ة ألص      حاب املص      لحة اآلخرين                         يش      مل إلقاء نظرة تأملية                      العام من املنتدى، الذي 
                          كبري من منظمات اجملتمع املدين.  ال   مع   اجل                     لالستماع إىل وجهات نظر 

 
    جلنة        نواتج ل                    من املناص        رين النش        طني   هي                   لية اجملتمع املدين                             قييم إىل أن املنظمات املش        اركة يف        خلص الت   قد   و   -   182

   رة                  ه     ذه املنظم     ات املب     اد      اخت     ذت                            زي     ارهت     ا كجزء من التقييم. وق     د      جرت                                  األمن الغ     ذائي الع     املي يف البل     دان اليت 
                ً ني(. ووض  عت أيض   اً                          ل، يف بنما والس  نغال والفلب                              إىل اللغات احمللية )على س  بيل املثا   ‘                       اخلطوط التوجيهية الطوعية ’     لرتمجة 

       لة على                                       التوجيهية يف الس  ياس  ات والربامج. ومن األمث         وخطوطها     لجنة   ال       نواتج                                    املنظمات املش  اركة أدلة لتس  هيل اس  تخدام 
                اخلطوط التوجيهي  ة  ’              ودلي  ل الس              تخ  دام   68                                                     ذل  ك دلي  ل يش              رح اإلط  ار االس              رتاتيجي الع  املي وكيفي  ة اس              تخ  دام  ه؛

   70                                        ل بشأن ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق.    ودلي69 ؛ ‘       الطوعية
 

       أداء  يف                                    لإلس     هام الذي تقد مه  لية اجملتمع املدين                                            تقدير من جانب أعض     اء جلنة األمن الغذائي العاملي       ويوجد   -   180
           طريقة اليت ل                 يوجهون انتقادات ل             وأصحاب مصلحة           يف اللجنة      أعضاء         ً  يوجد أيضًا                                 اللجنة لعملها على حنو فعال. ولكن 

    كما          اآلخرين.         هامات  إس                                                        نظر إىل اآللية على أهنا هتيمن على املناقش       ات وتطغى على     ُ . ويُ                 لية اجملتمع املدين        تعمل هبا 
                ن هذه اآللية قد       ويرون أ  ،        تص         ادمية      أهنا        خرين       يف نظر      بدو ي     للغة                   لية اجملتمع املدين        اس         تخدام    ً  أيض         ًا         ينتقدون      أهنم

      قض       ايا    هي     جنة  ل         املختلفة ل     ياكل   اهل  يف      َ  تناَقش                     احلقوق". والقض       ايا اليت              "جدول أعمال            بش       دة بالغة          إىل األمام      دفعت
         ً ون منرباً      أن تك   هو                                                           منظمات اجملتمع املدين متيل إىل أن تكون ص            اخبة. واملقص            ود من اللجنة        كما أن              مثرية للجدل،  

     ياكل   اهل         اجتماعات    م                                                  ، ولكن ينبغي أن جتري املناقش    ة يف إطار القواعد اليت تنظ       القض    ايا                 لنقاش القوي بش    أن  ل         للحوار و 
       للجنة.       ملختلفة  ا
 

             جميع الدوائر  ف    الت.      املقاب                           أحد املواض       يع اليت انبثقت عن                لية اجملتمع املدين                            كانت مس       ألة الطابع التمثيلي آل  و   -   181
        ن أص        حاب   و       املزارع    أي،    –                  لية اجملتمع املدين                               املذكورة يف وثيقة اإلص        الح موجودة يف           حدى عش        رة  اإل           التأس        يس        ية
  ن   و           ة، والعامل                          ن، والفقراء يف املناطق احلضري  و                /الرعاة، واملعدم              وأصحاب القطعان   ن،   و        ن احلرفي  و              صغرية، والصياد          احليازات ال
           احلكومية.   عري        الدولية          واملنظمات    ، ن  و              والس  كان األص  لي   ، ن  و         واملس  تهلك   ،       والش  باب   ،         ، والنس  اء           وجمال األعذية          يف الزراعة 

   ات                          ، وأن أص              وات الدوائر/املنظم                لية اجملتمع املدين      ن على                                              وكان الش              اعل املطروح هو أن احلركات االجتماعية هتيم
                   ا مت يف إطار التقييم  مم     َّ تبنيَّ                                   االس  تماع إليها مبا فيه الكفاية. وقد      جيري                                        األخرى، أي املنظمات الدولية عري احلكومية، ال 

                                                           
68    Using the Global Framework on Food Security and Nutrition to promote and defend the people’s right to adequate food                                                                                                                    .  

                                                ء املن  اس                 ب وال  دف  اع عن ه  ذا احلق(. مت  اح على الرابط:                                                                            )اس               تخ  دام اإلط  ار الع  املي املتعلق ب  األمن الغ  ذائي والتغ  ذي  ة يف تعزيز حق الن  ا/ يف الغ  ذا
http://www.csm              4 cfs.org/wp          - content/uploads/                2016    / 02  /GSF    - Manual_en.pdf             .  

69    of Land, Fisheries and Forests                                The People’s Manual on the Guidelines on Governance                                                    دليل الش        عوب املتعلق بتنفيذ اخلطوط( .                                   
 -                             http    ://www.foodsovereignty.org/wp                                                                                      التوجيهية اخلاص           ة باحلوكمة املس           ؤولة حليازة األراض           ي ومص           ايد األمساك والغابات(. متاح على الرابط: 

content/uploads/                2016    / 06  /peoplesmanual.pdf                  .  
70    Connecting smallholders to markets: an analytical guide                                                        :ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق: دليل حتليلي(. متاح على الرابط( .                                                                   

http://www.csm              4 cfs.org/connecting                  - smallholders            - markets       - analytical          - guide/      .  

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/GSF-Manual_en.pdf
http://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2016/06/peoplesmanual.pdf
http://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2016/06/peoplesmanual.pdf
http://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2016/06/peoplesmanual.pdf
http://www.csm4cfs.org/connecting-smallholders-markets-analytical-guide/
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       على حنو      فس         ها  ن         قد نظمت      اآللية    أن    ا              وص         الحيات هياكله                 آللية اجملتمع املدين                       وثائق التنظيم الداخلي    ّ  تص         ّفح    من
          يل املثال،                                من انعدام األمن الغذائي. فعلى س          ب             ً األكثر تض          رراً            باعتبارها                           األولوية للحركات االجتماعية،             جيعلها تعطي

  ص  ص     ُ اليت ختُ    ة        االستشاري        اجملموعة                 يف املائة من مقاعد     75           حصة نسبتها                  آللية اجملتمع املدين   ة        االستشاري        اجملموعة    تلك  مت
   رض                                      للجميع، ولكن إذا اقتضت الضرورة، ميكن ف   ة     مفتوح   ات        بالسياس   ة     املعني            موعات العمل   وجم         جتماعية.   اال       لحركات  ل

    إىل         املنتمية                                    املنظمات عري احلكومية، وال س          يما املنظمات           حتت س          يطرة            هذه األفرقة      وقوع              حص          ص لض          مان عدم 
   كل          يف حني أن     ،       قاط وص  ل ن                          أص  حاب احليازات الص  غرية أربع         املزارعني         لدائرة                                  الش  مال. ويف حالة جلنة التنس  يق، يوجد 

        احليازات                      هو أن املزارعني أصحاب                لية اجملتمع املدين                . واملربر املنطقي آل                 هلا نقطة وصل واحدة       األخرى        الدوائر          دائرة من 
         العامل. يف        األعذية                                    الغذائي، كما أهنم ينتجون أكرب نسبة من       األمن                   املتضررين من انعدام      أشد                الصغرية هم من بني 

 
                                                       منظم ات مش               ارك ة ترى أن ه يف حني أن اآللي ات واهلي اك  ل والعملي  ات       ك ان ت   ،                  لي ة اجملتمع امل دين        ويف إط ار   -   185

                                               ً أص    وات اجملتمع املدين، فإن ذلك مل يكن هو احلال دائماً                         االس    تماع جملموعة متنوعة من                  إلفس    اح اجملال أمام      مص    ممة 
       لغذائي                    أص       واهتا يف جلنة األمن ا          س       تماع إىل          ه ال جيري اال  أن     ترى       جمموعات       توجد    انت     إذ ك                 املمارس       ة العملية.      واقع   يف 

ّ               واّدعت هذه اجملموعات  .                 لية اجملتمع املدين  يف                    إفساح اجملال أمامها    عدم     إىل             ً العاملي نظراً    يف          ملضطلع هبا  ا            أن العمليات     
   م                                                                                 منظمات من الش        مال العاملي، وحىت عندما يكون األعض        اء يف جلنة التنس        يق من اجلنوب العاملي، فإهن   ّ  حتّبذ      اآللية 

      بش           كل       لون                         لذلك فإن هؤالء األعض           اء ال ميث    ، و                لالهتداء مبواقفها                  لية اجملتمع املدين                 ملنظمات املهيمنة يف  ا          يرنون إىل
      ً  ت دائمًا   يس      ل                  لية اجملتمع املدين   أن      ُ                الذي أُعرب عنه ومفاده        الش     عور                 وكان يتص     ل بذلك  .          التأس     يس     ية   م          كاف دوائره
                                      وأن   ه ال يوج   د س              وى درج   ة مت   دني   ة من القبول         اآلخرين،         رض علىُ  تُف        املهيمن   ة          اجملموع   ات      مواقف    أن     ، و         دميقراطي   ة

         باالختالف.
 

   م  ة            تزال قي   ال           ه ذه اآللي ة                ، ف إهن ا تعتق د أن                 لي ة اجملتمع امل دين           ق د انتق دت                             وعلى الرعم من أن ه ذه املنظم ات   -   186
        لقلق من           ملعربة عن ا ا          ذه األص  وات                   حتس  ني اآللية. وجاءت ه           وأهنا تريد                                             للغاية لتحقيق نتائج جلنة األمن الغذائي العاملي، 
        حالته  يف                                                  قد يكون االتص         ال بني "املركز" وهذه املناطق الفرعية ليس   و                                            البلدان ومن املناطق الفرعية يف اجلنوب العاملي. 

         لتأس       يس       ية  ا                 بش       دة على الدوائر       يؤكد     الذي                 لية اجملتمع املدين                 للتنظيم الداخلي آل         ً انعكاس       اً                       ً األمثل. وقد يكون أيض       اً 
          ست واض حة.                دون اإلقليمية لي       الوصل      ونقطة           التأسيس ية        لدوائر          التابعة ل       الوصل                     ، وأن العالقة بني نقاط    شرة     حدى ع  اإل
ّ   لية اجملتمع املدين  خذة يف التطّور  و          التقييم        دمت يف ُ قُ               ست سنوات. وقد     من      ً قليالً                              فلم ميض على العمل هبا إال أكثر  ،                            

       توصيات        جودها  و                         يف السنوات الثالث األوىل من                    ييم أدائها لعملها     ً             تكليفًا بإجرائه لتق                  لية اجملتمع املدين       أصدرت     الذي 
 71                 اختصاصات هياكلها.       وحتديث        مراجعة                                   لتحسني هذا األداء، مبا يف ذلك احلاجة إىل 

 
                  آلية القطاع الخاص

 
      عية يف      الزرا       األعذية              لنش       اط أعمال                   مقعد لس       لس       لة القيمة          يوجد هبا                                 لية القطاع اخلاص هي منص       ة مفتوحة   -   187

  ء        ، وأعض       ا     للجنة   ة        االس       تش       اري       اجملموعة        اخلاص يف       لقطاع          التابعة ل      نظمات          بتمثيل امل                        وتقوم  لية القطاع اخلاص        اللجنة. 
   مل      . ويش                نش     اط األعمال                               الزراعة واألمن الغذائي من منظور       موض     وع        تناول                      منظمات ومجعيات تش     ارك يف           اآللية هم

                                                           
71    2014    Mulvany, P. and Schiavoni, C. Evaluation of the CSM, Final Report, August                                                                           .  
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       وش       ركات    جم   احل                الص       غرية واملتوس       طة           واملش       اريع       اجملهزين               والتعاونيات و               عناص       ر اإلنتاج                      األعض       اء املزارعني ومقدمي 
       اآللية.      ش       ؤون       تنس       يق       تقوم ب              منظمة دولية، ل    11                                            خبت الش       بكة الدولية لألعذية الزراعية، اليت تض       م                ُ األعذية. وقد انتُ 

    ئات           لدولية، وم               عش    رات الش    ركات ا       بتمثيل       تقوم                           هذه املنظمات الدولية بدورها     فإن   ،                  لية القطاع اخلاص      لكتيب        ً ووفقاً 
              ن التعاونيات،          ، واآلالف م    احلجم                                                              الوطنية اليت متثل بدورها عش   رات اآلالف من املش   اريع الص   غرية واملتوس   طة          الرابطات

                            من ممثلي القط  اع اخل  اص املس              جلني،     ممث  ل      500        أكثر من                    لي  ة القط  اع اخل  اص                             واملاليني من املزارعني. ويوج  د ل  دى 
          وتنس      ق هذه   72 .                الزراعية بأكملها        األعذية           س      لس      لة قيمة        اآللية   ية                    الوطنية، وتغطي عض      و           الرابطات            ض      افة إىل هذه    باإل

                                 مواضيعية تتبع مسارات عمل اللجنة.       عاملة                                              اآللية التشاور بشأن قضايا السياسات، وتضم أفرقة 
 

       )اجلدول       2010      ذ عام                                                                         وقد ازداد حض              ور القطاع اخلاص يف الدورات العامة للجنة األمن الغذائي العاملي من  -   188
           لي  ة القط  اع        ووفق  ا آل    73 .    2016            للجن  ة يف ع  ام                                ال  دورة الع  ام  ة الث  الث  ة واألربعني  يف         ً من  دوب  اً      170         ك  ان يوج  د      فق  د     (.   20

        الكبرية،                مؤس    س    ات األعمال           يف املائة من     01                                                  يف املائة من املندوبني من الرابطات الدولية والوطنية، و    02      ، كان     اخلاص
             )مثل املنظمات                 من اجلهات األخرى        يف املائة     12   ، و  جم  احل                 الص   غرية واملتوس   طة               مؤس   س   ات األعمال           يف املائة من     18 و

      اعية،      الزر                     لنش        اط أعمال األعذية                                     واألمانة(. وميثل املندوبون س        لس        لة القيمة    ،      البحوث       مؤس        س        ات   و    ،          عري احلكومية
                                                                    الفئات، حسب املوضوع الرئيسي للدورة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي.        باختالف                  وخيتلف حضور املمثلني 

 
                                                                                              : عدد مندوبي آلية القطاع الخاص لدى الدورات العامة للجنة األمن الغذائي العالمي في الفترة من عام   20    دول    الج

     2016        إلى عام       2010
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 170 116 87 52 62 07 1 عدد املندوبني

  .    2016                                            املصدر: تقرير عن أنشطة  لية القطاع اخلاص لعام 
 

    عمل  ل ا         يف مس          ارات        اآللية      س          امهت                 ما بني الدورات. و                   يف أنش          طة اللجنة يف                   لية القطاع اخلاص    ارك    وتش            -   182
      تعلقة                        التقنية، ويف املفاوض             ات امل            وفرق العمل                املفتوحة العض             وية               جمموعات العمل         عن طريق      للجنة       اتية      الس             ياس             

             لية القطاع        وش  اركت    .             الرفيع املس  توى   ء                                      من مس  ارات العمل هذه، وتقارير فريق اخلربا        املس  تمدة       اتية             توص  يات الس  ياس    ال ب
             العمل املتعدد           يف برنامج              وأس           همت اآللية                                                يف املش           اورات اإللكرتونية لفريق اخلرباء الرفيع املس           توى.       ً أيض           اً       اخلاص

                      ة برنامج العمل املتعدد     عملي              إىل جانب تبسيط         إليها،             أن تضيف قيمة       للجنة     ميكن            تعتقد أنه       ً        مناديًة مبواضيع         السنوات، 
   ني         فرتة الس              نت  يف    ة        االس              تش              اري        اجملموعة   -                  مجيع اجتماعات املكتب                   لية القطاع اخلاص   ت     وحض              ر    . ت      الس              نوا
   ا.                تقارير عن أنشطته   ت      ، وقدم    2017 /    2016

 

                                                           
                Private Sector )      7102          م  ار// ذار     71                               مم املتح  دة )كتي  ب(، جرى تنزيل  ه يف                                                         لي  ة القط  اع اخل  اص ل  دى جلن  ة األمن الغ  ذائي الع  املي الت  ابع  ة لأل    72

Mechanism to the UN Committee on World Food Security                                                     :مت      اح على الرابط .)                    http://www.agrifood.net/documents/private                                         - 

sector      - mechanism/          75  - private       - sector      - mechanism         - brochure/file             .  
                   . م  ت        اح ع  ل  ى ال  راب  ط:                           Activity Report                 2016    Private Sector Mechanism  :     7104                                  ت  ق  ري  ر أنش                 ط        ة  ل  ي        ة ال  ق  ط        اع اخل        اص ل  ع        ام     73

http://www.agrifood.net/documents/private                                         - sector      - mechanism/          212   - psm   - annual      - report      - 2016    /file     .  

http://www.agrifood.net/documents/private-sector-mechanism/75-private-sector-mechanism-brochure/file
http://www.agrifood.net/documents/private-sector-mechanism/75-private-sector-mechanism-brochure/file
http://www.agrifood.net/documents/private-sector-mechanism/75-private-sector-mechanism-brochure/file
http://www.agrifood.net/documents/private-sector-mechanism/212-psm-annual-report-2016/file
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     ة بني                    عرض الش    راكات اإلمنائي     بغية                 منتديات للش    راكة    ة   ثالث                   لية القطاع اخلاص          ، اس    تض    افت     2016       ويف عام   -   120
                                                                 ملدين واجلهات الفاعلة األخرى عري احلكومية يف جمال األمن الغذائي والتغ ذي ة.                              القطاع اخلاص واحلكومات واجملتمع ا
        ً ة س  عياً                           االهتمام بإقامة ش  راكات جديد    حفز           القض  ايا و       بش  أن       النقاش        تنش  يط   إىل                                ً وهتدف منتديات الش  راكة هذه أيض  اً 

         مع حكومة    -        التغذية         قدت هي:                              ُ . وكانت منتديات الش             راكة اليت عُ     2000                                  إىل حتقيق خطة التنمية املس             تدامة لعام 
      ً تمعةً  جم                         مع حكومة النرويج، وحض      رها    -                        أهداف التنمية املس      تدامة                    مع حكومة األرجنتني؛ و    -                الثروة احليوانية   و         أملانيا؛ 

 74      مندوب.     200        أكثر من 
 

   .                     إطار  لية القطاع اخلاص                    أعض    اء القطاع اخلاص يف     مع                              موض    وعان متص    الن ظهرا من املقابالت       يوجد     وكان   -   121
         س املستوى       عطى نف              ُ أن قضاياهم ال تُ       مفاده          من شعور                   لية القطاع اخلاص      أعضاء         مبا لدى      يتصل          وضوع األول        وكان امل

         دد وتنوع                                      . وكان املوض           وع الثاين هو أنه مع زيادة ع                لية اجملتمع املدين       تثريها           لقض           ايا اليت      ُ      الذي يُعطى ل           من االهتمام 
           من الغذائي         للجنة األ   ة        االس        تش        اري        اجملموعة             عدد املقاعد يف        زيادة        ، ينبغي                  لية القطاع اخلاص                 املنظمات األعض        اء يف 

     ذائي                                   بش              أن تعزيز نتائج إص              الح جلنة األمن الغ                   املوقف املقدمة منها       وثيقة    ، يف                  لية القطاع اخلاص              العاملي. وتدعو 
                ش مسألة التمثيل   َ اقَ    وتن  75 . ة        االستشاري        اجملموعة                  بشأن عدد املقاعد يف                   لية اجملتمع املدين   مع          التعادل                العاملي، إىل حتقيق 

                  من تقرير التقييم.            فقرة سابقة  يف    ة        االستشاري        اجملموعة  يف 
 

                        المؤسسات الخيرية الخاصة
 

             قنية ومالية.                            ، بقدرات كبرية يف شكل موارد ت    منها                                                   تتمتع املؤسسات اخلريية اخلاصة، وال سيما املؤسسات الكبرية  -   122
    على     ملي،                               ، يف حالة جلنة األمن الغذائي العا      وقادرة                 لحوظة يف التنمية            تقدمي مس           امهة م           ن يف إمكاهنا       هتا، فإ ا          وبفض            ل قدر 

        اجملموعة  يف                    يف اللجنة وهلا مقعد              مؤس    س    ة مش    اركة                                                 يف حتقيق نتائج اللجنة. ومؤس    س     ة بيل وميليندا عيتس هي         اإلس    هام
                املتعدد املاحنني،         االس   تئماين        الص   ندوق          عن طريق                           باملوارد املالية اليت تقد مها               إس   هام املؤس   س   ة              . وباإلض   افة إىل  ة        االس   تش   اري

                                                                                                          شاركت يف أفرقة عاملة خمتارة مفتوحة العضوية، مثل الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة.     فإهنا 
          (، ولكنها     2016 و      2015 و      2011                      الس    نوات الثالث املاض    ية )     خالل                                        وقد قدمت املؤس     س     ة تقارير س    نوية عن أنش    طتها 

                                     . وأفادت املؤسسة أهنا تعمل على االنتقال     2016               منذ فرباير/شباط    ة        االستشاري        اجملموعة   -      املكتب    ات           حتضر اجتماع  مل
   76 .          العمل اخلريي     جمتمع                 يقوم على إشراك          ، إىل منوذج  ة        االستشاري        اجملموعة          لمشاركة يف  ل     احلاد          النموذج   من 
 

  

                                                           
           لى الرابط:          (. مت      اح ع                          Activity Report                 2016    Private Sector Mechanism  )       7104                                     تقرير عن أنش               ط      ة  لي      ة القط      اع اخل      اص لع      ام     74

http://www.agrifood.net/documents/private                                         - sector      - mechanism/          212   - psm   - annual      - report      - 2016    /file     .  
75    rengthening the CFS Reform Outcomes, undated                                            Private Sector Mechanism Position Paper, St                                            ،ورقة موقف  لية القطاع اخلاص( .                               

ثة(.                                              َّ    تعزيز نتائج إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي، حمدَّ
76    2016    to October              2015    CFS Advisory Group reporting exercise October                                               عملية تقدمي تقارير اجملموعة االس          تش          ارية التابعة للجنة( .                                                     

ُ                                      ، وثيقة ُعرض         ت يف اجتماع املكتب/اجملموعة االس         تش         ارية،     7104                     إىل أكتوبر/تش         رين األول       7107                                       األمن الغذائي العاملي، أكتوبر/تش         رين األول          77    
   (.    7104                  نوفمرب/تشرين الثاين 

http://www.agrifood.net/documents/private-sector-mechanism/212-psm-annual-report-2016/file
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                        ترتيبات العمل في اللجنة
 

                 المفتوحة العضوية               مجموعات العمل
 

                                                         أمهية توس  يع نطاق املش  اركة لض  مان االس  تماع إىل أص  وات مجيع أص  حاب     على        الض  وء            إص  الح اللجنة    ط  ّ س  لّ   -   120
                   نبغي حتقيق توازن بني      أنه ي    على                          األمن الغذائي والتغذية، و  ب        املتعلقة            الس    ياس    اتية        ناقش    ات   امل  يف      وذلك               املص    لحة املعنيني 

أ       ة، وهي                                  هي هيئات فرعية عري رمسية تابعة للجن ف          ة العض              وية               العاملة املفتوح            أما األفرقة           والفعالية.            مشول اجلميع    ُ  َ تُنش              َ
             حكومية دولية            فهي هيئات               العمل الرئيس  ية         ملس  ارات                املفتوحة العض  وية               جمموعات العمل      وأما  .                      للتعجيل بأعمال اللجنة

           ريق العامل  ف                                       لجنة واملش      اركني فيها. ويرش      ح املكتب رئيس ال  ال          مجيع أعض      اء      أمام                               على عرار اجللس      ات العامة مفتوحة 
  .                   الدورة العامة للجنة           تقاريره إىل        الرئيس                      املفتوح العضوية ويقدم 

 
       برنامج                          منظمة األعذية والزراعة، و       كل من            مجيع أعض    اء              مفتوحة أمام                                    عض    وية الفريق العامل املفتوح العض    وية   و   -   121

      ي دول  ه                       مة األعذية والزراعة اليت    منظ                                                                   األعذية العاملي، والص          ندوق الدود للتنمية الزراعية، والدول عري األعض          اء يف 
                                                                     يف جلنة األمن الغذائي العاملي. ويقوم الفريق العامل املفتوح العض          وية بإعداد           واملش          اركني                     أعض          اء يف األمم املتحدة، 

             موعات العمل جم                              عن طريق املكتب. وقد يدعو رؤس          اء                     الدورة العامة للجنة      م إىل                                َّ مش          اريع املقررات والنتائج اليت تقدَّ 
     ورات  د                   أن حتض        ر بص        فة مراقب   إىل                    بأعمال هذه األفرقة                                       العض        وية املنظمات املهتمة األخرى ذات الص        لة         املفتوحة 

      هتا إىل     دعو    عن                                ً بنود حمددة من جدول األعمال، فض  الً      بش  أن    أو                   إما لكامل الدورة        العض  وية    ة      املفتوح              جمموعات العمل
                       التدخل أثناء املناقشات.

 
      2010 /    2012       السنتني     ات                    املفتوحة العضوية لفرت               جمموعات العمل           عدد وأنواع    ى  عل     عامة     حملة    21      اجلدول    يف      وترد  -   125
   من               ك  ان يوج  د مزيج    ،      2015 /    2011 و   0   201 / 2   201       الس              نتني    يت             م  ا يتعلق بفرت       . ويف    2017 /    2016 و   5   201 / 1   201 و

   ،      2017 /    2016       لس  نتني ا              ما يتعلق بفرتة    يف        بيد أنه                  س  نة واحدة وس  نتني.               واملمتدة لفرتة                املفتوحة العض  وية               جمموعات العمل
    ذين                                   قد يفسر القلق الذي أثاره األشخاص ال    هذا     . و         هي سنتان                املفتوحة العضوية               جمموعات العمل    مجيع                كانت مدة حياة
           ضيفت إليه            ُ والذي، إذا أُ                 املفتوحة العضوية               جمموعات العمل   من                      ومفاده وجود عدد كبري       يف روما          املقابالتُ           أُجريت معهم 

    جيعل   ،   ما                 توجد مقارها يف رو                    عقد مع الوكاالت اليت      ُ اليت تُ                   للجنة واالجتماعات   ى               االجتماعات األخر       حض       ور          احلاجة إىل
    هبا.        يهتمون    اليت         األفرقة      يف مجيع                                     من الصعب عليهم املشاركة على حنو فعال

 
                                         العض              وية احلض              ور عري املتكافئ ألعض              اء اللجنة من         املفتوحة               جمموعات العمل   ات                    وأظهرت وثائق اجتماع  -   126

       ملفتوحة  ا              جمموعات العمل        خطية إىل          إس              هامات                                   . ويتض              ح من قائمة البلدان اليت تقد م        املختلفة      يمية             التجمعات اإلقل
  .       األفرقة     هذه        خطية إىل          إس  هامات                              املش  اركني الذين يقدمون باس  تمرار    من        لجنة و   ال         من أعض  اء               وجود عدد ص  غري        العض  وية 
                        رائهم من الشمال العاملي.     من نظ           هذه األفرقة                                   عضاء من اجلنوب العاملي أقل مشاركة يف   األ     وكان 
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                 إلى فترة الستتتتتتتتنتين       2013 /    2012                          خالل المدة من فترة الستتتتتتتتنتين          العضتتتتتتتتوية         المفتوحة                مجموعات العمل  :   21       الجدول 
2016    / 2017     
 2016/2017فترة السنتين  2014/2015فترة السنتين  2012/2013فترة السنتين  

 مجموعات العملعدد 
 6 5 7 المفتوحة العضوية

 لعملمجموعات ا
 المفتوحة العضوية 

اإلطار االسرتاتيجي  •
العاملي لألمن الغذائي 

 (2012) والتغذية
اخلطوط التوجيهية  •

 (2012الطوعية )
 (2010)الرصد  •
برنامج العمل املتعدد  •

 السنوات
 الالئحة الداخلية •
املبادئ اخلاصة  •

باالستثمارات املسؤولة 
يف الزراعة ونظم 

 األعذية
 إطار العمل •

ة الداخلية الالئح •
(2011) 

املبادئ اخلاصة  •
باالستثمارات املسؤولة 

يف الزراعة ونظم 
 (2011) األعذية

 الرصد •
برنامج العمل املتعدد  •

 السنوات
 إطار العمل •

 برنامج العمل املتعدد السنوات •
 الرصد  •
اإلطار االسرتاتيجي العاملي  •

  لألمن الغذائي والتغذية
 التغذية •
 مةأهداف التنمية املستدا •
 التحضر والتحول الريفي •

  .    2017 /    2016 و      2015 /    2011 و      2010 /    2012                                                                           املصدر: برامج العمل املتعددة السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي لفرتات السنتني
 

     ً ظراً                                                         هيئات فرعية عري رمسية تتيح للجنة احلفا  على قدر من املرونة ن   هي                  املفتوحة العض   وية              وجمموعات العمل   -   127
ل إىل            مناقش        ات أو       إلجراء          مش        روعية       يعطيها        للجميع     وهلا  مش       إىل أن     وض        ع                              اتفاقات ال ميكن التنبؤ هبا وقت     ّ     للتوص        ّ

      ص       ياعة                            . كما أنه يعطي املرونة عند    عامني    قبل      ُ  َ   بش       كل ُمس       َبق        ص       ياعته      جيري                                 برنامج العمل املتعدد الس       نوات الذي 
   أن       لفريق          ف ينبغي ل  كي                    الدورات، اليت حتدد                                                               خطط عمل الفريق العامل املفتوح العض       وية يف بداية الس       نة الفاص       لة بني

     وات.                                              مع ما مت االتفاق عليه يف برنامج العمل املتعدد السن        يتماشى                                    األهداف والنتائج املتوقعة واألنشطة، مبا     حيدد 
 

ّ    ال بّد من  و   -   128    يح                               مع جمموعة من القواعد احملددة لتوض                             املفتوحة العض            وية             جملموعات العمل                    موازنة الطابع املرن      
ِ  تس        تخِدم      وكيف  ،           هذه األفرقة                      ، مثل أدوار ومس        ؤوليات               وتقدمي تقاريرها                  وترتيباهتا اإلدارية          اجملموعات    هذه      دود ح     فرق       

              وهذا أمر مهم   ا.          نطاق عمله     خارج                                                التعامل مع الطلبات اليت تقع خارج نطاق واليتها أو        ينبغي                     العمل التقنية، وكيف
        مهمتها     على         اجملموعات                            ش                          أنه أن حيافظ على تركيز هذه      ومن     هذه              جمموعات العمل                        بالنس      بة إىل كفاءة عمليات 

َ                          يُنتَظر أن تؤي  ده  ا ال  دورة الع  ام  ة      واليت         املقرتح  ة،         النت  ائج /        القرارات       إع  داد   يف         املتمثل  ة                 موع  ة من القواع  د               . عري أن ه  ذه اجمل ُ  
  .               ً عري موجودة حالياً    ة    احملدد

 
  



71 

                                        برنامج العمل المتعدد السنوات والميزانية
 

    خالل        لعاملي                  جلنة األمن الغذائي ا                                                     ج العمل املتعدد الس   نوات املواض   يع واألنش   طة اليت س   تض   طلع هبا          حيدد برنام  -   122
ُ  َّ وحُتدَّد                 النتائج املتوقعة.         كما حيدد      ،          فرتة الس       نتني                   ملية تش       اورية تش       مل  ع         عن طريق                   أولوياهتا واختيارها   و     هي        املواض       يع    

       الدورة       ؤيدها  ت                               بربنامج العمل املتعدد الس   نوات، و    ة     املعني         العض   وية   ة      املفتوح             جمموعة العمل                لجنة واملش   اركني يف   ال      أعض   اء 
         تقارير                                     طلب من فريق اخلرباء الرفيع املس      توى تقدمي    ُ أن يُ                                                للجنة. وتش      مل عملية برنامج العمل املتعدد الس      نوات         العامة

     حتديد    ت                                                                                        عن قض     ايا حمددة. وباإلض     افة إىل حتديد مواض     يع اللجنة وأنش     طتها، يتض     من برنامج العمل املتعدد الس     نوا
                                     اآلثار املالية املرتتبة على العمل املقرتح.

 
     يؤثر       وهذا  ،              أكثر مما ينبغي                                               ً بقوة من املقابالت أن اللجنة تقوم بأمور كثرية جداً       ظهرت            املواض              يع اليت       وأحد  -   200
    ائي    لغذ ا      األمن            : أعض     اء جلنة       مقابالت          جريت معهم              ُ مجيع فئات من أُ           ص     داه لدى          هذا الرأي       ووجد            على أدائها.       ً س     لباً 

     دعوة    ُ    وُوجهت    نة.   لج  ال         ، وأمانة                   توجد مقارها يف روما    اليت           والوكاالت             القطاع اخلاص،        و لية  ،                 و لية اجملتمع املدين        العاملي، 
           عدد مس      ارات                احلاجة إىل ختفيض          بوجه خاص  ت  ُ   أُثري     . و                   على حنو أكثر فعالية                                   قوية إىل حتديد أولويات أنش      طة اللجنة

   الل  خ                                      ً الثالث املاض   ية؛ وقد ظل هذا الرقم ثابتاً              فرتات الس   نتني     خالل    عمل              عدد مس   ارات ال    22                  العمل. ويبني اجلدول 
          اركة. كما                      لجنة واملش   اركني على املش     ال                            ال ميكن إنكاره على قدرة أعض   اء                                          ً هذه الفرتة. ويؤثر عدد مس   ارات العمل تأثرياً 

  .       ً وتقنياً      ً تياً      ولوجس                          ً عمل إدارياً          كل مس              ار        بدعم             موظفي األمانة       قيام     يتعني                بالنظر إىل أنه            على األمانة،           ً له تأثرياً    أن 
  .       مبستغربة                  مسارات العمل ليست            تقليل عدد              فإن الدعوة إىل        ولذلك
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      2013 /    2012                                                                             نظرة عامة على مستتارات عمل لجنة األمن الغذائي العالمي خالل المدة من فترة الستتنتين   :   22       الجدول 
     2017 /    2016                 إلى فترة السنتين 

 2016/2017فترة السنتين  2014/2015ن فترة السنتي 2012/2013فترة السنتين  
مسارات العمل عدد 

 مجموعات العمل)
 المفتوحة العضوية

 ومسارات العمل األخرى(

13 
 

13 12 

 مجموعات العمل
 المفتوحة العضوية 

7 
اإلطار االسرتاتيجي  •

العاملي لألمن الغذائي 
 (2012) والتغذية

اخلطوط التوجيهية  •
 (2012الطوعية )

 (2010الرصد ) •
برنامج العمل املتعدد  •

 السنوات
 الالئحة الداخلية •
املبادئ اخلاصة  •

باالستثمارات املسؤولة 
 يف الزراعة ونظم األعذية

 إطار العمل •

5 
الالئحة الداخلية  •

(2011) 
املبادئ اخلاصة  •

باالستثمارات املسؤولة 
يف الزراعة ونظم 

 (2011) األعذية
 الرصد •
برنامج العمل املتعدد  •

 تالسنوا
 إطار العمل •

6 
 برنامج العمل املتعدد السنوات •
 الرصد  •
اإلطار االسرتاتيجي العاملي  •

  لألمن الغذائي والتغذية
 التغذية •
 أهداف التنمية املستدامة •
 التحضر والتحول الريفي •

 6 مسارات العمل األخرى
 (2012رسم خرائط ) •
فريق اخلرباء الرفيع  •

املستوى املعين بتغري 
 (2012املناخ )

فريق اخلرباء الرفيع  •
املستوى املعين باحلماية 

 (2012االجتماعية )
فريق اخلرباء الرفيع  •

املستوى املعين بالوقود 
 (2010احليوي )

فريق اخلرباء الرفيع  •
املستوى املعين 

باالستثمار يف زراعة 
أصحاب احليازات 

 (2010الصغرية )
 اسرتاتيجية االتصاالت •

8 
 ءمتابعة احلق يف الغذا •

(2011) 
فريق اخلرباء الرفيع  •

املستوى املعين مبصايد 
 (2011األمساك )

فريق اخلرباء الرفيع  •
املستوى املعين بالفاقد 
واملهدر من األعذية 

(2011) 
فريق اخلرباء الرفيع  •

املستوى املعين باملياه 
(2015) 

 (2015الشباب ) •
املنتدى املعين بأصحاب  •

احليازات الصغرية 
(2015) 

 2015د عام ما بع •
 اسرتاتيجية االتصاالت •

6 
ربط أصحاب احليازات  •

 (2016الصغرية باألسواق )
فريق اخلرباء الرفيع املستوى  •

 (2016املعين بالثروة احليوانية )
فريق اخلرباء الرفيع املستوى  •

 (2017املعين بالغابات )
 (2017التمكني للمرأة ) •
متابعة تقييم جلنة األمن  •

 (2017)الغذائي العاملي 
 التوعية •

                                                                    املصدر: وثائق برامج العمل املتعددة السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي.
 

                                    من املس       ائل امللحة يف جمال األمن الغذائي     كثري      وجود     إىل                                         ً ومن الص       عب تض       ييق نطاق أنش       طة اللجنة نظراً   -   201
               راء خمتلفة بش  أن              س  تظل توجد  ،   هبا       عددين                أص  حاب املص  لحة املت            من حيث وجود                                   والتغذية. وبالنظر إىل طبيعة اللجنة 

        الدورة   قت       . وواف      للجميع                                         عملية اختيار أنش              طة اللجنة أن تكون ش              املة        يلزم يف        ، ولذلك               إعطاؤه األولوية         ما ينبغي 
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       املذكرة                                                 اختيار أنش  طة برنامج العمل املتعدد الس  نوات. وحتدد     بش  أن                           ن للجنة على مذكرة توجيهية   و                      العامة الثانية واألربع
د هبا يف اختبار     عايري   امل         كما حتدد                   يهية هذه العملية،       التوج               إىل معايري دنيا                        األنش          طة. وتنقس          م املعايري      ُ    َ             اليت ُيس          رتش          َ

              ص           لة بوالية جلنة            الدنيا هلا        املعايري  و                                   املعايري اليت تنطبق يف عملية االختيار.       تليها   (        اجتيازه                        )االختبار األول الذي يتعني 
                  و أكثر من النتائج  أ   ة    واحد         عن طريق                 اهلدف العام للجنة                  وباإلس   هام يف حتقيق      ض  افة؛          القيمة امل ب                      األمن الغذائي العاملي و 

                       املتعلق باإلسهام يف حتقيق             واملعيار األدىن   77                                      مع العمل الذي تقوم به جهات فاعلة أخرى.       تكرار            وبعدم وجود       الثالث؛ 
  .       مر خاليف أ                    كأحد املعايري الدنيا         ائدته        كما أن ف                          أن النتائج واس       عة النطاق،             بالنظر إىل                           ً اهلدف العام للجنة واس       ع جداً 

  .                                                                    عايري دنيا أكثر صرامة إىل تضييق عدد املواضيع اليت تنتقل إىل مرحلة االختيار      األخذ مب    ؤدي  ي        وميكن أن 
 

         ينبغي أن          املستجدة  و                                                                                وتنص املذكرة التوجيهية على أن مذكرة فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشأن القضايا احلرجة   -   202
            يت ميكن للجنة                                             الفريق العامل املفتوح العضوية بشأن املواضيع ال         مناقشات                       اليت ينبغي استخدامها يف        البداية            تكون نقطة

                    م من أن هذه العملية        عن قلقه          قد أعربوا                   جريت معهم املقابالت         ُ بعض من أُ         بيد أن  .        القادمة             يف فرتة السنتني          تتناوهلا   أن 
    دون       اض        يع                       يض        غطون من أجل تناول مو                           ريق العامل املفتوح العض        وية                 أن بعض أعض        اء الف          بالنظر إىل        ً دائماً     ُ َّ  تُ تَّبع   ال

   أن           ثة، ينبغي        َّ س          توى حمدَّ   امل        الرفيع                         أن تكون مذكرة فريق اخلرباء  ب       ً ورهناً                                           الرجوع إىل مذكرة فريق اخلرباء الرفيع املس          توى. 
               ع مس        ؤولية حتديد   تق          لعملية. و                     املفتوح العض        وية هلذه ا                    أعض        اء الفريق العامل                                  ينتفي أي س        بب يدعو إىل عدم امتثال

              ديد األولويات             نتائج عملية حت            وس     يكون حتديد                                                             أولويات األنش     طة على عاتق أعض     اء الفريق العامل املفتوح العض     وية، 
                ألداء هذه املهمة.       أنفسهم      ً               رهنًا بكيف يسعون هم

 
        ه ينبغي   أن           ملعيار على                 ملتاحة. وينص هذا ا                          ق بص              رامة هو معيار املوارد ا                                َّ ومعيار االختيار الوحيد الذي مل يطبَّ   -   200
       املوارد           وارد تشمل   امل                           لنشاط املقرتح. ومن املفرتض أن         لالضطالع با                                         ما يكفي من الوقت واملوارد واملعرفة األساسية      وجود 
        للدورة       ويل إال     التم          ميكن ض       مان                                            العمل املتعدد الس       نوات مع ميزانية إرش       ادية، وال         برنامج            املوافقة على       وجتري        املالية. 

َ  ُيض   َمن                  العمل األس   اس   ية. وال                 العامة ومس   ارات           امج العمل              قبل إقرار برن                   املتعلقة بالس   ياس   ات    عمل   ال      س   ارات  مل         التمويل  ُ  
      طلوب.   امل                                                   مس      ارات العمل الس      ياس      اتية هذه على كامل مبلغ التمويل      حبص      ول     ض      مان       يوجد                   املتعدد الس      نوات، وال 

   عن                 ات يف التنفيذ، و      تأخري   ُ       ُيس          فر عن    ألنه       ً فعاالً                           ً متويلها بالكامل ليس ختطيطاً      جيري                        التخطيط لألنش          طة اليت قد ال   و 
      رنامج                                               وبالنظر إىل احلجم الكبري الس    تثمار املوارد يف عملية ب   .              َّ    على النحو املخطَّط له             تنفيذ األنش    طة            التمكن من    عدم 

                                                                  ّ                  العمل املتعدد السنوات، يكون من عدم الفعالية التخطيط ألنشطة قد ال تتلّقى التمويل املطلوب.
 

