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 شكر وتقدير

 

أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي عن امتنانها ألعضاء فريق الدعم الفين ملا قدموه منن دعنم واسنع الن نا       تعرب 

خالل عملية تصميم االستقصاء، ومشورة وتوجيه بشأن اإلبالغ عن نتائج االستقصاء. وتنود األماننة أن تننوه باألصنخا      

 Mark McGuireالفناو؛؛   -ة والزراعنة لممنم املتحندة    )منظمنة األغذين   Carlo Cafiero التالني علنى وجنه التحديند    

)الصننندو  النندولي للتنميننة   Marzia Perilli)الفنناو؛؛  Jose Valls Bedeau)الفنناو؛؛  Renata Mirulla ؛)الفنناو؛

)آلية اجملتمع املدني املعنينة   Molly Anderson)برنامج األغذية العاملي لممم املتحدة؛؛  James Lattimer؛ الزراعية؛

 باألمن الغذائي والتغذية؛. 

 

كما يتم توجيه التقدير حلكومة أملانيا، اليت مولت تكاليف هذه املبادرة، وإىل الذين ساعدوا أمانة جلننة األمنن    

 الغذائي العاملي يف جتربة ونشر االستقصاء.
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 مقدمة -أواًل

 

باعتبارها هيئة حكومية دولينة تضن لع بندور منتندى      1974جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة؛ عام أنشئت  - 1

، خضنعت اللجننة لعملينة إصنالم لضنمان االسنتماع إىل       2009ويف عنام   الستعراض سياسات األمن الغذائي ومتابعتهنا. 

وتتمثنل ريينة جلننة األمنن      ائي والتغذينة. أصوات أصحاب املصلحة اآلخرين يف النقاش العاملي الدائر حنول األمنن الغنذ   

صناملة تضنم عينع أصنحاب      دولينة  الغذائي العاملي اليت خضعت لإلصالم يف أن تكون اللجنة منصة دولينة وحكومينة  

. ويتمثل أحد األدوار اليت أصري إليها يف وثيقنة  1املصلحة ليعملوا معًا بشكل منّسق لضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع

  جلنة األمن الغذائي العاملي يف تعزيز املساءلة وتبادل أفضل املمارسات على عيع املستويات.إصالم 

 

يف سنيا  رصند جلننة األمنن الغنذائي       2013ويف الدورة األربعني للجنة، اليت ُعقندت يف أكتوبر/تشنرين األول    - 2

أصنحاب املصنلحة السنتمرار تبنادل اخلنربات       العاملي، صددت اللجنة على أهمية دور اللجنة بصفتها منربًا بالنسنبة إىل 

واملمارسات ب ريقة دورية يف جمال عملية الرصد يف اجملاالت االسرتاتيجية على عينع املسنتويات )العاملينة واإلقليمينة     

والوطنية؛ وضرورة استخدام الرصد والتقييم من أجنل سسنني عمنل اللجننة،  نا يف ذلنة صنياغة توصنيات اللجننة يف          

ومتثلت إحدى التوصيات اليت أقّرتها اللجنة يف دورتها األربعني يف القيام بعمليات تقييم دورية لفعالية اللجنة املستقبل. 

سيما على املستوى الق ري، ويف تعزيز االتسا  بني أصحاب املصنلحة ومشناركتهم    يف جمال سسني األطر السياسية، ال

لتقينيم الوضنع    ةأساسني  ئيةاستقصنا دراسة لى وجه التحديد بإجراء وأوصت اللجنة عيف سقيق األمن الغذائي والتغذية. 

 2احلالي كأساس لتقييم التقدم احملرز.

 

إجنراء استقصناء    2014قررت اللجنة يف دورتها احلادية واألربعني اليت عقندت يف صنهر أكتوبر/تشنرين األول     - 3

باملنهجية الواردة يف الوثيقة املعنونة "حنو إطار لرصد قرارات جلننة   اللجنة، عماًل فعاليةلآلراء ملعرفة االن باعات حول 

 ؛. CFS 2014/41/11األمن الغذائي العاملي وتوصياتها" )

 

وركز االستقصاء على التماس اآلراء . 2015مت إجراء االستقصاء بشأن فعالية اللجنة خالل الربع األول من عام  - 4

 يف جلنة األمن الغذائي العاملي يف ضوء املعايري التالية  واالن باعات من قبل أصحاب املصلحة
 

 أهمية جلنة األمن الغذائي العاملي ؛1)

 الشمولية واملشاركة ؛2)

 التنسيق واالخنراط ؛3)

 تعزيز التقارب بني السياسات ؛4)

