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A 

 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة احلادية واألربعون

 

 "إحداث أثر فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 4132أكتوبر/تشرين األول  31-31روما، إيطاليا، 

 والتواصل تمعلومات حمدثة عن االتصاال

   

 سرتعى انتباه جلنة األمن الغذائي إليها:املسائل اليت ُي

 
 إن اللجنة:  

 توبالعمل اجلاار  الاذ  تقاوم باة جلناة األمان الااذائي العااملي ت ااا  االتصااال          بهذه الوثيقة  تأخذ علما 

 والتواصل؛

 تؤكد على أهمية التواصل لدعم تنفيذ وإعما  توصيات وقرارات جلنة األمن الاذائي العاملي؛ 

 ة لنشر منتجات اللجنة ت حتث أصحاب املصلحة ت جلنة األمن الاذائي العاملي على اختاذ اإلجراءات املناسب

 وللمشاركة بنشاط ت زيادة التوعية بشأن جلنة األمن الاذائي العاملي ومنتجاتها؛ دوائرهم

      ،حتث الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرا هلا )منظمة األغذية والزراعة، والصاندو  الادولي للتنمياة الزراعياة

علوماات حاو  منتجاات جلناة األمان الااذائي العااملي        وبرنامج األغذية العاملي( علاى العمال بنشااط لنشار امل    

 واستخداماتها، على نطا  منظماتها سواء كانت ت روما أو ت املكاتب امليدانية؛

  املصلحة ت جلنة األمن الاذائي العاملي على ضمان أن ياتم ختصايا املاوارد الكا ياة ألنشاطة       أصحابتشجع

 االتصا .

 



CFS 2014/41/10 2 

 

 مقدمة  -أوال 

 
املعنوناة ااساتاتيجية االتصااالت اةاصاة      CFS 2013/40/4معلومات حمدثة عان الوثيقاة    تو ر هذه الوثيقة -1

بلجنة األمن الاذائي العامليا اليت مت تقدميها خال  الدورة األربعني للجنة األمن الاذائي العااملي. وقاد واصالت األماناة     

ة، وكذلك االستفادة من  رص االتصاا  املخصصاة   ملوارد املتاحااتيجية، مع األخذ بعني االعتبار طرح عناصر هذه االست

اليت تنشأ. وقد مت إعداد خطة مقتحة للتنفيذ وميزانية ومت عرضاهما علاى أصاحاب املصالحة ت جلناة األمان الااذائي        

 ت مقر املنظمة ت روما.  4112سبتمرب/أيلو   11العاملي خال  دورة معلومات جلنة األمن الاذائي العاملي يوم 

 

 3102-3102معلومات حمدثة عن أنشطة االتصاالت   –ثانيا 

 دعم مسارات عمل جلنة األمن الغذائي العاملي  – ألف

استخدم مسار  العمل ملبادئ االستثمارات الزراعية املساؤولة وةطاة العمال لعاالم األمان الااذائي ت أوضااع         -4

( كمساتودع رئيساي لوثاائق املعلوماات     www.fao.org/cfsاألزمات املمتدة، املوقع العام للجنة األمان الااذائي العااملي )   

األساسية باللاات الرمسية الست وكذلك للموارد األخرى. كماا مت اساتخدامة للحصاو  علاى التحاديثات بشاأن التقادم        

مسار  العمل هاذين ت   والوعي بشأن التواصل وترد املعلومات األولية عناحملرز واإلبالغ عن أية تايريات ت اجلداو . 

 . 4112-4112خطة التنفيذ 

 
وقد مشل مسار العمل املتعلق بالرصد أهمية التواصل والتوعية متهيدا لرصد  عالية قرارات جلنة األمن الااذائي   -3

 (. وبشأن املصادقة، سيتم مراجعة نهج االتصاالت لضمان التكامل. CFS 2014/41/11العاملي )

 اث فيما بني الدوراتاألحد  – باء

 يلتقي األمني العام لألمم املتحدة، بان كي مون، مع جلنة األمن الغذائي العاملي

 7خاطب األمني العام لألمم املتحدة، باان كاي ماون، أصاحاب املصالحة ت جلناة األمان الااذائي العااملي ت           -2