       ً قص        ري جداً    مين       أفق ز  ب                  املمتد لعامني يتس        م                                            التقييم أن برنامج العمل املتعدد الس        نوات احلاد       فريق         ومن رأي  -   201
ْ                  ال مْيكن معه اس          تخدامه ك   مبا                                                 اس          رتاتيجي للجنة. وقد كلفت الدورة العامة الثالثة    عمل      إطار  ك    أو            اس          رتاتيجية     خطة   

  .    نوات          ميتد ألربع س              متعدد السنوات           ربنامج عمل  ب                              ً       ببحث مدى إمكانية القيام عمليًا باألخذ               واألربعون للجنة 
 

  

                                                           
                                         ي، الدورة الثانية واألربعون، أكتوبر/تش         رين                         ، جلنة األمن الغذائي العامل    7102 /    7104                                                        برنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي املتعدد الس         نوات للفرتة     77

  .     http://www.fao.org/                   3 /a  - mo  317   a.pdf                   . متاح على الرابط:     7107     األول 

http://www.fao.org/3/a-mo317a.pdf
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         المطلوبة          والموارد                                   ميزانية لجنة األمن الغذائي العالمي
 

              األنش     طة املقررة  ب        لالض     طالع                                                                          ينبغي النظر يف ميزانية جلنة األمن الغذائي العاملي بكاملها، أي امليزانية الالزمة     -   205
                ملض         طلع به إلعداد ا          دعم العمل            الرامية إىل                 ء الرفيع املس         توى          فريق اخلربا                                         يف برنامج العمل املتعدد الس         نوات، وميزانية

        املشاركة             يع عن طريق       مشول اجلم     ضمان            الرامية إىل                           وميزانية  لية اجملتمع املدين  ،                          العلمية القائمة على األدلة       الفريق        تقارير 
              اوتت امليزانية   تف   قد   و                                      تس            هم بش            كل مجاعي يف األداء الفعال للجنة.           العمليات             لجنة ألن هذه  ال                 الفعالة يف عمليات 

   رض   لغ         ، ولكنها             األنش            طة احملددة    على               وهو ما يعتمد  ،       اللجنة         منذ إص            الح             عام إىل  خر        لجنة من      ذه ال         الس            نوية هل
       العامة         للدورة        أمريكي          ماليني دوالر    6                       لكل فرتة س          نتني، مبا يف ذلك         أمريكي          ماليني دوالر     10        بلغت حنو         التوض          يح 
   .              لية اجملتمع املدين آل        أمريكي           مليون دوالر    1 . 6 و  78 ،                        فريق اخلرباء الرفيع املس  توى            مليون دوالر ل   2 . 1        العمل، و         ومس  ارات

ً      ً متوياًل كلياً                   و لية اجملتمع املدين                                    متويل كل من فريق اخلرباء الرفيع املس     توى       وجيري                     اجلهات املاحنة املباش     رة            من مس     امهات     
                         صناديق استئمانية منفصلة.         عن طريق           بشكل مستقل             ومها يداران

 
           جد مقارها               الوكاالت اليت تو                                     تتألف امليزانية من املسامهات املقدمة من                        العامة ومسارات العمل.        الدورة        ميزانية   -   206

   (،     س              نتني    فرتة      لكل        أمريكي     دوالر       ماليني   1 .  05 )    80       النقدية       املبالغ   و   79         من املوظفني      مزيج              وذلك عن طريق       يف روما 
                 ميزانية جلنة األمن         وتتكش     ف   (.   20      اجلدول  )              مرص     ود ملخص     ص     ات          ، ومعظمها           خمص     ص     ة الغرض      تربعات          وكذلك من 

     وجود    عن   ،     2017           فرباير/ش       باط    6  يف    ة        االس       تش       اري         واجملموعة                      حتديثها يف اجتماع املكتب      جرى                    الغذائي العاملي، اليت 
  .    2017                          العامة ومسارات العمل لعام         للدورة        أمريكي           مليون دوالر    1 . 0                      فجوة يف امليزانية قدرها 

 
          بما يعادل  )      2010              العمل منذ عام          ومستتتتتتتتتتتتارات               الدورة العامة                والمعلن عنها في     دة      الوار             : المستتتتتتتتتتتتاهمات   23       الجدول 

  (                      دوالرات الواليات المتحدة
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010             شركاء املوارد

             منظم     ة األع     ذي      ة 
 675,000 675,000 675,000 675,000 987,500 987,500 987,500 987,500          والزراعة*

              الص          ندوق الدود 
 675,000 675,000 675,000 675,000 493,750 493,750 493,750 493,750                  للتنمية الزراعية*

              برن      امج األع      ذي      ة 
 675,000 675,000 675,000 675,000 493,750 493,750 493,750 493,750        العاملي*

  39,117           كندا

  104,500 251,497 271,657 346,534 483,597               االحتاد األورويب

   339,154 893,876 241,477 600,965               حتاد األورويب**  اال

  88,790             فنلندا

  32,537            فرنسا

   50,580  135,869          أملانيا

  108,695             هولندا

       334,672         إسبانيا

  150,000              السودان

                                                           
                            هذا يشمل تكلفة الدعم العيين.    78
                                           ن الفئة الفنية من كل وكالة من هذه الوكاالت.                                                       ً  مسامهة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما باملوظفني تشمل موظفاً م    79
      َّ                                          عري خمصَّصة، ويعاد النظر يف هذا االلتزام كل فرتة سنتني.                                          املقدمة من الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما         النقدية       املسامهة     80
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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010             شركاء املوارد

    183,424           السويد

 100,000 307,884 151,975  335,995 70,645.81         سويسرا

          مؤس               س                ة بي ل 
  251,154 495,473 420,000                  وميليندا عيتس

 2,125,000*** 3,107,677 3,313,679 3,793,957 3,034,875 3,130,208 2,309,672 1,975,000        المجموع

  .                            CFS/BurAg/2016/11/29/07a/REV          ، الوثيقة    016 2                  نوفمرب/تشرين الثاين     22  ،  ة        االستشاري        اجملموعة                                            املصدر: مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي واجتماع 
                      ً                            * تشمل هذه األرقام مزجيًا من املوظفني واملبالغ النقدية.

                    ً نة"، والذي كان مفيداً   و                                                           َّ                                                          ** أموال مقدمة إىل منظمة األعذية والزراعة يف إطار العنصر املسمَّى "حتسني تصميم وتنفيذ السياسات والربامج ذات الصلة بتحقيق املر 
                                                          يف إعداد إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي ويف املوافقة عليه.       للغاية 

  .    2016                                                *** مالحظة: األرقام حسب احلالة يف نوفمرب/تشرين الثاين 
 

                نة األمن الغذائي      أمني جل        مرتبات                                       يف برنامج العمل املتعدد السنوات، لوحظ أن    ة     املاضي        تقديرات   ال   إىل           ً واستناداً   -   207
   8 . 2     على      س        نتني     فرتة    كل     يف         يف املتوس        ط          ً  تس        تحوذ معًا          ْ  إدارينْي         ْ ، وموظفنْي  5 -              فني من الرتبة ف   موظ       أربعة          العاملي، و 

ّ  ويش         ّكل  .       أمريكي           مليون دوالر             يف املائة من     70   ، و    لجنة  ال                    ائة من جمموع ميزانية   امل   يف    00    حنو        املتوس         ط   يف       املبلغ     هذا     
                            العامة ومس           ارات العمل من حيث         الدورة     انية                يف املائة من ميز     10   ، و                              الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما       مس           امهات 

     ض            مان                                      هذا التمويل عري املرن مبزيد من التفص            يل ل    حبث        من املهم            وهكذا يكون                              التمويل عري املرن لفرتة الس            نتني. 
   من                   منها وظيفة املوظف  ،  5 -                 وظائف من الرتبة ف           وجود أربع    إىل                  أش   ار فريق التقييم    قد                           االس   تخدام الفعال لألموال. و 

         ن املوظفني                           لفرتة ممتدة من الزمن، يف حني أ                                       الدود للتنمية الزراعية واليت ظلت شاعرة           من الصندوق     َّ  املقدَّم    5 -        الرتبة ف
   ،        والتغذية   ،         وامليزانية   ، د     )الرص        م                مس     ار عمل لكل منه   2 - 1   عن                      يتولون املس     ؤولية فقط   5 - ف           من الرتبة              الثالثة الباقني 
  ،  ت                          برنامج العمل املتعدد الس  نوا                          يف مس  ارات العمل األخرى، مثل          يش  اركون           العامة( وال                 واإلعداد للدورة   ،        واالتص  االت

       تقارير             املس  تندة إىل  و                 توص  يات الس  ياس  ات  ب         املتعلقة         املفاوض  ات   و   ،                                             اإلطار االس  رتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية  و 
   (.   16          في )اجلدول   ري                  والتحض           ر والتحول ال   ،    ملرأة ا    متكني   و                         أهداف التنمية املس           تدامة،   و                           فريق اخلرباء الرفيع املس           توى، 

مة             نبؤ باملوارد    الت         إمكانية    عدم       تأثري       مس              ألة                                                  التقرير الذي يناقش أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي     جزء  يف    ت ُ   أُثري   و      َّ   املقدَّ
      لجنة.  ال             فعالية أمانة      على                    توجد مقارها يف روما    اليت          الوكاالت   من 
 

      إلجراء         د منها         خدمات ال ب                      والرتمجة التحريرية، وهي              لرتمجة الش            فوية                   التكاليف املرتفعة ل   إىل          ً ش            ري أيض            اً   ُ وأُ   -   208
                  نامج العمل املتعدد   رب  ب         املتعلقة                                                      ، وال س   يما أثناء املفاوض   ات. وقد نوقش   ت يف الفقرات الس   ابقة           تش   مل اجلميع       حوارات 

    عمل   ال    يات                 مس         ألة حتديد أولو    ،                من خارج امليزانية    َّ  املقدَّم                                                 الس         نوات، وال س         يما يف ض         وء الطابع عري املتوقع للتمويل 
                         بعض الضغوط على امليزانية.                      وهو أمر من شأنه ختفيف                           ربنامج العمل املتعدد السنوات  ل
 

   من  َّ               وَّل بص      ورة رئيس      ية  ُ متُ                                  ميزانية فريق اخلرباء الرفيع املس      توى      ظلت   .              الرفيع المستتتتتتوى                      ميزانية فريق الخبراء  -   202
   (.  21       )اجلدول       2015           دة منذ عام                 أي جهات ماحنة جدي  َ    َتظهر   ومل       2010                               جمموعة خمتارة من البلدان منذ عام 
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        بدوالرات          )المعادل       2010                                                     والمعلن عنها إلى فريق الخبراء الرفيع المستوى منذ عام          الواردة            : المساهمات   24       الجدول 
  (               الواليات المتحدة

     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010             شركاء املوارد
       265,150         أسرتاليا

  325,819 92,201   1,141,333 85,762              االحتاد األورويب

  75,000 37,037 94,980    300,000      فرنسا

  53,079   127,065 129,870 133,333          يرلندا

   60,891 81,464            النرويج

      100,000 100,000       روسيا

       200,803         إسبانيا

    136,054           السويد

 253,000 253,000 366,627 103,627 262,881 272,810 212,113        سويسرا

       82,237               اململكة املتحدة

 253,000* 706.898 556,756 416,125 389,946 1,644,013 1,079,398 300,000        المجموع

                        ( املتعلقة باحلالة املؤقتة b 0 )  ب  0          . الوثيقة     2017          مار// ذار     10                                                                               املص         در: االجتماع الرابع للجنة مراقبة الص         ندوق االس         تئماين لفريق اخلرباء الرفيع املس         توى، 
  .    2017           وخمصصات عام       2016                      للصندوق االستئماين لعام 

  .    2017          مار// ذار     10                            * مالحظة: األرقام حسب الوضع يف 
 

           . والصندوق     2017                                ، مبا يف ذلك النفقات املتوقعة لعام     2010                للنفقات منذ عام       ً عاماً       ً عرضاً     25      اجلدول        ويورد  -   210
       تخدم يف  س                                                             ُ رفيع املس     توى هو ص     ندوق اس     تئماين متعدد الس     نوات، وأي فائض مل يُ   ال        ق اخلرباء                     االس     تئماين التابع لفري

       قرابة     تبلغ       2017 /    2016                     فجوة يف التمويل للفرتة      توجد        ال تزال          بيد أنه                       س        تخدم يف الس        نة التالية.  ُ يُ               إحدى الس        نوات
               عمل الذي طلبته                    على تنفيذ برنامج ال                                               يتعني سدها لضمان قدرة فريق اخلرباء الرفيع املستوى  و         أمريكي     دوالر      520    000

                                                           . وبدون أي مس   امهة إض   افية، لن يتمكن فريق اخلرباء الرفيع املس   توى     2017                                    جلنة األمن الغذائي العاملي حىت هناية عام 
  ر       التقري ب         املتعلقة                           . وهذا يقوض مشولية املناقش      ات     2017                                                    من تغطية تكاليف ترمجة التقريرين اللذين س      يص      دران يف عام 

      لية       دوائر  ل   ول           يف املقام األ  و   ،     لجنة  ال                  من أص             حاب املص             لحة يف                            التحريرية ال عىن عنها للكثري         أن الرتمجة    ىل        بالنظر إ
                              اليت تعتمد على التقارير املرتمجة.            اجملتمع املدين

 
  (                       بدوالرات الواليات المتحدة         )المعادل       2017 -    2010                         : عرض عام للنفقات للفترة   25       الجدول 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 1,317,580* 724,412 526,468 835,862 831,723 901,747 625,975 192,237        النفقات

             ع        دد ال    ت    ق        اري    ر 
 2** 1 1 2 2 2 2 -     َّ املعدَّة

                      املتعلقة باحلالة املؤقتة   ( b 0   ب ) 0          . الوثيقة     2017          مار// ذار     10                                                                               املص         در: االجتماع الرابع للجنة مراقبة الص         ندوق االس         تئماين لفريق اخلرباء الرفيع املس         توى، 
  .    2017           وخمصصات عام       2016                      للصندوق االستئماين لعام 

                َّ   * النفقات املتوقَّعة.
  .    2017                                                                                             ** تقرير عن التغذية ونظم األعذية وتقرير عن احلراجة املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف عام 

 
            خلرباء الرفيع               مس   تدام لفريق ا   ي          منوذج تش   غيل     إجياد       لض   مان             على الس   واء                                  ومن املهم النظر يف املس   امهات والنفقات   -   211

                       رك التمويل جملموعة خمتارة  ت            وينبغي عدم        العامة،                           هي تقارير تطلبها الدورات                                تقارير فريق اخلرباء الرفيع املس    توى   و         املس    توى. 
        مس             امهتها   و             فريق اخلرباء أ                                         النظر يف مس             امهة املزيد من البلدان يف ميزانية                           وأحد االحتماالت املطروحة هو          من املاحنني. 
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           تكليف فريق  ل                  اإلمك  اني  ة العملي  ة                                                خرى، يتعني على جلن  ة األمن الغ  ذائي الع  املي أن تنظر يف   األ      ن  احي  ة   ال      . ومن    ً      مجيع  ًا فيه  ا
              لقاء نظرة على  إ                                                                                         اخلرباء الرفيع املس    توى بالنظر يف أكثر من تقرير يف الس    نة، وال س    يما من حيث تكاليف املوارد. كما أن 

        ش    ك ل ما  ت                       على أس    ا/ احلض    ور الش    خص    ي                                                    النفقات يبني أن تكاليف عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية     ود  بن        تفاص    يل
    غية  ب                                                                 ً يف الس              نة. وقد نظر فريق التقييم يف خيار عقد هذه االجتماعات إلكرتونياً         أمريكي     دوالر      150     000       متوس              طه 

   ،            ذه االجتماعات    في ه ف      لوجه.         ً ت وجهاً       جتماعا       حض     ور اال      تتطلب      َ  تناَقش                                    خفض التكاليف، ولكن طبيعة املس     ائل اليت 
            مل القرارات   يش                  هذا     ، و          وتبت فيها                                           كيفية تنفيذ طلبات جلنة األمن الغذائي العاملي         تناقش   ( 1 )   :                اللجنة التوجيهية    فإن 

ُ                                            املتعلقة بنطاق التقارير، والنُ ُهج املنهجية، والكفاءات املطلوبة ألفرقة املش       روع؛     اء                               تناقش األنش       طة اجلارية لفريق اخلرب   ( 2 )                            ُ 
  ؛      عليها                                        الرفيع املستوى يف صيغتها النهائية وتصادق                      ضع تقارير فريق اخلرباء ت   ( 0 )                      وتقد م إرشادات بشأهنا؛                الرفيع املستوى

ّ  تستعرض وحتّدث   ( 1 )   .   هذا                       أساليب عمل فريق اخلرباء           
 

   ،       ال  دولي  ة          واملنظم  ات   ،          من احلكوم  ات                  ُ  َّ  لي  ة اجملتمع امل  دين مُتوَّل        ميزاني  ة      ظل  ت   .                   آليتتة المجتمع المتتدني        ميزانيتتة   -   212
                       س     وى مس     امهة واحدة ملتزم      2017    عام          ومل يش     هد  .     2011                           ومنظمات اجملتمع املدين منذ عام    ،                   واملنظمات عري احلكومية

       ملنظمات  ا     تقدمي                   إىل أنه باإلض افة إىل                             ً (. وأش ار فريق التقييم أيض اً   26                 من س ويس را )اجلدول    -    2017              ما يتعلق بعام       هبا يف
   إىل      100     يئة     على ه                   بص      ورة عينية كل عام             ً تس      اهم أيض      اً    ا     ، فإهن            مس      امهات مالية          تمع املدين                     عري احلكومية ومنظمات اجمل

   من     12 -  10   يف  ل                               اركني ذاتيي التموي              مش    10   إىل    0      ، ومن  ي                                لية اجملتمع املدن                التمويل يف منتدى    ي    ذاتي        ً مشاركاً      150
   8 - 5        ن جانب م                             غذائي العاملي، والعمل التطوعي              للجنة األمن ال   ة              العض              وية التابع        املفتوحة               جمموعات العمل         اجتماعات 
  ه   هلذ         التابعة              جمموعات العمل                      يف املائة من وقتهم لدعم     00        يكرس   ون                 آللية اجملتمع املدين        التابعة               جملموعات العمل       ميس   رين 

    ملي.  ا                                                              منظمات اجملتمع املدين بشأن استخدام ورصد نتائج جلنة األمن الغذائي الع        تصدر عن         منشورات          على هيئة     ، و      اآللية
  .    2016 -    2011          خالل الفرتة       يورو   0     288     252   إىل            مقدار ذلك     وصل    وقد 

 
  (              الدوالر األمريكي            )بما يعادل      2011                                                                    : المساهمات الواردة والمعل نة إلى لجنة األمن الغذائي العالمي منذ عام   26       الجدول 

     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011             شركاء املوارد
       300,000        إسبانيا

   32,320 48,383 43,412 44,313 45,850      نرويج  ال

  100,000     10,000        إيطاليا

  150,000    1,426,666              االحتاد األورويب

      370,022         الربازيل

  44,500 45,480   52,425 68,587       أملانيا

  23,350 22,000 35,111 11,000        فرنسا

 334,000 334,000 382,600 145,000          سويسرا

              الص             ندوق الدود 
  34,500     5,000                 للتنمية الزراعية

    23,000           الربازيل -     الفاو

           امل    ن    ظ    م        ات ع    ري 
               احلكومية/منظمات 

           اجملتمع املدين
42,700 151,000 137,500 101,000 106,600 125,700  

 334,000* 812,050 589,000 352,493 191,912 2,044,426 472,137        المجموع

  .     CFS/BurAg/          2016    / 11  / 29  / 07  a/REV         الوثيقة  ،     2016                   نوفمرب/تشرين الثاين    22  ،   ية        االستشار          واجملموعة                                اع مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي            املصدر: اجتم
  .    2016                                      األرقام حسب الوضع يف نوفمرب/تشرين الثاين  :      مالحظة  * 
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       وتوجد  .     2017                ات املتوقعة لعام                 ، مبا يف ذلك النفق    2011               لنفقات منذ عام    ً      ً  عرض              ًا عاماً ل    27      اجلدول        ويورد  -   210

          وقد أوض        حت   .     2017                                     يف املائة من جمموع النفقات املتوقعة لعام     51      قرابة          يورو، أي      120    115                     فجوة يف امليزانية تبلغ 
           ، مما س      يؤثر  1   إىل    0                   املفتوحة العض     وية من               جمموعات العمل                  خفض عدد املش     اركني يف                           لية اجملتمع املدين أن هذا س     ي

                            جلنة األمن الغذائي العاملي هي  و   .                        مبجموعة متنوعة من األص              وات         املناقش              ات        إثراء    على       وعات   اجملم      ة هذه         على قدر 
             ألمن الغذائي.         انعدام ا ب                        ً ال سيما تلك األكثر تضرراً   و   ،                                  االستماع إىل جمموعة متنوعة من األصوات                 منصة فريدة تسمح ب

    مهية                            هذه األص        وات، ومن مث فإن من األ                     مبا يس        مح باالس        تماع إىل             لتنظيم نفس        ها       ُ                    قد أُنش        ئت  لية اجملتمع املدين  و 
               ة، وال سيما تلك           اجلهات املاحن       نوايا                  تعتمد فقط على حسن      وأال        مستدامة                   لية اجملتمع املدين                أن تكون ميزانية         القصوى

           إىل متثيلها.      اآللية          اليت تسعى 
 

          )باليورو(      2016 -    2011                         : عرض عام للنفقات للفترة   27       الجدول 
 2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     

 772,207* 626,201 535,332 582,893 691,320 731,780 300,130        النفقات

  .    2017                        ومليزانية هذه اآللية لعام       2016 -    2011                                                                     آللية اجملتمع املدين. عرض عام للمسامهات املالية آللية اجملتمع املدين أثناء الفرتة        لكرتوين               املصدر: املوقع اإل
                   * النفقات املتوقعة.

 
                                                      حاجة إىل ض          مان التمويل املس          تدام مليزانية جلنة األمن الغذائي        ه توجد   أن              على وجه اإلمجال          ن الواض          ح   وم  -   211

  يف            ملوارد، وهي                        لجنة اس    رتاتيجية لتعبئة ا  ال                  ه ال يوجد لدى هذه                          فعالة وش    املة للجميع. عري أن       اللجنة                العاملي لكي تظل 
   قد             ات طوعية، و     مسامه       تقد م     لجنة   ال                   نواة صغرية من أعضاء     جد   تو             باملسامهات. و          يتطوعوا                  تنتظر من املاحنني أن       األعلب 

         جريت مع أ    اليت          املقابالت        . ووجدت                                      ً خرى أن تس         هم، حىت ولو كان املبلغ متواض         عاً   األ      بلدان   ال     لجنة   ال          ناش         د رئيس 
     امهات       فعل مس          يدفعون بال     كما      لجنة    ال  يف                                    ً يعتقدون أنه ينبغي أن يسهموا مالياً              هؤالء األعضاء        أن معظم         اللجنة      أعضاء 

  .                              الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما   إىل 
 

         والتوعية        االتصاالت 
 

  81 .    2010      عام    يف ني            العامة األربع         يف دورهتا        اعتمدهتا           والتوعية                             لدى اللجنة اس              رتاتيجية لالتص              االت      توجد   -   215
                   ا واحلص  ول على تغذية    امه    س  تخد ال         وللرتويج       اللجنة         بنواتج         للتوعية                                          وتقرتح االس  رتاتيجية اس  تخدام الش  بكات يف اللجنة 

                استخدامها. وحتدد   ا          اليت ميكن هب      كيفية   ال  و          ونواجتها       اللجنة       بشأن       لالتصال           الرئيسية          هم الشبكة         اللجنة      أعضاء   و   .      مرتدة
                    على الص   عيدين العاملي    ،    لجنة  ال        بنواتج         للتوعية            بوص   فها ش   بكة                     توجد مقارها يف روما            الوكاالت اليت                  ً االس   رتاتيجية أيض   اً 

       جملموعة ا                  مس        ؤولية املش        اركني يف   و   .  ة        االس        تش        اري        اجملموعة       خرين يف   اآل     عض        اء           إىل جانب األ  ،           على الس        واء        والوطين
  يف            املتعلق هبا              ويرد التكليف   ،      اجملموعة           يف اختص    اص    ات      حمددة                                    االتص    ال والتوعية بالنيابة عن اللجنة     عن   ة        االس    تش    اري

  يف           والتوعية       االتصال    عن        سؤولية   امل               الرفيع املستوى  ء                                                 للجنة. وتتوىل اللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلربا                 الالئحة الداخلية
          ى نش   رة من                         فريق اخلرباء الرفيع املس   تو      أعد                   واملش   اركني فيها. وقد                          جلنة األمن الغذائي العاملي                     عملها، بدعم من أعض   اء 

           لعاملي خارج  ا                         اخلرباء وجلنة األمن الغذائي           بشأن فريق         التوعية                                               أربع صفحات لشرح أدواره وأساليب عمله، واملسامهة يف 
                                                           

                العاملي، الوثيقة               األمن الغذائي       للجنة            ورة األربعون                                                                                جلنة األمن الغذائي العاملي، اس      رتاتيجية االتص      االت اخلاص      ة بلجنة األمن الغذائي العاملي، الد    81
CFS   2013    / 40  / 4 .  
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َ   وُترتَك       روما.        أمانة               تدعمها يف ذلك   ة،                       تقاريره للجنة التوجيهي ل                           فريق اخلرباء الرفيع املس     توى و  ل        الرتويج      مهمة          إىل حد كبري  ُ 
    على                  ارير فريق اخلرباء  تق ل        للرتويج        املتاحة       املوارد        حمدودية                                              ، وأعرب أعض            اء اللجنة التوجيهية عن قلقهم إزاء           فريق اخلرباء
  .ُ    ُقطري  ال        الصعيد         سيما على      ، وال          نطاق واسع

 
              ش      بكة الرئيس      ية     ، ال ة     العام        الدورة  ا  هت                   لالس      رتاتيجية اليت أقر                               ً نة األمن الغذائي العاملي، وفقاً  جل      أعض      اء       ش      ك ل  وي  -   216

                                                                                 اللجنة. ويف هذا الص    دد، قام رئيس اللجنة ببعثات توعية إىل مقر األمم املتحدة يف نيويورك،        أعمال            لالتص    ال بش    أن 
   ة        االقتص              ادي     جنة   الل                                                                         املنظمات اإلقليمية، ومنها على س              بيل املثال املنظمة العربية للتنمية الزراعية و             إىل اجتماعات   و 

   من                                                                نظمة األعذية والزراعة. وتتض       من التقارير الس       نوية املقدمة إىل املكتب مل                   واملؤمترات اإلقليمية   ة       األوروبي   ة         واالجتماعي
      ة هذه        لى أنش          ط ع                  العديد من األمثلة                   لية القطاع اخلاص  و          مع املدين                               توجد مقارها يف روما ومن  لية اجملت            الوكاالت اليت 

  ي                                                     ن، وهم فرقة العمل الرفيعة املس      توى املعنية باألمن الغذائ ي          أعض      اء  خر     أن                           يف جمال االتص      ال والتوعية. كما        اجلهات
         قد قدموا         الغذاء،         باحلق يف                      ألمم املتحدة اخلاص املعين ا        ، ومقرر                        الدائمة املعنية بالتغذية           ألمم املتحدة  ا   ة             والتغذوي، وجلن

                 قاريره وتوزيعها،  ت       إص           دار                                                          قرارات اللجنة. ويقوم فريق اخلرباء الرفيع املس           توى، باإلض           افة إىل           اإلعالم عن          أمثلة على 
           على الرتويج        ش      اريع        أفرقة امل                        اللجنة التوجيهية وأعض      اء          وبتش      جيع  ،  ه                                       باالس      تجابة لطلبات تقدمي عروض بش      أن تقارير 

         اجتماعات    ْ  عْيد ب                            بش  أن اإلعالم وتبادل املعلومات                                          فريق اخلرباء الرفيع املس  توى حلقة دراس  ية خاص  ة            . كما يعقد  ه        لتقارير 
  .       بأعماله                          لفريق كوسيلة لزيادة الوعي  ل                 اللجنة التوجيهية 

 
      ي كما                        اللجنة على الص         عيد العامل ب    وعي          إذ يوجد  .      خمتلطة                                        وقد أس         فرت جهود االتص         ال والتوعية عن نتائج   -   217

َ       ُيس     تَدل عليه                                                                                         من اهتمام املنتدى الس     ياس     ي الرفيع املس     توى بالدور الذي ميكن للجنة أن تؤديه يف متابعة واس     تعراض   ُ   
ّ                    وتدّل اإلش    ارات املرجعية إىل                        أهداف التنمية املس    تدامة.           يف قرارات         الواردة   و                                  اللجنة وفريق اخلرباء الرفيع املس    توى         تقارير     

      تحدة.                                          القيمة اليت ميكن أن تضيفها يف منظومة األمم امل     بشأن     ة و      اللجن     بشأن     وعي       على ال                          اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
         د قدموا                                     بأن الرؤس  اء احلاليني والرؤس  اء الس  ابقني ق        اإلقليمي         الص  عيد           اللجنة على     ش  أن        الوعي ب             االس  تدالل على     وميكن 

           ملواض              يع اليت  ا      وأح د   .                     ملنظم ة األع ذي ة والزراع ة                                     الع ام ة للجن ة إىل مجيع املؤمترات اإلقليمي  ة          ال دورات                تق ارير عن نت ائج 
      للجنة  ا                               اللجنة على الص       عيد العاملي، فإن     بش       أن          من الوعي     معني       مس       توى             بينما يوجد                    بقوة من املقابالت أنه       ظهرت

                                    كيانات األمم املتحدة يف نيويورك وجنيف.        هتا لدى                                        تستطيع أن تفعل املزيد من أجل إبراز صور 
 

  ني     من ب ف  . ُ    ُقطري                  ض              عيف على الص              عيد ال           أن أعماهلا   وبش                      العاملي   ي               جلنة األمن الغذائ     بش              أن         والوعي  -   218
      ناتج                 يف املائة( من حتديد     12 )      ً ش   خص   اً     00               ة، مل يتمكن س   وى ُ    ُقطري          البعثات ال       أثناء         اس   تش   ارهتم      جرت      ً ش   خص   اً     156

       ملس     ؤولني  ا     لدى     لجنة   ال            بش     أن نواتج                     مس     توى منخفض من الوعي        ويوجد  .             نواتج اللجنة                       رئيس     ي واحد على األقل من 
          لجنة و/أو         العامة ل         الدورات                     هم أولئك الذين حض         روا           وبنواجتها                         الذين هم على علم باللجنة        ؤولون    واملس                  احلكوميني. 

                                                                 اخلطوط التوجيهية الطوعية بش   أن احلوكمة املس   ؤولة حليازة األراض   ي ومص    ايد ’                                يش   اركون يف تنفيذ مش   اريع باس   تخدام 
                                    ء املس             ؤولون يف وزارات الزراعة. ومل يكن    هؤال      يعمل           . وعادة ما  ‘                                        األمساك والغابات يف س             ياق األمن الغذائي الوطين

             الوضع أفضل يف   و   .        التغذية    جمال              دور اللجنة يف  ب     علم            التغذية على        يف جمال                                     املسؤولون يف وزارات الصحة الذين يعملون 
            إىل اس       تخدام        والدعوة         اللجنة        لنواتج        الرتويج       نش       طة يف                    يف  لية اجملتمع املدين                               اجملتمع املدين حيث املنظمات املش       اركة 
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       اللجنة  ب   م         هم على عل  ُ    ُقطري  ال        الص              عيد       ها على  ء          ، فإن أعض              ا    اخلاص       القطاع        لية          . ويف حالة                     هذه النواتج وتطبيقها
  .        وبنواجتها

 
         ونواجتها       اللجنة      ش  أن       الوعي ب       إذكاء                     املس  ؤولية الرئيس  ية عن                            ء جلنة األمن الغذائي العاملي                  وتقع على عاتق أعض  ا  -   212

      بش     أن     جنة   الل                                               من بلد إىل  خر املس     ار الذي يتبعه كل عض     و من أعض     اء       خيتلف    . و        الوطنية    ات               على مس     توى احلكوم
       ً دائماً                           تص   ورات بأن العمليات ليس   ت    هو  ُ    ُقطري  ال        الص   عيد                      ما برز من املقابالت على     كان            من روما. و      ً  انطالقًا         التواص   ل 

      اخلاص      ة      س      ائل  مل ا          ما يتعلق ب           البلدان يف    مع                               فريق التقييم هو أن مجيع االتص      االت            وما يفهمه  .          ذات كفاءة         واض      حة أو 
      تابعة           نقاط وصل    وجد       . وال تُ    ُقطري  ال        املستوى                                         ه عن طريق املكتب إىل اجملموعات اإلقليمية مث إىل                 َّ اللجنة جيب أن توجَّ  ب

         الوزارات                        والية للوص     ول املباش     ر إىل            هذه اللجنة      أمانة           وليس لدى  ، ُ    ُقطري                                       للجنة األمن الغذائي العاملي على الص     عيد ال
ر   أن         . وميكنُ    ُقطري  ال        الص عيد    على  ّ  يفس ّ               س ؤولني احلكوميني   امل     لدى       اللجنة      بش أن     وعي   لل               املس توى املنخفض           ً ذلك جزئياً     
            تعزيز الوعي             الرامية إىل             أعض   اء اللجنة      جهود      لدعم    ،                                    . واألدوات املتوخاة يف اس   رتاتيجية االتص   الُ    ُقطري  ال        الص   عيد    على 

              ة القطاع اخلاص     لي                   يام بذلك. وقد أعدت            أي متويل للق           عدم توافر         ً   ها نظراً إىل      تطوير     جير  مل          ونواجتها،        اللجنة     ش              أن  ب
            موجزات قص    رية    ة        االس   تش    اري        اجملموعة                                                  مواد الدعوة والتوعية اخلاص   ة هبا، وطلب أعض   اء  خرون يف                   و لية اجملتمع املدين

                                         لجنة وإبقاء شبكاهتم على علم بآخر قراراهتا. ل        الرتويج          ملساعدهتم يف 
 

      للجنة    ة   اري     االس      تش               اجملموعة                 ، بوص      فها أعض      اء يف              مقارها يف روما     توجد                                ومن املتوقع أن تقوم الوكاالت اليت   -   220
        تعليمات         روما             توجد مقارها يف                               . ويف حني أص   در رؤس   اء الوكاالت اليت        ونواجتها      للجنة          بالرتويج                     األمن الغذائي العاملي، 

           ، باستثناء        ونواجتها   ة                      ليسوا على دراية باللجن  ُ    ُقطري  ال        الصعيد                                                هبذا الشأن، الحظ التقييم أن موظفي األمم املتحدة على 
  .                         ب اخلطوط التوجيهية الطوعية                                     املوظفني الذين شاركوا يف مشاريع ذات صلة 

 
          لجنة ولكن  ل ا        بنواتج      الوعي       لش      حذ        ليس فقط    ،ُ    ُقطري  ال         واملس      توى                          وجود اتص      ال فعال بني اللجنة       املهم    ومن   -   221
    لكي           بد منه ال                      الوطنية. وهذا التواص    ل                                 وتطبيقها يف أطر وبرامج الس    ياس    ات             هذه النواتج                حىت ميكن اس    تخدام      ً أيض    اً 
              اخلربات العملية                          وتوص  ياهتا يف جمال الس  ياس  ات ب          يف نواجتها     س  رتش  د  ُ يُ                                    اللجنة ما حيدث على الص  عيد امليداين حىت       تدرك

       اركة يف                                            احلكوميني وجمموعة اجلهات الفاعلة عري احلكومية املش         واملوظفني              )أصحاب احلقوق(         املعنية                 للمجتمعات احمللية
             ألدلة العلمية  ا             اليت تتس         م هبا            بنفس األمهية          من امليدان         املس         تقاة            هذه الدرو/       وتتس         م                        األمن الغذائي والتغذية.   ل   جما

  .             الرفيع املستوى                             الواردة يف تقارير فريق اخلرباء
 

                  والتوص      يات يف حتقيق          واملنتجات                                  ىل أي مدى تس      هم االس      رتاتيجيات واألدوات  إ  :  2 - 2         للتقييم                الستتتتتؤال الرئيستتتتتي
  ؟  تج     النوا
 

         لس     ياس     ات ا                        الس     ياس     ات، وتوص     يات يف جمال     بني       لتقارب            بش     أن حتقيق ا       رئيس     ية             ثالثة نواتج             أنتجت اللجنة   -   222
       من ثالث       س  تمدة  م                                                          من تقارير فريق اخلرباء الرفيع املس  توى، وتوص  يات بش  أن الس  ياس   ات        بعش  رة           يف إعدادها   ش   د    ُ اس  رتُ 

    حبوث                 . وهذه هي نواتج     2016 و      2010       ني عامي  ب             وذلك يف الفرتة                        مس       تديرة بش       أن الس       ياس       ات،        موائد        مناقش       ات 
  يف             الس  ياس  اتية    يات       والتوص           النواتج   ذه  هب        البلدان       تأخذ                             وعمليات تفاوض. ومن املتوقع أن                       َّ  مس  تفيض  ة ومش  اورات مكثَّفة
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    هذه        تطبيق ل                      بعض القدرات يف البلدان              مفادها وجود        افرتاض      ات             ً وتوجد أيض      اً                                أطر الس      ياس      ات الوطنية اخلاص      ة هبا. 
      اخلطوط       تنفيذ        إىل أن  ُ    ُقطري  ال        الص          عيد                                              ص           ت املقابالت مع املس          ؤولني احلكوميني واجملتمع املدين على      . وخل       النواتج

     ياكل                                                   أدوات للدعوة والتوعية، وتوجيهات عملية بش     أن إنش     اء ه     وجود                         ، على س     بيل املثال، يتطلب                  التوجيهية الطوعية
      ألص  حاب      نص  ات  م     نش  اء        أدوات إل    ، و        الطوعية                 اخلطوط التوجيهية                                             توجيهية لإلش  راف على تنفيذ مش  اريع معينة يف إطار 

             منظمة األعذية   ه  م     تقد                               لرصد. ويشمل الدعم التقين الذي  ل         ، وأدوات     منها                     تعزيز املنصات القائمة  ل   أو                  املصلحة املتعددين
     خرى        وأدوات أ       الدعوة              أدوات لنشاط          باستحداث                                                 أدوات ملساعدة البلدان، كما قامت منظمات اجملتمع املدين           والزراعة
       احمللية.          واجملتمعات                                املؤسسات التابعة هلذه املنظمات هي  ة      ملساعد

 
َ   ً مقرتَحاً                                                   العامة الس   ادس   ة والثالثون للجنة األمن الغذائي العاملي         الدورة      وأقرت   -   220           عملية وض   ع   ذ      وتنفي          باس   تحداث    

   ، ج      والربام   ،        الس              ي  اس                ات   أي  )                   ختض              ع لس              يطرة البل  دان                      ألمن الغ  ذائي والتغ  ذي  ة           املتعلق  ة ب  ا       جراءات          خرائط ب  اإل
                                                                             واملش   اريع( وروابطها مع املوارد احمللية وموارد املاحنني، والس   كان املس   تفيدين، واملؤس   س   ات    ،     واخلطط   ،            واالس   رتاتيجيات

                                                  حتس    ني قدرة احلكومات الوطنية وأص    حاب املص    لحة اآلخرين على                اخلرائط هذه هو     رس    م      عملية               ذة. والغرض من       املنف  
                     وارد. ومل يتم االنتهاء        ختص  يص امل               واالس  رتش  اد هبا يف              واالس  رتاتيجيات،                                          اختاذ القرارات بش  أن تص  ميم وتنفيذ الس  ياس  ات 

    تكن         ، اليت مل  ة                    منظمة األعذية والزراع  يف                   وبالقدرات املتاحة              باألمن الغذائي        املتعلق                     جتاوزته أداة االلتزام    قد             من العمل، و 
            هتا على اختاذ               التزامها وقدر        يف ض     وء   ية                   أداء الس     لطات الوطن      ّ  وتتتّبع    ّ  تقّيم       األداة             اللجنة. وهذه        أعمال   من       ً جزءاً       ش     ك ل ت

        الغذائي    ن   األم                                                             الغذائي وس  وء التغذية، ومن مث ميكن أن تكون ذات فائدة يف س  ياق جلنة       األمن                    إجراءات بش  أن انعدام 
 82       العاملي.

 
  ق      يف حتقي                   وتفاعالهتم وهياكلهم                                  إىل أي مدى تس    هم منص    ات أص    حاب املص    لحة   :  3 - 2         للتقييم                الستتتؤال الرئيستتتي

         النتائج؟
 

  ،        اليت ميكن   ة   طني     والو    ة        واإلقليمي   ة      العاملي          املس    تويات                                     من املنص    ات واهلياكل والش    بكات األخرى على           يوجد كثري  -   221
             حتقيق نتائج       تس  هم يف            وبالتاد أن                           " جلنة األمن الغذائي العاملي،     تأثري        من "مدى       تزيد   أن         ُ                إذا اس  ُتخدمت بش  كل فعال،

     ظام.                                                              األمن الغذائي والتغذية، ولكن يبدو أن اللجنة ال تتفاعل معها بانت                      إقليمية تتناول قض  ايا       منص  ات       وتوجد  .       اللجنة
       مبادرة      (، و  1      ليمية             )املبادرة اإلق                                                         مبادرة حترير أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريي من اجلوع         املنص     ات              ومن أمثلة هذه 

           ، على س             بيل    نها م                  ية يف عرب أفريقيا            ليات إقليم       وتوجد                             اجلوع )املبادرة دون اإلقليمية(.     من              أمريكا الوس             طى      حترير 
           قين للجماعة                 ، وهي الذراع الت                                                                 اللجنة الدائمة املش          رتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الس          احل       املثال، 

      لتش   مل         وس   يعها         وقد جرى ت                                 األمن الغذائي والقدرة على الص   مود،                  ما يتعلق بتحقيق   يف                           االقتص   ادية لدول عرب أفريقيا 
         ادي تدعم                                           منصة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص            ً وتوجد أيضاً                             ريقيا األخرى، مبا يف ذلك عانا.             بلدان عرب أف

     ص    عيد                        جريت معهم مقابالت على ال ُ أُ             ، من الذين     أش    خاص       واقرتح                                      األمن الغذائي والتغذية يف منطقة الس    احل.      حتقيق 
        اللجنة،      تقوم   ن           اقرتاحات بأ   ُ         ً وُقدمت أيض اً          بانتظام.     ات           مع هذه اآللي        التفاعل           متكنها من                   أن يكون للجنة  لية    ،ُ    ُقطري  ال

                                                           
82    2014    FAO, Acting on food insecurity and malnutrition, Food Security Commitment and Capacity Profile,                                                                                                  منظمة األعذية( .                