                                                      
النسننننننننخة النهائيننننننننة    -إصننننننننالم جلنننننننننة األمننننننننن الغننننننننذائي العنننننننناملي     -  CFS:2009/2 Rev.2 الوثيقننننننننة   1

.pdf7197_E_K2_Rev_2_2009/ReformDoc/CFS_0910http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs  
؛  2013مننننننن التقريننننننر النهننننننائي للنننننندورة األربعننننننني للجنننننننة األمننننننن الغننننننذائي العنننننناملي )       10املرجننننننع، صننننننفحة    2

e.pdf744/mi029http://www.fao.org/docrep/meeting/. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi744e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi744e.pdf
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 األدلةالقائمة على اختاذ القرارات  ؛5)

 اخلاصة باللجنة  التواصلاسرتاتيجية  ؛6)

 قابلية اللجنة لالستجابة  ؛7)

 تأثري اللجنة  ؛8)

 القدرة على االستيعاب ؛9)

 

بنل الندول األعضناء يف جلننة     مننهم منن ق    يف املائة 32يف االستقصاء، مت تعيني  افرد 470وبشكل عام، صارك  - 5

األمن الغذائي العاملي وأعضاء الفريق االستشاري للجنة. وتغ ي العينة اليت صناركت يف االستقصناء عينع دوائنر جلننة      

 األمن الغذائي العاملي. 

 

اركني يوفر هذا التقرير نتائج االستقصاء األساسية ويتم وضعه بتصرف أعضاء جلنة األمن الغذائي العناملي واملشن   - 6

. ويصنف القسنم الثناني    اليت ميكن سسينها وإجراء املزيد من التحاليل بشنأنها بشأن اجملاالت فيها، إلثراء املناقشات 

وتعنرض  األسلوب املنهجي املعتمد يف تنفيذ هذه العملية. ويتم توفري الرتكيبية الدميوغرافية لالستقصاء يف القسم الثالن..  

ع، الذي يسلط الضوء على نقاط ضعف وقوة جلنة األمن الغذائي العاملي مع الرتكينز علنى   نتائج االستقصاء يف القسم الراب

كل من معايري التقييم اليت مت معاجلتها. وترد االستنتاجات والتوصيات النهائية يف القسم اخلامس. وينوفر املرفنق األول   

 . ويرد استبيان االستقصاء يف املرفق الثاني. الرسوم البيانية واجلداول اليت تكمل تلة اليت ترد يف التقرير الرئيسي

 

 منهجية االستقصاء -ثانيًا 

 

وضعت أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، بالتشاور مع الفريق العامل املفتوم العضوية املعنين بالرصند، اقنرتام     - 7

، النيت أقنرت يف   3العناملي وتوصنياتها"  املنهجية املبني يف الوثيقة املعنونة "حنو إطار لرصد قرارات جلنة األمنن الغنذائي   

 .الدورة احلادية واألربعني للجنة

 

وتعرف املنهجية اليت أقرت يف الدورة احلادية واألربعني للجنة مفهوم فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي علنى   - 8

الثالثة للجنة علنى النحنو احملندد يف    أنه "مدى سقيق نتائج اللجنة أو توقع سقيقها"، باالستناد إىل األدوار الرئيسية 

. وسدد النتائج الثالث املتوقعة، اليت مت االتفا  عليها يف برنامج العمنل املتعندد السننوات للفنرتة     4وثيقة إصالم اللجنة

2014-2015
 ، على النحو التالي 5

  

                                                      
 CFS 2014/41/11 ،http://www.fao.org/3/a-ml074e.pdfالوثيقة   3
- CFS:2009/2 Rev.2الوثيقة   4

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf 
5  CFS 2013/40/9 Rev. 1 - http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI036e.pdf 



CFS 2015/42/10 6 

 

 النتيجة ألف  تعزيز التنسيق العاملي بشأن مسائل األمن الغذائي والتغذية
 

 باء  سسني التقارب بني السياسات حول القضايا الرئيسية لممن الغذائي والتغذية النتيجة
 

 النتيجة جيم  تعزيز اإلجراءات الوطنية واإلقليمية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية

 

مع روم وثيقة إصالم جلنة األمن الغذائي العاملي،  على وصف نتائج جلنة األمن الغذائي العاملي، ومتاصيًا بناًء - 9

معايري تكميلية )أو عوامل رئيسية للنجام؛ ينبغي أن تركز عليها  9حددت املنهجية اليت مت تأييدها جمموعة مؤلفة من 

تكميلينة  وأصنارت املنهجينة أننه ينبغني النظنر يف وسنائل        1.6عملية تقييم فعالية اللجنة. وترد هذه املعايري يف اجلدول 