عددين ت اللجنة، لضمان األمن الاذائي والتاذية ت بيانة بأهمية منوذم أصحاب املصلحة املتمايو/أيار ت روما. واعتف 

 للجميع:  

ا إن منصة جلنة األمن الاذائي العاملي  ريدة من نوعها، وال تقدر بثمن، وهاي أقاوى مان أ  وقات مضاى      

. وإن األمن الاذائي والتاذية مسؤولية اجلميع، وجتمع منصاة جلناة األمان الااذائي     4111منذ إصالحات 

 وجهات النظر من مجيع القطاعات.االعاملي بني مواقف و

  العام الكامل على الراب  التالي: نييرد بيان األم

7655http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid= 

http://www.fao.org/cfs
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 حدث لتقييم الوضع وتبادل اخلربات عن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة 

 سياق األمن الغذائي الوطينحليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف 

حادثا   ، نظمت منظمة األغذية والزراعة باالشتاك مع أمانة جلنة األمن الاذائي العاملي4112مايو/أيار  12ت  -2

التوجيهية الطوعية بشاأن اووكماة املساؤولة وياازة     لتقييم الوضع مبناسبة مرور عامني منذ أن أقرت اللجنة ااةطوط 

نقاا  تفااعلي    ت الفاتة الصاباحية،   والاابات ت سيا  األمن الاذائي الوطينا. وكاان هنااك  األراضي ومصايد األمساك 

. ومشال املتحادثون   Gerda Verburgألصحاب املصلحة املتعددين ترأستة رئيسة جلناة األمان الااذائي العااملي السايدة      

اليون، وأيضاا ثاثلني مان غواتيمااال     وزير الزراعة والاابات واألمان الااذائي ت ساري    Joseph Sam Sesayمعالي السيد 

ومت متثيل آلية اجملتمع املدني من قبل الس معاهدات اهلنود األصليني، ومت متثيل القطاع اةاص من قبال   والفلبني.

ث اودث على شبكة اإلنتنت، وللمرة األوىل ت حدث للجنة األمن الاذائي العاملي، كان باإلمكان شركة كوكا كوال. وُب

ألسئلة للمتحدثني عن طريق تويت أو الربيد اإللكتوني. ومت تلقي ردود  عل إجيابية من أولئاك الاذين ليساوا ت    إرسا  ا

 روما على هذا االبتكار. 

 

بشاأن   وبعد الظهر، كان هناك سو  لتباد  اةربات حيث مت عرض مواد تتعلق باةطوط التوجيهية الطوعياة  -6

عطيات للمنادوبني   ُأايد األمسااك والااباات ت سايا  األمان الااذائي الاوطين، و      اووكمة املسؤولة ويازة األراضي ومصا 

وسايتم عرضاها خاال      ،جلت مقابالت الفيديو مع املتحدثني وغريهم مان أصاحاب املصالحة   الفرصة لطرح األسئلة. وُس

علاى   اإلجنليزياة باللاة الدورة اوادية واألربعني للجنة األمن الاذائي العاملي. وميكن االطالع على ملخا هلذا اودث 

 الراب  التالي: 

_Eve14_May_14/Events/CFS_VGGT_1314http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs
nt_Summary_FINAL.pdf 

 املؤمترات اإلقليمية للمنظمة

طلبت مجيع املؤمترات اإلقليمية للمنظمة التحديثات بشأن جلنة األمن الااذائي العااملي. ودعاي رئايس جلناة       -7

األمن الاذائي العاملي إىل مجيع األجهزة الرئاسية، حيث كانت هنااك أيضاا  ارص لاللتقااء والتواصال ماع اموعاات        

ية. وت املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مت متثيال الارئيس   أصحاب املصلحة واملنظمات اإلقليم

 من قبل نائب رئيس جلنة األمن الاذائي العاملي. 

 تعزيز الروابط مع جلان األمم املتحدة الفنية األخرى

ة خال  دورة جلناة مصاايد   صدر تقرير  ريق اةرباء الر يع املستوى بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائي -8

وشارك ت الرئاسة رئيس جلنة األمن الاذائي العاملي ورئيس جلنة مصايد األمساك. ودعي رئيس جلناة األمان    ،األمساك

  الاذائي العاملي أيضا إىل املشاركة ت جلنة الاابات حيث شددت على أهمية إدرام أصحاب املصلحة املتعددين.