   (.    7106                                      املتعلق باألمن الغذائي والقدرات املتاحة،                                                                        والزراعة، اختاذ إجراءات بشأن انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، االلتزام
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        إقليمية    ً اً              أن لديها أطر            بالنظر إىل                                    مع اهليئات احلكومية الدولية اإلقليمية،           باالجتماع  ،           مبوظفني كبار   أو     ها     برئيس                  ً لةً   َّ ممثَّ 
                          ميكن للجنة أن تستفيد منها.

 
                                     من التزامه  ا ب  احلق يف الغ  ذاء. وختتلف ه  ذه                                               أنش               أت بل  دان كثرية جم  الس وطني  ة لألمن الغ  ذائي كجزء    ق  د   و   -   225

     ة أن ُ    ُقطري         لبعثات ال ل      َّ وتبنيَّ   .     فيها                                              تكوينها ومدى مش          اركة اجلهات الفاعلة عري احلكومية                 ما بينها من حيث         اجملالس يف
          ن الغذائي    لألم        إحدامها   -       منص    تان            كانت توجد                       . ويف ثالثة من البلدان،               تعتزم إنش    اءها                           البلدان إما لديها منص    ات أو 

        زيارهتا.     جرت                    ملنصات يف البلدان اليت  ا         عن حالة       ً موجزاً     28                     للتغذية. ويقدم اجلدول       ألخرى  وا
 

        زيارتها     جرت                في البلدان التي                        األمن الغذائي والتغذية        : منصات   28       الجدول 

 
               املنتدى الس   ياس   ي   ى    ولد                                                     املنتدى الس   ياس   ي الرفيع املس   توى املعين بالتنمية املس   تدامة.                       وتوجد للجنة روابط مع  -   226

                       هداف التنمية املس  تدامة.  أل   ي       املواض  يع      تابعة   امل                                                             الرفيع املس  توى اهتمام كبري بأن تض  طلع اللجنة بدور قوي يف اس  تعراض 
            لية للبلدان                         أن تتعلم من التجارب العم           عن طريقها                                                        ويرى املنتدى الس      ياس      ي الرفيع املس      توى أن اللجنة هي قناة ميكن 

 التنسيق/المنصات المتعددة أصحاب المصلحة

      فرنسا
ذائي                      مصغرة ت عنى باألمن الغ المجموعة الوزارية المعنية باألمن الغذائي كهيئة عامةتعمل 

                                                                     ُ     . وهي جمموعة مشرتكة بني الوزارات مزودة مبوظفني من وزاريت الزراعة واخلارجية وت دعى والتغذية
 املنظمات عري احلكومية والقطاع اخلاص إىل حضور اجتماعاهتا.

      األردن
عضوية لوستشمل ا يجري اإلعداد إلنشاء مجلس وطني لغمن الغذائي يترأسه وزير الزراعة.

، ومراكز اإلقراض الزراعيومصرف       ً                                                   أقساما  شىت من وزارة الزراعة، واحتاد املزارعني، والقطاع اخلاص، 
        ُ                                                 ً                       حبوث. وست دعى وزارات أخرى ومنظمات اجملتمع املدين إىل احلضور رهنا  بالقضايا املراد تناوهلا.

     بنما

متثيل  تمل علىاليت تش طري   ق  العديد من شبكات األمن الغذائي والتغذية على الصعيد اليوجد 
)الصحة والتعليم والزراعة( واجلامعة الوطنية. وتعكف بنما على وضع خطة  هيئات حكومية خمتلفة

عن إعداد نظام جديد لألمن الغذائي       ً ، فضال  2020-2016وطنية لألمن الغذائي والتغذية للفرتة 
مشاريع التعاون  معظم وتتعلق. ُ    ق طريال الصعيدعلى  يةإىل جنب مع خطة تنفيذ              ً والتغذية جنبا  

 بالتغذية املدرسية.

       الفلبني
 ري التشجيعويجعلى حدة،     كال  تنظر في قضايا األمن الغذائي والتغذية   شتىهيئات توجد 

لتغذية جانب العرض يف حني أن اجمللس الوطين ل يفوتنظر وزارة الزراعة  على زيادة الحوار بينها.
 .لديه إشراف على قضايا التغذية

        السنغال

د أنه يلزم بي مجلس وطني لغمن الغذائي يرأسه رئيس الوزراء ويمكن االستفادة منه.يوجد 
لنظر يف اميكن أن يعمل على حنو مستدام دون متويل من املاحنني وأن يعيد  لكيإعادة هيكلته 

ألمن من جملس ا يف عملها           ً أكثر تقدما  تتسم بأهنا منصة وطنية منفصلة للتغذية  وتوجدواليته. 
 .من اجملتمع املدين                            ً الغذائي، وهلا عضوية نشطة جدا  

       أوعندا

يبدو أن التنسيق/التعاون محدود بين الحكومة والمجتمع المدني بشأن األمن الغذائي 
على الرعم من وجود خطة العمل األوعندية بشأن التغذية اليت هلا منصة متعددة أصحاب  والتغذية،

 وان رئيس الوزراء وتضم احلكومة واألوساط األكادميية واجملتمعاملصلحة يتوىل تنسيق شؤوهنا دي
 املدين والقطاع اخلاص.
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    ددة   تع  امل              ا الس  ياس  اتية     أدواهت            كما يرى أن                              يف جمال األمن الغذائي والتغذية،        2000                      التنمية املس  تدامة لعام      خطة         اليت تنفذ 
                                                                مفيدة للبلدان لتحقيق أهداف التنمية املستدامة عري القابلة للتجزئة.                    للجميع ميكن أن تكون        الشاملة            القطاعات و 

 
       ياكل؟    واهل       الستة                                                        ما هي النتائج والديناميات عري املتوقعة اليت نشأت عن األدوار    : 4 - 2         للتقييم                السؤال الرئيسي

 
                األحداث اجلانبية     ممت                                       ُ الطلب املتزايد على األحداث اجلانبية. وقد ص        ُ      عة يف                            َّ تتمثل إحدى النتائج عري املتوقَّ    –     227

   ،        العاملي       لغذائي  ا      األمن             العامة للجنة        لدورة          املتبعة يف ا        الص    ارمة         الش    كلية           اإلجراءات    دون         املفتوح                   لتوفري مس    احة للحوار 
ممت  ُ     كما ص   ُ                       عدد األحداث اجلانبية يف  و   .         مبادراهتم      بإطالق               عرض أعماهلم أو  ب          واملش   اركني             ألعض   اء اللجنة        للس   ماح     

                                    . وقد أثار الطلب املتزايد على األحداث     2010       من عام        املمتدة       الفرتة         بل خالل    َ من قَ                مل يس              بق له مثيل       2016    عام 
    وأن         لرئيس        ية         العامة ا                    ترتاجع أمهية الدورات      من أن                األحداث، القلق                 من املش        اركني يف هذه               والعدد الكبري   و ه         اجلانبية، 

  .                                  قل إثارة لالهتمام من األحداث اجلانبية أ                  تبدو هذه الدورات
 
ْ                        استنساخ النْهج المتعدد أصحاب المصلحة  3 - 3             
 

  د  ق                                      أص     حاب املص     لحة املتعددين الذي تس     تخدمه. و   ْ  هْنج  و        للجميع                       من التقرير مشول اللجنة      اجلزء           يناقش هذا   -   228
          السياسات؛      وضع  ة     عملي         األصوات يف                  جمموعة متنوعة من                        الذي جيري يف حدوده إشراك   دى   امل                        قام فريق التقييم بتقييم 

                                                                                 مس  ألة املس  اواة بني اجلنس  ني ومتكني املرأة؛ ومدى إدماج مص  احل الش  باب والس  كان األص  ليني والس   كان        تناول       وكيفية 
ْ  نْهج                        اهتمام بإمكانية تكرار ال       ويوجد        اللجنة.        أعمال     شني يف     َّ املهمَّ                للجنة يف أماكن  ا         املتبع يف             أصحاب املصلحة         املتعدد   

              دراس      ة التقييم            ، وقد حبثت    2000                                 يف س      ياق خطة التنمية املس      تدامة لعام        وخاص      ة                   نظومة األمم املتحدة،          أخرى من م
  .           بصورة فعالة                لكي تعمل املنصة              الشروط الالزمة 

 
                                                           إىل أي مدى أش       ركت منص       ة أص       حاب املص       لحة املتعددين جمموعة متنوعة من    : 1 - 3         للتقييم                الستتتتتؤال الرئيستتتتتي

            السياسات؟     وضع         األصوات يف 
 

                               اتسام تنوع األصوات بشمول الجميع
 

             ، وتنظر معظم      ل..."   األمش         ال  دود         واحلكومي       ال  دود             "... املنت  دى    هي                           توخى اإلص              الح أن تكون اللجن  ة  -   222
                                                                                                    اجلهات الفاعلة يف إطار اللجنة إليها على أهنا فريدة، على األقل يف منظومة األمم املتحدة، إن مل يكن على الص       عيد 

    دور                       مما كان عليه احلال وقت ص          منص  تها     ض  من                                          لجنة اليوم نطاق أوس  ع بكثري من أص  حاب املص  لحة        ولدى ال        العاملي. 
       القطاع                       الفعال للمجتمع املدين و       ً        نتيجًة لإلدماج                    مش   اركة أص   حاب املص   لحة      نطاق            ويأيت توس   يع          اللجنة.           قرار إص   الح

      ملعنية                          قة العمل الرفيعة املس     توى ا                                                                   اخلاص وكيانات األمم املتحدة األخرى، بش     كل مباش     ر أو عري مباش     ر، عن طريق فر 
                                                                     قد تغريت طبيعة مشاركة اجلهات الفاعلة عري احلكومية منذ أيام ما قبل اإلصالح.  و                         باألمن الغذائي والتغذوي. 

 
    مبىن                     س          مح لنا بالدخول إىل ُ يُ     يكن                   "يف األيام القدمية مل   :                                  وص          فته جهة فاعلة عري حكومية، هو أنه    كما         الوض          ع،    و 

      بدخول       ح لنا      ُ . مث مسُ                إىل قاعة االجتماع                         بالدخول إىل املبىن ولكن ليس   ُ      مُسح لنا    ، مث               عذية والزراعة(         )منظمة األ        املنظمة
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      كومات                                   وميكننا مناقشة قضايانا مباشرة مع احل        املائدة    على            فإننا جنلس    اآلن     أما   .       املائدة    على       اجللو/          ولكن ليس         القاعة
   ".               راء هذه األخرية     ومساع 

 
غل       وال يعين   -   200               تس      اوية للتأثري  م      بقوة      تتمتع         املائدة            اجلالس      ة حول                     أن مجيع اجلهات الفاعلة         املائدة   لى       مقعد ع   َ  ش      َ

      ه على                            مي أو عري مباشر. وهذا يعين أن ُ ظُ     ُ هو نُ                              االستبعاد من مناقشات السياسات  ف                            على نتائج مناقشات السياسات. 
    تهم                    عوائق حتول دون مش       ارك     وجد   ه ت     ، فإن      املائدة  ً      يعًا حول         جالس       ون مج               واملش       اركني فيها                         الرعم من أن أعض       اء اللجنة 

    رية                                       اللغة أو االفتقار إىل خدمات الرتمجة التحري     حاجز                                         يف مناقش    ات الس    ياس    ات. ويف حالة اللجنة، فإن            بش    كل فعال
          لية اجملتمع                                                  من مناقش  ات الس  ياس  ات وعمليات التفاوض. وقد أثارت         ً أش  خاص  اً               س  تبعد دون قص  د  ي               والرتمجة الش  فوية 

      ش   ك ل           س   ية للجنة ي                من الوثائق الرئي     كثري                         هلم، فإن االفتقار إىل ترمجة           ً . ووفقاً             ً املش   كلة مراراً       لجنة  ال            وكذلك أعض   اء       املدين
     ويني.                                                                  عندما تستمر املفاوضات باللغة اإلنكليزية فقط، مبجرد مغادرة املرتمجني الشف                    بذلك يكونون مغبونني      ، وهم     ً حتدياً 

   ات                                        ة معروفون مبغادرة املفاوض               ات مبجرد توقف خدم                                        ادعاءات بأن املندوبني عري الناطقني باإلنكليزي      توجد      وكانت 
      تقويض               نطوي على خطر ي    هذه                       عدم تناول مس     ألة اللغة   و          العملية.     من         االنس     حاب       ببس     اطة     جيري    أو                الرتمجة الش     فوية
         سخري تنوع            يساعد على ت       بل هو                    ليس عاية يف حد ذاته.             ومشول اجلميع                           اهلام الذي يقوم عليه اإلصالح.              مبدأ الشمول
  .               سياساتية مناسبة            تقدمي توصيات         من أجل        التجارب          األصوات و 

 
       مائدة           جلالس  ون حول  ا                                                                االس  تبعاد عري املباش  ر عن القدرات عري املتكافئة اليت يتمتع هبا املش  اركون             ً وينجم أيض  اً   -   201

   ات     قدر        لديهم    فإن          متس           اوون،         املائدة             أن اجلميع حول       ورعم  ،     لجنة  ال              في حالة أعض           اء  ف                         جلنة األمن الغذائي العاملي. 
        ها وفود                                      . واحلقيقة أن معظم البلدان النامية لدي                                  املدى الذي يس         تطيعون يف حدوده املش         اركة         يؤثر على         وهو ما       خمتلفة

                   مل املتعدد الس  نوات،           برنامج الع               لغرض إدراجها يف       واض  يع        أمهية امل        يف ترتيب      ً مثالً          املش  اركة،     عدم                  ص  غرية، وهي متيل إىل 
                  متقدمة لديها وفود        بلدان      ُ                        وقد ُتس اق حجة مفادها أنه توجد             يار املواض يع.              لتأثري على اخت            عليهم فرص ة ا      تض يع       ولذلك

      وجميء       القدرة  ب               بيد أن التمتع                    تعطي األولوية للجنة.                    إىل أن هذه البلدان             ً اللجنة نظراً        أعمال                   ص    غرية تش    ارك بنش    اط يف 
       قابالت        . ومن امل     ً معوقاً     ذلك       ش     ك ل                           ، ويف حالة البلدان النامية ي         أمهية حامسة         يكتس     يان      عامالن    مها                  الدعم من العواص     م 

         هنا ترتبط               أولوية عالية أل       تش      ك ل                                                  رس      الة واض      حة مفادها أن قض      ايا األمن الغذائي والتغذية       توجد       ، كانت     ُ     اليت ُأجريت
         مش  اركتها         ن طريق ع       مباش  رة         تناوهلا                                                                          باألولوية العليا للقض  اء على الفقر. وقد يكون هلذه البلدان أولويات ملحة ال ميكن 

          يف اللجنة.
 

   ي                             ليات جلنة األمن الغذائي العامل       اتس  ام       هو مدى           اليت أجريت         املقابالت          ظهرت من                     وكان أحد الش  واعل اليت   -   202
     أما   ة.                      ، واملؤس     س     ات اخلريية اخلاص                      لية القطاع اخلاص    ، و                 لية اجملتمع املدين   إىل                   وكانت اإلش     ارة هنا  .            بش     مول اجلميع

       . وكما      اآللية    هذ                             أن احلركات االجتماعية هتيمن على             فكان مؤداه  ة    لجن  ال              من جانب أعض           اء                   لية اجملتمع املدين       انتقاد 
   ُ    ويُفس   ح                     احملددة يف وثيقة اإلص   الح.     11                      ال          التأس   يس   ية              يغطي الدوائر                   لية اجملتمع املدين                      نوقش من قبل، فإن هيكل 

  ن  م              ً فة واس     عة جداً    طائ                 لية اجملتمع املدين                          منطقة فرعية. ولذلك، تغطي     17  يف                  أمام نقاط الوص     ل      ً أيض     اً      اجملال       اهليكل 
                 بإعطاء مس         احة أكرب      ً اراً    قر                   لية اجملتمع املدين                                                                املنظمات واملناطق اجلغرافية، لكل منها تعقيداهتا وأولوياهتا. وقد اختذت 

             ً األكثر تضرراً     هي      ً                 نظراً إىل أن هذه احلركات  ،     ني هلا ت      التابع   ة        االستش اري         واجملموعة                                للحركات االجتماعية يف جلنة التنسيق 
     مل  دين       اجملتمع ا                      ع  دم التم  اث  ل داخ  ل  لي  ة         ملواجه  ة                                 واألكثر ح  اج  ة إىل التمكني. وهي حم  اول  ة              ألمن الغ  ذائي           من انع  دام ا
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                                                                                   االختالفات يف القدرات واملوارد بني منظمات اجملتمع املدين الص         غرية واملنظمات عري احلكومية الكبرية            والناش         ئ عن
  .                ذات الطابع الدود

 
ّ    جتّمعات        ويف إطار   -   200    ات                              األولوية للمزارعني أص             حاب احلياز                   لية اجملتمع املدين       ، أعطت        تأس             يس             ية  ال        الدوائر    

ِ       وأُعِطي هؤالء        الص         غرية،              أكرب نس         بة من    ن       م ميثلو              ، على أس         ا/ أهن         هلذه اآللية                                  أربعة مقاعد يف جلنة التنس         يق التابعة    ُ  
         يف القارة      يما    وال س          ع،                                             أكرب نس       بة من الغذاء يف العامل. ومع التحض       ر الس       ري    ُ     ويُنتجون                        اجلوعى على الص       عيد العاملي 

             جلنة التنس  يق،                    املس  تهلكني موجودة يف        رابطات           . ويف حني أن        الض  عفاء                        نس  ب متزايدة من املس  تهلكني       توجد          األفريقية، 
    على        تأكيد        لض     آلة ال         ً انعكاس     اً                                                     ً من املزارعني أص     حاب احليازات الص     غرية. وقد يكون ذلك أيض     اً                      ً فإهنا تبدو أقل بروزاً 

                     األمن الغذائي العاملي.                     قضايا املستهلكني يف جلنة 
 

    هذه   يف            ون إقليمية د                                  الشواعل اليت أثارها أعضاء من مناطق                   بآلية اجملتمع املدين               السابق املتعلق     اجلزء      ناقش    قد   و   -   201
َ        ُيس   تَمع إليها   ال                            أن وجهات النظر دون اإلقليمية         ومفادها        اآللية                 نة األمن الغذائي  جل   يف      اتية             عمليات الس   ياس     ال       يف إطار   ُ   

ّ             لتجّمعات الدوائر         األولوية              ً تعطي داخلياً                   لية اجملتمع املدين   أن            بالنظر إىل        العاملي،     حتد        ويوجد         ألحد عش  ر.  ا          التأس  يس  ية    
         ألس      اس      ية،             ونقاط الوص      ل ا                                  ض      مان تنس      يق أفض      ل بني املناطق الفرعية         من حيث                        تواجهه  لية اجملتمع املدين      داخلي 

      عاملي.                     للجنة األمن الغذائي ال      اتية             عمليات السياس  ال   يف        ً       ً انعكاسًا كافياً                                    وضمان انعكا/ املنظورات دون اإلقليمية 
 

             لية القطاع       قارير      ظهر ت                                       ُ ثريت ش     واعل بش     أن هيمنة الش     ركات الكبرية. وتُ    ُ ، أُ                  بآلية القطاع اخلاص         ما يتعلق     ويف  -   205
   ة    توس    ط          الص    غرية وامل               مؤس    س    ات األعمال                                    دولية كبرية متثل الش    ركات الكبرية وكذلك            هم رابطات   ها  ء       أن أعض    ا      اخلاص
ل                املائة من الوفد    يف    01       الكبرية                مؤس     س     ات األعمال        . وش     كلت     احلجم      لجنة  ل                الثالثة واألربعني        العامة         الدورة    إىل    َ  املرس     َ

       ويقوم                املائة من الوفد.    يف    18      احلجم                 الص     غرية واملتوس     طة               مؤس     س     ات األعمال  ت   َّ ش     كَّل                           األمن الغذائي العاملي، بينما 
     ً ميالً             الص        غرية أقل               مؤس        س        ات األعمال        قد تكون       لذلك ف    ، و      الذايت             على التمويل             العامة للجنة          الدورات        احلض        ور يف 

      ؤس    س    ات                                العامة. وال يوجد تنوع يف أص    وات امل         الدورات                                                   لتحمل التكاليف املباش    رة وتكاليف الفرص    ة البديلة حلض    ور 
      ؤس   س   ات      مع امل  ع             على نطاق واس           تتواص   ل  مل    ة        االس   تش   اري        اجملموعة            ش   غل املقعد يف      اليت ت              املؤس   س   ة اخلريية          اخلريية، ألن 
  .           اخلريية األخرى

 
    ش        كل  ب              أص        وات احلكومات       مص        ادر       تكون                                                  ما يتعلق بالدول األعض        اء يف جلنة األمن الغذائي العاملي،     ويف  -   206
                                                                              الزراعة ومص         ايد األمساك والش         ؤون اخلارجية/التعاون اإلمنائي. ومع ذلك فإن األمن الغذائي        قطاعات       هي من       عالب

          ، قطاعات  ال            على س      بيل املث   ،                                          متعدد القطاعات يتجاوز القطاع الزراعي ويش      مل   ً اً ْ  هْنج                          والتغذية مفهوم واس      ع يتطلب 
     َّ تبنيَّ    قد             نوع اجلنس. و           والعمل، و    ،                  والتنمية االجتماعية   ،        والتعليم   ،      والصحة   ،                  والتنمية االقتصادية   ،        والتجارة   ،       والبيئة   ،     املياه

                 للجنة رعم أن هذه        بوجود ا     علم         ليس  ت على                    التجارة والص  ناعة،        وزارتا                               ة أن الوزارات، على س  بيل املثالُ    ُقطري          للبعثات ال
                                                                        يف إنت  اج األع  ذي  ة وتوري  ده  ا. ومن عري العملي أن تكون مجيع ه  ذه القط  اع  ات "األخرى"       ً ه  ام  اً                     ً الوزارات تؤدي دوراً 

       يف روما                   والقرارات املتخذة        املعقودة                                       العاملي، ولذلك فمن املهم أن جتد املناقش         ات         الص         عيد    على         املائدة    على        موجودة 
    ؤدي  ت                                                                                   ىل مجيع الوزارات اليت هل ا دور يف األمن الغ ذائي والتغ ذي  ة. ومن ش               أن وجود هي اك ل حكومي  ة دولي ة         طريقه ا إ
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    املي                                         ر تدفق املعلومات يف االجتاهني بني الص        عيدين الع                               ّ )اجملالس( على الص        عيد الوطين أن ييس        ّ                 عملها بش        كل جيد
        والوطين.

 
ً          ومص  احل الش  باب، فض  اًل عن مص  احل                   عتبارات نوع اجلنس ا                  إىل أي مدى جيري دمج    : 2 - 3         للتقييم                الستتؤال الرئيستتي                 

 83              يف هذه العملية؟    َّ  همَّشني          والسكان امل   ني     األصلي        السكان
 

                                   المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
 

                                                                                         أقرت اللجنة املس         اواة بني اجلنس         ني ومتكني املرأة كمبدأ أس         اس          ي لتحقيق األمن الغذائي والتغذية الكافية   -   207
                  ّ                                                             توص  يات اللجنة املتعّلقة بالس  ياس  ات بش  أن املس  اواة بني اجلنس  ني واألمن الغذائي والتغذية يف        أتاحت    وقد   84       للجميع.

                                          اللجنة جمموعة من التوص   يات القوية، مبا يف ذلك        وأقرت                    لجنة بش   أن نوع اجلنس.   ال       ألعمال      ً جيداً        ً أس   اس   اً       2011    عام 
          التوجيهية       خلطوط ا                            احلالية واملس    تقبلية، مبا يف ذلك                                                          إدراج املنظور اجلنس    اين يف  ليات رص    د اخلطوط التوجيهية الطوعية

                                     بشأن اإلعمال التدرجيي للحق يف عذاء كاف.
 

                                                                           اللجنة بش    أن املس    اواة بني اجلنس    ني يف اخلطوط التوجيهية الطوعية بش    أن احلوكمة املس    ؤولة               وتنعكس أعمال  -   208
              رجال والنس    اء"  ل     ص    احل ا               "إدارة األراض    ي ل       بعنوان                  يكملها دليل تقين    اليت                                       حليازة األراض    ي ومص    ايد األمساك والغابات، و 

     بادئ   امل   ويف            بني اجلنس    ني.                املتس    مة باإلنص    اف                                                             اليت وض    عتها منظمة األعذية والزراعة، مع الرتكيز على إدارة األراض    ي 
   هو          لثالث، و                                    املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة املبدأ ا       تشك ل                       يف الزراعة ونظم األعذية،    ة      املسؤول    ات         االستثمار        اخلاصة ب
          كني املرأة.                    املس  اواة بني اجلنس  ني ومت         إىل تعزيز                                  االس  تثمارات يف الزراعة ونظم األعذية       تؤدي               س  عى إىل ض  مان أن       مبدأ ي

     األمن      ش    أن ب           إطار العمل    :       ً جنس    انياً                                                                  ً ومن بني املنش    ورات اهلامة األخرى اليت حظيت باهتمام واس    ع وتض    منت منظوراً 
          لجنة األمن             السياساتية ل   ات     توصي  ال                                     عن تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى و         ً ة، فضالً                                الغذائي والتغذية يف األزمات املمتد

         اق النظم                      األعذية والنفايات يف س       ي   من                 والفاقد واملهدر          والتغذية؛                      من أجل األمن الغذائي                          الغذائي العاملي بش       أن املياه 
                   الغذائية املستدامة.

 
  يف    (       جلنس        انية ا                             املتعلقة بنوع اجلنس )االعتبارات                       جنة قد أدجمت االعتبارات                            الوثائق املذكورة أعاله أن الل   ُ    تُبني    و   -   202
             وجد مقارها يف  ت                                                               . ويف هذا الصدد، اضطلع أخصائيو الشؤون اجلنسانية داخل الوكاالت اليت   ات     لسياس      بشأن ا        نواجتها
     دماج       هذا اإل    ده      يف حدو     أدى                 تقييم املدى الذي     أما                                                     بدور هام يف تقدمي اخلربة التقنية والس           ياس           اتية إىل اللجنة.       روما
    وقد                   ارج نطاق التقييم.  خ            فهو أمر يقع             تمكني املرأة ل                   لمس    اواة بني اجلنس    ني و  ل                التعزيز الفعلي   إىل           اجلنس    انية         العتبارات  ل

           وصيات قوية  ت    على                              اجلنسني واألمن الغذائي والتغذية              باملساواة بني         املتعلقة      2011     لعام     ية               توصيات السياسات  ال        اشتملت
    عدم    ىل إ                            ً ذه التوص    يات عري معروف، نظراً  هب                  جرى يف حدوده األخذ                             لدول األعض    اء، عري أن املدى الذي  ا   َّ      موجَّهة إىل 
                                                  خطة العمل على نطاق املنظومة لتنفيذ خطة جملس الرؤس           اء           كذلك فإن                          رص           د لتنفيذ هذه التوص           يات.            إجراء أي

                                                           
 ُ                                                                                   ُحددت أولوية هلذه الفئات يف التقييم باالستناد إىل القضايا املثارة أثناء املرحلة االستهاللية.    83
   ط:            ح على الراب                                                                                                     مقتطف مأخوذ من جلنة األمن الغذائي العاملي، توص               يات الس               ياس               ة؛ املس               اواة بني اجلنس               ني واألمن الغذائي والتغذية. متا     84

http://www.fao.org/                   3 /a  - av  040   a.pdf     .  
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       ُ                   ( قد ُأخذ هبا لتعزيز تعميم    2012 )           ق املنظومة                                                             التنفيذيني املتعلقة بسياسات املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على نطا
                   خطة العمل على نطاق   و   85                                     مع التأكيد بقوة على النتائج واملس    اءلة.                                           مراعاة املنظور اجلنس    اين يف منظومة األمم املتحدة

        ذلك هو         وقد يكون                                                                      هذه هي إطار ش              امل لتوجيه أعمال كيانات منظومة األمم املتحدة يف هذا الص              دد.          املنظومة
َ       س    ائل اليت يُنَظر فيها       إحدى امل              العمل املتعدد         برنامج  َ    َزم يف  ُ   ه يُعت                                               يف أعمال اللجنة يف املس    تقبل. ويالحظ فريق التقييم أن            ُ 

                      ن للجن  ة، تنظيم منت  دى  و                      الع  ام  ة الث  الث  ة واألربع        ال  دورة            ( اليت أقرهت  ا   01 -  00         )الفقرات       2017 /    2016              الس              نوات للفرتة 
 86 .     للجنة         القادمة       العامة         الدورة       أثناء    ذية                                         بشأن متكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغ

 
                 د مقارها يف روما   توج                                 بنوع اجلنس بني اللجنة والوكاالت اليت       يتص           ل   ما                             األمثلة اجليدة على التعاون يف      وأحد  -   210
   ي               ياعة دليل تنفيذ ص      ً               حاليًا بتوجيه عملية                       منظمة األعذية والزراعة        وتقوم      لجنة.   ال       نواتج                        وض  ع مواد وأدلة تس  تند إىل    هو 

           ص    ايد األمساك                           )اخلطوط التوجيهية املتعلقة مب                       د األمساك الص    غرية النطاق ي                     ملس    اواة بني اجلنس    ني يف مص    ا           بش    أن حتقيق ا
   ذه                             مش           اورة عرب اإلنرتنت. ويالحظ أن ه           ً                                    وجيري حاليًا مراجعة هذه اخلطوط التوجيهية عن طريق  ،               الص           غرية النطاق(

  .  ها    نواجت             ها تعتمد على       ، ولكن             توجيهية للجنة       ً خطوطاً                التوجيهية ليست        اخلطوط
 

         لتنفيذية               شاركت املديرة ا    كما                العامة للجنة،                أثناء الدورة       جانبية        أحداث                                 وشاركت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف   -   211
                 مرة بني هيئة األمم             عالقة عمل مست                بيد أنه ال توجد                              العامة السابعة والثالثني للجنة.               أثناء الدورة            يف حلقة نقاش        للهيئة 

             . ويتمث  ل أح  د  ة        التنفي  ذي     ة         مع امل  دير              ً اجتمع مؤخراً          للجن  ة ق  د                                            لمرأة واللجن  ة، على الرعم من أن الرئيس احل  اد         املتح  دة ل
                                                                                                        أدوار هيئة األمم املتحدة للمرأة يف مس  اعدة الدول األعض  اء على تنفيذ املعايري العاملية املتعلقة باملس  اواة بني اجلنس  ني، 

            ميكن أن تكون   و                  واملعايري العاملية.           والقواعد                           ركز املرأة يف ص    ياعة الس    ياس    ات                                      ودعم اهليئات احلكومية الدولية مثل جلنة م
                                                   للجنة يف عملها املتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.      ً       ً شريكًا قي ماً                         هيئة األمم املتحدة للمرأة 

 
                                               الشباب في جدول أعمال لجنة األمن الغذائي العالمي

 
         ن املنتجني  م                   بوصفه اجليل القادم                   بأمهية إشراك الشباب                           ً ول أعمال اللجنة. واعرتافاً                        مسألة الشباب مدرجة يف جد  -   212

            هذا الصدد  يف                                  تنمية قدرات الشباب. ومشلت املبادرات      طرق              اللجنة يف حتديد       بدأت                                الزراعيني وإشراكهم يف صنع القرار، 
    وقد          التغذية.                      قض  ايا األمن الغذائي و       بش  أن                       إىل تنمية قدرات الش  باب        اهلادفة                    إفرادية عن املبادرات      حاالت              توثيق دراس  ات 

ّ  عّطت        ق األدىن                                           يف أفريقيا و س   يا واحمليط اهلادئ وأوروبا والش   ر         ً بلداناً                     املس   توى العاملي وكذلك             ت اإلفرادية           دراس   ات احلاال   
ُ          تناولت هذه الدراس            ات الن ُُّهج املختلفة                                       ويف أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريي. وقد     م     هاراهت       ش            باب وم               لتطوير معارف ال                          ُّ

ً  وصواًل         ُّ            من التعلُّم من األقران             تلك املكتسبة                         يف جمال الزراعة، مبا يف ذلك    م      وقدراهت                . وحددت دراسات                إىل التدريب املهين   
   عن      ً فض   الً      ً اقاً                       بيئة الس   ياس   ات األوس   ع نط          التأثري يف      بغرض                                    النجاحات والتحديات والدرو/ املس   تفادة             ت اإلفرادية    احلاال

                                                           
85    Wide Policy on Gender                       - Wide Action Plan for implementation of CEB United Nations System                                                                - UN Women, UN System                   

Equality and Empowerment of Women, September                                              2012     :مت   اح   ة على الرابط .                    http://www.unwomen.org/en/how                             - we  - work/un       - 

system      - coordination/promoting                      - un  - accountability              .  
                                            ، برنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي املتعدد   ،     7107                  أكتوبر/تش             رين األول     07 -  07                                                     "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"، روما، إيطاليا،     86

  .     http://www.fao.org/                   3 /a  - mo  317   a.pdf                   . متاح على الرابط:     7102 -    7104              السنوات للفرتة 

http://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability
http://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability
http://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability
http://www.fao.org/3/a-mo317a.pdf
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   عني                     العامة الثانية واألرب        الدورة  يف      ً      ً حدثًا خاصاً                       ً واستضافت اللجنة أيضاً   87 .     لشباب     أجل ا   من                        تصميم السياسات والربامج 
                                                                      ، حيث أتيحت للشباب الفرصة لطرح  رائهم بشأن ما ينبغي عمله ملعاجلة انعدام  "                  حاضنة أفكار الشباب        بعنوان "       للجنة

  .   ُ       أن يُشركوهم         السياسات         لواضعي                                    األمن الغذائي وسوء التغذية، وكيف ميكن 
 

        التأكيد             يلزم زيادة               مسألة هامة رمبا          باعتباره        الشباب       موضوع                  جريت معهم مقابالت                    ُ وحدد األشخاص الذين أُ   -   210
               األحرى أن أعض    اء  ب    يعىن                    الش   باب يف عملها، بل       موض   وع                               . وال يعين ذلك أن اللجنة مل تدمج                       عليها أو زيادة تغطيتها

          ص  رف النظر    غي    ينب  ال                              أهنا بالغة األمهية ويش  عرون بأنه                                              لجنة وأص  حاب مص  لحة ينظرون إىل مس  ألة الش  باب على   ال  يف 
                  د يف مرحلة الحقة أن                 ، وس      يكون من املفي                                   ً املذكورة يف تقرير التقييم حديثة نس      بياً   و        الش      باب          املتعلقة ب       بادرات   امل    . و     عنها

                                 تتوىل اللجنة متابعة قضايا الشباب.
 

              الشعوب األصلية
 

  ،     2007                                               إعالن األمم املتحدة بش   أن حقوق الش   عوب األص   لية يف عام              لألمم املتحدة                     اعتمدت اجلمعية العامة   -   211
     ألخرى  ا                        املنظمات احلكومية الدولية   و                                                    األجهزة والوكاالت املتخص              ص               ة التابعة ملنظومة األمم املتحدة           وعهدت إىل

              الكامل لإلعالن.         التنفيذ  يف                مبسؤولية اإلسهام 
 

    على  ف                      قد فعلت ذلك إىل حد ما.    هي                  ألص    لية يف عملها، و                     إدماج قض    ايا الش    عوب ا           باحلاجة إىل            وتقر اللجنة   -   215
         اعتبارات      وجود    إىل       منه،   1      املبدأ      ، يف                                     األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة      بشأن           إطار العمل     يشري             سبيل املثال، 

          التوجيهية        اخلطوط    أما   .           خلطر حدوثها                                                                 خاص       ة لتعزيز وداية الش       عوب األص       لية املتأثرة باألزمات املمتدة أو املعرض       ة 
      اخلطوط  )                                                                                          الطوعية بش   أن احلوكمة املس   ؤولة حليازة األراض   ي ومص   ايد األمساك والغابات يف س   ياق األمن الغذائي الوطين

       جملموعات                                                    لالعرتاف القانوين حبقوق احليازة وختص       يص       ها للش       عوب األص       لية وا                              ً    ً  التوجيهية الطوعية( فتكر / فرعاً كبريًا 
ّ         جيب أن تقّر الدولة  "        على أنه       بوض             وح                                   وتنص هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية  .                                األخرى اليت تعتمد نظم حيازة عرفية         

                                                                                                   واجلهات الفاعلة عري احلكومية بأن األرض ومص      ايد األمساك والغابات تنطوي على قيمة اجتماعية، وثقافية، وروحية، 
 88 .                    عتمد نظم حيازة عرفية     اليت ت                                                                            واقتصادية، وبيئية، وسياسية بالنسبة إىل الشعوب األصلية وعريها من اجملتمعات احمللية

 
   ة      املس  ؤول    ات     ثمار     االس  ت       اخلاص  ة ب     بادئ   امل                                                    درج حق الش  عوب األص  لية يف املوافقة احلرة املس  بقة عن علم يف     ُ قد أُ   و   -   216

       االتفاق     ّ  يوّفر  و                      أثناء عملية التفاوض.             هذه الص              يغة                 بعض الدول مل تقبل              حىت وإن كانت                       يف الزراعة ونظم األعذية، 
      أمثلة            ً توجد أيض   اً   و                                      يس   تند إىل حق مجيع الش   عوب يف تقرير املص   ري.    هو   و    ،          قوق اإلنس   ان        احلماية حل    حلق            املتض   من هلذا ا

      يف ش   ىت        س   رتش   د هبا  ُ يُ               األص   لية كمص   ادر               اخلاص   ة بالش   عوب            نظم املعارف                      الرفيع املس   توى بإدراج            فريق اخلرباء       قيام    على 
  ،       أعماهلا                                      اللجنة قد أدجمت قض    ايا الش    عوب األص    لية يف             أدلة على أن             وبينما توجد            فريق اخلرباء.          يتناوهلا            املواض    يع اليت 

ّ    لية اجملتمع املدين، وليس اللجنة ككل، هي اليت تتصّدر     فإن    .  يا         هذه القضا          الدفاع عن              بالدرجة األوىل                                             
                                                           

87    ood security and nutrition                          CFS, Developing the knowledge, skills and talent of youth to further future f                                                                                تنمية املعرفة واملهارات(                       
  .     http://www.fao.org/                   3 /a  - i 5024    e.pdf                                                                                  واملواهب لدى الشباب لتحقيق املزيد يف جمال من األمن الغذائي والتغذية(. متاح على الرابط: 

                 ، روما، إيطاليا؛     7107                                                                             احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين،                               اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن    88
  .  07 - 7          إىل الفقرة    0 - 7                                                      ، االعرتاف القانوين حبقوق وواجبات احليازة وتوزيعها، الفقرة  3     اجلزء 

http://www.fao.org/3/a-i5024e.pdf


89 

 
                اخلطوط التوجيهي  ة   ت      اعتم  د   ق  د                          وف  دت إىل الفلبني أن احلكوم  ة                                          ُ والحظ فريق التقييم يف البعث  ة املي  داني  ة اليت أُ   -   217
      لية يف               قوق الش           عوب األص                    االعتبار حل    تود     أهنا                 لإلص            الح الزراعي و                عملية توطيدها  يف                    طوعية كمص           در توجيه  ال

       األص      لية                               ، حترتم الدولة اس      تقاللية الش      عوب                       اخلطوط التوجيهية الطوعية    مدت    ُ اعتُ        ، حيث              . ويف حالة بنما  ات       التش      ريع
              وحقها يف األرض.

 
                     الفئات المهمشة األخرى

 
       ا يكون  م      ً كثرياً             الفقر الذي        بس      بب            س      وء التغذية  ل                                      و اإلعاقة معرض      ون النعدام األمن الغذائي و           األش      خاص ذو   -   218
                                               على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األش          خاص ذوي اإلعاقة       ً بلداً      165  ق         ّ . وقد ص          دّ   هلا                    ً يف إعاقتهم أو نتيجةً       ً س          بباً 

          احتياجاهتم   و                    األش          خاص ذوي اإلعاقة  ق                                            ما تغفل برامج التنمية يف كثري من البلدان حقو       ً كثرياً  ف            (. ومع ذلك،     2008 )
                       إىل األش خاص ذوي اإلعاقة،                    تورد إش ارات ص رحية           س بع عايات      2000                                        اخلاص ة. وتتض من خطة التنمية املس تدامة لعام 

   ر  َ ذكَ                        ُ األش      خاص ذوي اإلعاقة. وال يُ           هش      ة تش      مل                                            ً األهداف املتعلقة باألش      خاص الذين يعيش      ون أوض      اعاً         كما أن
      ة جلنة                          تعريف األمن الغذائي ويف رؤي   يف      ً ض   مناً        ُ          ولكن ُيش   ار إليها               وثيقة اإلص   الح،                          األش   خاص ذوو اإلعاقة ص   راحة يف

                                                                                أهداف التنمية املستدامة عري قابلة للتجزئة، ولذلك ال ينبغي جتاهل األمن الغذائي لألشخاص   و                      األمن الغذائي العاملي. 
  .      املعاقني

 
      فعال؟       على حنو        املنتدى    عمل  ي                   لشروط الضرورية لكي                           ما هي االفرتاضات والعوامل وا  :  3 - 3         للتقييم                السؤال الرئيسي

 
    قام   د  ق                                                                                 يتمثل أحد أهداف التقييم يف اس   تخالص الدرو/ بش   أن التعاون بني أص   حاب املص   لحة املتعددين. و   -   212

               ج أص  حاب املص  لحة  ُ هُ    ُ ون ُ        منص  ات      عت عن                                                                ُ فريق التقييم بتحليل املعلومات املس  تمدة من املقابالت واملعلومات اليت مجُ 
      نص             ات          لكي تعمل م               ينبغي توافرها                                                        وحدد التحليل العديد من عوامل النجاح احلامسة أو الش             روط اليت   89    دين.     املتعد

       مقارنة      لجنة       داء ال            ، مع تقييم أل  22        يف اجلدول          العوامل                . ويرد موجز هلذه            على حنو فعال                       أص       حاب املص       لحة املتعددين
           ذه املعايري. هب
 

  

                                                           
89    Development Agenda                    2015    - for the Post              stakeholder partnerships: Making them work                                          - Dodd, F., Multi                  ش       راكات أص       حاب(              

ُ                           (. يقدم هذا املرجع مناقشة مفيدة بشأن نُ ُهج أصحاب املصلحة املتعددين يف     7107                                                          املصلحة املتعددين: جعلها تعمل من أجل خطة التنمية ملا بعد عام   ُ                                     
                    منظومة األمم املتحدة.
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                     عوامل النجاح الحاسمة ب        مقارنة                     األمن الغذائي العالمي                              : تقييم الحالة الراهنة للجنة   29       الجدول 

 الرؤية واالستراتيجية
 أداء اللجنة مقارنة بعوامل النجاح عوامل النجاح الحاسمة
   .تنطوي رؤية اللجنة على عناصر عدة وهي حتتاج إىل قراءات متعددة من أجل فهمها                      رؤية خالية من االلتبا/

                        ينبغي أن يكون من الواض               ح 
         يف املنص                   ة             جه    ات املوجودة   لل

                  ما تس               عى اللجنة إىل    ا      وخارجه
      حتقيقه

اآلراء  ما ترعب يف حتقيقه، على الرعم من اختالف بشأنتمتع اللجنة برؤية واضحة ت
ً   وإن ما تسعى اللجنة إىل حتقيقه ليس واضح ا . بشأن أفضل سبيل للقيام بذلك                                    

ا لدى اجلهات ع ً              للجهات اخلارجية كما أنه ليس معروف ا جد  نة بصورة ري املرتبطة باللج                                ً   
/أو  و هذه اجلهات وثيقة، وليس من املفهوم بالكامل كذلك كيف تتكامل جهود

 جهود اجلهات الفاعلة األخرى يف جمال األعذية والتغذية.كيف ميكن االستفادة من 
                           ينبغي أن تكون األهداف حمددة، 

        ال مبهمة
ً     اجتها الثالثة واس               عة جًدا و         ولكن نو                                       اهلدف العام للجنة حمدد مبا فيه الكفاية.       عالية                    
    حقق               إدراج نواتج تت                وميكن حتس       ني ذلك عرب                               املس       توى وليس من الس       هل قياس       ها.