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/Events/CFS_VGGT_14_May_14_Event_Summary_FINAL.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/Events/CFS_VGGT_14_May_14_Event_Summary_FINAL.pdf
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 جلنة األمن الغذائي العاملي اجتماعات ورحالت رئيس  – جيم

)العديد منهاا مان دوائار اللجناة( للمشااركة ت       كبري من الدعوات عددجلنة األمن الاذائي العاملي  ةرئيس لبت -9

املؤمترات واالجتماعات. ويتم إعداد تقارير األنشاطة حالياا بعاد كال الارحالت واللقااءات الثنائياة وإتاحتهاا للمكتاب          

ثائق األساسية ذات الصلة. ويتم تقاسام خطاباتهاا عناد الطلاب وعنادما تكاون متاحاة. وياتم         والفريق االستشار  مع الو

تفاصيل االتصا  اةاصة باألشخاص الذين تلتقي بهم بشكل روتيين إىل القائمة الربيدية اةاصة باللجنة، حتاى   إضا ة

ديثات الفورية بشأن املؤمترات اليت حتضارها  يتلقوا املزيد من التحديثات بشأن جلنة األمن الاذائي العاملي. وتتو ر التح

 . GerdaVerburg@الرئيسة كمتحدث رئيسي أو كمشارك من خال  اتباع حساب تويت 

 

وت بعض اواالت، عندما ال تتمكن الرئيسة من حضور حدث ماا مهام شخصايا، ياتم إرساا  رساائل  ياديو         -11

 ./http://www.fao.org/cfs/videosلاذائي العاملي: ونشرها ت وقت الحق على صفحة الفيديو ملوقع جلنة األمن ا

 

مت شحن منتجات جلنة األمن الاذائي العاملي ومواد االتصا  وتقارير  ريق اةرباء الر يع املساتوى، واإلعاالن    -11

 من الاذائي العاملي أو ثثلني آخرين. عنها وتوزيعها على عدد من املؤمترات اليت حضرتها رئيسة جلنة األ

 

وتبحث الرئيسة ت تعزيز الرواب  تدرجييا، مبا ت ذلك االتصا  بني جلنة األمن الااذائي العااملي والتمثيال ت     -14

 واجمللس االقتصاد  واالجتماعي.  4112نيويورك، بشأن مسائل مثل عملية التنمية ما بعد عام 

 ذ من روما مقرا هلامشاركة الوكاالت اليت تتخ  – دال

يتم توزيع اإلخطارات بشأن أحداث جلنة األمن الااذائي العااملي بشاكل روتايين مان خاال  آلياات االتصاا           -13

الداخلية والوكاالت الثالث اليت تتخذ من روما مقرا هلا. وقد وضعت أمانة جلنة األمن الاذائي العاملي وبرنامج األغذياة  

علية وجلسات لر ع وعي العاملني ت املكاتب القطرية واإلقليمية بشأن جلنة األمان  العاملي خطة اتصا  تتضمن أنشطة تفا

 4112-4112وتشامل خطاة التنفياذ     ت عملاهم.  ملنتجات اللجنة أن تسااعدهم  يها الاذائي العاملي والطر  اليت ميكن 

 املزيد من اومالت ت مجيع الوكاالت الثالث.

 ملعنية بالتغذيةجلنة األمم املتحدة الدائمة ا  – هاء

الوصل بني األمان الااذائي واتماع التاذياة. وتشامل       همزةتشكل جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتاذية  -12

معلوماات عان مساارات عمال جلناة األمان الااذائي العااملي          عان اللجناة  بشاكل روتايين   الرسالة االلكتونية الصاادرة  

املتحدة الدائمة املعنية بالتاذية. وقد وضعت أماانيت جلناة األمان الااذائي     ويتم نشرها عرب موقع جلنة األمم  ،وأحداثها

العاملي وجلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتاذياة خطاة اتصاا  لزياادة التوعياة بشاأن جلناة األمان الااذائي العااملي           

ية ت البلدان وعلى املساتوى اإلقليماي،   ومنتجاتها ضمن اتمع التاذية التابع للجنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتاذ

وذلك بشأن جلنة األمن الاذائي العاملي والطر  اليت ميكن  يها ملنتجاتها أن تساعدهم ت عملهم. وعالوة علاى ذلاك، مت   

http://www.fao.org/cfs/videos/
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النظر ت مجيع منتجات جلنة األمن الاذائي العاملي حتت عدسة خاصة بالتاذية ويرد حتليل تلك العملية علاى صافحة   

 على الراب  التالي:  ى موقع جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتاذيةخاصة عل

products.php-http://www.unscn.org/en/committee_world_food_security/cfs 

 نتظم. ويتم التخطي  ومالت حمددة إضا ية.وسيتم حتديث هذه الصفحة بشكل م

 التواصل مع غري املتصلني باإلنرتنت  – اوو

كثريا ما لوحظ، مبا ت ذلك خال  الدورة األربعني للجنة األمن الاذائي العااملي، أناة ينبااي لنشار املعلوماات       -12

وصو  إىل شبكة اإلنتنت. ومن حو  منتجات اللجنة واستخداماتها أن يشمل أيضا أصحاب املصلحة الذين ليس عندهم 

شارك وسايلة الت ياة    الوسائل الفعالة لضمان وصو  الرسائل األساسية إىل مجهور كبري، استخدام الت ياة التعليماي. وتُ  

قالب سهل الفهم يسالي ويثقاف ت آن واحاد. وميكان اساتخدامها      ت التعليمي اجلمهور من خال  وضع القضايا التقنية 

صراعات اليت تواجة األشخاص، واةيارات اليت يتخذونها، مع ال تتعاطفوساسة ألن اجلماهري ملعاجلة املوضوعات ا

ا. وهذه الوسيلة أكثر مالءمة للمسرحيات اإلذاعية مع أنشطة متابعة مبا ت ذلك برامج املناقشاة،  هل والقيم اليت يروجون

التقلياد . وإن نسابة وصاو  الرادياو مرتفعاة ت       واالتصاالت اهلاتفية، واالجتماعات غري الرمسية، واألسلوب القصصي

 املناطق غري املتصلة بشبكة اإلنتنت ألن أسعاره معقولة خاصة ت املناطق الريفية.

 

تعمل األمانة حاليا مع خمتلف أصحاب املصلحة للجنة األمان الااذائي العااملي لتحدياد بلاد مناساب إلجاراء         -16

-4112واقع أخرى ت حا  جناحة. ويارد هاذا النشااط ت خطاة التنفياذ      نشاط تر ية تعليمي جترييب، ميكن تكييفة مل

4112. 

 االتصال والتواصل لفريق اخلرباء الرفيع املستوى  – ايز

ترد تقارير  ريق اةرباء الر يع املستوى بكثرة ويتم استخدامها ت خمتلف املناسبات الدولية. ويتم الرجاوع إىل   -17

ق ومداخالت خمتلاف أصاحاب املصالحة. وقاد شاكل التقريار عان        ئئق املؤسسية ووثاهذه التقارير بشكل متزايد ت الوثا

االستثمار ت الزراعة ألصحاب اويازات الصارية وثيقة معلومات أساسية ملختلف املؤمترات الدولية خال  السنة الدولية 

 اء الر يع املستوى.زيادة الوعي بشأن تقارير  ريق اةرب 4112-4112للزراعة األسرية. وتشمل خطة التنفيذ 

 االستبيان ما بعد الدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي  – اءح

استبيان ما بعاد الادورة علاى املنادوبني الساتخدام مالحظااتهم لتحساني الادورات         ، مت توزيع 4111منذ عام  -18

متو رة بسات لااات. ومجياع     Inf.6/2014/41م املقبلة. ولتشجيع املشاركة، سريد االستبيان هذه السنة كوثيقة دورة رق

مدعوون إىل إكما  االستبيان وإرسالة إىل أمانة جلنة األمن الاذائي العاملي عان طرياق الربياد االلكتوناي علاى       املندوبني

أكتوبر/تشرين األو . وتارد أيضاا نساخة عان االساتبيان  مياع        49حبلو  املوعد النهائي ت  cfs@fao.orgالعنوان: 

اللااااااات علاااااى صااااافحة اإلنتنااااات للااااادورة اوادياااااة واألربعاااااني للجناااااة األمااااان الااااااذائي العااااااملي  

(/41http://www.fao.org/cfs/cfs .) 