ً                عاجاًل ويف األجل الوسيط    .  
                         اختي   ار قض                  اي   ا تثري االهتم   ام 

     ذاب    ب   اجت         كفيل   ة               ب   درج   ة مرتفع   ة  
       النقاش       مائدة         النا/ إىل 

إىل صلتها   ً ا  ات العامة نظر املشاركني يف الدور تنتقي اللجنة قضايا سبق أن اجتذبت 
 النا/. من     ً كثريا  اجلانبية   األحداث وجتتذب  بقضايا األمن الغذائي والتغذية.

                       وجوب اختي  ار موض               وع واح  د 
               ً           ذي تأثري قوي بداًل من مواض      يع 

                     متعددة ضعيفة التأثري.

      ً ائماً  د      توجد     ولكن              موض               وعني اثنني                                     حتاول اللجنة الرتكيز على موض               وع واحد أو 
                                      ل تغطية املزيد من املواضيع أو املسائل.     من أج      ضغوط

                            وجوب التحلي باملرونة اس        تجابة 
              للظروف املتغرية

هذه املرونة و  .وهي بطيئة يف االستجابة للظروف املتغرية  ً ا  جد     ً     ً منربا  مرنا  ليست اللجنة 
  احلكومية الدولية. للهيئاتمن السمات املالزمة هي احملدودة 

 القيم
 أداء اللجنة مقارنة بعوامل النجاح                     عوامل النجاح الحاسمة

                          االحرتام والثق        ة املتب        ادالن بني 
  ة     للمنص                   مجيع العناصر املكونة 

                                     اللجن   ة، كم   ا أن قواع   د النق   اش والتف   اوض   يف      طراف   األ                احرتام متب   ادل بني       يوج   د
      ني بعض     ما ب                    بعض اهلياكل وكذلك يف      داخل                          أما مس               تويات الثقة فمتدنية         مطبقة.

              هياكل اللجنة.
          ج التوافق  ْ هنْ        ّ         ومن املسّلم به أن                 يف صنع قراراهتا.      اآلراء                            تسعى اللجنة جاهدة إىل توافق                  التعاون والتوافق    روح 

       وينتقد    . ‘        س               ة عملها    ممار  ’        للجنة يف  ا            اليت تتبعها        الطريقة                       حيظى بالقبول باعتباره    هذا 
ْ  نْهج        البعض ال    س             م                                             أنه يدفع باللجنة إىل التما/ احلد األدىن من القوا       ويرون         التوافقي    

                                                     املشرتكة وبالتاد عدم اختيار مواضيع قد تكون مثرية للجدل.
                        ي للجميع العم  ل يف االجت  اه    ينبغ

                  حىت ولو ك  ان  ت ل  ديهم      نفس                 ه 
      خمتلفة            ووجهات نظر         اهتمامات 

                                          اللجنة يف أن يروا اللجنة تعمل بفعالية وحتقق         يف منص               ة     عض               اء   األ          يرعب معظم 
      نبغي     كيف ي                   لنظر املختلفة بش               أن          ووجهات ا           االهتمامات       كثري من        ويوجد            أهدافها.

             القيام بذلك.
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       لهي     اك     ل        ش                    امل     ة ل         أن تكون
     نصة          يف إطار امل                املختلفة املوجودة 

إن ف تسعى اللجنة جاهدة لتشمل مجيع األطراف املعنية، ولكن مثة حتديات تعرتضها.
جتماعات، لكافة الوثائق واالالرتمجة الشفوية فر خدمات الرتمجة التحريرية و اعدم تو 

 .مشول اجلميعتوقع التمويل، يقوضان  إمكانيةدم وع
  ني      اجلالس                   أصوات متساوية جلميع 

       املائدة    حول 
        ً   ة، نظرا  إىلداخل اللجن مصدر توتر ةاالستشاري اجملموعةتوزيع اللجنة ملقاعد      شك لي

وتوجد  وار.احل مائدةأهنم ال يتمتعون بصوت مساو لغريهم على  يرونمشاركني وجود 
لتعادل يف فبالنسبة إىل البعض هي تعين ا - ة للمساواة يف األصواتتفسريات خمتلف
األفضلية  أن مينح ينبغيالبعض اآلخر أن ختصيص املقاعد  يرىفيما  ،عدد املقاعد

           ً                         األكثر تضرر ا من انعدام األمن الغذائي. للفئات
                            حري   ة التعبري عن اآلراء من دون 

              خوف أو معوقات
ولكن  .ملنصةاون حبرية التعبري عن  رائهم يف اجتماعات يتمتع أعضاء اللجنة واملشارك

وفريق  راء.اآلالتجمعات املختلفة تعيق حرية التعبري عن  داخلقد توجد ممارسات 
                ً                                                         التقييم ليس مطلع ا على خفايا ما جيري يف االجتماعات الداخلية لألعضاء واملشاركني.

 القدرات
 بعوامل النجاحأداء اللجنة مقارنة                      عوامل النجاح الحاسمة

                          الق      درات القي      ادي      ة للت      أثري يف 
            األمم املتحدة            جدول أعمال

نة األمم املتحدة تقع يف يد رئيس اللج جدول أعماليبدو أن مسؤولية التأثري يف 
األمم  جدول أعمالملسؤولية اجلماعية للتأثري يف ه يوجد حس اوال يبدو أن وحده.
  املتحدة.

   ت                       األش   خاص على كافة املس   تويا
      املنصة                  قادرون على مناصرة 

تويات هياكل و ليات خمتلفة على مس جانبدرجات متفاوتة من بمناصرة اللجنة  جتري
 لصعيداويف الوقت الراهن، تنشط  لية اجملتمع املدين يف مناصرة اللجنة على  خمتلفة.

دان لبلا جانبالعاملي، فيمكن ممارسة املزيد من الدعوة من  الصعيدأما على  .ُ    ق طريال
 نصاتملوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ويف هيئات إدارة اال سيما يف و األعضاء 

ملناصرة اللجنة  وضعوتتمتع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بأفضل  األمم املتحدة.
 لصعيدافيمكن القيام باملزيد على  اإلقليمي، أما من الناحية اجلماعية الصعيدعلى 

غزى، اللجنة مع واقع كل منها جلعلها أكثر م نواتجان يف تكييف لدعم البلد ُ    ق طريال
 .النواتج هذهولدعم البلدان يف استخدام 

تعرتي النواقص هيكل أمانة اللجنة فتؤدي إىل عدم استخدام كامل القدرات عند       املنصة                       أمانة قديرة من أجل دعم 
 من الوكاالت اليت رةعاوتؤثر كل من التأخريات يف عمليات اإل املستويات الرفيعة.

 توقع التمويل يف فعالية األمانة. إمكانيةتوجد مقارها يف روما، وعدم 
      ألعض              اء                 جيب أن يكون لدى ا

                           الق      درة على القي      ام بعملهم يف 
               وعلى املش         اركة يف             إطار املنص         ة
   ها          خمتلف هياكل

قدرات  ن لديهم َ م  ، ولذا فإن املختلفني أعضاء اللجنة ما بني يفالقدرات عري متكافئة 
ّ                  أدىن وموارد أقل حيد ون من مشاركتهم يف   .املنصة                

 النظم واإلجراءات
 أداء اللجنة مقارنة بعوامل النجاح                     عوامل النجاح الحاسمة

                       اإلجراءات ض               روري  ة وجي  ب أن 
             تتسم بالوضوح

 باللجنة. ةاخلاص اإلجراءات الئحةالئحة العامة للمنظمة اليت تشمل لختضع اللجنة 
أويل اللوائح هامش لت يوجدالتفاصيل الدقيقة، ولذا  تتناولوال  ةعام خليةوالالئحة الدا
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                       األطراف، وروح التعاون      ما بني                        ، مثل االحرتام املتبادل يف      بالقوة        اللجنة                اليت تتمتع فيها    االت   اجمل               يش               ري التقييم إىل   و   -   250

ن          نبغي أن تت      جماالت ي        ه توجد                     اللجنة. ومن الواض   ح أن        تتيحها                              تعبري عن اآلراء بش   أن املنابر اليت                       وتوافق اآلراء، وحرية ال      فيها     َّ حس   َّ
      يتعلق     ما                      أداء اللجنة، وخاص          ة يف       لتحس          ني      ً            عدداً من االقرتاحات               ُ                  األش          خاص الذين ُأجريت معهم املقابالت  م            ّ اللجنة. وقدّ 

           قييم كمرجع                   . وميكن اس    تخدام الت   هاء        الملحق  يف               ويرد ملخص هلا    ية.       والتوع          واالتص    ال،   ،        والتمويل                      مبس    ائل حتديد األولويات،
  .      لعملها        اللجنة      أداء               إجراء حتسينات يف    طط  خل
 
                     االستنتاجات والتوصيات  - 4
           االستنتاجات  1 - 4

ّ                                   يعرض هذا القس  م من التقرير االس  تنتاجات الرئيس  ية للتقييم، وقد نّظمت تلك االس  تنتاجات بناء على األس  ئلة   -   770                                                             
                           ً        ئيسية من التقييم، توخياً للوضوح.    الر 

 يئاتاهل أعماله                                     ّ وإن اخلطوط التوجيهية اإلجرائية اليت توج   كل فرد.  أعراضحبسب 
 العمل اتوجمموعاملفتوحة العضوية  جمموعات العملو املخصصة  واهليئاتالفرعية 
ات من املمكن أن ختتلف باختالف مسار يف الوقت الراهن، عري موثقة ولذا  التقنية
 العمل.

لى لألمم املتحدة فإن مرونتها حمدودة ع هيئة حكومية دولية تابعةباعتبار اللجنة                   املرونة يف اإلجراءات
  مستوى اإلجراءات.

 التمويل
 أداء اللجنة مقارنة بعوامل النجاح                     عوامل النجاح الحاسمة

ا  ا        أن يكون    جي    ب  ً   لتموي    ل ك    افي    ً           
          يق األهداف    لتحق

متويل اللجنة عري كاف للتغطية التامة لكافة أنشطتها الواردة يف برنامج العمل املتعدد 
بوسع الشفافية أن و  فرتة السنتني، وهي تفتقر إىل منوذج للتمويل املستدام.لالسنوات 

 .تساعد املاحنني يف فهم التأثري الذي قد يتأتى عن مسامهاهتم
   بؤ   تن                      جيب أن يكون من املمكن ال

         بالتمويل
صاحل أنشطة وهو يستند إىل متويل من اجلهات املاحنة ل نبؤ به.تللمتويل اللجنة عري قابل 

وإن  للجنة وفريق اخلرباء الرفيع املستوى.لصاحل ا، و اخلاصة هبامسارات العمل 
موظفي الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تؤثر يف قدرة اللجنة  إعارةالتأخريات يف 

 .تنفيذعلى ال
 االتصال

 أداء اللجنة مقارنة بعوامل النجاح                     عوامل النجاح الحاسمة
                           إيص       ال الرس       ائل من أجل توليد 

  يف        ال س               يم  ا   و              حوار ذي مغزى 
                كثري من املعلوم   ات              ح   ال   ة وجود

        التقنية

لتوعية قابلة اسرتاتيجية ل    ّ تعد  للجنة إىل خارج نطاق الدورة العامة وأن اينبغي أن تنظر 
من سائلها ر  حسن استقبالر                                 ّ من نقل معلومات سهلة الفهم كي تيس  للتنفيذ تتض

ّ                     األطراف األمس  حاجة إليها )أي على  جانب  .(ُ    ق طريال الصعيد          
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نت جلنة األمن الغذائي العاملي بعد إص     الحها التنس     يق العاملي    : 1 - 1         للتقييم                الستتتتؤال الرئيستتتتي             َّ                                                     إىل أي مدى حس     َّ
                              لقضايا األمن الغذائي والتغذية؟

 
            غذية. وأرست           غذائي والت                                                              قدمت اللجنة بعض املسامهات حنو تعزيز التنسيق العاملي لقضايا األمن ال   : 1         االستنتاج   -   777

                                                                                                          ليات وإجراءات من أجل أداء دورها التنس   يقي على املس   توى العاملي. ومع أن اللجنة قد تناولت قض   ايا ذات ص   لة واقعة 
                                                                                                      ض      من واليتها، فهي مل تربز ميزهتا التنافس      ية يف جمال األمن الغذائي والتغذية ومل تس      تغلها بالش      كل الكايف الفتقارها إىل 

                                                                              أما وثيقة اإلص       الح فهي الوثيقة التأس       يس       ية للجنة بعد إص       الحها، ولكن ال ميكن اس       تخدامها       لة.             اس       رتاتيجية ش       ام
                  كاسرتاتيجية للعمل.

 
 ُ                                                                                      وتُعترب اللجنة املنتدى الوحيد ض      من منظومة األمم املتحدة الذي يض      م طائفة واس      عة من أص      حاب املص      لحة   -   773

     جلهات                                            هية ورفع توصيات يف جمال السياسات، حيث تعامل ا                                                املتنوعني على املستوى العاملي من أجل صياعة خطوط توجي
                                                             ما خص إصدار القرار النهائي. وهي تشرك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص                                           الفاعلة من عري الدول كشركاء متساوين، إال يف

                  اء الرفيع املس        توى.   رب                                                                                          يف كافة عملياهتا الرئيس        ية، كما أهنا قادرة على االس        تعانة بقاعدة من األدلة تتيحها تقارير فريق اخل
                                                                                                         وهذا األمر جيعل اللجنة فريدة من نوعها ض من منظومة األمم املتحدة، إال أهنا ال تزال عري معروفة بنس بة كبرية خارج املقر 
                                                                                                      الرئيس    ي يف روما. ويعترب الفرقاء الذين تربطهم ص    الت وثيقة باللجنة أن األخرية تتناول قض    ايا ذات ص    لة يف جمال األمن 

                                                                             ً             لتغذية ولكن مبا أن اللجنة جمهولة بدرجة كبرية على املس           توى الوطين فهي قد ال تكتس           ي أمهيًة بالنس           بة إىل           الغذائي وا
                               "املستفيدين النهائيني" من عملها.

 
                                                                                        ً          وقد تناول عمل اللجنة حىت تارخيه جمموعة واس       عة من القض       ايا املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية علماً أنه قد مت   -   776

ّ   منها يف أماكن أخرى. وفيما أن املواض  يع ذات ص  لة وأمهية، فاللجنة ليس  ت واض  حة دائماً بش  أن ما يش  ّكل              تناول العديد             ً                                                                           
                                                                                                             قيمتها املضافة لدى تناوهلا لقضايا معينة. فهي على سبيل املثال، مل تبلور رؤيتها واسرتاتيجيتها بالشكل الكايف للمسامهة

             دناها إذ أهنا                                                  ة اللجنة يف التنس  يق على املس  تويني اإلقليمي والوطين يف أ                                           يف املس  اعي العاملية اخلاص  ة بالتغذية. وكانت مس  امه
                                          مل تستوضح التبعات املرتتبة على هذا التنسيق. 

 
نت جلنة األمن الغذائي العاملي بعد إص          الحها التقارب بني    : 2 - 1         للتقييم                الستتتتتتتتؤال الرئيستتتتتتتتي             ّ                                                 إىل أي مدى حس          ّ

                     من الغذائي والتغذية؟                                          السياسات بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة باأل
 

                                                                                 س  امهت اللجنة يف حتس  ني التقارب بني الس  ياس  ات املتعلقة بقض  ايا األمن الغذائي والتغذية لدرجة    : 2         االستتتنتاج   -   777
                                                                                                   أهنا طورت منتجات للس    ياس    ات ميكن تطبيقها عرب الكثري من البلدان واألقاليم. وتش    ري نتائج البحث حول التقارب بني 

                                                                            ييم التقارب بني الس       ياس       ات كذلك باعتباره من النواتج اليت تدل على اس       تخدام منتجات                     الس       ياس       ات، إىل وجوب تق
                                                    ً                                                  التقارب بني الس  ياس  ات وتطبيقها. وقد حققت اللجنة تقارباً حول قض  ايا معينة تتص  ل بالس  ياس  ات على املس  توى العاملي 

                                                           ولكنها مل ترتمجها بعد إىل استخدام وتطبيق واسعي النطاق ملنتجاهتا.
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            َّ                                                   إىل أي مدى عزَّزت جلنة األمن الغذائي العاملي بعد إص          الحها إجراءات األمن    : 3 - 1         للتقييم         الرئيستتتتتتتتي        الستتتتتتتتؤال
                           الغذائي الوطنية واإلقليمية؟

 
                                                                                س     امهت اللجنة يف تدابري وطنية بش     أن األمن الغذائي والتغذية من خالل الدعم التقين واملش     ورة    : 3         االستتتتتنتاج   -   774

                                                                               لش   ركاء اآلخرين يف التنمية واجملتمع املدين إىل البلدان الس   تخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية                         املقدمني من جانب املنظمة وا
                                                                                                  بش     أن احلوكمة املس     ؤولة حليازة األراض     ي ومص     ايد األمساك والغابات يف س     ياق األمن الغذائي الوطين )اخلطوط التوجيهية 

  م                                               ملش          ورة إىل البلدان واألقاليم عري واض          ح، كما أن الدع                                                         الطوعية( وتطبيقها. وال يزال دور اللجنة يف تقدمي الدعم و/أو ا
                                                                                                    الذي تلقته البلدان من جانب املنظمة واجلهات األخرى مل يقدم من خالل اللجنة. ولدى اللجنة معلومات حمدودة بشأن 

           لى املستويني  ع                                                                                             احتياجات البلدان، كما أهنا ال متلك معلومات بشأن العديد من منتديات األمن الغذائي والتغذية املوجودة 
                                                                                              الوطين واإلقليمي. وهذه املعلومات ض              رورية لكي تتمكن اللجنة من تقدمي املش              ورة والدعم على املس              تويني الوطين 

      ن أجل             الذي عقدته م               احلدث املواض      يعي                                                               واإلقليمي. وقد قدمت اللجنة مس      امهة متواض      عة يف تعزيز املس      اءلة من خالل 
                                                        ر "الرص        د" هذا فغري واض        ح للجنة ومل حيرز س        وى تقدم طفيف يف رص        د                                       "رص        د" اخلطوط التوجيهية الطوعية. أما دو 

                                                 املنتجات الرئيسية للجنة وتوصياهتا اخلاصة بالسياسات.
 

                                                                إىل أي مدى تس          هم األدوار الس          تة، وترتيبات العمل، ونظم وهياكل اإلدارة    : 1 - 2         للتقييم                الستتتتتتتتؤال الرئيستتتتتتتتي
         النتائج؟     حتقيق   يف
 

                                                                    لجنة جار على قدم وس     اق وهي قد متكنت من إنتاج عدد مرتفع من املخرجات منذ          إن عمل ال   : 4         االستتتتتنتاج   -   772
ّ                                        . ولكن بوس     عها أن تكون أكثر كفاءة وفعالية؛ فإّن أداءها ألدوارها الس     تة عري متس     او، وعليها     7117             إص     الحها يف عام                                              

                              ّ                     معاجلة ثغرات وقضايا كي تصبح تاّمة الكفاءة والفعالية.
 

                                                                       بارها منتدى للتنس   يق على املس   توى العاملي، من اس   تقطاب طائفة واس   عة من أص   حاب                     وقد متكنت اللجنة باعت  -   778
                                                                          ً                             املص   لحة حول طاولة احلوار بش   أن مس   ائل األمن الغذائي والتغذية. ولكن من املبكر جداً االس   تنتاج ما إذا كان األمر قد 

          منتجات ختص    اد    إعد            ت اللجنة من                                                                    أفض   ى إىل تعزيز العمل التعاوين بني أص   حاب املص   لحة على املس   توى القطري. ومتكن
                                                                                                      التقارب بني الس        ياس        ات، ومثة أدلة على اس        تخدام واحد من منتجاهتا الرئيس        ية. أما األدوار اليت مل تكن اللجنة فعالة 

             تنفيذها فهي:  يف
 

 تقدمي الدعم واملشورة إىل البلدان واألقاليم 
 والتنسيق على املستويني الوطين واإلقليمي 
 لة ومشاركة أفضل املمارسات.والتشجيع على املساء 

 
       لبلدان                      ما خص الدعم واملش   ورة ل                                                                      وهناك قلة وض   وح وتوافق بش   أن كيفية مواص   لة اللجنة أدائها لتلك األدوار. يف  -   777

                                                                                                       واألقاليم، ميكن للجنة يف أفض   ل األحوال أن تكتفي بتيس   ري الدعم واملش   ورة إىل البلدان واألقاليم. فاللجنة جهاز حكومي 
                   ً                                                                       لس     ياس     ات وليس     ت جهازاً للتنفيذ. أما الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وعريها من الوكاالت يف منظومة           دود معين با

                                                                       األمم املتحدة ففي وضع أفضل منها لتقدمي الدعم واملشورة إىل البلدان واألقاليم.
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        ع دعوهتا            داية جيدة م                                                                     ما خص دور اللجنة يف تعزيز املس  اءلة ومش  اركة أفض  ل املمارس  ات، فهي قد حققت ب    ويف  -   741

                                                                ً                                      إىل عقد فعاليات عاملية لتبادل التجارب وأفض    ل املمارس    ات. إال أن اختالفاً يف اآلراء قد طرأ ض    من اللجنة بش    أن دورها 
ّ          يف الرص   د وبش   أن ما جيب أن ترص   ده حتديداً. فليس من اجملدي وال من احملبذ أن حتاول اللجنة القيام برص   د معّمق لتنفيذ                                                          ً                                 

                                                                                         التوص  يات واملنتجات يف جمال الس  ياس  ات على املس  توى القطري. ولعل عمليات التقييم والتقدير الدورية                العدد الكبري من 
                    قد تكون أكثر مالءمة.

 
                                                             ً      ً         أدى املكتب واجملموعة االس      تش      ارية وجمموعات العمل مفتوحة العض      وية دوراً حمورياً يف ص      ياعة    : 5         االستتتتتتنتاج   -   740

                                                               رتاض على عضوية اجملموعة االستشارية لضمان التمثيل املالئم لكافة أصحاب                                     أجندة اللجنة ويف مضمون عملها. أما االع
                                                                                               ً     ً   املص    لحة، فيهدد باالنتقاص من فعالية اجملموعة االس    تش    ارية. وتؤدي  لية اجملتمع املدين و لية القطاع اخلاص دوراً هاماً يف 

          وبة لتيس     ري                      إىل توفري "املس     احة" املطل                                                                   تيس     ري مس     امهات اجلهات الفاعلة من عري الدول يف عمل اللجنة. وتس     عى اآلليتان
ّ                                                   ً عرض  راء املنظمات املش   اركة فيهما بش   كل جمد. وتش   ّكل االجتماعات املش   رتكة بني املكتب واجملموعة االس   تش   ارية منرباً                                             

   ات                                           ذلك. ولذا ليس من املفاجئ أن تكون هناك اعرتاض            ك                                                    للتأثري يف قرارات املكتب، ويف هناية املطاف، اجللس           ة العامة  
                                              التمثيل وعلى توزيع املقاعد يف اجملموعة االستشارية.    على 
 

                                                                   ً             ختطى دور رئيس اللجنة نطاق رئاس   ته للدورة العامة والجتماعات املكتب، وص   والً به إىل ممارس   ة    : 6         االستتتنتاج   -   747
        ن إلقاء  ع                                                                                          دور فاعل يف االتص              ال والتفاعل مع املقر الرئيس              ي لألمم املتحدة يف نيويورك واملؤمترات اإلقليمية، ناهيك 

         لداخلية        الالئحة ا                                                                             خطابات يف اجتماعات خارج اللجنة يف روما ويف بلدان أخرى حبس              ب ما يطلب منه. ويف حني أن 
      . كما           ة الداخلية     الالئح                                                                          لحظ قيام الرئيس مبهام عري ترؤ/ االجتماعات، فإن تلك املهام األخرى ال ترد ص  راحة يف  ت      للجنة 

              نة عري واضح.                    ما خص عمل أمانة اللج                 أن دور الرئيس يف
 

                                                                             ينظر أعض      اء اللجنة وأص      حاب املص      لحة بش      كل عام إىل أمانة اللجنة على أهنا تؤدي مهامها    : 7         االستتتتتنتاج   -   743
                                                                                      ما خص تنظيم فعاليات واس  عة النطاق كالدورة العامة الس  نوية للجنة. بيد أن عدم قابلية توقع                         بص  ورة فعالة، وال س  يما يف

                                                                        مقارها يف روما، واليت هي بنس    بة كبرية عينية ومن دون تعويض    ات عن التأخري، يهدد                             املس    امهات من الوكاالت اليت توجد 
                                                                                                     اس  تقرار األمانة وفعاليتها بش  كل خطري. ومل يتم التخطيط هليكل األمانة بش  كل مفص  ل على اإلطالق منذ البداية، وهناك 

                                                          مشاكل تتعلق بتخصيص العمل واالستخدام الكفؤ والفعال للموظفني.
 

                                                                                    أنتج فريق اخلرباء الرفيع املس        توى تقارير مشلت طائفة من قض        ايا األمن الغذائي والتغذية. وكان    : 8    تاج      االستتتتتتتن  -   746
                                                                                                  هناك اتفاق واس        ع بني أعض        اء اللجنة وأص        حاب املص        لحة حول أمهية الفريق جلهة توفري األدلة العلمية من أجل تنوير 

ّ               قرارات اللجنة، ولكن قدرات الفريق مل تس              تغّل بالكامل. وأما                                                   م الفريق عدد من التحديات مبا فيها عدم كفاية املوارد                                        
              للرتويج لعمله.
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                                                                                    اتبع برنامج العمل املتعدد الس             نوات إجراءات دقيقة لتحديد أولويات اللجنة على امتداد فرتة    : 9         االستتتتتتتتتتتنتاج   -   747
                 ً      لجنة وكفاءهتا س    لباً بعدم       لية ال                                                                            الس    نتني، ولكنه مل ينجح يف احلد من عدد األولويات اليت حظيت مبوافقة هنائية. وتتأثر فعا

                                                                                                  قابلية توقع متويلها واملوارد املخصصة لألمانة املشرتكة للجنة وفريق اخلرباء الرفيع املستوى و لية اجملتمع املدين.
 

                                                                                      مل تكن اللجنة فعالة يف أنشطتها املتعلقة باالتصال والتوعية إذ أهنا عري معروفة بدرجة كبرية على    :  11         االستنتاج   -   744
                 ّ                                                                                          ملس   توى القطري. وترّوج  لية اجملتمع املدين و لية القطاع اخلاص للجنة، ومتارس   ان التوعية للتعريف مبنتجاهتا وبقراراهتا لدى  ا

                                                                                                     مجهوريهما. وتوجد الثغرة على مس  توى االتص  ال بني الوفود يف روما والوزارات على املس  توى القطري وإىل أي مدى قامت 
                                                                          ما )أو مل تقم( بإدراج نواتج اللجنة املتعلقة بالس              ياس              ات يف براجمها ويف العمل على                              الوكاالت اليت توجد مقارها يف رو 

               املستوى القطري.
 

                 والتوص      يات يف حتقيق          واملنتجات                                    إىل أي مدى تس      هم االس      رتاتيجيات واألدوات    : 2 - 2         للتقييم                الستتتتتؤال الرئيستتتتتي
  ؟       النواتج

 
   ات    ً                                          ثرياً مبدى اس  تخدام منتجاهتا وتوص  ياهتا يف جمال الس  ياس                               يف هناية املطاف ال تتحكم اللجنة ك   :  11         االستنتاج   -   742

                                                                                                         وتطبيقها، على الرعم من أهنا تس    تطيع العمل بص    ورة اس    تباقية للتأثري يف اس    تخدامها وتطبيقها. إن االس    تخدام والتطبيق 
  ً            ضالً عن إرشادات  ف                                                                                      الفعالني ملنتجات اللجنة وتوصياهتا يف جمال السياسات يستوجبان دعم البلدان باسرتاتيجيات وأدوات 

                                                                                                      عملية لتكييف منتجات اللجنة مع الس  ياق القطري. إال أن تطوير تلك املنتجات والتوص  يات ونش  رها يقعان خارج نطاق 
                                                                                 ً                     والية اللجنة، ويعود للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وعريها من الش          ركاء يف التنمية، فض          الً عن  لية القطاع اخلاص 

                                                                           ع اس    رتاتيجيات وأدوات الس    تخدام منتجات وتوص    يات اللجنة يف جمال الس    ياس    ات وتطبيقها.                     و لية اجملتمع املدين، وض    
ً   ّ   ً                                                         تش    كل اخلطوط التوجيهية الطوعية مثاًل جّيداً عن االس    رتاتيجيات واألدوات اليت وض    عت للمس    اعدة يف اس    تخدام منتج                                 

   .                                                                      متعلق بالسياسات وتطبيقه. ولكن مل تكن هذه احلال واملنتجات والتوصيات األخرى
 

                                                             إىل أي مدى تس    هم منتديات أص    حاب املص    لحة وتفاعالهتم وهياكلهم يف حتقيق    : 3 - 2         للتقييم                الستتتتؤال الرئيستتتتي
         النتائج؟

 
                                                                             يف حني أن للجنة روابط مع منتديات على املس      توى العاملي، فليس      ت هلا روابط مع املنتديات    :  12         االستتتتتتنتاج   -   748

                              ّ                                 ي، تش    ري األدلة إىل أن اللجنة ترّكز جهودها على وكاالت روما وهي ليس    ت                                       اإلقليمية والوطنية. وحىت على املس    توى العامل
                                                                                                   على ارتباط كاف هبيئات عاملية أخرى. وميكن هلذا الواقع أن يتغري بفض       ل االهتمام الذي أعرب عنه املنتدى الس       ياس       ي 

ّ                                الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة. ومل تطّور اللجنة روابط قوية، كما أهنا مل  ّ            تسّخر منتديات أ                                                            صحاب املصلحة على   
                                                                                                    املس        توى اإلقليمي. وقد وجد التقييم منتديات عدة عرب أقاليم خمتلفة ويف بلدان متت زيارهتا، ليس        ت هلا تفاعالت تذكر 

        اللجنة.   مع
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                                                           إىل أي مدى أش         رك منتدى أص         حاب املص         لحة املتعددين جمموعة متنوعة من    : 1 - 3         للتقييم                الستتتتتتتؤال الرئيستتتتتتتي
              ضع السياسات؟            األصوات يف و 

 
     عليه                 مقارنة مبا كانت         الفاعلة                                            ً         اس      تقطبت اللجنة بعد إص      الحها طائفة أكثر تنوعاً من اجلهات   :  13         االستتتتتتنتاج   -   747

                                                                                            احلال قبل اإلص       الح، وال س       يما من خالل  ليتيها للمجتمع املدين والقطاع اخلاص. ومثة حتديات يف ض       مان الش       مولية 
   ات                                                                           ت الرتمجة التحريرية والفورية ال س    يما يف عمليات التفاوض والوثائق اهلامة، والقدر                                  الفعلية للجنة. فإن عدم كفاية خدما

                                                 ً                                                      عري املتس   اوية ألعض   اء اللجنة واملش   اركني، تؤثر كلها س   لباً يف مش   اركتهم يف عمليات اللجنة. وال تزال  لية القطاع اخلاص 
ّ                             تنوّع األص      وات ض      من هاتني اآلليتني مل ي                                                       و لية اجملتمع املدين يف طور النمو كآليتني مشوليتني مبا أن كامل         ً      ً ظهر جلياً دائماً   

                                                                                                       يف مناقشات اجملموعة االستشارية. وقد جاهرت املنظمة العاملية للمزارعني بأن املنظمات األعضاء فيها ال تشعر بأهنا ممثلة 
   90      ية..."                                                                          ً    من قبل أية من اآلليتني ودعت إىل ختصيص "... مساحة مستقلة جيدون فيها ألصواهتم  ذاناً صاع

 
                                                     ً         إىل أي مدى جيري دمج اعتبارات نوع اجلنس ومص  احل الش  باب، فض  الً عن مص  احل    : 2 - 3         للتقييم                الستتؤال الرئيستتي

 91                          َّ                 السكان األصليني والسكان املهمَّشني يف هذه العملية؟

 
      ش    اركة  م                                                                      قامت اللجنة بدمج مس    ألة املس    اواة بني اجلنس    ني ومتكني النس    اء يف أجندهتا، كما أن   :  14         االستتتتنتاج   -   721

                                                                                               الش    باب تلقى االهتمام أكثر من املاض    ي. وأدرجت اللجنة مص    احل الش    عوب األص    لية يف عملها إال أن قض    ايا الش    عوب 
                                                             األصلية تناصرها يف املقام األول  لية اجملتمع املدين وليس اللجنة ككل.

 
                        عمل املنتدى على حنو فعال؟                                              ما هي االفرتاضات والعوامل والشروط الضرورية لكي ي   : 3 - 3         للتقييم                السؤال الرئيسي

 
 

                              ً     ً                                                اللجنة قادرة على أن تكون منوذجاً ص   احلاً للتعاون والش   راكة املطلوبني لتحقيق الغايات املتص   لة    :  15         االستتتنتاج   -   720
                                                                                                           بأهداف التنمية املستدامة. ولكنها ال تزال تفتقر إىل بعض العوامل أو الظروف الالزمة لكي تعمل بفعالية كمنتدى متعدد 

        املصلحة.      أصحاب 
 

                                                                                       تتسم املبادرات الناجحة ذات أصحاب املصلحة املتعددين بأهداف واضحة وبقضية واحدة تستقطب أصحاب   -   727
                                                                ً      ً                                      املصلحة إىل طاولة احلوار من أجل حماولة حلها. أما اللجنة فتتناول طيفاً واسعاً من قضايا الغذاء واألمن الغذائي، وهي ال 

                                                                صلحة االجتماع حوله. ف                "احلق يف عذاء كاف"، وهو أحد العوامل الدافعة                                تركز على موضوع حمدد ميكن ألصحاب امل
                                                                                                    لإلص الح، قلما كان حمط تركيز مباش ر ألنش طة اللجنة، إال يف حالة اس تعراض اللجنة للس نوات العش ر املاض ية الذي عقد 

  .    7104                                      واجتماع  لية اجملتمع املدين يف النرويج عام       7106      يف عام 
 

                                                           
  .    7102                     التقييم، أبريل/نيسان                                           رسالة من املنظمة العاملية للمزارعني إىل فريق    90
                                                                                    منحت تلك اجملموعات األولوية يف التقييم، على أسا/ القضايا اليت طرحت خالل املرحلة االستهاللية.    91
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                                                                            ت متعددة أص       حاب املص       لحة إىل موارد قابلة للتوقع وجمموعة أس       اس       ية ومس       تقرة من املوظفني              وحتتاج املنتديا  -   723
                                                                                                   لدعمها. وهذان الش       رطان عري متوفرين يف اللجنة، األمر الذي يهدد اس       تدامتها. كما جتيد املنتديات متعددة أص       حاب 

          اللجنة.                       أن هذا الشرط عري متوفر يف                                                                   املصلحة الفعالة إيصال رؤيتها لآلخرين وتبسيط اجلوانب الفنية لعملها. عري 
 

                                                                                          وجيب أن يس       ود االحرتام والثقة املتبادلني بني أص       حاب املص       لحة. ولكن هذا األمر ال يزال يف طور النمو داخل   -   726
ّ                         ً                       وإمنا ينّمون الثقة من خالل العمل معاً. وينبغي ألص  حاب املص  لحة    -                         ً                    اللجنة. قال يعمل النا/ معاً ألن أحدهم يثق باآلخر         

                                                                                                     ش     عروا بأن أص     واهتم متس     اوية األمهية وأن ملس     امهاهتم املختلفة القيمة نفس     ها لدى اللجنة. ويف هذا اجملال تواجه اللجنة     أن ي
             ً                                                                                       و لياهتا عدداً من التحديات. فثمة جمموعات تشعر بأهنا مستبعدة وبأن مسامهاهتا ال تنال املستوى نفسه من التقدير.

 
         التوصيات  2 - 4
 

    ً                                            ً     ً                          عدداً من التوص    يات وأش    ار إىل أن اللجنة تتناول حالياً بعض    اً من القض    ايا املطروحة يف هذا                  ص    اغ فريق التقييم   -   727
                                                                                                    التقييم. وقد قام الفريق بتحديد أولويات التوص      يات ولكنه نص      ح اللجنة بأن كل التوص      يات ض      رورية لتحس      ني ص      لتها 

                   وفعاليتها وكفاءهتا.
 

                 اإلطار االستراتيجي
 

                                                        : ينبغي للجنة أن تص      در توجيهاهتا للمكتب كي يرأ/ عملية وض      ع  [ 7 و   0    اجني              ]راجع: االس      تنت   1        التوصتتتتتية   -   724
                                                                                                      خطة اس  رتاتيجية/إطار اس  رتاتيجي إلرش  اد عمل اللجنة على املدى املتوس  ط إىل البعيد، باس  تخدام خطة التنمية املس  تدامة 

  ي                   حول اإلطار االس رتاتيج                                                       ( كإطار مرجعي، وعرب االس رتش اد، من بني أمور أخرى، بالوثيقة    7131         )خطة عام       7131     لعام 
                                                                                                      واملس    ائل احلرجة والناش    ئة اليت ص    درت عن فريق اخلرباء الرفيع املس    توى. وفيما يقود املكتب العملية، جيب أن تكون هذه 
                                                                                                  األخرية ش   املة وتس   تند إىل أفكار أعض   اء اللجنة واملش   اركني كافة وعريهم من أص   حاب املص   لحة املعنيني. وينبغي تكليف 

                                                           حة العضوية مدعومة من فريق مهام تقين، مبهمة صياعة اخلطة/اإلطار.               جمموعة عمل مفتو 

 

                                                                                                 ال يرعب فريق التقييم بفرض نظام حمدد للتخطيط ينبغي للجنة اعتماده، مبا أن على كل منظمة أن ترتأي النهج   -   722
               من احملبذ للجنة             التخطيط، و        ما خص                                                      ً      ً              األكثر مالءمة لواليتها. وقد تبنت منظومة األمم املتحدة هنجاً قائماً على النتائج يف

                                                                                                        كذلك أن تدرج مبادئ النهج القائم على النتائج يف إطارها. وس        يكون من املفيد النظر يف النهج اليت اعتمدهتا الوكاالت 
      سنوات   6                                     سنوات، ومن ضمنه خطة متوسطة األجل مدهتا     01                                                   اليت توجد مقارها يف روما. للمنظمة إطار اسرتاتيجي مدته 

             سنوات مع خطط     01                                                                            امليزانية لسنتني من الزمن. وللصندوق الدود للتنمية الزراعية إطار اسرتاتيجي مدته                 وبرنامج للعمل و 
                                                                 سنوات، فيما لربنامج األعذية العاملي خطة اسرتاتيجية مدهتا مخس سنوات.   3                 متوسطة األجل مدهتا 
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    خيض   ع                        طي ثالث فرتات مالية وأن                                                             وجيب أال يقل األفق الزمين للتخطيط لدى اللجنة عن الس   ت س   نوات وأن يغ  -   728
                                                                                                    للمراجعة والتحديث حبسب املقتضى. وال حتل اخلطة االسرتاتيجية/اإلطار االسرتاتيجي حمل برنامج العمل املتعدد السنوات

                                                                                                    وإمنا حتدد االجتاه الذي تنبغي ص         ياعة برنامج العمل املتعدد الس         نوات مبوجبه. وميثل برنامج العمل املتعدد الس         نوات    -
                                                                    األنشطة الذي تنوي اللجنة تنفيذه خالل مدة برنامج العمل املتعدد السنوات.        برنامج

 
                                                                                               كما ينبغي للخطة االس   رتاتيجية أو لإلطار االس   رتاتيجي حتديد رؤية اللجنة وهدفها الش   امل )أهدافها الش   املة(   -   727

      ويف حني                  أو املس        امهة فيها.   ً                                                                 فض        الً عن عدد ص        غري من الغايات االس        رتاتيجية لتوجيهها حنو حتقيق اهلدف )األهداف( 
                                                                                              توجد قاعدة موص    وفة لعدد الغايات االس    رتاتيجية، فمن احملبذ أال يكون هناك أكثر من مخس عايات مفص    لة بوض    وح   ال

                                                                                                           ونتائج أو نواتج ينبغي حتقيقها. ومن املهم أن تتناول اللجنة املس              ارات املطلوبة لتحقيق النواتج أو النتائج املنش              ودة، 
ّ                         ميكن للمنطق اإلرش  ادي للربامج الذي طّور خالل التقييم أن يس  تخدم كموّجه. وإن ص  ياعة اخلطة/اإلطار           هذه احلالة    ويف                             ّ                                 

                                                                                                  االس       رتاتيجي تتيح كذلك فرص       ة أمام اللجنة لكي توض       ح األدوار الس       تة الواردة يف وثيقة اإلص       الح وطرائق تنفيذ تلك 
                            االسرتاتيجية/اإلطار االسرتاتيجي.                                    بصورة مبسطة العناصر اإلرشادية للخطة   0            ّ       األدوار. ويبنّي الشكل 

 
 سرتاتيجية/اإلطار االسرتاتيجياال: العناصر اإلرشادية للخطة 0الشكل 

 
                                                                                        ً    كجزء من عملية وض   ع خطة اس   رتاتيجية/إطار اس   رتاتيجي، ينبغي للجنة أن تس   تند إىل وثيقة س   تص   در قريباً عن   -   781

                 لة العاملية األخرى                                                 لناشئة" واملعلومات املتعلقة مبا تقوم به اجلهات الفاع                                                فريق اخلرباء الرفيع املستوى بعنوان "املسائل احلرجة وا
                                                                                              يف جمال األمن الغذائي والتغذية، لتمكني اللجنة من توض    يح موض    وع ختص    ص    ها، واجملاالت اليت ميكنها أن تض    يف قيمة 

               لجنة أن تستحصل             رض": وعلى ال                          االسرتشاد بواقع احلال "على األ           االسرتاتيجي       اإلطار                                فيها. وينبغي للخطة االسرتاتيجية/
                                                                    ً                                 على معلومات بش             أن األولويات الوطنية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية فض             الً عن معلومات حول املنتديات الوطنية 
                                                                                                          احلالية واملزمع إقامتها. وتتمتع اجملموعة االس      تش      ارية والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومنظمة الص      حة العاملية مبكانة 

                                                            ة لتوفري معلومات بشأن األولويات الوطنية واملنتديات الوطنية.     مناسب
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                                                                      : يتوجب تنقيح هيكل برنامج العمل املتعدد السنوات وعمليته. وينبغي لربنامج  [ 7                ]راجع: االستنتاج    2        التوصية   -   780
            ح بني األنشطة    واض                                                                                   العمل املتعدد السنوات أن يسرتشد باإلطار االسرتاتيجي وأن يتسق معه، وجيب أن يكون هناك رابط 

                                                                                               ً              الواردة يف برنامج العمل املتعدد السنوات والنتائج أو النواتج يف اإلطار االسرتاتيجي. وتبحث اللجنة حالياً يف خيار يتمثل 
           ً                                                     . ولكن نظراً إىل الص  عوبة اليت تواجهها اللجنة يف ض  مان ميزانية مس  تقرة      س  نوات   6                  تعدد الس  نوات مدته  م             يف برنامج عمل 
                    ً                                           سنوات سيعين ببساطة خطًة تضم الكثري من األنشطة عري املمولة. أما احلاجة    6                       إن متديد الربنامج إىل فرتة             لفرتة سنتني، ف

                                                                                       إىل منظور متوسط األجل فتلىب من خالل اعتماد خطة اسرتاتيجية/إطار اسرتاتيجي ملدة ثالث فرتات مالية.
 