 

http://www.unscn.org/en/committee_world_food_security/cfs-products.php
http://www.unscn.org/en/committee_world_food_security/cfs-products.php
mailto:cfs@fao.org
http://www.fao.org/cfs/cfs41/
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 التواصل واإلعالم  –ثالثا 

 لجنة األمن الغذائي العامليكي لاملوقع الشب  – لفأ

( نقطة الدخو  األوىل للراغبني ت معر ة املزيد عان  www.fao.org/cfsيظل موقع جلنة األمن الاذائي العاملي ) -19

، مت إضاااااا ة مركاااااز حتميااااال 4112جلنااااة األمااااان الااااااذائي العااااااملي وأنشاااااطتها اجلارياااااة. وت عاااااام  

(www.fao.org/cfs/download   يتضمن كل منتجات اللجنة باللاات الرمسية الست. وإضا ة إىل املنتجاات الرئيساية )

مثاال اةطااوط التوجيهيااة الطوعيااة بشااأن اووكمااة املسااؤولة ويااازة األراضااي ومصااايد األمساااك والاابااات واإلطااار   

لألمن الاذائي والتاذية، مت اساتخرام اموعاات  ردياة مان التوصايات املتعلقاة بالسياساات مان          االستاتيجي العاملي

السريع. وترد أيضا تقارير  ريق اةارباء الر ياع املساتوى     للتحميل، ومت تهيئتها 4111مجيع التقارير النهائية من عام 

ة املسؤولة وخطاة العمال لعاالم األمان الااذائي ت      مبادئ االستثمارات الزراعيذات الصلة ت املوقع نفسة. وسيتم إضا ة 

محلاة لزياادة الاوعي بشاأن ساهولة       4112-4112أوضاع األزمات املمتدة بعد املصادقة عليهما. وتشامل خطاة التنفياذ    

 . اوصو  على منتجات جلنة األمن الاذائي العاملي

 

األربعني للجنة. وهماا صافحة    نذ الدورةشرت صفحتان إضا يتان على موقع جلنة األمن الاذائي العاملي موقد ُن -41

(. وتسام   www.fao.org/cfs/updates( اليت سابق ذكرهاا وصافحة التحاديثات )    www.fao.org/cfs/videoالفيديو )

لتلقائياة لتاريادات جلناة األمان الااذائي العااملي علاى موقاع اللجناة وكاذلك           صفحة التحديثات التجريبية، بالتاذية ا

 اإلخطارات من الفعاليات واألنشطة األخرى.

 

تتلقى حركة أكارب   اإلجنليزية، التقييم( أن صفحات املوقع ب2ويظهر حتليل اوركة على الشبكة )أنظر القسم  -41

با وأمريكا الشمالية. ومت تضامني اوماالت الفردياة لزياادة     من صفحات اللاات األخرى وأن معظم هذه اوركة من أورو

-4112الوعي بشأن جلنة األمن الاذائي العاملي بالعربية والصينية والفرنساية والروساية واإلسابانية، ت خطاة التنفياذ      

تتواجد ت أوروباا   اليت ال اإلجنليزيةلتحسني هذا التوازن. كما تشمل أيضا زيادة الوعي ت البلدان الناطقة باللاة  4112

 أو أمريكا الشمالية.  

 

( باالتزامن ماع   www.fao.org/cfs/workingspaceالاذائي العاملي ) يستمر استخدام مساحة عمل جلنة األمن -44

 ملكاتاب املناوباة والفرياق االستشاار .    الربيد اإللكتوني، كاأداة رئيساية لالتصااالت باني األماناة العاماة واملكتاب، وا       

وتستخدم التعليقات من مستخدمي مساحة العمل للعمل بصورة مستمرة على حتسني الواجهة، مع األخذ بعني االعتباار  

 ملوارد املتاحة. ا

 بلجنة األمن الغذائي العامليالقائمة الربيدية اخلاصة   – اءب

على الشراكة مع املنتدى العاملي املعاين بااألمن الااذائي والتاذياة      تعمل أمانة جلنة األمن الاذائي العاملي اآلن -43

(http://www.fao.org/fsnforum/الذ  ُي ،)          .شاكل الشابكة العاملياة مان اةارباء ت ااا  األمان الااذائي والتاذياة

ناة وينميهاا. وترسال حالياا ثاالث احتاديثات للجناةا إلكتونياة         وحيا ظ املنتدى على القائمة الربيدية اةاصاة باللج 

http://www.fao.org/cfs
http://www.fao.org/cfs/download
http://www.fao.org/cfs/video
http://www.fao.org/cfs/updates
http://www.fao.org/cfs/workingspace
http://www.fao.org/fsnforum/


7 CFS 2014/41/10 

 

 

واآلن يتم إضا ة أمساء جديدة بشكل روتيين. وياتم   ،سنويا، كتجربة. وقد مت تنظيف القوائم الربيدية السابقة وتوحيدها

إلكتوناي إىل   عن طريق إرساا  برياد   تشجيع املندوبني على التسجيل لتلقي التحديثات عن جلنة األمن الاذائي العاملي

CFS.Updates@gmail.com ( أو زيارة صفحة التسجيل على موقع اللجنةhttp://www.fao.org/cfs/signup/ .) 

 وسائل االعالم االجتماعية  – جيم

لعاااملي علااى مواقااع وسااائل اإلعااالم االجتماعيااة وتسااتخدم حساااب تااويت   تتواجااد جلنااة األماان الاااذائي ا  -42

@CFSUpdates،     واملندوبون مدعوون إىل متابعتة. وأما هاشتام الدورة اوادية واألربعني للجنة األمان الااذائي العااملي

 . CFS41# هو 

 

ا خال  أحاداث وأنشاطة اللجناة    ويتم إعداد التاريدات ألنشطة جلنة األمن الاذائي العاملي مسبقا ويتم إرساهل -42

كااااار أعااااااله، تصااااال تاريااااادات اللجناااااة إىل صااااافحة التحاااااديثات    األخااااارى ذات الصااااالة. وكماااااا ذُ 

(http://www.fao.org/cfs/updates .) 

 التواصل العام  – الد

نة األمان الااذائي العااملي. وارتاب  العدياد منهاا       طوا  العام، كان هناك زيادة ت عدد ذكر وسائل اإلعالم للج -46

التوجيهية الطوعياة بشاأن اووكماة املساؤولة وياازة األراضاي ومصاايد األمسااك         مبسارات عمل حمددة مثل اةطوط 

املوجاة إىل أصاحاب   األماني العاام لألمام املتحادة     والاابات ومبادئ االستثمارات الزراعية املسؤولة. وقاد اجتاذب بياان    

، هنااك اهتماام   األماني العاام  ة ت جلنة األمن الاذائي العاملي ت أبريل/نيسان اهتمام وسائل اإلعاالم. وكماا ذكار    املصلح

 Theمتزايد ت طبيعة جلنة األمن الاذائي العاملي املتعددة أصاحاب املصالحة. ويانعكس ذلاك ت هاذا املقاا  ت صاحيفة       

Guardian ة: احمادثات األمن الاذائي العاملي: التحديات ت جلب اجلمياع  شر خال  دورة اللجنة السنة املاضيالذ  ُن

world10/oct/1320matters/-development/poverty-http://www.theguardian.com/global/-إىل الطاولاااااااةا ) 

hunger-talks-security-food      وهناك أيضا اهتمام أكادميي متزايد ت مناوذم أصاحاب املصالحة املتعاددين ت جلناة .)