     زمنة                                           ة ص    ياعة امليزانية من أجل خفض مواطن العجز امل                                               ً      وعلى برنامج العمل املتعدد الس    نوات أن يكون مرتبطاً بعملي  -   787
                                                                                    ً      ّ                 يف التمويل اليت يواجهها الربنامج. وفيما تس     عى اللجنة إىل ض     مان التمويل املس     تدام، عليها أيض     اً أن ترّتب أولويات عملها 

ط مس   ارات العمل ورمبا أن توقف الرتكيز على مس   ارات عمل أخرى حبس   ب مقتض   ى احلال. وعلى اللجن ّ                                                                                  وأن تبس   ّ        أن حتدد    ة      
                                                                                                        التوازن الدقيق بني نوعية مس          ارات العمل وكميتها وأن تتفادى اس          تنزاف جهودها على جبهات كثرية. وينبغي ألي برنامج 
                                                                                                        عمل متعدد الس   نوات مقدم إىل الدورة العامة للجنة أن حيتوي على ميزانية خمص   ص   ة مع إس   ناد مبالغ حمددة ملس   ارات العمل 

                                                                           ً   ينبغي استهالل أي مسارات عمل أخرى إىل أن يصبح التمويل من خارج امليزانية متوفراً.                            ذات األولوية، مع اإلدراك أنه ال
 

ّ                                                                     : إّن القدرة على تنفيذ األنشطة يف برنامج العمل املتعدد السنوات رهن امليزانية  [ 7                ]راجع: االستنتاج    3        التوصية   -   783    
                       التمويل املستدام للجنة:                                                            املستدامة للجنة. وينبغي للمكتب أن يتخذ التدابري التالية لضمان 

 
                                                                                        جيب أن يضع اسرتاتيجية حلشد املوارد بصورة عاجلة. وعلى اسرتاتيجية حشد املوارد أن تستند إىل رسالة   ( 0 )

                                                                                        واض  حة ومبس  طة عن اللجنة كفيلة باجتذاب ش  ركاء التمويل احملتملني. وعلى اس  رتاتيجية حش  د املوارد أن 
                                           فريق اخلرباء الرفيع املستوى و لية اجملتمع املدين.                                       ختص الدورة العامة للجنة ومسارات العمل و 

ّ                                                     وينبغي ملص  ادر التمويل أن تكون منّوعة. فيجب النظر يف اس  تقطاب املؤس  س  ات اخلاص  ة والقطاع اخلاص   ( 7 )                                
                                                                                 ش   رط أال يكون هناك تض   ارب يف املص   احل. ويتوجب توس   يع قاعدة اجلهات املاحنة من مص   ادر عامة، مع 

                                                 ألعضاء يف اللجنة اليت مل تبادر إىل متويلها منذ إصالحها.                       توجيه نداءات إىل الدول ا
                                                 ً     ً                                 وعلى الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما أن تضفي طابعاً رمسياً على مسامهاهتا من خالل مذكرة تفاهم،   ( 3 )

                                                             ً                            وميكن التفاوض معها من أجل زيادة مسامهاهتا السنوية. ولكن ليس ممكناً توقع حجم الزيادة إذ أن ذلك 
                                                         رهن عدد مسارات العمل يف برنامج العمل املتعدد السنوات املعني.      سيكون 

                                                                               وجيب أن تكون هناك ش            فافية أكرب يف عملية وض            ع امليزانيات إلظهار كيف مت التوص            ل إىل قرارات   ( 6 )
                   الفعلية إىل التدقيق          النفقات                                               ً                  ختصيص امليزانية. أما الشفافية يف اإلنفاق فال تقل أمهيًة عنها. وجيب إخضاع 

                           ً                                                  اسي إذ أن ذلك ال يطبق حالياً إال على فريق اخلرباء الرفيع املستوى و لية اجملتمع املدين.  احمل
                                                                             وجيب إيالء االهتمام الس    تحداث منص    ب يف األمانة خمص    ص حلش    د املوارد وحتليل امليزانيات واإلبالغ   ( 7 )

           عن اإلنفاق.
 

                                   ة اجملموعة االس     تش     ارية وإجراءاهتا ليض     من                           : على املكتب أن يراجع تش     كيل [ 7                ]راجع: االس     تنتاج    4        التوصتتتتية   -   786
                                                                                                         قدرهتا على أداء مهامها بفعالية. وينبغي الطلب من أعضاء اجملموعة االستشارية الذين تغيبوا عن حضور ثالثة اجتماعات 
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                                                                                                   متعاقبة أن يربروا س      بب عدم حض      ورهم وأن يعربوا عن اهتمامهم باالس      تمرار. وميكن منح أولئك األعض      اء خيار املقعد 
                                                                                        خص  ص حبيث يس  تطيعون احلض  ور فقط حني تكون هناك بنود حمددة ذات ص  لة هبم أو هتمهم. ومن اخليارات األخرى   امل

                                                                                     املطروحة إتاحة مرافق لالتصال اهلاتفي يستفيد منها األعضاء الذين ال يوجد مركز عملهم يف روما.
 

           ة. وال ينظر       ً                    س       تعيناً بنهج العناية الواجب                ّ                                         وعلى املكتب أن يقّيم الطلبات على مقاعد يف اجملموعة االس       تش       ارية م  -   787
                                                                                 الطلبات إال يف حال كانت مرفقة باقرتاح مفصل ينطوي على النقاط التالية وال يقتصر عليها:  يف
 

 .إثبات كيف سيساهم املشارك يف حتقيق أهداف اللجنة، والقيمة املضافة اليت سيقدمها 
 جنة واهلياكل األخرى.وإثبات املسامهات املقدمة حىت تارخيه يف إجراءات الل 
 .وقرارات املنظمات األعضاء املطلوب متثيلها 
 .وأرقام عن العضوية خضعت للتدقيق أو موثوق هبا 
  تشكيلة هياكل صنع القرارات أو اهلياكل التوجيهية. -وتدابري احلوكمة 
 .وكيفية متويل املشاركة يف اجملموعة االستشارية 
 .والتصريح عن التضارب يف املصاحل 
 شاركة يف أجهزة أخرى حكومية دولية.وامل 

 
                                                                                 ُ      ما خص الطلبات احلالية على  ليات جديدة أو مقاعد إض            افية، فإن القرار بيد املكتب. وقد طُلب من        أما يف  -   784

                                                                                                  فريق التقييم اإلدالء برأيه بشأن تلك الطلبات وبشأن التوزيع احلاد للمقاعد. أما  راء الفريق فهي كالتاد:
 

               ً        ً                                    ّ                لقطاع اخلاص عدداً متس              اوياً من املقاعد مع  لية اجملتمع املدين، مبعىن أّنه مهما بلغ عدد            طلبت  لية ا  ( 0 )
                                                                                       املقاعد املخص      ص      ة هلذه األخرية فعلى  لية القطاع اخلاص أن تنال العدد نفس      ه من املقاعد. وبرأي فريق 

            أربعة مقاعد       خص  ص  ت                                                                       التقييم، فإن املس  اواة يف الص  وت ال تعين بالض  رورة املس  اواة يف عدد املقاعد. وقد
                                                                                     آللية اجملتمع املدين من أجل منح األولوية لألص         وات اليت عانت التهميش يف الس         ابق. أما منح التعادل 

                                                                                 توزيع املقاعد فيفيد فقط يف تعزيز عدم االتس           اق يف القوة بني اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ض           من   يف
ّ              مبادئ اإلصالح. بيد أّن هناك مؤسسات                                                   سياق املنتدى متعدد أصحاب املصلحة، لذا فإن هذا يقوض                   

                                                                                     جتارية ص   غرية تعمل يف جمال إنتاج األعذية وجيب أن تس   تدعى للمش   اركة، وبناء عليه جيب النظر يف منح 
                            مقعد إضايف آللية القطاع اخلاص.

      الش      كل  ب                                                                                     وقد طلبت املنظمة العاملية للمزارعني إنش      اء  لية للمزارعني، على اعتبار أن املزارعني عري ممثلني  ( 7 )
                                                                                     الك  ايف من قب  ل  لي  ة اجملتمع امل  دين مؤك  دة أن األخرية متث  ل احلرك  ات االجتم  اعي  ة ال املزارعني، وأن  لي  ة 
                                                                                 ً          القط  اع اخل  اص متث  ل األعم  ال الزراعي  ة التج  اري  ة ال املزارعني. ومل يقتنع التقييم هب  ذه احلج  ة نظرًا إىل وجود 

    يها                                            ن املنظمة العاملية للمزارعني واملنظمات األعض     اء ف                                           مزارعني يف كل من اآلليتني. وقد أش     ار الفريق إىل أ
                                                                                       تعلق أمهية كبرية على هذه املس              ألة، وأنه يتوجب دعوهتا لرفع اقرتاح مفص              ل إىل املكتب يتناول البنود 

  .   787                 املذكورة يف الفقرة 
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             أهنا قد برهنت    ا                                                                      وجيب إيالء االهتمام إىل ختصيص مقعد ملنظمة الصحة العاملية يف اجملموعة االستشارية مب  ( 3 )
                                      عن التزامها باللجنة وعن مسامهتها فيها.

                                                                                  وينبغي الطلب من  لية اجملتمع املدين تقدمي اقرتاح واف لتربير حاجتها إىل مس              احة إض              افية. وعلى   ( 6 )
                             ً                                                     ختص     يص مقعد إض     ايف أن يكون مش     روطاً بتقدمي الربهان على أن  لية اجملتمع املدين قد عاجلت تنظيمها 

                                                           ا كيفية حتسني االتصال باألقاليم الفرعية وحتسني مشاركة هذه األخرية.              الداخلي وال سيم
 

   ار                         منتهى العمل املنفذ على مد                           للجنة األمن الغذائي العاملي                      : تعترب الدورة العامة [ 0                ]راجع: االس     تنتاج    5        التوصتتتتية   -   782
              اهنة الرئيسية                            ه التحاور بشأن القضايا الر                                                                    ً       العام وذروته، وعلى املكتب أن يضمن بأن تكون الدورة العامة منتدى ناشطاً يتم في

  ً        رصًة إلبراز  ف                                                                                                       يف جمال األمن الغذائي والتغذية. وال جيب اعتبار كثرة االجتماعات اجلانبية مبثابة هتديد للدورة العامة الرئيسية بل
          ً دم هي أيض   اً       ن تس   تخ                                                                                      مكانة اللجنة لدى مجهور أوس   ع من نطاق املش   اركني يف الدورة العامة. وينبغي لالجتماعات اجلانبية أ
                                                                                              للتحاور بشأن القضايا العسرية أو املثرية للجدل واليت مل تدرج يف األجندة الرئيسية للدورة العامة للجنة.

 
                                                   ً                                      ويرتتب على املكتب أن يعيد النظر يف املمارس            ة املتبعة أخرياً واليت تقض            ي بعقد مفاوض            ات قبل فرتة طويلة   -   788
                                                            ً   اهي عملية التفاوض من حيث األمهية توص        يات الس        ياس        ات اليت تعتمد أخرياً،                               أس        بوع انعقاد الدورة العامة. تض           من
ً                   الض  روري أن تكون العملية ش  املة قدر اإلمكان. ويف حني أن تلك العمليات تس  تغرق وقتاً طوياًل، فإن الش  مولية قد     ومن     ً                                                                           

    خاص           عري عمد األش                                                                                           تكون أكثر كفاءة على املدى البعيد، مقارنة بنهج الكفاءة قص              رية األجل اليت تس              تثين عن
                                                                                               القادرين على الس  فر إىل روما لعدة مرات يف الس  نة. وميكن للجنة أن تنظر يف هنج خمتلف مس  توحى من االجتماعات    عري

                                                                                ً                   احلكومية الدولية األخرى حيث تعقد االجتماعات اجلانبية واملفاوض      ات على مس      توى املس      ؤولني مثالً قبل انعقاد الدورة 
                          ارك فيها مندوبون وزاريون.                       العامة واملناقشات اليت يش

 
                                                          غي للمكتب أن خيفض عدد جمموعات العمل مفتوحة العضوية عرب توحيد  ب    : ين [ 7                ]راجع: االستنتاج    6        التوصية   -   787

                              ً                                                                       اجملموعات ذات املهام املرتابطة، فض             الً عن تقييم اجملموعات اليت أمتت املهام اليت كلفتها هبا الدورة العامة واليت جيب أن 
                                                                                        هبا. وجيب أن ينظر يف إنش   اء جمموعة عمل مفتوحة العض   وية معنية بربنامج العمل املتعدد الس   نوات ووض   ع             يتوقف العمل 

          املا تنتهي                                               فتوحة العض  وية املعنية باإلطار االس  رتاتيجي العاملي ح  امل                                                امليزانيات. وتتوجب إعادة النظر يف وض  ع جمموعة العمل 
                                                كل دورة عامة ال حيتاج إىل جمموعة عمل مفتوحة العض              وية                                               من اس              تعراض هذا اإلطار، مبا أن حتديث اإلطار عقب

ّ                               مكتملة. وعلى كل جمموعات العمل مفتوحة العضوية أن تصيغ اختصاصات تنّظم سري عملها. وعلى االختصاصات أن                                                                 
ل أهداف جمموعة العمل                                                                        فتوحة العض           وية والنتائج اليت ينبغي أن حتققها خالل فرتة الس           نتني. ويف حال كانت   امل   ّ                    تفص           ّ

                                                                                             جملموعة املعينة ذات ص  لة بالس  ياس  ات، فيجب حتديد موعد النتهاء مدة والية اجملموعة. على االختص  اص  ات أن تش  مل  ا
              حال كان عمل            العض     وية. ويففتوحة امل                     اليت تدعم جمموعة العمل         الفنية                                           أدوار ومس     ؤوليات الرئيس واملش     اركني وفرق املهام 

                                               أو مس          ارات عمل أخرى متعلقة بالس          ياس          ات على ترابط       لعض          وية                          من جمموعات العمل املفتوحة ا               جمموعتني أو أكثر 
            وية املعنية.          فتوحة العض  امل                                                                ، فيجب أن تلحظ االختصاصات عقد اجتماعات مشرتكة لرؤساء جمموعات العمل      بينها   ما  يف
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      نظومة  م                                                    : تعترب جلنة األمن الغذائي العاملي جلنة حكومية دولية ضمن  [  00 و    01                 ]راجع: االستنتاجني    7        التوصية   -   771
                                                                                             األمم املتحدة، ويكون أعض              اؤها مس              ؤولني يف هناية املطاف عن تنفيذ اللجنة لواليتها. ويف هذا الص              دد، مثة عدد 

                                                          التدابري اليت بوسع أعضاء اللجنة اختاذها لتحسني سري عمل اللجنة:   من
 

        ن وص       ول                                                                         على أعض       اء اللجنة اس       تعراض دفق املعلومات من وإىل عواص       مهم، ومعاجلة الثغرات لض       ما  ( 0 )
                                                             منتجات اللجنة وتوصياهتا، من بني أمور أخرى، إىل الوزارات املعنية.

                                                                                  وعلى أعض        اء اللجنة الدعوة إىل اس        تخدام منتجات اللجنة وتوص        ياهتا وتطبيقها كل يف بلده حبس        ب   ( 7 )
                     احتياجاهتم وأولوياهتم.

   ة.                   عينية يف موارد اللجن                                     ً                         وعلى أعضاء اللجنة، حيثما يكون ذلك ممكناً، التربع مبسامهات نقدية أو   ( 3 )
 

                                                                 : يرتتب على اللجنة واملكتب توض  يح األمور اليت يتوقعاهنا من منص  ب الرئيس  [ 4                ]راجع: االس  تنتاج    8        التوصتتية   -   770
                                                                                                ً واليت تتعدى رئاس      ته للدورة العامة واجتماعات املكتب/اجملموعة االس      تش      ارية. وجيب أن يتض      من هذا التوض      يح حتديداً 

                                                                                  طة التوعية اليت ميارس    ها هذا املنص    ب، مع مراعاة تلك النواتج يف ختطيط أنش    طة اللجنة وص    ياعة                       للنواتج املتوقعة من أنش    
                   ً                                                                                   ميزانيتها. وجيب أيض   اً توض   يح دور منص   ب الرئيس إزاء أمانة اللجنة، من أجل تناول اجملاالت "امللتبس   ة". وقد يس   توجب 

       يتفقوا                                       اقتص  اديات التنمية الزراعية، واألمني أن                                                              ذلك اس  تعراض اختص  اص  ات األمانة وتنقيحها. وعلى الرئيس ومدير ش  عبة
                                    على بروتوكول لإلبالغ من أمانة اللجنة.

 
                                                                : جيب تنقيح هيكل أمانة اللجنة لض    مان متكن األمانة من دعم عمل اللجنة  [ 2                ]راجع: االس    تنتاج    9        التوصتتتية   -   777

         للمراجعة                      تص      اص      اهتا كافة أن ختض      ع                                                                  بفعالية، ولض      مان االس      تخدام الكفؤ للموظفني. وينبغي ملس      تويات الوظائف واخ
                                                                                                  والتنقيح حبس     ب املقتض     ى. ومن الض     روري للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما أن متأل الوظائف املنتدبة الش     اعرة ض     من 
                                                         ّ                                           إطار زمين معقول لتض      من االس      تمرارية يف عمليات أمانة اللجنة. وحيّبذ عقد اتفاق رمسي بني اللجنة وبني تلك الوكاالت 

                                                                                          ب املوظفني، مبا يف ذلك اتفاق لش   غل الوظائف املنتدبة ض   من األطر الزمنية نفس   ها املس   تخدمة مللء الش   واعر           بش   أن انتدا
                   كل من تلك الوكاالت.  يف
 

ل دورها يف خمتلف األنش   طة  [ 6                ]راجع: االس   تنتاج     11        التوصتتية   -   773 ّ                       : على اللجنة أن تض   ع إطار عمل ش   امالً يفص   ّ    ً                                 
                                                                   ً      قد طرأ الكثري من االلتبا/ جراء االس             تخدام العام للعبارة اليت مشلت مهاماً خمتلفة             ً                 اليت مجعتها معاً حتت راية الرص             د. ف

                                                                          ما بينها. وعلى اللجنة أن حتقق االتس       اق بني مص       طلحاهتا وهنجها وبني مص       طلحات وهنج خطة                   ولكن عري مرتابطة يف
        س      تويات                     مارس      ات اجليدة على امل                                                                 . وينص      ح باعتماد النهج التاد لدور اللجنة يف تش      جيع املس      اءلة وتبادل امل    7131    عام

      كافة:
 

                                                                                       تتمثل وظيفة اللجنة يف متابعة واس              تعراض التقدم احملرز يف تطبيق املنتجات الرئيس              ية للجنة من أجل   ( 0 )
                                                                                  التقارب بني الس   ياس   ات، وتوص   ياهتا يف جمال الس   ياس   ات الص   ادرة عن مس   ارات العمل. هذه مراجعات 

                              اجعات اليت جتري خالل فرتة السنتني.                                     دورية وجيب أن يكون هناك جدول زمين للمر 
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                                                                                        تقضي وظيفة اللجنة بالدعوة إىل عقد فعاليات خاصة لتقاسم التجارب واملمارسات اجليدة. وميكن لتلك   ( 7 )
                                                           الفعاليات أن تسرتشد باملعلومات اليت جتمع خالل املراجعات الدورية.

    جنة                             اتق احلكومات الوطنية. على الل                                                     تكون مس   ؤولية الرص   د املفص   ل للس   ياس   ات والربامج واخلطط على ع  ( 3 )
                                                                               أن تنظر يف إجراء اس      تقص      اء طوعي لآلراء مرة كل س      نتني للحص      ول على معلومات بش      أن اس      تخدام 

                                              وتطبيق منتجات اللجنة وتوصياهتا يف جمال السياسات.
                                                                                     ينبغي للجنة أن تطلب إجراء تقييمات مس        تقلة حني تدعو احلاجة إىل ذلك، بش        أن النواحي الرئيس        ية   ( 6 )

        لعملها.
                                                                                          من الضروري لعملية صنع القرارات وإصدار توصيات اللجنة أن ختضع للرصد وأن يتم اإلبالغ عنها. وعلى   ( 7 )

                                   ّ                                                             أمانة اللجنة أن حتسن النظام احلاد لتتّبع عملية صنع القرارات وإصدار التوصيات. وينبغي للنظام على أقل 
     امل.                                     راف عن التدبري املعني أو عدم تنفيذه بالك                                              تقدير أن حيدد القرارات والتدابري املتخذة وسبب االحن

 
                                                                : على اللجنة اعتماد املبدأ القائل إن اإلبالغ عن أنش          طة اللجنة هو من  [  01                ]راجع: االس          تنتاج     11        التوصتتتتتتتتية   -   776

   اء  ض                                                                                                         مس  ؤولية كافة أعض  اء اللجنة واملش  اركني، بدعم من وظيفة االتص  ال لدى أمانة اللجنة. فيجب النظر يف إمكانية قيام أع
                                                                                                املكتب بتنفيذ نش         اط للتوعية، كل يف إقليمه. فمن ش         أن ذلك أن يوزع مس         ؤوليات االتص         ال ويربز ش         أن اللجنة على 
                                                                                                        املس  تويات اإلقليمية. وجيب الطلب من عري األعض  اء يف املكتب القيام بنش  اط للتوعية كل يف بلده. كما بوس  ع أمانة اللجنة 

                                                               مقتض    بة تتض    من مقدمة تعريفية موحدة باللجنة. فتلك النش    رات اإلعالمية                                     املس    اعدة يف ذلك عرب ص    ياعة نش    رات إعالمية 
                                                                                             ميكن أن تس     تخدم من قبل أعض     اء اجملموعة االس     تش     ارية يف أنش     طتها اخلاص     ة بالتوعية يف حال احتاجت إىل مس     اعدة. 

                  اسات وتطبيقها على  ي                                                                                    وللوكاالت اليت توجد مقارها يف روما دور حيوي تؤديه يف نشر منتجات وتوصيات اللجنة يف جمال الس
    الت.           ما خص االتصا                                                                          املستوى القطري، ويرتتب على اللجنة من خالل املكتب أن تطلب منها تكثيف جهودها يف

 
                                                                     : تشجيع البلدان األعضاء على توزيع تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى على  [ 8                ]راجع: االستنتاج     12        التوصية   -   777

                                                                            ري. وينبغي للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما أن تراعي إدراج تقارير فريق اخلرباء                               الوزارات املعنية على املس              توى القط
                             الرفيع املستوى يف برامج عملها.

 
                                                                 : على رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املس        توى التواص        ل مع  [ 8                ]راجع: االس        تنتاج     13        التوصتتتتتتية   -   774

                                                              خرية مطلعة على  خر التطورات يف عمل الفريق. وإن هذا اإلبالغ اإلعالمي                                     املكتب واجملموعة االس  تش  ارية إلبقاء هذه األ
                                                                                                    ال يهدد اس     تقاللية الفريق وميكنه أن يفيد يف تش     جيع أعض     اء املكتب واجملموعة االس     تش     ارية على الرتويج لعمل الفريق.  

       منهما.                                                                     جيب إجراء مناقشات مشاهبة بني األمانتني حبيث يكون هناك تقدير متبادل لعمل كل     كما
 

                                                                        : ينبغي للجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املس  توى أن تتناول الش  واعل اليت  [ 8                ]راجع: االس  تنتاج     14        التوصتتية   -   772
                                                                                                    أعرب عنها املس تجوبون، ومواطن س وء الفهم املتعلقة بإجراءات توجيه الدعوات إىل خرباء املش اريع. وس وف يفرض ذلك 

                                                                     لدعوة اخلرباء، من أجل حتديد املواطن اليت حتتاج إىل حتس  ني. وعلى اللجنة أن تتخذ                                اس  تعراض إجراءات االتص  ال الراهنة 
                                                                                 خطوات كذلك لتحسني اطالع القراء عري املتخصصني بالشؤون التقنية على تقارير فريق اخلرباء.
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 ميةيهامف الملحق ألف: مذكرة

 

CFS/BurAG/2015/11/24/01b 
 

             ذائي العالمي                               تقييم فعالية إصالح لجنة األمن الغ 
 

 
 

ه هذ على اليت أدخلت مع بعض التعديالت الطفيفة 2015مية يف س        بتمرب/أيلول يهاوافق املكتب على املذكرة املف 
 النسخة املنقحة املقّدمة لإلحاطة.

 
تنطوي و نة. الية اللججراء تقييم لفعية املتعلقة بإالنطاق العام واإلطار الزمين واألدوار الرئيس   املفاهيميةاملذكرة  عرضت 

اً على التعليقات اليت وردت خالل االجتماعات املش  رتكة بني املكتب/اجملموعة االس  تش  ارية واملكتب يف يالنس  خة املرفقة ط
 مكاتب التقييم التابعة للوكاالت الواقعة مقارها يف روما. أدلت هبا ، والتعليقات اليت2015يوليو/متوز وسبتمرب/أيلول 

 
 ي  اع  ةص              وأن تكون مبث  اب  ة ق  اع  دة ل، لتقييما نب  ذة ع  ام  ة عنفهي تق  دمي  املف  اهيمي  ةذكرة أم  ا الغ  اي  ة من ه  ذه امل   

    اختصاصات فريق التقييم.
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 ذكرة مفاهيميةم
 
 معلومات أساسية -1
 
كجهاز حكومي دود يش  ّكل منتدى الس  تعراض س  ياس  ات   0726تأس  س  ت جلنة األمن الغذائي العاملي عام   - 0

عة يف عام األمن الغذائي ومتابعتها. وق بغية متكينها من أداء دورها  7117د خض  عت اللجنة إىل عملية إص  الحية موس  ّ
على أكمل وجه يف جماد األمن الغذائي والتغذية. وقد جرى إص              الح اللجنة يف أعقاب ارتفاع أس              عار األعذية، 

ملعيش    ة، بالتزامن  تؤثر يف س    بل اواألزمات املالية واالقتص    ادية، وتزايد التقلب املناخي واألحداث املناخية القص    وى اليت
مع ض  عف هياكل حوكمة األمن الغذائي والتغذية، فس  لطت كل تلك العوامل جمتمعة الض  وء على املس  تويات املس  تمرة 

 وعري املقبولة من الفقر واجلوع اهليكليني يف العامل. 
 
كل املنتدى الغذائي العاملي تش      أما رؤية اللجنة، حبس      ب ما تنص عليها وثيقة اإلص      الح فتعترب أن "جلنة األمن   - 7

الدود واحلكومي الدود األبرز الذي يش    مل طائفة واس    عة من أص    حاب املص    لحة امللتزمني للعمل معاً بطريقة منس    قة يف 
دعم العمليات اليت تقودها البلدان باجتاه القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذية جلميع البشر. وسوف تسعى 

امل خال من اجلوع حيث تنّفذ البلدان اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلعمال التدرجيي للحق بالغذاء الكايف يف اللجنة إىل ع
 سياق األمن الغذائي الوطين."

 
   ات      تقييم       بإجراء   ، أيدت اللجنة التوص   ية اليت تقض   ي7103األربعني يف أكتوبر/تش   رين األول  الدورةلدى انعقاد   - 3

                                                                         ني أطر العمل، ال سيما على املستوى القطري، ويف تشجيع املشاركة واالتساق بني أصحاب                          دورية لفعالية اللجنة يف حتس
 92                                  املصلحة بشأن األمن الغذائي والتغذية.

 
، تقرر خالل الدورة األربعني 7107-7106يف هذا السياق، وضمن برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة للفرتة   - 6

بما يشتتتمل التقدم باتجاه تحقيق الهدف  2119اللجنة اعتبارا  منذ عام  "تقييم لتقدير فعالية إصتتتالح للجنة إجراء
 .93"الشامل للجنة ونواتجها الثالثة.

 
 7104تص           ف هذه املذكرة املفاهيمية اهلدف من التقييم الذي س           يجريه فريق مس           تقل للتقييم خالل عام   - 7

 ونطاقه وتدابريه اإلدارية ومنهجيته.
 
 الغاية من التقييم -2
 
 اية من التقييم يف: تتمثل الغ  - 4
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       املنص   وص   يةالرؤ تقدمي أدلة عّما إذا كانت اللجنة، باعتبارها منتدى متعدد أص   حاب املص   لحة، حتقق فعالً   ( أ )
 ؛94                                          عليها يف وثيقة اإلصالح، والنواتج املتوقعة منها

 
   ذه  ه                                                املنص       وص عليها يف وثيقة اإلص       الح، بفعالية وكفاءة، ويفأدوارها  وتقييم إىل أي مدى تؤدي اللجنة  ( ب )

               املرتتب على ذلك؛  األثر         احلال، ما 
 
واس    تعراض تدابري العمل، مبا يف ذلك برنامج العمل املتعدد الس    نوات للجنة، من أجل تقدير التأثري املرتتب   ( ج )

 على عمليات صنع القرارات والتخطيط يف الفعالية؛
 
ئة يف جمال األمن ات الناشواقرتاح توصيات للمستقبل من أجل متكني اللجنة من االستجابة بفعالية للتحدي  ( د )

الغذائي والتغذية، وتقوية ميزاهتا املقارنة، وتعزيز دورها القيادي يف حتس              ني األمن الغذائي والتغذية حول 
 العامل؛

 
ما يتعلق بتعاون أص  حاب املص  لحة املتعددين كون اللجنة متّثل منوذجاً ميكن االحتذاء به  وتوليد الدرو/ يف  ( ه )

 يف هذا الصدد.
 
 التقييمنطاق  -3
 
سوف يكون التقييم شاماًل وخارجيًا ومستقاًل وحمرتفاً؛ وسيقّيم صلة اللجنة بوجه عام وكفاءهتا وفعاليتها. كما   - 2

س    يغطي أجهزة اللجنة كافة )مبا فيها الدورة العامة للجنة واملكتب واجملموعة االس    تش    ارية وفريق اخلرباء الرفيع املس    توى 
وأمانة فريق اخلرباء واألمانة املش              رتكة للجنة( وأدوارها حبس              ب ما تنص عليها وثيقة  املعين باألمن الغذائي والتغذية،

إص    الح اللجنة، وعريها من األجهزة املخص    ص    ة مثل جمموعات العمل املفتوحة العض    وية، لتقييم ما إذا كانت تس    اهم 
 بفعالية يف حتقيق الرؤية املنشودة للجنة. 

 
، وأن يتناول اجملاالت 7107وعام  7117دة بني إص              الح اللجنة يف عام ينبغي للتقييم أن يغطي الفرتة املمت  - 8

 التالية، مع الرتكيز بوجه خاص على النهج املتعدد أصحاب املصلحة وصنع القرارات املستند إىل أدلة لدى اللجنة: 
 
دد، وكيف لصمن أجل تقييم إىل أي مدى تنفذ اللجنة واليتها، وما مدى كفاءهتا يف هذا ا األهداف والوالية: •

 ؛7117نّفذت األدوار املذكورة يف وثيقة اإلصالح لعام 
 
                                                                                  من أجل تقييم العملية احلالية وهيكل ص     نع القرارات يف اللجنة ومس     ارات عملها واس     تدامتها،   تدابير العمل: •

       قدرة  يف                                                                                      مع مراعاة التدابري املالية واالعتماد على الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومس              امهة هذه األخرية 
                           اللجنة على الوفاء بواليتها؛

 

                                                           
           دد الس   نوات  ع                                                                                                                  ترمجت أدوار اللجنة وأهدافها حبس   ب ما حتددها وثيقة اإلص   الح، إىل النواتج املتوقعة يف الدورة األربعني للجنة ض   من برنامج العمل املت  94
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من أجل حتديد مدى فعالية اللجنة يف االش   تمال على كافة األطراف، عرب تقييم جودة  الشتتمولية والمشتتاركة: •
 املشاركة وتنوّع األصوات املمثلة فيها؛ 

 
غذية على ئي والتمن أجل تقييم إىل أي مدى تعاجل اللجنة األولويات ذات الص   لة يف جمال األمن الغذا الصتتلة: •

 املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية ويف الوقت املناسب؛ 
 

ني من أجل تقييم فعالية اللجنة يف التش       جيع على التقارب ب التشتتتتتجيع على التقارب بين الستتتتتياستتتتتات: •
 الس    ياس    ات أفقياً )بني البلدان واملنظمات وأص    حاب املص    لحة وعريهم( وعمودياً )من املس    توى احمللي إىل

 العاملي وبالعكس(؛
 
من أجل حتديد كيف ميكن للجنة حتسني التنسيق وإقامة روابط اسرتاتيجية مع اجلهات  التنسيق واالستقطاب: •

 الفاعلة واملؤسسات ذات الصلة، ال سيما على املستويني اإلقليمي والوطين.
 
قارير إىل األدلة، ودرجة فعالية تمن أجل تقييم مدى اس       تناد قرارات اللجنة وتوص       ياهتا  االستتتتتتناد إلى األدلة: •

 فريق اخلرباء يف حتقيق اهلدف املنشود منها؛
 
من أجل حتديد طرق لزيادة التوعية باللجنة، مع الرتكيز بوجه خاص على تعزيز التوعية استتتتتراتيجية االتصتتتتال:  •

 املصلحة على املستويني اإلقليمي والوطين؛ أصحابمبنتجاهتا والنموذج املتعدد 
 
من أجل تقييم ما إذا كانت اللجنة تنفذ أهدافها بكفاءة، مراعية بالكامل  راء أعض        ائها وأص        حاب  التنفيذ: •

املص    لحة اآلخرين الرئيس    يني بش    أن املنتجات واخلدمات اليت حيتاجون إليها ويتلقوهنا، وبش    أن جودهتا وص    لتها 
 ؛95وتأثريها احملتمل

 
  ة                                           وامل احملددة اليت تسهم يف استخدام منتجات اللجن   الع  تقييم       من أجل   استخدام منتجات اللجنة وخدماتهاق •

                                                      وخدماهتا أو تعرقله، ال سيما على املستويني اإلقليمي والوطين.

 
س     وف ينظر التقييم يف مواطن القوة والض     عف لدى اللجنة، وأين تقع ميزهتا املقارنة، وكيف تض     يف القيمة،   - 7

لجنة أن هتا. وس  وف حيدد التقييم األمور اليت ينبغي لوس  وف حيدد إجراءات ملموس  ة لتحس  ني ص  ياعة نتائجها وتوص  يا
متنحها األولوية يف املس      تقبل وما ينبغي هلا فعله بش      كل خمتلف أو أن تكف عنه أو أن تباش      ر بفعله. وس      وف يكون 
 التقييم اس   تش   رافيًا ويش   دد على التوص   يات ملس   اعدة اللجنة على الوفاء بالتحديات املس   تقبلية بص   ورة أفض   ل يف البيئة
العاملية اآلخذة يف التطور، مبا يف ذلك املس        ائل واالحتياجات اجلديدة الناش        ئة على ص        عيد األمن الغذائي والتغذية، 

 وجلعل اللجنة يف موقع ميّكنها من االستفادة من مواطن قوهتا وميزاهتا املقارنة. 
 

                                                           
                ( توص     يات اللجنة  7                  ( منتجات اللجنة؛ ) 0                                                              لنامجة عن تأييد القرارات والتوص     يات، على الفئات األربع التالية: )                             تتوزع منتجات اللجنة وخدماهتا ا    95
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 الترتيبات اإلدارية  -4
 
 دور مكتب اللجنة  
 

ذي طلب إجراء التقييم. وس              وف يقوم مدير للتقييم خاض              ع إىل مكتب إن مكتب اللجنة هو اجلهاز ال  -  01
اللجنة، بتود إدارة عملية التقييم. وس         وف يقوم فريق تقييم مس         تقل بإجراء التقييم. أما ض         مان جودة نتائج التقييم 

قييم، س     يكون تفس     وف يتواله مس     تش     ار لض     مان اجلودة، يرفع تقاريره إىل مدير التقييم. وعقب رفع التقرير النهائي لل
مكتب اللجنة مس     ؤواًل عن إعداد اس     تجابة لنتائج التقييم، بعد التش     اور مع اجملموعة االس     تش     ارية للجنة، وبدعم من 

 أمانة اللجنة. وسوف يتلقى مكتب اللجنة واجملموعة االستشارية حتديثات دورية على امتداد فرتة التقييم. 
 

 توجد مقارها في روما دور مكاتب التقييم التابعة للوكاالت التي 
 

دعمت مكاتب التقييم التابعة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، مكتب اللجنة يف وض      ع اختص      اص      ات   -  00
ملدير التقييم وملس  تش  ار ض  مان جودة التقييم، وس  وف تس  دي املش  ورة بش  أن توظيفهما. وخالل مرحلة التنفيذ س   وف 

 . تناوله املسائل اليت تؤثر سلبًا يف استقاللية التقييم تسدي تلك املكاتب املشورة إىل مدير التقييم لدى
 

 مدير التقييمدور 
 

س         وف يكون مدير التقييم مس         ؤواًل عن تنفيذ التقييم وإدارته ض         من حدود امليزانية واإلطار الزمين املعّينني،   -  07
 أن أمانة اللجنة هي يم. ويف حنيمبوجب معايري احلياد واجلودة واملص      داقية اليت حددها فريق األمم املتحدة املعين بالتقي

وإدارته واستكماله.  ما خص تصميم التقييم اليت توظف مدير التقييم وتدير شؤونه، فهو سيبقى مستقاًل عن األمانة يف
وتس              توجب مس              ؤولياته/مس              ؤولياهتا احملددة اإلملام باللوائح الداخلية املالية واإلدارية ملنظمة األمم املتحدة. وترد 

 . 0يف امللحق اختصاصاته 
 

 دور فريق التقييم
 

يُعترب فريق التقييم، الذي يض   م قائداً للفريق وخبريين متخص   ص   ني يف موض   وع التقييم، مس   ؤواًل عن إجراء كل   -  03
أعمال التقييم بص   ورة مس   تقلة، وبالتماش   ي مع املعايري احملددة يف االختص   اص   ات. وتتض   من مهام فريق التقييم: تنقيح 

ب اتباعها لدى إجراء أعمال التقييم بالتشاور مع مدير التقييم؛ وحتديد خطة عمل التقييم ضمن الطرق املنهجية الواج
االختص   اص   ات املتفق عليها وامليزانية واإلطار الزمين؛ وض   مان اتس   اق التقييم؛ وتقدمي الص   يغة النهائية لتقرير التقييم مبا 

 فيذ النتائج التالية: يشمل نتائجه وتوصياته. وسيكون فريق التقييم مسؤواًل عن تن
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يف س    يتم الذي س    يورد بالتفص    يل فهم فريق التقييم لالختص    اص    ات، مبّيناً ك                         التقرير االفتتاحي للتقييم   ( أ )
تناول معايري التقييم بواس       طة الوس       ائل املقرتحة ومص       ادر البيانات وإجراءات مجع البيانات. وس       وف 

 يتضمن التقرير خطة عمل وجدواًل زمنياً مفصاًل. 
 
                                        اليت ستصاغ بالتماشي مع املذكرة املفاهيمية.  -             تقرير التقييم       مسودة  ( ب )

 
ال  ذي ال جي  ب أن يتخطى الثالثني ص              فح  ة. وس              يبقى ع  دد املالحق رهن                         التقرير النه  ائي للتقييم  ( ج )

 استنساب مدير التقييم، بالتشاور مع فريق التقييم. وسوف يتضمن موجزاً تنفيذياً مستقاًل. 
 
ييم، عرض       اً س       وف يقدم فريق التقييم، بدعم من مدير التق               ييم وتوص       ياته.                          تقدمي النتائج الرئيس       ية للتق  ( د )

موجزاً ومركزاً للنتائج والتوص     يات الرئيس     ية الص     ادرة عن الفريق خالل حلقة عمل س     تعقد لدى الدورة 
 96)يقرر شكله الحقاً(. 7104الثالثة واألربعني للجنة يف منتصف أكتوبر/تشرين األول 

 
 دور أمانة اللجنة

 
تقدم أمانة اللجنة الدعم اإلداري واللوجس        يت على امتداد كامل عملية التقييم، وس        وف تؤدي دورًا  س        وف  -  06

 رئيسيًا يف تيسري االطالع على الوثائق واملعلومات. 
 

 دور أصحاب المصلحة كافة في اللجنة
 

ا. وسوف هبسوف يدعى أصحاب املصلحة كافة إىل حتديد جهات التنسيق اليت على فريق التقييم أن يتصل   -  07
يشجع فريق التقييم أيضًا على حتديد جهات تنسيق إضافية من أجل التوصل إىل أمشل فهم ممكن ضمن اإلطار الزمين 

 املتاح. 
 