 CIRADاألمن الاذائي العاملي مبا ت ذلك ورشة عمل ملدة يومني نظمها مركز البحوث الزراعية الفرنسية للتنمية الدولية 

 : الدروس املستفادة من جلنة األمن الاذائي العاملي وإصالحاتهاا. بعنوان: ااووكمة العاملية

 التواصل مع وسائل اإلعالم املتخصصة والفنية  – هاء

ختلق عملية إعداد املوائد املساتديرة حاو  السياساات وتقاارير  رياق اةارباء الر ياع املساتوى  رصاا متعاددة            -47

ملعر اة واجملتماع العلماي علاى نطاا  أوساع. وأسافرت        لالتصا  والتواصل مع كال مان أصاحاب املصالحة وأصاحاب ا     

املشاورات بشأن النطا  واملسودة صفر لتقاارير  رياق اةارباء الر ياع املساتوى عان العدياد مان اإلعالناات، واملادونات           

واملقاالت على مواقع اإلنتنت، وهاي تشاكل  رصاة ثتاازة لزياادة الاوعي بشاأن جلناة األمان الااذائي العااملي ضامن             

 عات الفنية املرتبطة باملواضيع. اجملتم

 

mailto:CFS.Updates@gmail.com
mailto:CFS.Updates@gmail.com
http://www.fao.org/cfs/signup/
http://www.fao.org/cfs/updates
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/oct/10/world-food-security-talks-hunger
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/oct/10/world-food-security-talks-hunger
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/oct/10/world-food-security-talks-hunger
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وقد خلق نشر تقرير  ريق اةرباء الر يع املستوى بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية مان أجال األمان     -48

،  رصا إضا ية للتواصل ماع اتماع مصاايد األمسااك     4112الاذائي والتاذية خال  دورة جلنة مصايد األمساك ت عام 

التقريار ت عملياة األمام املتحادة التشااورية غاري الرمسياة املفتوحاة          اية. كما مت عرض أهم نتائج هذوتربية األحياء املائ

 العضوية بشأن احمليطات وقانون البحار. 

 

هدر من األغذية ت سيا  الانظم  ومت عرض النتائج الرئيسية لتقرير  ريق اةرباء الر يع املستوى بشأن الفاقد وامُل -49

ال  اجللساة العاماة السانوية للمجلاس الاوطين لألمان الااذائي والتااذو  ت الربازيال، واملنتادى           املستدامة خا  ةالاذائي

جامعة من شر  ووس  وجنوب أ ريقياا لبنااء    34اجلامعي اإلقليمي لبناء القدرة ت اا  الزراعة ت موزامبيق )وهو يضم 

ماع رئايس    BBCوشابكة   CNN World Buisnessالقدرات ت الزراعة(. ومت عقد مقابالت تلفزيونية حية على شابكة  

 . Per Pinstrup Andersonاللجنة التوجيهية لفريق اةرباء الر يع املستوى، السيد 

 التواصل اإلعالمي للدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي  – اوو

ضع اساتاتيجية لالتصاا  والتواصال    وكما جرت العادة ت الدورات السابقة للجنة األمن الاذائي العاملي، مت و -31

للدورة اوادية واألربعني للجنة األمن الاذائي العاملي بالتعاون الوثيق مع الوحدات اإلعالمياة ملنظماة األغذياة والزراعاة     

والصندو  الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العااملي. وتهادف إىل التواصال ماع كال مان وساائل اإلعاالم العاماة          

خصصة ووسائل اإلعالم التقنية اليت تتبع نتائج مبادئ االستثمارات الزراعياة املساؤولة وخطاة العمال لعاالم األمان       واملت

الاذائي ت أوضاع األزمات املمتدة واملائدتني املستديرتني حو  السياسات. وسايتم إجاراء مقاابالت  ياديو ماع املنادوبني       

 وستستخدم للتواصل ت املستقبل. 

 ييمالتق  –رابعا 

 مؤشرات ردود االتصاالت للجنة األمن الغذائي العاملي  – ألف

 اوركة على موقع اإلنتنت (أ)

ألف زيارة ت السنة( وهاي   111ت استخدام املوقع العام على اإلنتنت )حوالي  ت املائة 41لقد كان هناك زيادة بنسبة 

ألاف زياارة    182ألاف و  444إىل  ت املائاة  61ت بنسابة  زيادة مستمرة من السنوات السابقة. وازداد عدد زيارة الصفحا

ثانياة. وتتلقاى الصافحات     41دقيقاة و  4إىل  ت املائاة  12للصفحات الفريدة. وازداد متوس  الوقت على الصفحة بنسبة 

ما يقارب أربعة أضعاف اوركة علاى الصافحات الفرنساية واإلسابانية. وتتلقاى الصافحات الروساية         اإلجنليزيةباللاة 

ومعظم اوركة على املوقاع اإلجنلياز  مان أوروباا وأمريكاا الشامالية. وإن أو   اس        . لعربية والصينية حركة ضئيلةوا

 ت املائة 86، والواليات املتحدة األمريكية، و رنسا، وبريطانيا، وسويسرا. ويصل إيطاليامصادر للحركة على املوقع هي 

علاى اهلواتاف    ت املائاة  2علاى اللوحاات احملمولاة، و    ت املائة 7و من املستخدمني إىل الصفحة من على موقع الويب،

 مولة.  احمل

 التاطية ت وسائل اإلعالم املطبوعة وعلى اإلنتنت خال  الدورة األربعني للجنة )ب(

 234إمجالي عدد املقاالت اليت مت كشفها: 
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 22عدد أولئك الذين يقعون ت وسائل الدرجة األوىل: 

 ربيد اإللكتوني ت القائمة الربيدية لتحديثات اللجنةعدد عناوين ال )م(

اتصا  عالي اجلودة.  4 211بعد تنظيف القوائم املوجودة، تضمنت القائمة الربيدية للجنة األمن الاذائي العاملي حوالي 

 . 4112حبلو  نهاية عام  2 111ومن املتوقع أن يتضاعف هذه العدد إىل 

 CFSUpdates@مي تويت الذ  يتبعون معد  الزيادة ت عدد مستخد )د(

. وحبلاو  يوليو/متاوز كاان هنااك حاوالي      4112أطلقت جلنة األمن الاذائي العاملي حسابها على تويت ت  رباير/شباط 

 . وسيتم عقد محلة لزيادة العدد خال  الدورة اوادية واألربعني للجنة. ونةشخصا يتابع 321

جنة وأصحاب املصلحة ت اللجنة للمشاركة ت األحداث أو املساهمة ت أحاداث  عدد الدعوات املقدمة لرئيس الل )ها(

 األمن الاذائي والتاذية، واملقاالت واألنشطة األخرى

كما ذكر أعاله، يتلقى رئيس جلنة األمان الااذائي زياادة ملحويفاة ت عادد الادعوات للمشااركة ت األحاداث، وكتاباة          

 ئيسية، ثا يشري إىل اهتمام متزايد ت األمن الاذائي العاملي. املقاالت، والفيديو، وإلقاء خطابات ر

 الرصدالعمل املتعلق بمسار   – باء

مان العوامال    اشددت مجاعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد على أهمية التواصل الفعا  باعتباره واحد -31

التنفيذ النااج  االساتاتيجية    CFS/2014/41/11قتح الرئيسية لنجاح جلنة األمن الاذائي العاملي. ويتناو  املشروع امل

االتصاالت ت جلنة األمن الاذائي العامليا كأحد األبعاد الرئيسية اليت جياب التكياز عليهاا عناد تقيايم  عالياة جلناة        

صالحة ت  قاس الفعالية من خال  تنفيذ استطالعات الارأ  الدورياة ألصاحاب امل   األمن الاذائي العاملي. ومن املقتح أن ُت

جلنة األمن الاذائي العاملي، وتقييمات متعمقة على املستوى القطر . ويتناو  املقتح أيضا تنظيم األحداث اليت تهادف  

إىل تباد  اةربات وأ ضل املمارسات ت اعتماد توصيات جلنة األمان الااذائي العااملي حاو  السياساات علاى املساتوى        

   القطر .

 

سيتم استعراض عناصر استاتيجية االتصاالت القائمة اليت أقرتهاا الادورة األربعاون    وعند تأييد هذا االقتاح،  -34

 . بعني االعتبار ألهداف والاايات احملددة ملسار العمل املتعلق بالرصدألخذ ا، للجنة األمن الاذائي العاملي وخطة التنفيذ

 
 