وس   وف يقوم مس   تش   ار مس   تقل لض   مان جودة التقييم، يرفع تقاريره إىل مدير التقييم، بدعم مدير التقييم يف   -  04
عايري نتائجه، مركزاً على مراجعة تطبيق املنهجية املتفق عليها، والتزامهم مبممارس        ة اإلش        راف التقين على عمل التقييم و 

اجلودة واالس  تقاللية. وس  وف يراجع/تراجع حتديدًا اختص  اص  ات فريق التقييم والتقرير االفتتاحي ومس  ودة تقرير التقييم. 
 .7وترد االختصاصات يف امللحق 

 
 الطريقة المنهجية والمسائل -5
 

                                                           
       وتنقيح                     حاب املص           لحة للنتائج                                                                                   ولن يقتص           ر اهلدف من حلقة العمل فقط على إثبات ص           الحية النتائج وإمنا س           يذهب إىل تعميق فهم أص               96

           التوصيات. 
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التقييم قواعد ومعايري التقييم يف منظومة األمم املتحدة حبس        ب ما وافق عليها فريق األمم س        وف يطّبق هذا   -  02
. وس  وف يتبين التقييم هنجًا مرناً. كما س  يتمتع فريق التقييم باالس  تقاللية 7117املتحدة املعين بالتقييم يف أبريل/نيس  ان 

 مدير التقييم، من أجل حتديد اجملاالت اليتوبدرجة من املرونة، ض         من نطاق اختص         اص         ات التقييم وبالتنس         يق مع 
 وجدت فيها مواطن قوة أو ضعف حمددة والرتكيز عليها، واستكشاف املسائل اليت تعترب مهمة، مبزيد من التعّمق.

 
أما التفاص   يل الدقيقة ملنهجية التقييم، فس   وف يقرتحها فريق التقييم. وبص   ورة عامة، س   وف تتض   من املنهجية   -  08

 األولية والثانوية على حد سواء من املصادر التالية:حتليل املعلومات 
 

                                                                استعراض نتائج استقصاء اآلراء بشأن فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي
 

ية سيتّم الرتكيز على وثائق اللجنة، وعلى السياسات واالسرتاتيجيات واآلليات العاملية واإلقليم                 استعراض الوثائق: •
ئي والتغذية، من أجل تقييم مدى اس         رتش         ادها بص         كوك اللجنة وخطوطها ذات الص         لة يف جمال األمن الغذا

 التوجيهية املتعلقة بالسياسات، أو مدى تطبيقها هلا. 
 
ملي : س        وف تركز على املس        توى العا                                                        االس        تجوابات و/أو مناقش        ات جمموعات الرتكيز مع املخربين الرئيس        يني •

ة فئات دوائر اللجنة، وس          وف يتض          منون أعض          اء واإلقليمي والوطين. س          وف ميثل املخربون الرئيس          يون كاف
"داخليني" يف اللجنة و"خارجيني" )مثل املخربين الذين مل حيض    روا دورات اللجنة، ولكنهم ش    اركوا يف أعماهلا(. 
وستوجه دعوة إىل دوائر اللجنة كلها إىل ترشيح أشخاص للمشاركة يف االستجوابات و/أو مناقشات جمموعات 

 الرتكيز.
 
 س   وف ُتس   تخدم للتعّمق يف التحليل من :                                               من الدراس   ات املواض   يعية و/أو دراس   ات احلاالت القطرية          عدد حمدود •

 أجل املساعدة يف تعزيز فهم العوامل اليت تؤثر يف فعالية اللجنة وكفاءهتا.
 

اللجنة  وضمن حدود امليزانية املتاحة لتنفيذ التقييم، من املتوقع أن يقوم فريق التقييم بزيارة بلد واحد عضو يف  -  07
على األقل يف كل إقليم معنّي، باإلض     افة إىل تناول أش     كال االس     تقص     اء األخرى، مثل االس     تبيانات واالس     تجوابات 

ش     ؤون  تناولتبواس     طة اهلاتف. وس     وف متنح األولوية إىل البلدان اليت توجد فيه مقار مؤس     س     ات/أجهزة دون إقليمية 
ر التقييم أمساء األقاليم والبلدان الواجب زيارهتا، على أن يوافق عليها مدياألمن الغذائي والتغذية. ويقرتح فريق التقييم 

على أس  ا/ جمموعة من املعايري حمددة بوض  وح، ترد بالتفص   يل يف التقرير األود. ولدى اختيار البلدان الواجب زيارهتا، 
الت اليت توجد ة والقطرية للوكاس      وف يتحقق مدير التقييم من احلاجة إىل الدعم اللوجس      يت من قبل املكاتب اإلقليمي

 مقارها يف روما، ومن إتاحة ذلك الدعم. 
 

سوف تكون توصيات التقييم اسرتاتيجية ولكن من دون أن تفرض توجيهات. ويف الوقت عينه، سوف تقدم   -  71
 تفاصيل كافية لتيسري مكتب اللجنة وأمانتها يف تفعيل تلك التوصيات. 
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ى عاتق مكتب اللجنة. وبدعم من أمانة اللجنة س    وف يعد املكتب وس    تكون مس    ؤولية تفعيل التوص    يات عل  -  70
 خطة عمل لتنفيذ التوصيات اليت قبلتها عضوية اللجنة.

 
 اإلطار الزمني للتقييم -6
 

س      تبدأ عملية التقييم حاملا يتم ختص      يص موارد من خارج امليزانية، على األرجح يف منتص      ف أكتوبر/تش      رين   -  77
ومن املتوقع للتقرير النهائي للتقييم أن يرفع إىل مكتب اللجنة يف  97ية واألربعني للجنة.، بعد الدورة الثان7107األول 

 .  أما األنشطة الرئيسية للتقييم فرتد يف اجلدول أدناه. 7104هناية نوفمرب/تشرين الثاين 
 

             اإلطار الزمني               الجهة المسؤولة       النشاط
اختيار مدير التقييم ومس  تش  ار ض  مان جودة التقييم 

 ظيفهما. وتو 
ب     التش                  اور مع  مكتتتتتب اللجنتتتتة

اجملموعة االس        تش        ارية )بدعم تقين 
من مكاتب التقييم التابعة للوكاالت 
اليت توج  د مق  اره  ا يف روم  ا، وب  دعم 

 إداري من أمانة اللجنة( 

حب             ل             ول هن             اي             ة 
نوفمرب/تش              رين الث      اين 

2015 . 

كتب مبالتش    اور مع ) مدير التقييم وضع اختصاصات لفريق التقييم
 (نة/المجموعة االستشاريةاللج

منتصف ديسمرب/كانون 
 2015األول 

هن اي ة ديس              مرب/ك انون  مستشار ضمان الجودة  استعراض اختصاصات التقييم لغايات ضمان اجلودة
  2015األول 

                   )بالتش    اور مع مكتب مدير التقييم اختيار أعضاء الفريق املستقل للتقييم وتوظيفهم
   عم  د                          اللجنة/اجملموعة االس    تش    ارية وب

                        إداري من أمانة اللجنة( 

هناية يناير/كانون الثاين 
2016 

 إىل م       دير التقييم األودتق       دمي مس              ودة التقرير 
 ومستشار ضمان اجلودة

هن     اي     ة فرباير/ش              ب     اط  فريق التقييم
2016 

إىل مكت    ب اللجن    ة  األودتق    دمي مس              ودة التقرير 
ل ، وقبهتاواجملموعة االس        تش        ارية بعد ض        مان جود

 قييمالبدء بالت

            مستتتتتتشتتتتتار ضتتتتتمان و  مدير التقييم
)ق  د ينطوي ذل  ك أيض               اً        الجودة

على عمليات تنقيح للتقرير الص   ادر 
 عن فريق التقييم(

منتص              ف م    ار// ذار 
2016 

تقييم لتقرير التقييم إىل مدير ال ص      فرتقدمي املس      ودة 
من أجل مراقبة اجلودة، وإىل مس تش ار ض مان اجلودة 

 من أجل إخضاعها إىل مراجعة أولية

 2016يوليو/متوز  فريق التقييم

                                                           
   .     7107                                                     رهن ختصيص متويل من خارج امليزانية حبلول هناية سبتمرب/أيلول     97
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             اإلطار الزمني               الجهة المسؤولة       النشاط
اللجنة  لتقرير التقييم إىل مكتب األوىل سودةاملتقدمي 

واجملموعة االستشارية، وأمانة اللجنة ومجيع أصحاب 
 املصلحة الرئيسيني الذين قدموا معلومات

 فريق بتتتتتتدعم منمتتتتتتدير التقييم، 
التقييم ومستتتتشتتتار ضتتتمان الجودة 

 بحسب الضرورة

 1620هناية يوليو/متوز 

متكتتتتتتتتب التلتجتنتتتتتتة والتمتجتمتوعتتتتتتة  تقدم التعليقات إىل فريق التقييم
االستتتتشتتتارية وأمانة اللجنة وجميع 

 أصحاب المصلحة الرئيسيين

منتص    ف س    بتمرب/أيلول 
2016 

يم تقدمي املس        ودة الثانية لتقرير التقييم إىل مدير التقي
 جولة حتقق أخرية ومس  تش  ار ض  مان اجلودة من أجل

التعليق    ات الص                 ادرة عن من اجلودة )مع مراع    اة 
 أصحاب املصلحة(. 

هن     اي     ة س              بتمرب/أيلول  فريق التقييم
2016 

تقدمي النتائج األولية والتوصيات خالل أسبوع انعقاد 
ال دورة الث الث ة واألربعني للجن ة )يقرر ش              ك ل حلق ة 

 العمل الحقاً( 

)ب       دعم من م       دير  فريق التقييم
 التقييم(

منتص   ف أكتوبر/تش   رين 
 2016األول 

تكمال تقرير التقييم، وإدخال التعليقات اليت أدىل اس
 هبا املشاركون يف احللقة الدراسية إليه وترمجته

 فريق بتتتتتتدعم منمتتتتتتدير التقييم، 
 التقييم بحسب الضرورة

هن     اي     ة نوفمرب/تش              رين 
 2016الثاين 

مكتتتتتتتب اللجنتتتتتتة والمجموعتتتتتتة   إعداد خطة عمل لتنفيذ التوصيات اليت مت قبوهلا
 عم من األمانةبد االستشارية،

ي  ن       اي  ر/ك       ان  ون ال  ث       اين 
2017 

 

 كلفةتال -7
 

هذا تقدير أود بناء على أس      عار الس      وق لفريق مؤلف و دوالر أمريكي.  028 500 مببلغ التقييم تقّدر تكلفة  -  20
كلفة على فرتة عدة أش        هر ويس        افرون إىل األقاليم كلها، والت يعملون مس        تقلني من ذوي اخلربة خرباء تقييممن ثالثة 

شكيلة الفريق ومعايري بشأن ت اختاذ القرار دير التقييممل وسيعود قدرة لتوظيف مدير للتقييم ومستشار لضمان اجلودة.امل
 بالتفصيل يف اجلدول أدناه.  فرتد التقديريةالتكاليف  أما االختيار.
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 التكلفة التعليقات      البند
 )بالدوالر األمريكي(

 2015بني نوفمرب/تش  رين الثاين يوماً  120اس  تش  اري دود،  مدير التقييم
 2016ونوفمرب/تشرين الثاين 

000 72 

 تقييماستعراض نتائج ال لىع يعمل من منزله استشاري دود ضمان اجلودةلمستشار 
 أيام 10ملدة  هتالضمان جود

000 5  

يت    ألف الفريق من ق    ائ    د فريق واح    د يعم    ل مل    ائ    ة يوم بني  فريق التقييم
، وخبريين 2015ين الث     اين ونوفمرب/تش              ر  فرباير/ش              ب     اط

 70متخصصني باملوضوع )استشاريني دوليني( يعمالن ملدة 
 يوماً  50يوماً ومساعد حبوث واحد يعمل ملدة 

000 100 

تكاليف الس         فر/بدل اإلقامة 
 اليومي 

مهام إىل روما  0س              يذهب مدير التقييم ورئيس الفريق يف 
. افيم   ا س              ي   ذه   ب اخلبريان ال   دولي   ان يف مهمتني إىل روم   

مهام إىل  5وس  يذهب قائد الفريق واخلبريان املتخص  ص  ان يف 
 بلدان/أقاليم حمددة.

000 81 

 70قرير من ت ترمج ة بن اء على التحريري ة تق ّدر تكلف ة الرتمج ة تكاليف الرتمجة التحريرية
 صفحة تقريباً إىل اللغات الرمسية للجنة

500 107 

    398     500        المجموع

   51    05 8  %  13          المشاريع            تكاليف خدمة 

    450     305                المجموع الكلي
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 إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي تقييممشروع اختصاصات مدير  - 1 الملحق
 

 معلومات أساسية
 

كجهاز حكومي دود يش    ّكل منتدى الس    تعراض س    ياس    ات   1271تأس    س    ت جلنة األمن الغذائي العاملي عام  1
عة يف عام األمن الغذائي ومتابعتها. وقد خض  عت اللجنة إىل ع بغية متكينها من أداء  2002ملية إص  الحية موس  ّ

    ائي               "جلنة األمن الغذ                      وحبس              ب إص              الح اللجنة فإندورها على أكمل وجه يف جماد األمن الغذائي والتغذية. 
                                                                                       العاملي تش  كل املنتدى الدود واحلكومي الدود األبرز الذي يش  مل طائفة واس  عة من أص  حاب املص  لحة حيث 

    س     وف   و                                                                           ريقة منس     قة باجتاه القض     اء على اجلوع وض     مان األمن الغذائي والتغذية جلميع البش     ر.          ً   يعملون معاً بط
                                 ّ                                                             تس      عى اللجنة إىل عامل خال من اجلوع تنّفذ فيه البلدان اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلعمال التدرجيي للحق يف 

                                         الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الوطين."
 
  ة على احلاجة إىل االس    تعانة بالرص    د والتقييم لتحس    ني عملها، ووافقت على إجراء، ش    ددت اللجن2010يف عام  -2

زيز املشاركة واالتساق ولتع                                                                          تقييمات دورية لفعالية اللجنة يف حتسني أطر السياسات، ال سيما على املستوى القطري
راس   ة جنة بإجراء دوعلى وجه اخلص   وص، أوص   ت الل .ما خص األمن الغذائي والتغذية بني ًأص   حاب املص   لحة يف

ساسية لتقدير الوضع احلاد باعتباره أساساً لتقييم التقدم.  فضالً عن ذلك أدرجت اللجنة يف برنامج  استقصائية أب
   مبا       2002       ً                                  ً        "تقييماً لتقدير فعالية إص             الح اللجنة اعتباراً من عام ،  2015-2011العمل املتعدد الس             نوات للفرتة 

لذي يعترب ويطلب مكتب اللجنة، ا                                    اهلدف الش             امل للجنة ونواجتها الثالثة."                             يش             مل التقدم احملرز باجتاه حتقيق
 بلداً عضواً، من فريق مستقل تنفيذ هذا التقييم. 12ذراعها التنفيذي ويتألف من 

 
 يهدف التقييم إىل عايتني أساسيتني ومتكاملتني، ومها:  -0
 

س     ني فعالية فيلة بأن تؤدي إىل توص     يات وتس     اعد يف حتتوليد أدلة من املس     تويات العاملية واإلقليمية والوطنية ك  ( أ )
 اللجنة؛ 

 
تقييم إىل أي مدى تعزز/تؤثر اللجنة يف حتس   ني أطر الس   ياس   ات املتعلقة مبس   ائل األمن الغذائي والتغذية على   ( ب )

 املستوى العاملي واإلقليمي والوطين.
 

قوم هيئات ت حيثظومة األمم املتحدة، منلص          احل عارف امل س          تنبطباإلض          افة إىل ذلك، من املتوقع للتقييم أن ي
 هنج متعدد أصحاب املصلحة تشكل اللجنة منوذجاً ممكناً له.  إلنشاء وجهات فاعلة باستكشاف طرق

 
ة يما يلي بتس  م ا يفللتقييم )املش  ار إليه املفاهيميةوينبغي قراءة اختص  اص  ات مدير التقييم هذه باالقرتان مع املذكرة  -1

 "( اليت أعدت ضمن وثيقة مستقلة. املفاهيمية"املذكرة 
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 التعيين
 
، ني  اب  ة عنه  ا ش              ع  ّبتتوظيف م  دير للتقييم يتمتع ب  اخلربة من أج  ل إدارة ه  ذا التقييم امل يف يرع  ب مكت  ب اللجن  ة -5

هتا املتعلقة اولض          مان اس          تقالليته ومص          داقيته ومنفعته بالتماش          ي مع مبادئ األمم املتحدة ومعايريها ومواص          ف
بدعم من  س   ينّفذأما ض   مان جودة نتائج التقييم ف ،وف ينفذ التقييم على يد فريق مس   تقل للتقييموس   بالتقييمات. 

 مستشار لضمان جودة التقييم يرفع تقاريره إىل مدير التقييم.
 

التقرير النهائي للتقييم، سوف يعد مكتب اللجنة استجابة لإلدارة على نتائج التقييم، بعد التشاور مع  تسّلمعقب  -6
عملها من ض       تعددة أص       حاب املص       لحة التابعة للجنة، هبدف تفعيل توص       يات التقييم املموعة االس       تش       ارية اجمل

 املستقبلي.  
 

 يردوس    وف يرفع مدير التقييم تقاريره إىل مكتب اللجنة. ويف حني أن أمانة اللجنة هي اليت توظف مدير التقييم وت -7
دة التعيني فرتة توازي مو تص   ميم التقييم وإدارته واس   تكماله.  ما خص ش   ؤونه، فهو س   يبقى مس   تقالً عن األمانة يف

  .للتقييم( املفاهيميةاملذكرة  التقييم نفسها )أنظر
 

 المسؤوليات
 
يعترب مدير التقييم مس      ؤوالً عن تنفيذ التقييم وإدارته ض      من حدود امليزانية واإلطار الزمين املعينني، وذلك بناء على  -8

ودة واملص        داقية اليت معايري احلياد واجلمبوجب للتقييم، و  املفاهيميةات املوص        وفة يف املذكرة إجراءات التقييم واملنتج
 حددها فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم. وعلى وجه اخلصوص، يكون مدير التقييم مسؤواًل عن املهام التالية: 

 

 ملطلوبة؛ عند املراحل ا ،إدارة ميزانية التقييم ورصدها واإلبالغ عن حالتها  ( أ )
 

ش   أن للتقييم، ص   ياعة اختص   اص   ات لفريق التقييم، وتقدمي املزيد من التفاص   يل ب املفاهيميةاس   تناداً إىل املذكرة   ( ب )
يزانية ونطاق االس         تقص         اءات( وتنقيح امل ،عدد الزيارات إىل البلدان املعينة )مثلمنهجية التقييم وتص         ميمه 

رات ختصاصات فريق التقييم من خالل عقد املشاو ال ائيةالصيغة النه على هذا األسا/ واستكمال التقديرية
 املناسبة مع مكتب اللجنة ومستشار ضمان اجلودة؛ 

 

 إدارة اختيار أعضاء فريق التقييم وتوظيفهم، بعد التشاور مع مكتب اللجنة؛   ( ج )
 

تصاصاهتم خإبالغ فريق التقييم باهلدف من التقييم وعاياته ونطاقه ومنهجيته، هبدف ضمان الفهم الكامل ال  ( د )
  ؛للنتائج املتوقعة طلوبةواجلودة امل

 

اس    تعراض التقرير االفتتاحي الذي أعده فريق التقييم بدعم من مس    تش    ار ض    مان اجلودة، والس    ماح باملض    ي   ( ه )
 قدماً بتنفيذ خطة التقييم الواردة يف هذه الوثيقة، ومواصلة تنقيح امليزانية املقدرة على هذا األسا/؛ 

 

 أنشطة فريق التقييم وتقدمي اإلرشاد املنهجي حبسب املقتضى؛  ممارسة اإلشراف على  ( و )
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بدعم من أمانة اللجنة، تيس           ري االطالع على كافة املعلومات ذات الص           لة املطلوبة، وتنظيم االجتماعات و   ( ز )
 واألسفار واألنشطة األخرى لفريق التقييم يف كافة مراحل التقييم؛ 

 

ا فريق التقييم وإدارة االس   تعراض   ات الالحقة للمس   ودة املنقحة من جودة املس   ودة األوىل اليت رفعه التحقق من  ( ح )
 قبل مستشار ضمان اجلودة ومكتب التقييم؛

 

 بصياعة التقرير النهائي؛ إصدار اإلذنإدارة عملية التنقيح مع فريق التقييم، و   ( ط )
 

ش      اكل قد طرأت ماس      تش      ارة مدراء مكاتب التقييم التابعة إىل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف حال   ( ي )
  ؛متس جبودة التقييم أو استقالليته

 
 حلقة عمل لتقدمي نتائج التقييم وتوصياته إىل مكتب اللجنة.  عقد  ( ك )

 
هائية، مبا فيها: تنفيذ الغايات املرحلية والن ما خص يفمن املتوقع أن يس      تش      ري مدير التقييم بانتظام مكتب اللجنة  -2

والتقرير  ؛قريروالتقرير االفتتاحي؛ واملس       ودة النهائية للت ؛ء فريق التقييماختص       اص       ات فريق التقييم، واختيار أعض       ا
 املنهجيةب االلتزامما خص  النهائي للتقييم.  وس      وف يلتمس مدير التقييم الدعم من مس      تش      ار ض      مان اجلودة يف

 وجودة إجراءات التقييم والتقرير.  حبذافريها

 
 اإلطار الزمني والنتائج

 
 هائية حتت مسؤولية مدير التقييم، هو التاد: نح لتنفيذ النواتج املرحلية والرت ين املقإلطار الزمإن ا -10
 

 المهلة المقترحة النتائج المطلوب تنفيذها
 2015منتصف ديسمرب/كانون األول  اختصاصات فريق التقييم

 2016هناية يناير/كانون الثاين  توظيف فريق التقييم/إطالق التقييم
 االفتتاحي بعد التأكد من جودته والتش          اور بش          أنه معتقدمي التقرير 
 2016منتصف مار// ذار  مكتب اللجنة

 2016يوليو/متوز  تقدمي فريق التقييم للمسودة األوىل من تقرير التقييم
تق    دمي املس               ودة األوىل بع    د مراقب    ة جودهت    ا وتوزيعه    ا هب    دف تلقي 

 2016هناية يوليو/متوز  التعليقات عليها
 2016هناية سبتمرب/أيلول  سودة الثانية بعد إدراج التعليقات الواردة بشأهناتقدمي امل

عقد حلقة عمل للتأكيد على ص       الحية النتائج ومناقش       ة الطريق إىل 
 2016منتصف أكتوبر/تشرين األول  األمام

 2016هناية نوفمرب/تشرين الثاين  التقرير النهائي للتقييم
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 المؤهالت
 

 مستوى التعليم:
 

 دة جامعية عليا يف جمال ذي صلة.شها  -
 

 اخلربة:
 

يف اجملال الدود( من اخلربة املباشرة ذات الصلة يف املكاتب امليدانية  على األقل أعوام 6عاماً أو أكثر )منها  00  -
 ويف املقر الرئيسي على حد سواء.

 الدولية. خربة ذات صلة يف إدارة و/أو إجراء تقييمات اسرتاتيجية معقدة على صعيد التنمية   -

 خربة عملية يف إدارة و/أو إجراء تقييمات يف منظومة األمم املتحدة.  -
 

 املهارات واملعارف التقنية:
 
  باملبادئ واملعايري والطرق الراهنة للتقييم، مع قدرة مثبتة على قيادة اآلخرين وإدارهتم يف تطبيقها. عميقةمعرفة   -
عة من أصحاب املصلحة، باستخدام جمموعة منو  تتسم بتعدد اليتمهارات متقدمة يف االتصال تالئم السياقات   -

 وسائل وهنج االتصال. 
 سائل األمن الغذائي العاملية واهليكلية الدولية املتصلة هبا. مل معاصر فهم  -

 
 الكفاءات: 

 
 م. يف حتاليله على إرشاد اآلخرينالقدرة و  ،مستقل ناء على تفكريالقدرة على استيعاب مسائل معقدة وحتليلها ب  -
 القدرة على التفكري اسرتاتيجياً وتطبيق مستوى عال من املهارات التحليلية.   -
 للتقييم متعددة التخصصات تشمل خرباء تقنيني من ذوي املهارات العالية.  ةفرقأالقدرة على إدارة   -
 لقدرة على اإلدارة الفعالة للنزاعات والوصول إىل حلول بناءة.ا  -
 غات رمسية أخرى لألمم املتحدة.لوحتدثاً، وحيبذ اإلملام ب إجادة اللغة اإلنكليزية كتابةً   -
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 ات مستشار ضمان الجودةصمشروع اختصا  - 2 الملحق
 المعني بتقييم إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي

 
 معلومات أساسية

 
ات األمن كجهاز حكومي دود يش  ّكل منتدى الس  تعراض س  ياس    1271تأس  س  ت جلنة األمن الغذائي العاملي عام  -1

عة يف عام  بغية متكينها من أداء دورها  2002الغذائي ومتابعتها. وقد خض       عت اللجنة إىل عملية إص       الحية موس       ّ
على أكمل وجه يف جماد األمن الغذائي والتغذية. أما رؤية اللجنة، حبس      ب ما تنص عليها وثيقة اإلص      الح فتعترب 

دود واحلكومي الدود األبرز الذي يش          مل طائفة واس          عة من "جلنة األمن الغذائي العاملي تش          كل املنتدى ال أن
أص     حاب املص     لحة امللتزمني للعمل معاً بطريقة منس     قة يف دعم العمليات اليت تقودها البلدان باجتاه القض     اء على 
اجلوع وض     مان األمن الغذائي والتغذية جلميع البش     ر. وس     وف تس     عى اللجنة إىل عامل خال من اجلوع حيث تنّفذ 

 دان اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الوطين."البل
 
  ، ش    ددت اللجنة على احلاجة إىل االس    تعانة بالرص    د والتقييم لتحس    ني عملها، ووافقت على إجراء2010يف عام  -2

زيز املش       اركة ، ولتع                     يما على املس       توى القطري                                      لفعالية اللجنة يف حتس       ني أطر الس       ياس       ات، ال س                      تقييمات دورية
اء وعلى وجه اخلصوص، أوصت اللجنة بإجر  ما خص األمن الغذائي والتغذية. واالتساق بني أصحاب املصلحة يف

دراس  ة اس  تقص  ائية أس  اس  ية لتقدير الوض  ع احلاد باعتباره أس  اس  اً لتقدير التقدم. فض  الً عن ذلك أدرجت اللجنة يف 
      2002       ً                                  ً        "تقييماً لتقدير فعالية إص     الح اللجنة اعتباراً من عام ، 2015-2011تعدد الس     نوات للفرتة برنامج العمل امل

نة، الذي يعترب ويطلب مكتب اللج                                                                  مبا يش         مل التقدم احملرز باجتاه حتقيق اهلدف الش         امل للجنة ونواجتها الثالثة."
 فيذ هذا التقييم.بلداً عضواً، من فريق تقييم مستقل تن 12ذراعها التنفيذي ويتألف من 

 
 يهدف التقييم إىل عايتني أساسيتني ومتكاملتني، ومها: -0

 
تس     اعد يف حتس     ني  بأنتوليد أدلة من املس     تويات العاملية واإلقليمية والوطنية كفيلة بأن تؤدي إىل توص     يات و  )أ(

 فعالية اللجنة؛
 

 ،والتغذية تعلقة مبس      ائل األمن الغذائيتقييم إىل أي مدى تعزز/تؤثر اللجنة يف حتس      ني أطر الس      ياس      ات امل  و     )ب(
 على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين.

 
قوم هيئات ت حيثمنظومة األمم املتحدة، لص          احل عارف امل س          تنبطباإلض          افة إىل ذلك، من املتوقع للتقييم أن ي

 كناً له.مم هنج متعدد أصحاب املصلحة تشكل اللجنة منوذجاً  إلنشاء باستكشاف طرق خمتلفة وجهات فاعلة
 
جيب قراءة اختص   اص   ات مس   تش   ار ض   مان جودة التقييم هذه، باالقرتان مع املذكرة املفاهيمية للتقييم )املش   ار إليها  -6

 ما يلي بتسمية "املذكرة املفاهيمية"( اليت أعدت ضمن وثيقة مستقلة. يف
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 التعيين
 
ن يرفع ان جودة نتائج التقييم، على أيرعب مكتب اللجنة يف توظيف ش      خص حمرتف ذي خربة ليعمل على ض      م -5

تقاريره إىل مدير التقييم. وس           وف يقوم/تقوم بدعم مدير التقييم يف ممارس           ة اإلش           راف التقين على عمل التقييم 
 ونتائجه، مع الرتكيز على استعراض تطبيق املنهجية املتفق عليها وااللتزام مبعايري اجلودة واالستقاللية.

 
للجنة هي اليت توظف مستشار ضمان اجلودة وتدير شؤونه، فهو سيبقى مستقالً عن األمانة يف ويف حني أن أمانة ا -6

 أداء واجباته. ويدوم التعيني طيلة الفرتة امللحوظة يف املذكرة املفاهيمية للتقييم.

 

 المسؤوليات
 
تقييم والتقرير. إجراءات الس  يدعم مس  تش  ار ض  مان اجلودة مدير التقييم يف ض  مان تطبيق املنهجية حبذافريها وجودة  -7

 وسوف يراجع/تراجع حتديداً اختصاصات فريق التقييم والتقرير االفتتاحي ومسودة تقرير التقييم.  
 

 اإلطار الزمني والنتائج المتوخاة
 
 :إن اإلطار الزمين املقرتح لتنفيذ نتائج التقييم هو التاد -8

 

 حةالمهلة المقتر  الجهة المسؤولة                 النتائج المتوخاة
                                     اس       تعراض اختص       اص       ات التقييم لغايات ض       مان 

      اجلودة
                      هناية ديس مرب/كانون األول                    مستشار ضمان الجودة

2015     
                                           تقدمي مس           ودة التقرير االفتتاحي إىل مكتب اللجنة 
                                            واجملموعة االستشارية بعد ضمان جودهتا وقبل البدء 

         بالتقييم

            مستتتتتتتتشتتتتتتتار ضتتتتتتتمان  و              مدير التقييم
   ى ل                ً   قد ينطوي ذلك أيضًا ع   )و         الجودة
     ييم(               تقرير فريق التق ل      تنقيح       جوالت

                م   ن   تص                 ف م       ار// ذار 
2016     

                                        تق   دمي أول مس              ودة من تقرير التقييم إىل مكت   ب 
                                            اللجنة واجملموعة االس         تش         ارية وأمانة اللجنة ومجيع 
                                           أصحاب املصلحة الرئيسيني الذين قدموا معلومات، 

                       بعد عملية ضمان اجلودة. 

                           متتتتتتدير التقييم، بتتتتتتدعم من فريق 
   ،               شتتتار ضتتتمان الجودة   مستتتت و         التقييم

          حبسب احلاجة

     2016               هناية يوليو/متوز 

 
 المؤهالت

 
 مستوى التعليم:

 
 شهادة جامعية عليا يف جمال ذي صلة. -
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 اخلربة:
 

أعوام على األقل يف اجملال الدود( من اخلربة املباش             رة ذات الص             لة يف املكاتب  1عامًا أو أكثر )منها  11 -
 ى حد سواء.امليدانية ويف املقر الرئيسي عل

 
 املهارات واملعارف التقنية:

 
 للتقييم ومعايريه ومنهجياته. اهنةمعرفة معمقة باملبادئ الر  -

 
 سائل األمن الغذائي العاملية واهليكلية الدولية املتصلة هبا.مل معاصر فهم -

 
 الكفاءات:

 
 حتاليلهم. رشاد اآلخرين يفعلى إالقدرة و  ،عقدة وحتليلها بفكر مستقلاملسائل املالقدرة على استيعاب  -
 
 القدرة على التفكري اسرتاتيجيًا وتطبيق مستوى عال من املهارات التحليلية. -
 
 إجادة اللغة اإلنكليزية كتابًة وحتدثاً، وحيبذ اإلملام بلغات رمسية أخرى لألمم املتحدة. -
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 نبذة عن أعضاء فريق التقييم :الملحق باء
 

Angela Bester ،ماجس     تري يف إدارة األعمال من جامعة التكنولوجيا يف س     يدين، أس     رتاليا؛ وش      هادة  حتمل ش     هادة
ماجس         تري يف علم االجتماع من جامعة نيو س         اوث ويلز، أس         رتاليا؛ بكالوريو/ يف العلوم االجتماعية )بتفوق(، من 

 جامعة كايب تاون، جنوب أفريقيا. 
 

Angela  القطاع العام يف كل من جنوب أفريقيا وأس       رتاليا ألكثر منخبرية بش       ؤون القطاع العام، وهي قد عملت يف 
عاماً. وقد اس  تهلت العمل يف اخلدمة العامة يف أس  رتاليا حيث أمض  ت عدة س  نوات يف مكتب إحص  اءات وحبوث  71

مهاراهتا يف  Angelaاجلرائم يف والية نيو س   اوث ويلز ويف مكتب حاكم نيو س   اوث ويلز. وخالل تلك الفرتة، طورت 
حوث والتقييم ومراجعة الربامج واالس     رتاتيجيات. وهي تش     غل منذ ذلك احلني منص     ب املديرة العامة للوزارة الوطنية الب

للتنمية االجتماعية، واملديرة العامة هليئة اخلدمة العامة )جنوب أفريقيا(؛ ومس   تش   ارة احلوكمة لدى وزارة التنمية الدولية. 
)جنوب أفريقيا( حيث ترأست عدداً  Deloitte & Touchéمديرًة لدى  Angela، كانت 7100و 7114وبني العامني 

     دارت  أ  من املهام االستشارية الرئيسية يف القطاع العام. وهي قد رسخت نفسها منذ ذلك احلني كاستشارية مستقلة. 
Angela         ونفذت تقييمات حلكومة جنوب أفريقيا واألمم املتحدة، فض              اًل عن وكاالت التنمية الدولية. و                              ً           ن أعماهلا،  م                                                 

                                                                                                         اس    تعراض  لية التقييم املس    تقلة على نطاق منظومة األمم املتحدة؛ وتقييم املش    روع العاملي الرابع لربنامج األمم املتحدة 
                                                                                                        اإلمن  ائي؛ وتقييم الربن  امج اإلقليمي ألفريقي  ا الت  ابع لربن  امج األمم املتح  دة اإلمن  ائي، والتقييم  ات القطري  ة لربن  امج األمم 

                                                         مبعرفة جيدة بش  ؤون س  وازيلند وقد أجرت تقييم منتص  ف املدة إلطار         Angela                        ي يف نيبال وعانا. وتتمتع             املتحدة اإلمنائ
                              ، وقد دعمت كذلك الفريق القطري     7107 -    7100                                                   األمم املتحدة للمس              اعدات اإلمنائية يف س              وازيلند خالل الفرتة 

   .     7171 -    7104                ت اإلمنائية للفرتة                                                              لألمم املتحدة يف سوازيلند يف سياق إنشاء إطار األمم املتحدة للمساعدا
 

Patricia Biermayr-Jenzano حتمل ش     هادة دكتوراه، وش     هادة ماجس     تري علمي يف اإلرش     اد الزراعي واألنثروبولوجيا ،                                                                        
                                                                           االجتماعية؛ من جامعة كورنيل؛ وهي تعمل كمهندسة زراعية، يف بوينس  ير/، األرجنتني

 
Patricia Biermayr                 - Jenzano       خص             ائية يف الش             ؤون اجلنس             انية أجرت تقييمات للربامج وحبوثًا                 ، عاملة اجتماع وأ  ً                                                 

                                                                                                        إثنوعرافية وحتاليل جنس     انية تتعلق بتأنيث الزراعة يف أمريكا الالتينية وأفريقيا وجنوب ش     رق  س     يا. وهي حتمل ش     هادة 
           نيل وشهادة   ر                                                                                       دكتوراه/ماجستري علمي يف اإلرشاد الزراعي واألنثروبولوجيا االجتماعية )ختصص جنساين( من جامعة كو 

                                                       ً                                            يف اهلندس  ة الزراعية من بوينس  ير/، األرجنتني. وقد نفذت مهامًا معقدة يف جمال التقييم لص  احل مكتب التقييم لدى 
                                                                     ً                              منظمة األعذية والزراعة، وللمكاتب امليدانية يف س          انتياعو، ش          يلي، وقادت فريقًا يف س          ياق تقييم الربنامج القطري 

ً                         دول ش     رق البحر الكاريي وبربادو/. كما أجرت حتلياًل للمس     ائل اجلنس     انية املتعلق                               لرتينيداد وتوباعو وعيانا ومنظمة    ة                                             
                                                                                               بس              الس               ل القيمة التابعة للمركز الدود للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة الذي يوجد مقره يف املغرب، وحلل ت 

            لبيولوجية يف                    برنامج نظم الس          المة ا                                                                 ً      التداعيات اجلنس          انية والص          حية املرتتبة على اعتماد الكائنات احملورة وراثيًا لدى 
                                                                                                   املعهد الدود لبحوث الس          ياس           ات الغذائية. وإن حبوثها وأعماهلا التطبيقية متجذرة يف جمال البحوث الكمية والعمل 

                      كمنسقة إقليمية لربنامج             Patricia                                                                      التشاركي، ويف املستوى النظري والعملي، من وجهة نظر املسائل اجلنسانية. عملت 
                                                                                     ة والزراعة يف أمريكا الوس     طى ومقره يف س     ان خوس     يه، كوس     تاريكا، وبص     فتها رئيس     ة لربنامج البحوث            منظمة األعذي
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                                                                                                      التش       اركية وحتليل املس       ائل اجلنس       انية لدى املركز الدود للزراعة االس       توائية يف كاد، كولومبيا. ويف الواليات املتحدة، 
                                          ثة يف جمال البيئة لدى جامعة ميش       يغان. وهي يف                                                    عملت كأخص       ائية يف اإلرش       اد لدى جلامعة كورنيل وكأس       تاذة باح

                                                                                                 الوقت الرهن تعمل كاس    تش     ارية مس    تقلة لدى منظومة األمم املتحدة وكأس    تاذة مس    اعدة لدى برنامج دراس    ات املرأة 
                                                      واملساواة بني اجلنسني يف جامعة جورجتاون يف واشنطن العاصمة. 

 
Ronald M. Gordonلغذاء واملوارد من جامعة فلوريدا؛ وش     هادة ماجس     تري يف                                  : حيمل ش     هادة دكتوراه يف اقتص     اديات ا                                                

 -                                                                                                     التنمية الزراعية الدولية من جامعة كاليفورنيا، دافيس؛ وش    هادة ماجس    تري يف إدارة األعمال من جامعة ماس    اتش    وس    تس
       أمهرست -                                                  أمهرست؛ وماجستري يف علوم الغذاء، من جامعة ماساتشوستس

 
Ronald M. Gordon                  اء واملوارد ويتمتع مبهارات واس   عة يف علوم االقتص   اد والتحليل، فض   اًل                     عامل يف اقتص   اديات الغذ  ً                                                           

                                                                                          عن خربة واس       عة تتيح مس       امهته يف حتس       ني بيئة الس       ياس       ات واملؤس       س       ات من أجل تعزيز األمن الغذائي، والتنمية 
                 مبعرفة وفهم عميقني    ع                                                                                       االقتص            ادية والزراعة والتجارة يف األمريكيتني والكاريي، والبلدان النامية حول العامل.  وهو يتمت

                                                                                                       بصياعة السياسات يف القطاع العام وبإجراءات التنفيذ مبا يف ذلك حتديات الرتتيبات احلكومية واحلكومية الدولية. كما 
ً                         يتمتع  ربة جيدة يف التعامل مع اجملتمعات الزراعية يف أمريكا الالتينية و س              يا فض              اًل عن التفاعالت مع الوكاالت                                                                         

                                                                             أجهزة اجملتمع املدين ومجعيات القطاع اخلاص حول مس          ائل تتعلق بص          ياعة الس          ياس          ات الزراعية                    الدولية والوطنية و 
            من أجل حتس        ني                                          أمانة الرعاية االجتماعية ملكتب الس        يدة األوىل           للتعاون مع       7107                            وتنفيذها. وهو قد تطوع يف عام 

           كة بالدرجة                        والص     غرية واملتوس     طة اململو                                                                      اإلنتاجية والتنافس     ية وقدرة الوص     ول إىل األس     واق للمش     اريع التجارية الص     غرى
                                األوىل من قبل النساء يف عواتيماال. 

 
                                                     يف جمال املشاريع: تعزيز األمن الغذائي يف منطقة الكاريي من         Gordon                                     وتتضمن اخلربات األخرى ذات الصلة للدكتور 

      ياس     ات                       متعددة البلدان أوص     ت بس                                                 ً                         خالل زيادة اإلمدادات احمللية لألعذية املنتجة حمليًا واس     تهالكها؛ وتنفيذ دراس     ة
                                                                                                    واس    رتاتيجيات هادفة من أجل تعزيز األمن الغذائي يف الكاريي عرب زيادة اإلمدادات احمللية واس    تهالك األعذية املنتجة 

    ً   حملياً. 
 

Meenakshi Fernandes حتمل ش         هادة دكتوراه، من كلية الدراس         ات العليا ،Pardee RAND الواليات املتحدة ،
 وإجازة يف العلوم االقتصادية، من جامعة شيكاعواألمريكية؛ 

 
 Meenakshi (Meena) Fernandes  تش         غل 7106باحثة متخص         ص         ة يف س         ياس         ات األعذية والتغذية. منذ عام ،

Meenakshi Fernandes  منص  ب مس  تش  ارة حبوث رفيعة املس  توى لدى الش  راكة من أجل إمناء الطفل اليت يقع مركزها يف
Imperial College لندن. وهي حبكم وظيفتها تقوم بالبحوث لتعزيز تص           ميم تدخالت فعالة وكفؤة متخص           ص           ة  يف

بالتغذية ومراعية هلا، تس      تخدم املدار/ كمنرب للرتويج هلا، ال س      يما يف بلدان أفريقيا جنوب الص      حراء الكربى. وهي بني 
 لألمم املتحدة الذي يوجد مقره يف كانت اس       تش       ارية رفيعة املس       توى لدى برنامج األعذية العاملي  7106و 7107عامي 

روما، حيث قدمت مس       امهات اس       رتاتيجية إىل الس       ياس       ة املنقحة للتغذية يف املدار/، وقد كتبت تقرير األداء الس       نوي 
اليت يقع  Abt Associatesعملت كمحللة رفيعة املس    توى لدى ش    ركة  7107إىل  7101.  ومن 7106للمنظمة يف عام 

س    اتش    وس    تس )الواليات املتحدة األمريكية( حيث عملت على عدد من التقييمات الدقيقة لربامج مقرها يف كامربيدج، ما
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التغذية يف الواليات املتحدة األمريكية.  وتربز أعماهلا يف س  جلها احلافل باملقاالت املنش  ورة يف الص  حف اخلاض  عة ملراجعة 
 األقران.

 
Cherin Hoonالتكنولوجية، سنغافورة ، بكالوريو/ االقتصاد، من جامعة نانيانغ 

 
لدى حكومة س  نغافورة طيلة األعوام الثمانية املنص  رمة يف جمال حافظات الس  ياس  ات والتخطيط.   Cherin Hoonعملت  

كانت مديرة تنفيذية رفيعة املس   توى لدى هيئة األعذية الزراعية وص   حة احليوان يف س   نغافورة حيث   7104إىل  7101ومن 
ياسات والعالقات الدولية يف األمن الغذائي. وقد اضطلعت بدور جهة التنسيق لسنغافورة ختصصت يف العمل بشأن الس

لدى املنظمة، ولدى ش      راكة الس      ياس      ات بش      أن األمن الغذائي جمللس التعاون االقتص      ادي لبدان  س      يا واحمليط اهلادئ، 
افورة حيث ختص  ص  ت يف املعلومات كانت مديرة لدى وزارة القوى العاملة يف س  نغ  7101و 7118وجمموعة العش  رين. بني 

كانت مس    اعدة يف جمال البحوث لدى   7118إىل  7112املتعلقة باألعمال والس    ياس    ات والتخطيط والتش    ريعات.  ومن 
 جامعة نانيانغ التكنولوجية يف سنغافورة وشاركت يف نشر دراسة حول قيمة احلياة اإلحصائية ألهاد سنغافورة. 

 
حيمل شهادة دكتوراه، من جامعة عويلف، كندا؛ وشهادة ماجس تري ، Ricardo Ramirez مستشار ضمان الجودة.

يف تعليم الكبار من جامعة س  انت فرانس  يس كزافييه، كندا؛ وإجازة يف الزراعة، ختص  ص يف علوم احملاص  يل، من جامعة 
 عويلف، كندا

 
وهو يتعاون مع فرق اس  تش  ارية كباحث واس  تش  اري مس  تقل.   Ricardo Ramirezاملاض  ية عمل  08طيلة الس  نوات ال                 

أخرى يف أونتاريو وعلى املس   توى الدود. عمل كأس   تاذ مناوب يف فرع تنمية القدرات واإلرش   اد ملدة س   نتني لدى مدرس   ة 
كان مديراً لوحدة   0772إىل  0777التص ميم البيئي والتنمية الريفية يف جامعة عويلف، كندا، وبقي كأس تاذ مس اعد. ومن 

ص    ال يف مركز املعلومات اخلاص    ة بالزراعة املس    تدامة وقليلة املدخالت اخلارجية، وهو جممع فكر دود مقره املعلومات واالت
كان مس     ؤوالً عن مش     روع لدى منظمة األعذية والزراعة   0777إىل  0787يف هولندا يعين بالزراعة الدولية املس     تدامة. من 

 0787و 0787ختص برامج األعذية والزراعة حول العامل. بني لألمم املتحدة يف روما، حيث وضع اسرتاتيجيات لالتصال 
عمل ميدانياً مع منظمات عري حكومية يف أمريكا الالتينية والكاريي يف جمال زراعة الكفاف والتنمية الريفية ومش              اريع 

 خبري معتمد يف التقييم )مجعية التقييم الكندية(. Ricardo Ramirezالتدريب. كما أن 
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 قائمة باألشخاص الذين تمت استشارتهم الملحق جيم:
 

       بروكسل
 

                                                                                  اآللية الدولية على نطاق اجملتمع املدين املعنية باألمن الغذائي والتغذية ) لية اجملتمع املدين(
Kesteloot Thierry                 مستشار يف جمال السياسات، وحدة التضامن ألوكسفام ،                                              
Delvaux Francois                 ،  دود من أجل التنمية والتضامن                                  مسؤول للسياسات والدعوة، التعاون ال                            

Parmentier Stéphane                   مستشار يف جمال السياسات، وحدة التضامن ألوكسفام ،                                              
Sanchez Javier              ( احلركة الدولية للمزارعني الريفيني ،                                  La Via Campesina                )  

Ulmer Karin            االحتاد األورويب   -                                       ِ           ، حتالف الكنائس للتنمية: احتاد العمل من ِقبل الكنائس             
 

       خرون
Viallon Isabelle                املديرية العامة للتنمية والتعاون االقتصادي الدود لدى املفوضية األوروبية ،                                                                      

 
      فرنسا

       احلكومة
Ouillon Mme Isabelle                     مس          ؤولة عن املهام لدى مكتب العوملة واألمن الغذائي، وزارة الزراعة وص          ناعة األعذية ،                                                                             

        واحلراجة
Pactet Jean           - François        البشرية، وزارة الشؤون اخلارجية والتنمية الدولية                      ، مدير مساعد للتنمية                                               

Pestel Héloise               ،  مديرة مساعدة للعالقات األوروبية والدولية، وزارة الزراعة وصناعة األعذية واحلراجة                                                                            
Subsolar Sebastien                   ،   رئيس األمن الغذائي، وحدة التغذية والزراعة املس              تدامة، وزارة الش              ؤون اخلارجية والتنمية                                                                                 

        الدولية
 

                 لية اجملتمع املدين
Chailleux Sebastien                    منظمة ،        Action Aid           

  Jamart Clara            أوكسفام فرنسا ،                
Jorand Maureen               األرض املتضامنة    -                                               ، اللجنة الكاثوليكية ملكافحة اجلوع وحتقيق التنمية               

Pascal Peggy             العمل على مكافحة اجلوع ،                         
Riba Christine               ،  احتاد الفالحني، احلركة الدولية                            ( للمزارعني الريفيني                  VIA CAMPESINAفرنسا )        

 
                  لية القطاع اخلاص

Danielou Morgane                أمانة  لية القطاع اخلاص ،                         
Guey Delphine              مديرة الشؤون العامة، مجعية ،                            National Interprofessional Seeds Association                                             
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Teo Leslie           حملل للسياسات العاملية وللمعلومات، شركة ،                                        Danone       
 

       خرون
Bricas Nicholas                ،   مدير كرس     ي اليونيس     كو، أعذية العامل، املركز الفرنس     ي للتعاون الدود للبحث الزراعي من أجل                                                                                   

         التنمية 
 

      األردن
       احلكومة

Al  - Sheyab Fawzi             ،  مدير عام، املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي                                            
Al  - Souf Issa          ،   الزراعة                                                 رئيس قسم التنمية الريفية والشؤون اجلنسانية، وزارة        

Barham Rawhieh               ،   مهندسة، شعبة التغذية، وزارة الصحة                                   
Hwaidi Khaled              ،  مدير، وحدة األمن الغذائي، وزارة الزراعة                                       
Masa’d Hanan             ،  مهندسة، شعبة التغذية، وزارة الصحة                                  

Qaryouti Muien               ،  نائب املدير العام، املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي                                                    
 

                 لية اجملتمع املدين
A krout Karim            ،   نقابة املزارعني التونسيني، تونس                              

Aljaajaa Mariam                ،   الش   بكة العربية للس   يادة على الغذاء؛ عض   وة يف جلنة التنس   يق التابعة آللية اجملتمع املدين إلقليم                                                                                    
                                                                          عرب  سيا الفرعي، ومنسقة جملموعة العمل املعنية باألزمات املمتدة التابعة لآللية. 

Anan Hassan            ،   الصيادين األوزاعي، لبنان        تعاونية                        
Barhoush Rami             ،   اجملموعة العربية حلماية الطبيعة                             

Boleihi Abdullar                االحتاد الوطين للصيد التقليدي لألمساك، املغرب ،                                          
Hijazeen Mohammad                 مركز األرض حلقوق اإلنسان، مصر ،                             

Jamal Talab           عين بعدميي                  لية اجملتمع املدين امل                                                       ، مركز أحباث األراض      ي، فلس      طني، وعض      و يف جلنة التنس      يق التابعة آل         
       األراضي

Melhim Abbas            احتاد مجعيات املزارعني الفلسطينيني ،                                
Muhanadi Khaled               برنامج قطر الوطين للتنمية املستدامة )إستدامة(، قطر ،                                                   

Siahat Mohammad               اجلامعة اهلامشية، األردن ،                       
Zuayter Razan Zuayter                     ء؛ مسؤولة عن الدعم التقين ل                                             ، الشبكة العربية للسيادة على الغذا                            Mariam Aljaajaa                 
                          وعضوة سابقة يف جلنة التنسيق

 
                      منظمة األعذية والزراعة

Alramadneh Waf’a                مسؤولة برامج ،               
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                     برنامج األعذية العاملي

Carey Erin          مسؤولة الرصد والتقييم ،                        
 

                        وكاالت األمم املتحدة األخرى
Sato Midori           سف، جمموعة الوكاالت الرائدة يف التغذية العاملية                               ، رئيس أخصائيي التغذية، اليوني                                             

 
     بنما

       احلكومة
  Batista Moises               ،   ،التنمية الزراعية      وزارة                    مدير شؤون الزراعة                 

Ca  ñ izales Bolivar               ،   ،وزارة اخلارجية                    حملل الشؤون اخلارجية              
Cavallero Eira               ،   ،وزارة الصحة                          مديرة قسم الصحة التغذوية            
Gir   ó n Esteban          ،  التنمية الزراعية           نائب وزير                 

L ó pez Max Jos           é  ،   ،وزارة اخلارجية                                   مدير عام املنظمات واملؤمترات الدولية              
Pinz    ó n Zuleika          ،   بنما  يف               املوارد املائية                مدير عام، هيئة     
Serrano Edgar              ،   ،التنمية الزراعية                                    شعبة التنمية الريفية، اإلرشاد، وزارة         خبري فين                 
Tello Rolando             التنمية الزراعية              يوانية، وزارة                      ، مدير شعبة الثروة احل                 

Valdespino Edgardo                   ،  التنمية الزراعية        ، وزارة       خبري فين                 
 

                 لية اجملتمع املدين
Batista Maria Elizabeth                       /الزراعة اأُلسرية، حمافظة فرياعا ،                   ُ             

Diaz Euclides             أمني عام، اجلمعية الوطنية للثروة احليوانية ،                                          
Hedman Taina            ممثلة نساء الكونا ،                   
Sta   nley Jorge          املؤمتر الدود للمعاهدات املتعلقة بالشعوب األصلية ،                                               

 
                  لية القطاع اخلاص

Tedman Frank Alexander                      مدير، عرفة التجارة، وزارة الصناعة والزراعة يف بنما ،                                                    
 

                      منظمة األعذية والزراعة
Diaz Tito         )ممثل منظمة األعذية والزراعة )املنظمة ،                                     

Boeger Vera           ائرة األقاليم واملياه واألراضي                ، موظفة تقنية، د                            
Escala Lisbeth              استشارية يف التغذية ،                     

Nava Alejandro Flores                     مسؤول إقليمي، دائرة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ،                                                       
Rappallo Ricardo                مسؤول إقليمي عن التغذية ،                          
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Veloso Najda            منّسقة، برامج التغذية املدرسية ،                          ّ      
 

  ي                   برنامج األعذية العامل
Barreto Miguel              مدير إقليمي ألمريكا الالتينية والكاريي؛ نائب رئيس أسبق للجنة األمن الغذائي العاملي ،                                                                                 

Farias Hugo           مستشار إقليمي، تنمية القدرات ،                               
Ferreira Alzira               نائبة املدير اإلقليمي ،                      

Testolin Giorgia                مستشارة إقليمية يف جمال األموال النقدية والقسائم ،                                                
 

                    ت األمم املتحدة األخرى    وكاال
Carvalho Luiza              مديرة إقليمية، هيئة األمم املتحدة للمرأة ،                                         

 
       خرون

Diaz Luis         مدير، البنك الوطين لبنما ،                          
 

        الفلبين
       احلكومة

Arcansalin Nestor P.                    مسؤول، مكتب جملس االستثمارات، وزارة التجارة والصناعة ،                                                     
Caned Leo P.             التنفيذي للمنطقة الثامنة؛ مكتب مدير عام العمليات                           ، نائب املساعد األسبق للمدير                                                 

Guillen Reggie T.                 مسؤول تغذية، املكتب الرابع إلدارة الصحة، وزارة الصحة ،                                                     
Leones Jonas R.               ،   وكيل الشؤون الدولية والربامج األجنبية املدعومة                                            

Padre Elizabeth G.                  ة املشاريع                                                    ، رئيسة مشروع لدى شعبة التعبئة وحشد املوارد، قسم تنمي          
Padre Noel            مدير حبوث السياسات، دائرة الزراعة ،                                     

Penaflor Francis M.                   ،   مسؤول، مكتب جملس االستثمارات، وزارة التجارة والصناعة                                                   
Rosario Rowel B. del                    كبري املوظفني املسؤولني، شعبة حتديد املشاريع وتقييمها، مصلحة تنمية املشاريع ،                                                                      

Yap Krisitine Jeanne A.                        ،   مس ؤولة عن عمليات املنظمات األوروبية والدولية، ش عبة الش ؤون الدولية، قس م حبوث                                                                         
         السياسات

 
                 لية اجملتمع املدين

Anunciacion Roy                احتاد ،       People’s Coalition on Food Sovereignty                                         
Cahilog Emily             التحالف النسائي الدود ،                        

Cerilla Ireneo RK                  رئيس احتاد ،            Pakisama         
Dominguez           Myrna      شبكة ،       Asia Pacific Network for Food Sovereignty                                              

Itong Katlea Zairra B.                      . شراكة الفلبني لتنمية املوارد البشرية يف املناطق الريفية ،                                                      
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Macacut Sixo Donato C.                      فريق تنمية شبكات املنظمات عري احلكومية ،                                      
Marquez Nathaniel Don                     وية املعنية باإلصالح الزراعي والتنمية الريفية                              ، احتاد املنظمات عري احلكومية اآلسي                                           

Ramirez Marlene                أمينة عامة، منظمة ،                    AsiaDHRRA          
 

                  لية القطاع اخلاص
Kistner Bruno              مدير السياسات، مؤسسة ،                       Food Industry Asia                   

Paraluman Edwin               منسق، الشبكة اإلقليمية للمزارعني اآلسيويني ،                                         
Tababa Sonny Perez                  لتكنولوجيا احليوية، مؤسسة              ، مدير شؤون ا                         CropLife Singapore                     

Tan Siang Hee              ،مدير تنفيذي ،               CropLife Singapore                   
 
                      منظمة األعذية والزراعة  

Fernandez Jose Luis                   ممثل املنظمة ،             
Portugal Aristeo A                  . ،   مساعد ممثل املنظمة                 

 
                               الصندوق الدود للتنمية الزراعية  

Pacturan Jerry              مسؤول برامج ،              
 
                    رنامج األعذية العاملي ب

Agrawal Praveen               ممثل قطري ومدير ،                 
 

                        وكاالت األمم املتحدة األخرى
Almgren Ola           ممثلة مقيمة لألمم املتحدة ،                         

Lumilan Eden Grace                  حمللة، مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة ،                                     
Kitong Jaque            ية                                                           ، مسؤول تقين، دائرة صحة وتغذية األم والطفل، منظمة الصحة العامل   
Weller Gundo            ممثل منظمة الصحة العاملية، منظمة الصحة العاملية ،                                               

 
       خرون

La’O Joanna T.               مؤسسة ،        Jollibee Group Foundation                          
Morell Matthew              مدير عام، املعهد الدود لبحوث األرز ،                                   
Novales Ruth P.                ،   نائبة رئيس، قسم الشؤون املؤسسية يف شركة                                      Nestlé       
Rabat Misha A.              رة تنفيذية للشؤون املؤسسية يف شركة      ، مدي                                 Nestlé       

Tolentino Bruce J.                  نائب املدير العام، املعهد الدود لبحوث األرز ،                                           
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     روما
                              أعضاء جلنة األمن الغذائي العاملي

 Arnesson-Ciotti Margaretaممثلة دائمة، السويد ، 
 Dawel Carolina Mayeurس     ات، وزارة التعاون والش     ؤون اخلارجية، ، رئيس     ة األمن الغذائي والبيئة، قس     م الس     يا

 إسبانيا
De Santis Lorenzoمسؤول السياسات املتعددة األطراف، اململكة املتحدة ، 

Ding Linأمني سر أول، املمثل الدائم املناوب، الصني ، 
Germonprez Liselotملحق، املمثل الدائم، بلجيكا ، 

Halley des Fontaines Segoleneية، املمثل الدائم، فرنسا، مستشارة زراع 
Hoogeveen Hans،  سفري/ممثل دائم هلولندا لدى منظمات األمم املتحدة يف روما، هولندا                                                          

 
Jeminez Benitoأمني، املكسيك ، 
Kubota Osamuمستشار وزير، نائب املمثل الدائم، اليابان ، 

Mohamad Nazrain bin Nordinل الدائم املناوب، ماليزيا، أمني سر ثان )الشؤون الزراعية( ، املمث 
 Myat Kaungأمني سر ثان، املمثل الدائم املناوب، ميامنار ، 

Nasskau Lizممثلة دائمة، اململكة املتحدة ، 
Lazaro Lupiñ o Jr. ،نائب املمثل الدائم، الفلبني                          

Okiru Grace           سفرية، أوعندا ،               
Quaye     - Kumah Nii         ممثل دائم، عانا ،                 

Rajamaki Tanja              ئمة، فنلندا         ، ممثلة دا            
Ramsoekh Wierish                ممثل دائم، هولندا ،                   

Salim Azulita             ممثلة دائمة، ماليزيا ،                      
San Aye Aye           مستشارة، املمثل الدائم املناوب، ميامنار ،                                       

Sarch Marie           - Therese       سفرية، اململكة املتحدة ،                      
  Teodonio Charlotte                  ممثلة دائمة، الدامنرك ،                      
  Tomasi Serge            سفري، فرنسا ،             

Troch     im Jirapha Inthisang                    أمني أول، املمثل الدائم املناوب، تايلند ،                                       
Umeda Takaaki             أمني أول، املمثل الدائم املناوب، اليابان ،                                        
Weberova Zora             ممثلة دائمة مناوبة، اجلمهورية السلوفاكية ،                                         

  Wiangwang Narumon                 مستشار )زراعة(، نائب املمثل الدائم، تايلند ،                                            
 

                املكتب واملناوبون
Abdul Razak Ayaziممثل دائم مناوب، ملحق زراعي، أفغانستان ، 
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Abouyoub Hassan               سفري، املغرب ،             
Bradanini Davideأمني ثان، بعثة إيطاليا الدائمة ، 

Carranza Jose Antonioممثل دائم، إكوادور ، 
Cohen Aprilت املتحدة األمريكية، رئيسة الشعبة السياسية/االقتصادية، املمثل الدائم املناوب، الواليا 

Holguin Juanسفري، إكوادور ، 
Hooper Matthewنائب املمثل الدائم لدى املنظمة، نيوزيلندا ، 

Jonasson Jon Erlingur                     املمثل الدائم،  يسلندا؛ نائب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي ،                                                           
Mellenthin Oliverاملمثل الدائم، مجهوريّة أملانيا االحتادية ، 

Montani Nazarenoاملمثل الدائم، األرجنتني ، 
Mme Mi Nguyenنائبة املمثل الدائم، كندا ، 

 Navarrete Rosemaryمستشارة )زراعة(، أسرتاليا ، 
  Ortega Lilian             نائبة املمثل الدائم، سويسرا ،                             

Piedra Ceciliano Luis Fernandoمستشار، كوستاريكا ، 
Rampedi Shibu             ريقيا                       ، ملحقة زراعية، جنوب أف      

Sacco Pierfrancesco                   املمثل الدائم، إيطاليا ،                        
Xie Jianmin           مستشارة، نائب املمثل الدائم، الصني ،                                   

 
                                    رؤساء جمموعات العمل املفتوحة العضوية:

El  - Taweel Khaled             رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتغذية، مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي ،                                                                                 
Gebremedhin Anna                رئيسة جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق ،                                                                             

Md. Mafizur Rahman                   رئيس جمموعة العمل املفتوحة العض       وية املعنية بربنامج العمل املتعدد الس       نوات؛ مكتب ،                                                                            
                        جلنة األمن الغذائي العاملي

Olthof Willem              ية املعنية بأهداف التنمية املستدامة                                 ، رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضو                                  
Sabiiti Robert              رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد ،                                                 

Tansini Fernanda Mansur                        رئيس  ة جمموعة العمل املفتوحة العض  وية املعنية باإلطار االس  رتاتيجي العاملي؛ مكتب ،                                                                         
                                جلنة األمن الغذائي العاملي، مناوبة

 
   دين              لية اجملتمع امل

Ahmed Faris            منظمة ،        USC Canada           
Ajqujy Israel Batz                   ،  االحتاد الدود حلركات البالغني الريفيني الكاثوليكيني، عواتيماال                                                        

Alkhawaldeh Khalid                  التحالف العاملي للشعوب األصلية املتنقلة، األردن ،                                              
Alsalimiya Mohammed Salem                         مركز أحباث األراضي، فلسطني ،                          

Alvarez Marite              ،   التحالف العاملي للشعوب األصلية املتنقلة، األرجنتني                                              
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Akrout Karim             مؤسسة ،        Synagri       تونس ،       
Cahilog Emily             التحالف النسائي الدود ،                        

Coly Papa Bakary                 ،رئيس ،        Youth Colleges               اجمللس الوطين للتشاور والتعاون بني سكان الريف ،                                             
Cruz Gabriela             األمساك يف إكوادور، إكوادور                               ، االحتاد الوطين لتعاونيات صيادي                         
Bianchi Luca            مسؤول ماد وإداري،  لية اجملتمع املدين ،                                    

Bishop Robert             مجعية املزارعني العضويني يف باالو، باالو ،                                    
Costa Christiane                 التحالف الدود للموئل/معهد ،                            Instituto Polis               الربازيل ،          

Dowllar Sophie               منظمة ،        World March of Women                    يا     ، كين   
Ebsworth Imogen                احتاد ،       Australia Food Sovereignty Alliance                                   أسرتاليا ،          

Elaydi Heather              الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، األردن ،                                           
Fernandez George Dixon                       ،  االحتاد الدود حلركات البالغني الريفيني الكاثوليكيني، اهلند                                                    
Gataru Patterson Kurla                      وئل/معهد                    ، التحالف الدود للم         Mazingira         كينيا ،        

Gonzalez Antonio                احلركة الزراعية البيئية ألمريكا الالتينية والكاريي، عواتيماال ،                                                            
Greco Rodolfo Gonzalez                       ،منسقة منظمات أمريكا الالتينية امليدانية ،                                         Via Campesina             األرجنتني ،          

Guerra Alberta              منظمة املعونة الدولية، إيطاليا ،                                
Guttal Shalm            ali   منظمة الرتكيز على جنوب الكرة األرضية، تايلند ،                                             
Hedman Taina            ممثلة نساء الكونا، بنما ،                         
Hutchby Carl            اجمللس الدود ملعاهدات اهلنود، بنما ،                                 

Jaffer Naseegh              املنتدى العاملي للصيادين والعاملني يف صيد األمساك، جنوب أفريقيا ،                                                            
Kesteloot Thierry                 ام، بلجيكا                    ، وحدة التضامن ألوكسف           

Lukanga Editrudith                   منظمة ،        World Forum of Fisherpeople                           تنزانيا ،          
Maisano Teresa              مسؤولة برامج واتصاالت،  لية اجملتمع املدين ،                                        
Macari Marisa             املنظمة الدولية للمستهلكني، املكسيك/الواليات املتحدة ،                                                  
Mallari Sylvia               جامعة ،        APC   الفلبني ،         

Mupungu Nathanael Bu                    ka   احتاد ،       Alliance for Food Sovereignty in Africa                                       مجهوريّة الكونغو الدميقراطية ،                     ّ       
Olson Dennis            االحتاد الدود لنقابات عمال األعذية، الواليات املتحدة األمريكية ،                                                           

Rabetrano Richard                  منتدى ،        Eastern and Southern Africa Farmers’ Forum                                          مدعشقر ،         
el Lopez        Rodriguez Fernando Ari                       ،    احتادConfederación de Organizaciones de Productores  

Familiares del Mercosur                        
Sakyi Adwoa           االحتاد الدود لنقابات عمال األعذية ، عانا ،                                         
Sall Nadjirou              منظمة ،        Afrique Nourricière                   السنغال ،          

Sanchez Javier              ( احلركة الدولية للمزارعني الريفيني ،                                  Via Campes          ina   إسبانيا ،)           
Sarkar Ratan            شبكة فرقة العمل اإلقليمية املشرتكة بني الوكاالت املعنية  فض وفيات األمهات، بنغالديش ،                                                                              

Shatberashvili Elene                     ،مجعية املزارعني البيولوجيني                             La Via Campesina                جورجيا ،         
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Vispo Isabel Alvarez                     شبكة ،       Urgenci       إسبانيا ،          
Wiebe Nettle            احلركة ال ،          ( دولية للمزارعني الريفيني                        Via Campesina             كندا ،)        

Woldpold        - Bosien Martin             منسق،  لية اجملتمع املدين ،                        
 

                  لية القطاع اخلاص
Anderson Robynne                منسقة،  لية القطاع اخلاص ،                          

Avisar Dror            مؤسسة ،        FuturaGene          إسرائيل ،          
Bain Barrie           دة                                           ، الرابطة الدولية لصناعة األمسدة، اململكة املتح   

Baldwin Brian             أمانة الشبكة الدولية لألعذية الزراعية، إيطاليا ،                                                
Boyes Tiare           اهليئة الدولية لسمك اهللبوت يف احمليط اهلادئ، جملس مؤمتر االجتماع السنوي العام ،                                                                        

Caunt Jaine Chisholm                    رابطة جتارة احلبوب واألعالف، اململكة املتحدة ،                                         
Ceballlos Paulina                 ة لألعذية والزراعة، إيطاليا               ، الشبكة الدولي                           

Danielou Morgane                الشبكة الدولية لألعذية والزراعة، فرنسا ،                                        
Deville Loraine                مؤسسة ،        Nutriset        فرنسا ،        

Docherty Paddy               مؤسسة ،        Phoenix Africa Development                          اململكة املتحدة ،                
Dredge Wayne             خطة ،      Nuffield International                      أسرتاليا ،          

Erickson Audrae                مؤسسة ،        Mead Johnson Nutrition                      الواليات املتحدة األمريكّية ،  ّ                        
Green David           االحتاد األمريكي بشأن االستدامة، الواليات املتحدة األمريكية ،                                                       

Kolukisa Andac              االحتاد الدود للبقول، تركيا ،                            
Latimer Michael                جملس ،      Canadian Beef Breeds Council                             

May Mike         مؤسسة ،        FuturaGene          ،   إسبانيا        
Miller Gregory               مؤسسة ،        Dairy Management Inc.                     الواليات املتحدة األمريكّية ،  ّ                        
Moore Donald             مؤسسة ،        Global Dairy Platform                     الواليات املتحدة األمريكّية ،  ّ                        
Otten Katrijin               مؤسسة ،        Cargill       الواليات املتحدة األمريكّية ،  ّ                        

Paschetta Nadia               جارة التصدير، شرق أفريقيا                          ، رابطة املزارعني اجلماعية لت                          
Pitre Yvonne Harz                 الرابطة الدولية لصناعة األمسدة، فرنسا ،                                      

Rogers Nicole              مؤسسة ،        Agriprocity           اإلمارات العربّية املتحدة ،         ّ                
Scott Stephen              مجعية ،       Canadian Hereford Association                             كندا ،       

Simpson John Young                   مؤسسة ،        Duxton Asset Management                       ورة       ، سنغاف    
Smith Rob          مجعية ،       Canadian Hereford Association                             كندا ،       

Weiss Martin             جمموعة ،        Myanmar Awba Group                  ميامنار ،         
White Rick           مجعية ،       Canadian Canola Growers Association                                   كندا ،       

Williams Katie               احتاد ،       US Sustainability Alliance                          الواليات املتحدة األمريكية ،                          
Zeigler Marga             ret    مبادرة ،         Global Harvest              الواليات املتحدة األمريكّية ،  ّ                        
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                                                      فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية:

Caron Patrick              رئيس فريق اخلرباء الرفيع املستوى ،                                 
Kalafatic Carol                نائبة رئيس فريق اخلرباء الرفيع املستوى ،                                       

Pingault Nathanael                  منّسق فريق اخل ،          ّ                    رباء الرفيع املستوى     
 

 رؤساء جلنة األمن الغذائي العاملي احلاليون والسابقون
Gornass Amira )ًرئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي )حاليا ، 
Verburg Gerda( 7107-7103، رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي) 

Olaniran Olaitan Y.A.( 7103-7100، رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي) 
 

       األمانة
Beall Elizabeth               استشارية ،           
Cirulli Chiara              مسؤولة برامج ،               

Colonnelli Emilio                 استشاري يف جمال األمن الغذائي ،                             
Fulton Deborah              أمينة اللجنة ،               

Hemonin Ophelie               استشارية تقنية ،                 
Isoldi Fabio            مساعد رئيسة اللجنة ،                     
Jamal Siva          مسؤولة اتصال ،               

Mathur Shantanu               ر، شراكات وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما     ، مدي                                                   
Orebi Sylvia            كاتبة طابعة ،              

Salter Cordelia               مسؤولة تقنية أوىل ،                   
Trine Françoise               مسؤولة أوىل يف جمال األمن الغذائي ،                                

 
                      منظمة األعذية والزراعة

Belli Luisa           منسقة تقييم املشاريع، مكتب التقييم ،                                    
Burgeon Dominiqu                e  القدرة على الصمود(   7                          ، قائد، الربنامج االسرتاتيجي(                    

Campanhola Clayton                   الزراعة املستدامة(    7                          ، قائد، الربنامج االسرتاتيجي(                    
Dowlatchahi, Mina                 نائبة مدير، مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد ،                                                     

Hemrich Guenter               نائب مدير، شعبة التغذية والنظم الغذائية ،                                          
Igar    ashi Masahiro             مدير، مكتب التقييم ،                     

Jackson Julius              األمانة السابقة للجنة ،                       
McGuire Mark             األمن الغذائي والتغذية   -   0                                     ، منسق أول للربامج، الربنامج االسرتاتيجي                      

Morrison Jamie               النظم الغذائية(    6                          ، قائد، الربنامج االسرتاتيجي(                  



 

037 

Munro     - Faure Paul          ت والدعوة وتنمية القدرات                         ، نائب مدير، شعبة الشراكا                         
Rapsomanikis, George                    عامل اقتصاد أول، شعبة التجارة واألسواق ،                                       

Stamoulis Kostas                 مدير عام مس              اعد )فرتة انتقالية(، إدارة التنمية االقتص              ادية واالجتماعية، منظمة األعذية ،                                                                                  
  (    7106 -    7112                        والزراعة وأمانة اللجنة )

Takagi Maya           خفض الفقر يف الريف(    3          االسرتاتيجي                        ، نائبة قائد، الربنامج(                     
Tarazona Carlos               مكتب التقييم ،               

Vos Rob       مدير، الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،                                    
 

                               الصندوق الدود للتنمية الزراعية
Audinet Jean            - Philippe        األمن الغذائي العاملي                                      ، عضو مناوب يف اجملموعة االستشارية للجنة                    

Garcia Oscar            تقييم               ، مدير، مكتب ال      
Mathur Shantanu                مدير، ش              راكات وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما، مكتب نائب الرئيس ،                                                                          

                           املناوب لدائرة إدارة الربامج
Nwanze Kanayo             رئيس ،       

Prato Bettina             عضوة يف اجملموعة االستشارية التابعة للجنة األمن الغذائي ،                                                     
 

                     برنامج األعذية العاملي
Burrows Sall            y مسؤولة تقييم أوىل، مكتب التقييم ،                                 

Omamo Steven Were                  ،   منس ق للنظم الغذائية ونائب مدير، )ش عبة ابتكار الس ياس ات والربامج( ش عبة الس ياس  ات                                                                             
        والربامج

Tamamura Mihoko               مدير، الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وجلنة األمن الغذائي العاملي ،                                                                
 

                        وكاالت األمم املتحدة األخرى
B ranca Francesco               ( 7107                                                                               ، مدير التغذية، منظمة الصحة العاملية ونائب األمني التنفيذي للجنة الدائمة للتغذية     )   

Elver Hilal           مقرر األمم املتحدة اخلاص بشأن احلق يف الغذاء ،                                          
Nabarro David             عام لألمم  ل                                                                       ، فريق املهام رفيع املس         توى املعين باألمن الغذائي العاملي واملس         تش         ار اخلاص لألمني ا         

     7131                                      املتحدة بشأن خطة التنمية املستدامة لعام 
Oenema Stineke              منسقة، اللجنة الدائمة للتغذية ،                                

Wustefeld Marzella                  مسؤولة تقنية، مكتب املدير، إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية، منظمة الصحة العاملية ،                                                                                     
 

                        املنظمة العاملية للمزارعني
Abdelmajid Ezzar                س، رئيس احتاد مزارعي املغرب ومشاد أفريقيا واالحتاد التونسي للزراعة وصيد األمساك     ، رئي                                                                         

Batters Minette               نائبة رئيس، االحتاد الوطين للمزارعني، اململكة املتحدة ،                                                  
Capolongo Laura               مسؤولة مبتدئة يف جمال السياسات، املنظمة العاملية للمزارعني ،                                                        
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Chibonga Dyborn               رابطة              ، مدير تنفيذي ،        National Smallholder Farmers Association of Malawi                                                  مالوي ،       
De Jager Theo              رئيس احتاد النقابات الزراعية باجلنوب األفريقي ،                                              

Etchevehere Luis Miguel                        احتاد ،       FARM Mercosur             رئيس اجلمعية الريفية يف األرجنتني ،                                
Greene Jetro            لبلدان الكاريبية                              ، كبري املنسقني، شبكة املزارعني يف ا                 

Marzano de Marinis Marco                        أمني عام، املنظمة العاملية للمزارعني ،                                   
Mintiens Koen              خبري الثروة احليوانية، مؤسسة ،                             Boerenbond          بلجيكا ،         

Ogang Charles Hilton                    رئيس، االحتاد الوطين للمزارعني يف أوعندا، أوعندا ،                                              
Pesonen Pekka              أمني عام احتاد ،               COPA    - COGECA       

Roosli Beat            رئيس الش    ؤون الدولية، االحتاد الس    ويس    ري للمزارعني، س    ويس    را؛ مّيس    ر جمموعة العمل املعنية باألمن ،                             ّ                                                         
                                         الغذائي التابعة للمنظمة العاملية للمزارعني

  Velde David           عضو يف جملس املنظمة العاملية للمزارعني يف أمريكا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكّية ،  ّ                                                                             
Volpe Lu        isa   مسؤولة مبتدئة يف جمال السياسات، املنظمة العاملية للمزارعني ،                                                        

Watne Mark          رئيس، احتاد املزارعني يف والية داكوتا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكّية ،  ّ                                                                   
 

       خرون
El Kouhene Mohamed                  عضو سابق يف اجملموعة االستشارية للجنة ممثاًل برنامج األعذية العاملي ،                      ً                                        

Salha Hal         adou    سفرية، جهة التنسيق، الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، االحتاد األفريقي ،                                                                        
Tran Hien         مؤسسة بيل وميليندا عيتس ،                          
Vidal Alan          اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،                                           

 
        السنغال
       احلكومة

Camara Ali Mohamed Sega                       غذائي                                      ، أمني تنفيذي، اجمللس الوطين املعين باألمن ال      
  Diallo Alimou             عامل اقتصاد، وحدة البحوث والتخطيط واإلحصاء، وزارة الثروة احليوانية واإلنتاج احليواين ،                                                                                 

Faye Augustin Yakhar                     أمني دائم، قس      م التجارة والقطاع عري الرمسي، واالس      تهالك، والرتويج للمنتجات احمللية ،                                                                           
                         واملؤسسات الصغرية واملتوسطة

Guye Khadime            ار تقين، وزارة الثروة احليوانية واإلنتاج احليواين      ، مستش                                             
Ka Abdoulaye            منسق وطين للجنة الوطنية ملكافحة سوء التغذية، السنغال ،                                                     

Mendy Ibrahima              مدير شعبة التحليل واإلحصاءات الزراعية، وزارة الزراعة والتجهيز الريفي ،                                                                      
Sakho Mamadou Ousenyou                      نية واإلنتاج احليواين                              ، أمني دائم، وزارة الثروة احليوا                   

Sarr Alioune             وزير التجارة والقطاع عري الرمسي، واالس       تهالك، والرتويج للمنتجات احمللية واملؤس       س       ات الص       غرية ،                                                                                  
         واملتوسطة

Secka Dogo          أمني دائم، وزارة الزراعة والتجهيز الريفي ،                                          
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Mbargou       يواين                                                         ، مدير، املصلحة البيطرية، وزارة الثروة احليوانية واإلنتاج احل     
 

                 لية اجملتمع املدين
Cisse El Hadji Themmo                     منسق مساعد، اجمللس الوطين للتشاور والتعاون بني سكان األرياف ،                                                         

Coly Papa Bakary                 ،رئيس ،        Youth Colleges              اجمللس الوطين للتشاور والتعاون بني سكان األرياف ،                                             
Sambaktu Zakaria                 مدير الربامج، منظمة ،                     Action Aid           

 
              عذية والزراعة        منظمة األ

Diene Mamedou             استشاري سياسي ومؤسسي ،                       
Diop Ousseynou              معاون يف شؤون الربامج، وحدة الربامج ،                                   

Patrick David             نائب رئيس الفريق املعين بالقدرة على الصمود )فرتة انتقالية( مكتب املنظمة يف السنغال ،                                                                                
Tardivel Geraldine                  مسؤولة حيازة األراضي ،                      

 
             املتحدة األخرى           وكاالت األمم 

Diallo Ousamane               االتصال، منظمة الصحة العاملية ،                              
 

       خرون
Diouf Abdou           أمني تنفيذي، شعبة املياه واحلياة والبيئة ،                                        

  Ndiaye Seydou             أمني عام، منتدى اجملتمع املدين لتعزيز التغذية يف السنغال ،                                                     
 

       أوغندا
       احلكومة

Hakuza Anna Nkeza                 ذائي، قطاع احليوان والثروة السمكية، وزارة الزراعة                        ، اإلنذار املبكر واألمن الغ                                                 
Kashaija Imelda                ،  نائبة املدير العام، قسم التكنولوجيا والرتويج الزراعيني، منظمة البحوث الزراعية الوطنية                                                                                   

Mateeba Tim            ،  خبري تغذية أول، شعبة الصحة اإلجنابية، وزارة الصحة                                               
Nahalamba Sarah                الس        كان واملس        اواة بني اجلنس        ني والتنمية االجتماعية، هيئة                        ، مس        ؤولة ختطيط أوىل، قس        م                                                  

                التخطيط الوطنية
Twesiime Fred              مفوض مساعد، قسم املساعدة اإلمنائي    ة والتع    اون اإلقليمي، وزارة املالي    ة والتخطيط والتنمي        ة ،                                                                                                       

          االجتماعية
 

                 لية اجملتمع املدين
Joseph Taremwa              بيئية                 ، مجعية السياحة ال      

Kenyangi Gertrude K.                    .    منظمة      Support for Women in Agriculture and Environment                                                 
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Kizito Erick             مؤسسة ،        Pelum Uganda             
Nakato Margaret               املنتدى العاملي للصيادين والعاملني يف صيد األمساك، جنوب أفريقيا ،                                                            

Nicholas Ssenyonjo                  مؤسسة التعليم البيئي يف أوعندا ،                                
Phionah         Birungi         املنظمة الوطنية لرتبية النحل يف أوعندا ،                                        

Phionah Kansiime                االحتاد األفريقي حلفظ البيئة ،                           
Richard Mugisha                شبكة ،       Agriprofocus Network                     

Rushere Aggrey M.                 ،    مؤسسة      Abantu for Development Uganda                              
 

                  لية القطاع اخلاص
Ngunyi Steve             ة الزراعية ومزارع )ثروة حيوانية(،                              ، استشاري يف جمال أعمال التجار                                  Iconbeane          

 
                      منظمة األعذية والزراعة
Castello Massimo                نائب ممثل للمنظمة ،                   

Okello Beatrice A.A                   مسؤولة أوىل للربامج ،                    
Sengendo Stella Nagujja                        ،  مسؤولة برامج لألمن الغذائي وسبل املعيشة الزراعية                                               

 
                               الصندوق الدود للتنمية الزراعية

Mari    ni Alessandro             ممثل قطري ألوعندا ومدير برنامج قطري جلنوب السودان ،                                                 
 

                        وكاالت األمم املتحدة األخرى
Birungi Nelly              أخصائية تغذية، اليونيسيف ،                            

Muwaga Brenda             أخصائية تغذية، اليونيسيف ،                           
Turyashemererwa Florence                        منظمة الصحة العاملية ،                      

 
            اجلهات املاحنة

Fowler Martin             شار للزراعة وسبل املعيشة، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية     ، مست                                                          
Gonzalez Laura              منسقة الغذاء للمستقبل، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،                                                          

 
               واشنطن العاصمة

       احلكومة
Chow Jennifer             مستشارة أوىل للسياسات، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .                                                         

Hegwood David              كة واالسرتاتيجية العامليتان، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية              ، رئيس، املشار                                                           
Lyng Theodore J.                مدير، مكتب األمن الغذائي العاملي، وزارة اخلارجية األمريكية ،                                                         

O’Flaherty Elle.                مستشارة أوىل، وزارة الزراعة األمريكية ،                                      
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Tuminaro John D.                ألمريكية                                          ، مستشار أول لألمن الغذائي، وزارة اخلارجية ا        
 

                 لية اجملتمع املدين
Costello Mary Kate                   حمللة سياسات، مشروع مكافحة اجلوع ،                                  

  Hertzler Doug              حملل سياسات أول، منظمة ،                        Action Aid           
  Munoz Eric          مستشار أول يف جمال السياسات، أوكسفام ،                                     

Rowe Tonya          قائدة سياسات عاملية، تعاونية املساعدة واإلعاثة يف كل مكان ،                                                        
  S napley Marilyn               مديرة الدعوة يف جمال السياسات، منظمة ،                                     Inter Action             

Varghese Sherly                حمللة أوىل للسياسات، معهد السياسات الزراعية والتجارية ،                                                       
 

                  لية القطاع اخلاص
Medina Helen            نائبة رئيس، قسم سياسات املنتجات واالبتكار، جملس الواليات املتحدة لألعمال الدولية ،                                                                             

Mich    ener Michael             مدير، العالقات املتعددة األطراف، منظمة ،                                      Crop Life              الدولية         
Sevcik Jesse             ،   مدير، الشؤون احلكومية الدولية، مؤسسة                                    Elanco Animal Health                       

Trachkenburg Eric                  مدير، قطاع األعذية والزراعة، شركة ،                                   McLarty Associates                   
 

       خرون
  Dyer Nichola            ربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي                  ، مديرة برنامج؛ ال                                   
  Henas Aira Maria                عاملة باالقتصاد الزراعي، شعبة املشاركة العاملية ضمن املمارسة العاملية، البنك الدود ،                                                                               
  Padua Astrid de               ممثلة السلك الدبلوماسي؛ جهة تنسيق للمنظمة لدى السفارة األملانية ،                                                               
 

                                 مستجوبون آخرون غير ملحقين ببعثات
 
  Arnott Sheri             مديرة، فرع املعونة الغذائية، قسم السياسات واالسرتاتيجيات، املنظمة الدولية للرؤية العاملية ،                                                                                        

Blaylock Jean              مسؤول يف جمال السياسات، مؤسسة ،                              Global Justice Now                   
De Castro Maria Giulia                      مسؤولة يف جمال السياسات، املنظمة العاملية للمزارعني ،                                                 

Ferrante          Andrea       ،عضو يف حركة السيادة الغذائية ،                               Via Campesina              
Fracassi Patrizia                  حمللة أوىل للتغذية ومستشارة يف جمال السياسات، أمانة مبادرة تعزيز التغذية ،                                                                        

Garrett James              ،  باحث أول، التنوع البيولوجي، املعهد الدود لبحوث السياسات الغذائية                                                                
Giyose Boitshepo                جمال التغذية معين بالس    ياس    ات والربامج لدى ش    عبة التغذية )منظمة األعذية              ، مس    ؤول أول يف                                                                   

          والزراعة(
Haddad Lawrence                ،  باحث أول وقائد يف التغذية العاملية، املعهد الدود لبحوث السياسات الغذائية                                                                      

Hitchman Judith                رئيسة، شبكة ،              Urgenci        
Kennedy Eileen              وجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى                                 ، أستاذة، جامعة تافتس واللجنة الت                                 
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Lasbennes Florence                  مديرة، أمانة مبادرة تعزيز التغذية ،                                    
Leather Chris              اس  تش  اري مس  تقل، عض  و أس  بق يف  لية اجملتمع املدين واجملموعة االس  تش  ارية للجنة األمن الغذائي ،                                                                                 

       العاملي
Monslave Sofia              ء                                        ، شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذا  
Murphy Sophia             عضوة يف اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء ،                                      

Neufeld Lynnette                مديرة الرصد والتعلم والبحوث، التحالف العاملي لتحسني التغذية ،                                                            
Osorio Martha             مسؤولة القضايا اجلنسانية والتنمية الريفية، منظمة األعذية والزراعة ،                                                                  

Pinstrup        - Andersen Per            األسبق لفريق اخلرباء الرفيع املستوى                      ، أستاذ فخري؛ الرئيس                                
Piwoz Ellen           جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية ،                                          

Prato Stefano              )لية اجملتمع املدين )أوروبا الغربية  ،                                    
Villarreal Marcela                   ،  مديرة، مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات                                            

Walters Nancy             ادرة                                ، قائدة ملبادرة تعزيز الغذاء ومب     REACH       وبرنامج األعذية العاملي                      
Willnet Walter              أستاذ يف علم األوبئة والتغذية، جامعة هارفرد ،                                            
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 الملحق هاء: اقتراحات بشأن التحسين أدلى بها المستجوبون
 

                   المستجوبون في روما
 

             ب  رن       ام  ج ال  ع  م       ل 
               املتعدد السنوات

         تائج. فال         ّ               ذهنية ترّكز أكثر على الن                                               بالوس     ع حتس     ني برنامج العمل املتعدد الس     نوات عرب نش     ر
                                                                            يكفي أن يس    رتش    د برنامج العمل املتعدد الس    نوات باإلجراءات الس    ياس    ية. وليس هناك فهم 

                                                 أما تطوير ذلك الفهم املش             رتك فيتطلب الوقت والطاقة يف    –                        مش             رتك ألطر النتائج والنهج 
ُ   ً                               املنظمات )فإن ما يعترب خُمرجًا لشخص معني، قد يكون مبثابة نشاط     .          لشخص  خر(                     

 
                                                                              تتمتع جلنة األمن الغذائي العاملي باملقدرة على مجع األطراف حول مائدة احلوار بش    أن اهلدف 

                                                                      من أهداف التنمية املس         تدامة وأن تص         بح أو تعمل كمجلس اقتص         ادي واجتماعي معين    7
                                                                              باألمن الغذائي. ولكن هذا يعين أن على برنامج العمل املتعدد الس         نوات أن يتس         ق مع هذا 

                                                                      توج   ه، وق   د حيت   اج إىل أفق زمين للتخطيط يتع   دى الس              نتني )على عرار هنج التخطيط يف   ال
          املنظمة(. 

 
   6                                                                           وتبلغ مدة برنامج العمل املتعدد الس              نوات الس              نتني إال أن البعض يطالب بربنامج مدته 

                                                                             س     نوات. ومبا أن على اللجنة أن تكون مرنة لكي تتمكن من االس     تجابة للمس     ائل، فإن مدة 
         س          نوات مع    6           ّ                                              نوات قد تكّبلها. ولذا ميكن النظر يف إمكانية وض          ع برنامج مدته        األربع س          

                             إمكانية تنقيحه مرة كل سنتني. 
 

           س        نوات(؛ مع    6                                                                وينبغي أن يكون لربنامج العمل املتعدد الس        نوات نطاق للعمل أطول مدة )
                                                          اإلشارة إىل أنه يفتقد إىل جدول زمين واضح وإىل إجراءات للمتابعة

 

ّ                   ً     ً                                          يش        ّكل القطاع اخلاص مص        درًا ممكنًا للتمويل، على ش        كل ش        راكات بني القطاع العام     قد        التمويل   
        واخلاص. 

 
                                                                                وينبغي للمرحلة التالية من اإلص       الح أن تتناول مش       كلة متويل اللجنة. ويتمثل أحد اخليارات 

                                                                    مسامهات شبه مقررة من خالل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، ويف التمويالت       تقدمي   يف
                           ماعية من قبل اجلهات املاحنة.   اجل
 

                                                                               وينبغي للوك  االت اليت توج  د مق  اره  ا يف روم  ا تق  دمي املزي  د من التموي  ل وأنواع ال  دعم األخرى 
        للجنة. 

 
                                                           إذ ال ميكن للجنة القيام باألعمال الضرورية من دون موارد كافية.   -                املال عامل أساسي 
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                                   وق  د طل  ب الرئيس من البل  دان الن  امي  ة                          ه  ذا هو التح  دي األكرب للجن  ة.    –                  امليزاني  ة والتموي  ل 
                                                   املسامهة باألموال إن استطاعت ذلك )حىت لو مببالغ صغرية(. 

 
                                                                        وعلى اللجن   ة النظر يف إمك   اني   ة احلص              ول على أموال من القط   اع اخل   اص، ولكن من دون 

      شروط.
 

                                                                          وتنطوي طريق  ة متوي  ل اللجن  ة على مش              كل  ة ض              مني  ة. ف  املمولون يؤثرون يف قرارات اللجن  ة 
ّ              تها، وهكذا فإن املسائل اليت ال مصلحة لكبار ممود اللجنة فيها، ال متّول بكل بساطة.      وأنشط                                                             

                                                                           ورمب  ا ميكن اعتم  اد متوي  ل أكثر برجمي  ة للجن  ة من قب  ل األعض               اء ال  ذين يق  دمون أمواهلم عرب 
         املنظمة. 

 
                                                                           وعلى اللجنة البحث عن املزيد من التمويل من خالل األنش     طة اخلريية واملؤس     س     ات وعريها.  
                                                                        ً           كما ميكن للص             ندوق الدود للتنمية الزراعية أن يقوم باملزيد من أجل اللجنة نظراً إىل طبيعته 
                                                                              املالية. ومبس      تطاع  لية اجملتمع املدين أن تس      اعد اللجنة على ص      عيد التمويل؛ ولكن ذلك قد 

                      ميس باستقاللية اللجنة. 
 

            مويل ملس        ارات          ص هذا الت                                                          وينبغي للجنة أن تتعامل بواقعية مع مس        ألة التمويل وكيفية ختص        ي
              العمل لديها. 

 
                                                                               وقد يكون توقيع مذكرة تفاهم بني الوكاالت الثالث كفيل بالقض    اء على انعدام اليقني بش    أن 

          التمويل. 
 

ّ                                                     هناك حاجة إىل حشد منّظم للموارد وينبغي توعية اجلهات املاحنة بشأن دعم اللجنة.                      
 

              جنة يقتصر على                          طويلة. فإن أفق التخطيط لل                                           وإن قيود التمويل ال تتيح التخطيط املسبق بفرتة 
                                                                     س      نتني من الزمن. ومن أجل معاجلة هذا الوض      ع، س      وف تتش      كل عما قريب جمموعة عمل 
                                                                           مفتوحة العض              وية مكلفة بالبحث عن التمويل. وينبغي للجنة أن تبحث عن  ليات أخرى 

          للتمويل. 
 

      تربع".                  وط توجيهية ل                   "ال                                                        ومبا أن التمويل طوعي )للبلدان(، فقد يكون من احملبذ إرس    اء خط
           ً                      ً                                    ولكن، عالبًا ما يكون التمويل "خمصصًا لغايات حمددة" ما يطرح مشكلة للجنة. 

 
                                            ً                   مس      تدامة. وينبغي ملس      توى املس      امهات أن يكون إلزاميًا مع اتباع النموذج       ليستتتتتت          إن اللجنة 

     لجنة  ل                                                                       نفس      ه الذي تتبعه البلدان لدى املس      امهة يف املنظمة. فمن ش      أن هذا الوض      ع أن مينح ا
       ً                                                                        استقراراً؛ وسيكون األمر على قدر من الصعوبة ولكن يف النهاية، إذ سارت األمور كما جيب، 

                          فسوف تصبح اللجنة مستدامة.
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                                                                          بالوس   ع حتس   ني متويل اللجنة. فإن مل حتص   ل زيادة يف املس   امهات املالية )من جانب الوكاالت 

          ما يف روما  إ -               رعاية االجتماعات                                                 اليت توجد مقارها يف روما(، ميكن تقدمي دعم عيين من خالل 
                                                                                وإما يف البلدان. أما اهلدف من االجتماع على مستوى البلدان فهو الرتويج ملنتجات اللجنة.

 
       ال                              رؤي                              ة 

            واالسرتاتيجية
                                    الرئيسية اليت تود حتقيقها، وكيف ميكنها    7   إىل    3                ما هي األمور ال                -                    ينبغي للجنة أن تسأل 

                                           املس  تدامة كنقطة انطالق/كفرص  ة. حتتاج اللجنة إىل                                  رص  دها، وكيف تس  تخدم أهداف التنمية 
ً                                                          رؤية ختصها هي بداًل من رؤية ختص اإلصالحات. وجيب أن تنظر يف ماهية املسائل اليت يركز                 
                                                                        عليها أص  حاب املص  لحة، وماهية املس  ائل اليت خيص  ص  ون الوقت هلا )مثل خفض اجلوع(. إن 

   7        قط اهلدف       وليس ف   -              مس   تقبل اللجنة                                              أهداف التنمية املس   تدامة هي املدخل إىل التفكري يف
                           من أهداف التنمية املستدامة.    02        ً       وإمنا أيضًا اهلدف 

 
ً                                                    ينبغي للجنة أن تتبىن هنجًا متكاماًل وأن تدفع باجتاهه. وهذا يعين أن على اللجنة أن تتعاون         ً                      

                   ً                             مع وزارات أخرى أيضًا وليس فقط مع وزارة الزراعة. 
 

                                            ات اإلقليمي ة ل دى توقيع البل دان على االتف  اق  ات                                 وينبغي للجن ة أن تقيم روابط ب املؤس              س               
                                                                            اإلقليمية؛ فال يكفي فقط عقد مناقشات على املستوى العاملي. فصحيح أن الشراكات صعبة 

                    ولكننا حباجة إليها. 
 

                                                                                  وبوسع اللجنة االستفادة من املكاتب اإلقليمية للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وينبغي هلا 
                                                  إقليمية أخرى. وهناك ض      رورة للعودة إىل األس      س: فإن دور                       عقد ش      راكات مع مؤس      س      ات

                                               إذ ميكنها التش    اور مع  خرين )كاجملتمع املدين والقطاع    –                            الدولة يتمثل يف وض    ع الس    ياس    ات 
                                                                                اخلاص(، وهي من يص     نع القرارات.  واللجنة عبارة عن جهاز حكومي دود ولذا فعليها اتباع 

        املنظمة.       لوائح   -                             لوائح األجهزة احلكومية الدولية 
 

                                                                               وجيب إعادة تركيز أجندة اللجنة على موض  وع واحد )أو موض  وعني( ملناقش  ته بالعمق. وينبغي 
                                                              لربنامج العمل املتعدد السنوات أن يركز على موضوع واحد يف كل سنة. 

 
ّ         أما مس             ألة نش             اط اللجنة يف امليدان )أي على املس             توى الوطين( فيجب أن حتّل. وهناك                                                                

                                                       اللجنة هبذا الش    أن. فليس    ت للجنة والية تتيح هلا ممارس    ة العمل                       وجهات نظر متعددة ض    من
                                                                             امليداين على املس     توى القطري. وهي من املؤس     س     ات اليت يوجد مقرها يف روما وعليها الرتكيز 
                                                                                   على تعزيز الروابط على املس  توى العاملي خارج روما.  كما على اللجنة أن ترتقي بنفس  ها على 

         تخدم هذه                                                سها من املدعوين البديهيني إىل املنتديات العاملية فيس                         املستوى العاملي كي يصبح رئي
   -                         أن تكون نقطة انطالق للجنة       7131                                            املنتديات إليص     ال رس     ائل اللجنة. وينبغي خلطة عام 
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          حيث ميكنها    -                                                                    وأن تركز على احللقات املفقودة واملسائل املنسية واألمور اليت ال يقوم هبا أحد 
               إضافة القيمة. 

 
                                                                       نة أن ترصد كل ما تفعله وكاالت األمم املتحدة يف جمال األمن الغذائي والتغذية.           وينبغي للج

 
   7                                    ً                                          وعلى اللجنة أن متتلك أجندة أكثر تركيزًا تفص              ل ما تريد حتقيقه يف فرتة زمنية ترتاوح بني 

                                                                         س    نوات.  يقع هدف اللجنة الرئيس    ي على املس    توى العاملي )أي التنس    يق والتقارب بني     01 و
                                                                 وجيب أن يعهد إىل الدول األعضاء والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مبهمة              السياسات(. 

         ً                     املضي قدمًا على املستوى القطري. 
 

                                                            ً        ً       وجيب التحلي بالتواض      ع حول ما ميكن للجنة أن تنجزه )فهي ليس      ت جهازًا تنفيذيًا تقض      ي 
                   وظيفته بالتنفيذ(. 

 
   مم                        ا وعدم الس              ماح لوكاالت األ                                               بل على اللجنة أن تتبني كيف ميكنها احلفا  على نطاقه

                                                                            املتحدة أن تض          خ فيه عملها اخلاص الذي ال عالقة له باللجنة. ويتوجب على الوكاالت اليت 
                                                                              توجد مقارها يف روما أن تس              اعد اللجنة على تنفيذ واليتها كي ال تقوم هذه األخرية بأمور 

                                                     تؤديها وكاالت روما أو املؤسسات األخرى بصورة أفضل منها. 
 

                                            ولذا جيب تعليق أمهية على الشخص أكثر من البلد.    -          أي رئيسها    -                ادة اللجنة مهمة       وإن قي
                                 ً                                                 وبص     ورة عامة تقدم اللجنة أداء جيداً على املس     توى العاملي ولكن ال يوجد نظام أو  لية يربط 
ً                                           بينه  ا وبني املس              توى اإلقليمي )مثاًل مع مفوض              ي  ة االحت  اد األفريقي(. كم  ا جي  ب أن تعم  ل                              

                  مع إحداها األخرى.                ً املستويات كافةً 
 

     لجنة                          ال قيمة تذكر بالنس      بة إىل ال   -                                           بالنس      بة إىل اإلبالغ للمجلس االقتص      ادي واالجتماعي 
                                    ً                                        ّ       على هذا الص       عيد إذ أن اجمللس ال يفعل ش       يئًا بالتقرير )التقارير(. وعلى اللجنة أن ترّكز على 

ن اإلبالغ يف هذا امل                 أن تطلب التغذية        س           توى و                                         ّ                رفع تقاريرها إىل فريق اخلرباء الرفيع وأن حتس           ّ
               الراجعة كذلك. 

 
ن  ّ   تركز اللجنة على عدد مفرط من املواضيع وهي حتتاج إىل مواصلة منوها ولكن عليها أن حتس ّ                                                                            

         الرتكيز. 
 

                                                                             إن نس              بة اخرتاق اللجنة للميدان ض              عيفة.  كما على اللجنة مراعاة املعارف اليت تقدمها 
                                         لم من األقران مهم على املس   توى اإلقليمي. كما                                       املنظمات األهلية ألهنا س   ليمة ومهمة.  والتع
                                       ينبغي للمعارف احمللية أن توضع يف احلسبان. 
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                                                                            كيف ميكن حتس    ني اللجنة؟  إن اللجنة تركز على عدد مفرط من املواض    يع   ينبغي أن تكون 
          ً                                                                          أكثر تركيزًا على األمور اجلوهرية كما أن احلوارات قليلة فيها. وينبغي للجنة والرئيس الس              فر 

                                                             واحلضور يف أنشطة وأمكنة خمتلفة، كاألمم املتحدة يف نيويورك وعريها.  
 

                                            ينبغي للجنة تعميم رسالتها على زبائن خمتلفني. 
 

                                                                                  وميكن للجنة النظر يف التما/ املزيد من التغذية الراجعة من اجلهات املس  تفيدة املس  تهدفة مثل 
  ة                        األرض." ولقد كانت املش             ارك                                                املنظمات عري احلكومية املش             اركة يف تنفيذ األهداف "على

                                                                                  األخرية "للمنظمة العاملية للمزارعني" جيدة، فهذا كفيل بتعزيز الش              مولية.  إال أنه قد يكون 
                                                                                  من الض    روري اس    تعراض الرتتيبات احلالية لتقدير فعالية الش    مولية املرتتبة على مش    اركة جمموعة 

                        أصحاب املصلحة يف اللجنة. 
 

       ولويات                                                   التحس      ني فهي: االس      رتاتيجية املالية وتعزيز الرتكيز على األ                       أما اجملاالت اليت حتتاج إىل
                                                                              ألن ه  ذا يؤثر يف برن  امج العم  ل املتع  دد الس              نوات. وعلى العملي  ة أن تتحلى ب  الرتكيز؛ ف  إن 

                                        مسارات العمل حتمل أكثر مما حتتمل من مهام. 
 

                                                   ومن األفضل الرتكيز على عدد صغري من املسائل واألولويات. 
 

                                                                      جنة إض   افة القيمة وليس املناقش   ة وحس   ب، وينبغي هلذا أن يربز يف خطة العمل ويف           وينبغي لل
                      كل ما يفعله أعضاؤها. 

 
ً                                                                 وعلى اللجنة أواًل أن تزيد من بروزها ض    من أس    رة األمم املتحدة، وهذا ال يقتص    ر عليها فقط                

     نامج   ر                                                                        وإمنا يش              مل اخلطوط التوجيهية.  ويرتتب على الص              ندوق الدود للتنمية الزراعية وب
                                                                                 األعذية العاملي ووكاالت األمم املتحدة يف نيويورك، جمتمعة ومنفردة، الرتويح ملنتج اللجنة من 

                       خالل املنتديات القائمة. 
 

                                                                           وهناك حاجة إىل ترتيب األولويات بش  كل مدرو/ )األجندة: برنامج العمل(.  فهي جيب أن 
                ً             ً           تكون أكثر تركيزًا وأقل اكتظاظًا بالبنود. 

 
                                                                   ها فواس      ع أكثر مما يلزم. فهناك ض      رورة للرتكيز على عدد أص      غر من املس      ائل.              أما نطاق عمل

                                           ً                                  ويش   كل التعاطي مع جمموعة واس   عة من القض   ايا حتديًا للوفود الص   غرية. لذا من األفض   ل عقد 
            ً                                                           املناقشات وجهًا لوجه ضمن جمموعات صغرية مع مشاركني هلم اهتمام مشرتك. ومن األرجح 

                                                   تلك الظروف.  ولكن العدد املفرط من أصحاب املصلحة يؤثر                       ً   عقد مناقشات أكثر عمقًا يف
                           يف كفاءة التوصل إىل الوفاق. 
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ً  على منت   دى اللجن   ة أن يكون فع   ااًل أواًل               الدورة العامة     ً                                            وأن يتحلى ب   األفك   ار املبتكرة وب   املرون   ة لتن   اول   -                            
  ن        الكثري م                                                                      املس             ائل الناش             ئة وعدم االنتظار إىل أن تقرر الدورة العامة هبذا الش             أن. هناك

                                                                                 االجتماعات اجلانبية اهلامة املواكبة للدورة العامة ذات املس       ائل املهمة ولكن تلك املس       ائل ال 
                                                                                     جتد طريقها إىل أجندة الدورة العامة بس             بب العملية. لذا تفقد أجندة الدورة العامة جاذبيتها 

          وهكذا فإن       هنا(.                                                                  بالنس      بة إىل الوزراء )الذين ال يريدون تناول أمور س      بق أن مت التفاوض بش      أ
                                                 املسؤولني األقل مستوى هم الذين حيضرون الدورة العامة.

 
                                                                                 وينبغي للجنة أن تنظر يف إنش            اء منتدى مفتوح يتناول أجندة الدورة العامة للتحاور بش            أن 
                                         ً                              األمور اليت قد يكون من الص     عب مناقش     تها س     ياس     يًا يف مكان  خر. فقد يس     اعد ذلك يف 

 ً                            ًا بشأن مسائل صعبة أو حساسة.                      ً    القيام  طوات صغرية جداً قدم
 

                                    ً      ً                             إن اللجن  ة حب  اج  ة إىل حتس              ني؛ فهي تتن  اول كم  ًا مفرط  ًا من األمور وال متل  ك م  ا يكفي من 
                                                                             التمويل للش     روع يف مس     ارات عمل جديدة؛ وهي حتتاج إىل مزيد من الرتكيز وعليها أن تدرك 

                      ماهية قيمتها املضافة. 
 

                                 من حيث اس              تخدام الوقت( ]ميكن كتابة                                         بوس              ع الدورات العامة أن تكون أكثر كفاءة )
                                                                   مس      ودات لتس      هيل االس      تيعاب[. ومن ش      أن مش      اركة متحدث رئيس      ي يف اجللس      ة العامة 
                                                                                     االفتتاحية للدورة الثالثة واألربعني للجنة أن يس      اعد يف تعزيز الرتكيز. تتس      بب الدورات العامة 

      رها.     ّ                                                     املطّولة بفقدان الرتكيز. وتتسم مداخالت الدول األعضاء بفرط تكرا
 

       جنة أن             ولذا على الل   -                                                              إن مسألة الشباب من املسائل األساسية يف العديد من البلدان النامية          األولويات
                                                تنظر يف كيفية جعل الزراعة جذابة )ومرحبة( للشباب. 

 
                ً                                                               وينبغي للجنة أيض ًا أن تنظر يف مس ألة املس اواة بني اجلنس ني ويف ش ؤون املرأة بص فتها من أهم 

             ال الزراعي.            املنتجني يف اجمل
 

                                                  ومسألة الشباب من اجملاالت اليت على اللجنة أن تغطيها. 
 

                                                            ما يتعلق بالفعالية؛ فاللجنة حتتاج إىل عملية إص             الحية أخرى. وقد                 مثة جمال للتحس             ني يف       اهلياكل
                                                                         أص     بحت اللجنة اليوم أفض     ل مما كانت عليه يف املاض     ي، ولكن ال يزال هناك جمال لتحس     ني 

          وظائفها. 
                                                 تاج إىل املزيد من أصحاب املصلحة )واملزيد من األصوات(  حت  :  ة        االستشاري     وعة   اجملم

           ا خص توزيع  م                                                                ً   ينبغي حتس   ني  لية اللجنة؛ فعلى اجملموعة االس   تش   ارية أن تكون أكثر تنوعًا يف
   .   06           املقاعد ال  
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ً                                   وينبغي للمجموعة االس   تش   ارية أن تكون أكثر مشواًل: للمزارعني والش   باب والنس   اء وأص   حاب                                           
                       احليازات الصغرية وعريهم. 

 
                                                                            وهناك حاجة على ما يبدو إىل إعادة النظر يف عدد املقاعد املخص    ص    ة آللية اجملتمع املدين يف 
                                                                              اجملموعة االس     تش     ارية. ولعل إحدى النس     ب التالية لتوزيع املقاعد بني اآلليتني تس     تحق النظر 

   .  7   إىل    3     ؛ أو  3   إىل    6     ؛ أو  7   إىل    6           فيها، وهي: 
 

ً   سني اهليكل )التشكيلة( يف املستقبل )مثاًل يف          ورمبا ميكن حت                 ة االستشارية( مع            ما خص اجملموع                                   
                                                                     احلفا  على حجم اجملموعة االس   تش   ارية وتوجيه دعوات خمص   ص   ة للمش   اركة حبس   ب املس   ائل 

                   اليت جتري مناقشتها. 

               ل اجملتمع املدين.           حلالية ال متث                                                        لية اجملتمع املدين: جيب أن تتضمن املزيد من املنظمات، فاآللية ا                 لية اجملتمع املدين
 

             ل      ي       ة ال      ق      ط       اع 
     اخلاص

                                             جيب إدراج مجعيات املستهلكني يف  لية القطاع اخلاص. 
 

                                ً                                              وينبغي لآللية أن تكون أكثر انفتاحًا على أص   حاب املص   لحة اجلدد، كما أهنا حتتاج إىل متثيل 
                                                   املزيد من اجلهات: مثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم. 

 
      ت ال       يت       ال       وك       اال

            ت  وج       د م  ق       اره       ا 
     روما  يف

                        ً                                                   على هذه الوكاالت العمل معًا والتعاون ألن من ش        أن ذلك مس        اعدة اللجنة على أن تكون 
       فعالة.

 
                                                                           ولرمبا من اجملدي توقيع مذكرة تفاهم بني الوكاالت الثالث. فإن ذلك كفيل بالقض              اء على 

        العاملي.                   ما برنامج األعذية                                                          انعدام اليقني. وهناك شركاء  خرون ضالعون يف العملية اآلن وال سي
ّ                                                           ولكن ال يوجد حشد منّظم للموارد. وتنبغي توعية اجلهات املاحنة لكي تقوم بدعم اللجنة.                     

 
                 فريق اخلرباء رف ي ع
            املس               ت  وى امل  ع  ين 
              ب       األمن الغ       ذائي 

         والتغذية

                                                                            ال حي  ب أن يعم  ل فريق اخلرباء مبعزل عم  ا تفعل  ه الوح  دات التقني  ة ل  دى الوك  االت اليت توج  د 
           ها يف روما.     مقار 

                        ً         تتوجب تغيري األمانة مداورًة كل سنتني       األمانة
 

                                 هناك حاجة إىل رئيس قوي ومكتب قوي.              املكتب والرئيس
 

                                                                             على اللجنة القيام باملزيد للتش           جيع على االس           تخدام؛ رمبا من خالل وكاالت إقليمية )مثل                 االتصال والتوعية
  .                               ر الزراعي املسؤول أو البنك الدود                   ما خص مبادئ االستثما                         مصرف التنمية األفريقي( يف
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                                                                             من أجل الوص      ول إىل وزراء احلكومات، على اللجنة االتص      ال باملنتديات الس      ياس      ية الرفيعة 
                                                      املستوى يف نيويورك، مثل املنتدى املعين بالتنمية املستدامة. 

 
   ك                                                                        وجيب حض الدول األعض             اء اليت توجد مقارها يف روما على الطلب من نظرياهتا يف نيويور 

                                     أن تدعم مسائل األمن الغذائي والتغذية.
 

                                                                              وك  ذل  ك ميكن للجن  ة العم  ل من خالل األجهزة اإلقليمي  ة مث  ل اهليئ  ة احلكومي  ة ال  دولي  ة املعني  ة 
                                                                           بالتنمية )وهو جهاز حكومي دود يف ش     رق أفريقيا معين بالتش     جيع على العمل/الس     ياس     ات 

                          ي املس              ؤول، فعلى البلدان أن                            ما خص مبادئ االس              تثمار الزراع                      ملكافحة اجلفاف(. أما يف
                                                                           تكون أكثر مس    ؤولية هبذا الش    أن. وميكن لالتص    ال باملص    رف األفريقي للتنمية أن يس    اعد يف 

            هذا الصدد. 
 

                                               المستجوبون الذين تم لقاؤهم خالل البعثات القطرية
 

                                      تحسين فعالية اللجنة/ تحسين التوعية   
                                قارات يف الطاوالت املس              تديرة املعنية                                       يتوجب ض              مان متثيل واس              ع النطاق من كافة ال        بروكسل

            بالسياسات. 
  .ويتوجب وضع  لية لإلنفاذ، مثل الرصد، من أجل تناول قضية املساءلة                                                               
 .ومن الضروري تأمني التمويل للرتمجة الفورية                                        

 
                    ً                                                        االس      رتاتيجية واس      عة جداً وحيب إعادة النظر فيها مرة أخرى. أما مجهور اللجنة فغري حمدد        فرنسا

        بوضوح. 
  على احلكومة أن تكون أكثر قدرة على بناء الروابط مع اللجنة.  و                                                         
  وينبغي للجنة االس          تفادة من فرص مثل االجتماعات الكبرية على املس          توى الوطين، ومن                                                                        

  .    لجنة ل            بغية الرتويج                                          اليت تعقدها  ليات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص           االجتماعات 
 اهتا وما تقوم به من أعمال، مثاًل إزاء                                           وعلى اللجنة أن حتس          ن من بروزها وأن تنش          ر منتج       ً                             

                                           اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
  وعلى اللجنة أن تربهن أن مبس    تطاعها رص    د قراراهتا ألن عملية الرص    د تس    تطيع املس    اعدة                                                                          

                                          على التوعية مبنتجاهتا وأن تدعمها يف تنفيذها.
 ث اليت توج   د مق   اره   ا يف روم   ا وأن                                             وينبغي أن تكون للجن   ة روابط قوي   ة ب   الوك   االت الثال                              

                                                                          تس              تفي  د من اخلربة املتوفرة ل  دى تل  ك الوك  االت. ومن املهم أن تكون هل  ا روابط قوي  ة مع 
                                                                                املنظمات الدولية األخرى كذلك مثل جمموعة السبعة والبنك الدود ومنظمة التجارة العاملية 

                            ومنظمة الصحة العاملية وعريها.
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                                      تحسين فعالية اللجنة/ تحسين التوعية   
 ها                                                   ه للبلدان أن تش  رح ما تزمع فعله وأن تش  ارك نتائج عمل                   ً        وقد تكون اللجنة ص  رحًا ميكن في   

                                                            بعد عام.  وذلك من أجل توفري مستوى معني من الشفافية واملساءلة. 
  وينبغي للجنة أن جتعل املواض              يع واالجتماعات متاحة بلغات متعددة من أجل حتس              ني                                                                     

            حس  ني التفاعل  ت                                                              املش  اركة. فإن حتس  ني الس  ياس  ات املتعلقة باللغات لدى اللجنة هو س  بيل ل
                                                 مع اخلرباء واجملتمعات املدنية يف العديد من البلدان.   

       وج  امع  ة     مي ة             للبيئ ة والتن                                                         ينبغي للجن ة أن تعم ل مع منظم ات إقليمي ة مث ل الش              بك ة العربي ة        األردن
                                      العربية واهليئة االقتصادية لألمم املتحدة.      الدول 

  نتجاهتا                          من أجل التوعية باللجنة ومب                                                  وعلى اللجنة أن تدعم حلقات العمل الوطنية واإلقليمية       
                                                                            على حد سواء. كما عليها العمل مع اجملتمع املدين يف اإلقليم لتنظيم حلقات العمل تلك.

  وجيب أن تكون هناك  لية تض              من بأن يتمكن ممثلو احلكومة يف روما من إبالغ القرارات                                                                         
    ني يف                لقرارات الرئيس         ي                                                        املتخذة يف روما إىل عواص         مهم وإىل الوزارات املعنية وإىل ص         انعي ا

ً                احلكومة، فضاًل عن اجملتمع املدين.            
  وينبغي للجنة أن تنتج وثائق للدعوة ميكن اس   تخدامها على املس   توى القطري فتيس   ر بذلك                                                                             

                               تنفيذ اخلطوط التوجيهية العاملية.
  وميكن للجنة النظر يف كيفية تنظيم الص           ناديق املخص           ص           ة لألمن الغذائي والتغذية على                                                                         

                                                                   ملي واقرتاح خطة للتمويل. كما بوسع املكاتب اإلقليمية لوكاالت األمم املتحدة            املستوى العا
                                                           تيسري وصول البلدان إىل تلك الصناديق العاملية وتقدم الدعم هلا. 

                                                                           ينبغي للبلدان األعض              اء أن تكون ملتزمة بنش              ر منتجات اللجنة، وأن تتمكن من تعزيز       بنما
                        ن أجل بلوغ اجملتمع املدين.                                   االتصال واعتماد اسرتاتيجيات لالتصال م

  بوس          ع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تش          ر منتجات اللجنة كذلك. ومثة حاجة إىل                                                                        
                                                               حتسني االتصال بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما واملكاتب امليدانية.

  ينبغي للجن  ة التع  ام  ل مع منت  دي  ات إقليمي  ة مث  ل معه  د التغ  ذي  ة ألمريك  ا الوس              طى وبنم  ا                                                                            
                                                                          نظومة التكامل ألمريكا الوس    طى ومنظمة أمريكا الوس    طى املعنية بقطاع مص    ايد األمساك   وم

                      وتربية األحياء املائية.

 
                                               ً        ً                   بوس  ع أص  حاب املص  لحة يف اللجنة أن يكونوا أكثر تنظيماً/انس  جامًا يف الرتويج الس  تخدام         الفلبني

       الث اليت        االت الث                                                           منتج  ات اللجن  ة على املس              توى احمللي/الوطين. وينبغي للجن  ة و/أو الوك  
                                                                           توجد مقارها يف روما أداء دور أنش   ط يف الرتويج الس   تخدام منتجات اللجنة على املس   توى 
                                                                            الوطين بواسطة منوذج متعدد أصحاب املصلحة شبيه بنموذج اللجنة. أما أحد األمثلة على 

    عية  ا                                                                             ذلك فقد يكون برنامج التعاون ملنتص   ف املدة الذي يرعاه الص   ندوق الدود للتنمية الزر 
                                                                            واالحتاد األورويب والوكالة السويسرية للتعاون الذي قد يشكل وسيلة هلذا االستخدام.  
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                                      تحسين فعالية اللجنة/ تحسين التوعية   
  وينبغي أن يكون نش   ر منتجات اللجنة موض   ع تركيز رئيس   ي للمس   ؤولني القطريني للوكاالت                                                                           

                        اليت توجد مقارها يف روما.
 قرارات       ئل وال                                                            ميكن إنش              اء منتدى إقليمي ميكن فيه توعية احلكومات الوطنية إىل املس              ا       

                                                                        املتخ   ذة من قب   ل اللجن   ة. ورمب   ا ميكن لن   اف   ذة حوار بني اللجن   ة ومنظم   ات اجملتمع امل   دين 
                                                                    واحلكومات الوطنية خالل املؤمترات اإلقليمية للمنظمة أن تساعد يف هذا الصدد.

 .كما أّن الصلة بني املمثلني القطريني يف روما واحلكومات الوطنية جيب أن تتعزز                                                              ّ       
 ض           عيف ملنتجات اللجنة فيمكن أن يعاجل عرب تعيني وكالة وطنية تعىن بالرتويج            أما الربوز ال                                                                  

              لتلك املنتجات.
 

                                                                                حتتاج اللجنة إىل إرساء األواصر بني املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي. ومثة  ليات إقليمية          السنغال
       املي  دان                                                                        على عرار اجلم  اع  ة االقتص               ادي  ة ل  دول عرب أفريقي  ا، ومنظم  ة التع  اون والتنمي  ة يف

                                      االقتصادي، واحتاد اجلمارك يف عرب أفريقيا.
  ويتوجب أن تكون للجنة جهات تنس              يق رمبا يف املنظمة ويف الوزارات على مثال جهات                                                                       

                    ما بني بلدان اجلنوب.                                التنسيق اخلاصة بآلية التعاون يف
  .جيب تعزيز قنوات التواصل الرمسية بني روما واملستويات القطرية                                                          
 زها                                                                 تنسيق بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف دعم اللجنة وتعزيز برو           وجيب حتسني ال    

                                                                          على املس    توى القطري. ومن أجل ض    مان دعم الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما للجنة، 
                                                                                   ينبغي لألجهزة الرئاس      ية لتلك الوكاالت والدورة االس      تثنائية للجمعية العامة اعتماد قرار يف 

            هذا الصدد. 
 لى املكاتب القطرية للمنظمة دعم اللجنة بعدد من الطرق:       يتوجب ع                                                    

o  الدعوة لص  احل منتجات اللجنة مثل اخلطوط التوجيهية الطوعية بش  أن احلوكمة املس  ؤولة                                                                          
                                                              حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.

o نتجات.                                                   توفري الدعم التقين إىل احلكومات من أجل تطبيق األدوات وامل       
o .اجلمع بني أصحاب املصلحة من أجل مناقشة منتجات اللجنة وقراراهتا                                                           
o  ودعم احلكومات يف إنش   اء منتديات متعددة أص   حاب املص   لحة معنية باألمن الغذائي                                                                     

          والتغذية.
o  ملنظمات  ا                                         للربط بني اللجنة بوصفها جهة فاعلة عاملية و                  الشبكات اإلقليمية       إقامة      تيسري       

   .         اإلقليمية
o حشد املوارد على مستوى البلدان من أجل دعم تنفيذ منتجات اللجنة. مثة          الدعوة إىل                                                                  

                                                  ً                        مبادرات كثرية ترد من خارج الس              نغال ولكن ال تتوفر دائمًا القدرة يف البلد من أجل 
                                        استيعاب تلك املبادرات من دون دعم وموارد.
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                                      تحسين فعالية اللجنة/ تحسين التوعية   
     س         توى            لجنة على امل                                                       ينبغي للحكومة واجملتمع املدين أداء دور رئيس         ي يف نش         ر رس         ائل ال        أوعندا

       الوطين.
  وحتتاج اللجنة إىل إعادة ابتكار نفس        ها وتغيري متوض        عها مثاًل من خالل إرس        ال "س        فراء                      ً                                                   

                                            المسها" من أجل الرتويج هلا وإثارة االهتمام هبا.  
  وينبغي مليزانية اللجنة أن تتض         من بنداً خمص         ص         ًا لدعم اجتماعات أص         حاب املص         لحة                             ً    ً                                   

                  املتعددين وتيسريها.
 ة إىل اس     رتاتيجيات واض     حة لالتص      ال تبنّي كيفية انتقال املعلومات من اللجنة          وهناك حاج                                 ّ                                

                                                      إىل األشخاص املعنيني بالتنسيق يف الوزارات فإىل اجملتمع املدين. 
  كما حتتاج اللجنة إىل اس         تقطاب منظمات اجملتمع املدين على املس         توى الوطين وأن متلك                                                                      

                   حداث شرخ يف اآللية.     ً       ً                            نظامًا داخليًا للشكاوى من أجل احلؤول دون إ
 

        ال             والي              ات 
       امل           ت           ح           دة 

         األمريكية

 .إقامة قنوات اتصال أفضل بالبلدان                                 
 .متابعة منتجاهتا على املستوى القطري ومع املؤسسات الدولية                                                      
  احلاجة إىل فرص أكرب للحوار بني املشاركني يف اجتماعات اللجنة من أجل إطالع اآلخرين                                                                        

      اعلة.                   ما بني مجيع اجلهات الف                 ملزيد من الثقة يف                                   على العمل الذي يشاركون فيه وإرساء ا
  حتتاج اللجنة إىل  لية للرص   د من أجل التحقق من التقدم ض   من البلدان. ومن ش   أن أجندة                                                                             

                                                                         للرصد أن تساعد يف حتديد معامل اللجنة مبا أهنا سوف تستعرض مسائل تقررت قبل سنتني 
        سنوات.    3   إىل 

 اس     ات                                والتغذية يف تش    جيع تنفيذ بعض الس     ي                                       قد يفيد برنامج عمل متص    ل باألمن الغذائي     
                                                                            املقرتحة ذات الص      لة. أما إدراج مس      ائل األمن الغذائي والتغذية يف معاهدة ملزمة فس      وف 

                                   يسهل تنفيذ السياسات املقرتحة املنوعة.
 جيب تغيري منوذج فريق اخلرباء الرفيع املس        توى املعين باألمن الغذائي والتغذية مبا أنه ال ميلك                                                                                

                        ً                                   ً          ن الروابط وألن  ه معزول نوع  ًا م  ا. وعلى فريق اخلرباء أن يكون مرتبط  ًا ب  األجهزة       يكفي م   م  ا
             األخرى للجنة.

  إن التدبري األكثر إنص       افًا يتيح مش       اركة أوس       ع للكيانات األص       غر يف القطاع اخلاص عري                                                   ً                     
                                                                           القادرة على التمويل الذايت ملش              اركتها يف اللجنة. وقد ينطوي هكذا تدبري على إنش              اء 

                                                             رتك عري خمص     ص" من األموال ميكن اس    تخدامه لتمويل الطلبات الواردة من           "ص    ندوق مش    
                                                                 ً       كل من اجملتمع املدين ومن القطاع اخلاص، بناء على معايري متفق عليها مسبقًا مثل: 

o  االهتمام باملشاركة منذ زمن بعيد؛                                
o  وتنوع األقاليم/القطاعات؛                         
o  والتنفيذ )الدور يف التنفيذ؛ واملراحل السابقة(؛                                              
o تياجات املالية.   االح               

  اس            تعراض خربة جمموعة العمل املفتوحة العض            وية باعتبارها جزءاً من اللجنة وكيف ميكن                    ً                                                      
                                                             لعملها أن يكون أكثر فعالية يف توليد التغيري على املستوى القطري.

 
 