ب؛ تقييمنات  )أ؛ اسنت العات آلراء أصنحاب املصنلحة يف اللجننة؛     )لتقييم فعالية جلنة األمن الغذائي،  نا يف ذلنة    

 نا يف ذلنة خنالل الندورة      -طوعية على املستوى الق ري؛ ج؛ تبادل ألفضل املمارسات على عينع املسنتويات    معمقة

  ا يف ذلة تقييم كامل الن ا  لفعالية جلنة األمن الغذائي العاملي.   –يم أخرى د؛ طر  تقي)لعادية واألحداث ما بني الدورات؛ ا

  

                                                      
، تعاجل املعايري يرتبط كل معيار للتقييم بنتيجة حمددة للجنة األمن الغذائي العاملي، ولكنه قد ين بق يف الواقع على أكثر من نتيجة واحدة. وعمومًا  6

؛ بشكل رئيسي قدرة منتدى اللجنة يف جمال تعزينز العملينات االستشنارية وتقنديم     6 إىل 1املتصلة بالنتيجتني ألف وباء من نتائج اللجنة )املعايري من 

منتوجات ترمي إىل ترسيخ التغيري السلوكي ألصحاب املصلحة األساسيني، مما يشجع التزامات الدول واجلهات األخرى صناحبة املصنلحة، ويضنمن    

جيم إصارة رئيسية إىل سليل مدى استجابة اللجننة لل لبنات والعملينات السياسنية املنؤثرة،      ويشري تقييم املعايري املتعلقة بالنتيجة  .التغيري اإلجرائي

 .على املستويني اإلقليمي والوطين، سعًيا إىل سسني السيا  السياسي والتغيري السلوكي املؤثر يف أصحاب املصلحة األساسيني
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 : معايري تقييم فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي1اجلدول 

 نتائج جلنة األمن الغذائي العاملي
 معايري التقييم

 )العوامل الرئيسية للنجاح(

 التعاريف

 )ماذا تقيس معايري التقييم(

 النتيجة ألف: 

تعزيز التنسيق العااملي بشاأن مساائل    

 األمن الغذائي والتغذية

 أهمية اللجنة  51

إمكانية أن يعاجل منتدى اللجننة  مدى 

األولويات ذات الصلة باألمن الغنذائي  

والتغذيننة علننى املسننتويات العامليننة    

 واإلقليمية والوطنية

 الشمولية واملشاركة 5 52
أصننحاب منندى  ننل اللجنننة لكننل   

املصننلحة املعنننيني ومنندى مشنناركتهم  

 النش ة

 التنسيق واالخنراط 3

مدى تعزينز اللجننة التنسنيق العناملي     

بشنننأن األمنننن الغنننذائي والتغذينننة    

واملشاركة يف منتديات ومبادرات عاملية 

 وإقليمية ذات صلة

 النتيجة باء: 

حتسني التقارب بني السياسات حاول  

الغاااذائي القضاااايا األساساااية ل مااان 

 والتغذية

 السياسات بني تقاربالتعزيز  4

مدى إنتاج وتعزيز اللجننة ررجنات   

)مثنننننل التوصننننننيات السياسننننننية  

واالسرتاتيجيات السياسنية واخل نوط   

التوجيهيننة السياسننية؛ متاصننًيا مننع    

 األولويات العاملية واإلقليمية والوطنية

 اختاذ القرارات القائمة على األدلة 5
القننرارات والتوصننيات  منندى اسننتناد  

 الصادرة عن اللجنة إىل األدلة

 اسرتاتيجية التواصل اخلاصة باللجنة 6

مدى قدرة فعالية اللجنة على التوعينة  

بأهم ررجات اللجنة وإذكناء النوعي   

بنناألمن الغننذائي والتغذيننة يف أوسنناط   

اجلهات صنانعة القنرارات وأصنحاب    

املصنننلحة اآلخنننرين علنننى عينننع    

 املستويات

 النتيجة جيم: 

تعزيز اإلجراءات الوطنية واإلقليمياة  

 املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية

 قابلية اللجنة لالستجابة 7
منندى تسننهيل اللجنننة النندعم الفعننال  

وإسداء املشورة رًدا على طلبنات واردة  

 من األقاليم والبلدان

 تأثري اللجنة 538

ابي للجننننة يف ينننمننندى التنننأثري اإل

السياسننية والتعزيننز علننى   العمليننات 

املستويني اإلقليمي والوطين عن طرينق  

 تقديم ررجاتها الرئيسية وتعزيزها

T9 القدرة على االستيعاب 

مدى امتالك أعضاء اللجنة وأصنحاب  

املصننلحة قنندرات علننى ت بيننق أهننم   

ررجننات اللجنننة علننى املسننتويني    

 اإلقليمي والوطين
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واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي "إجراء تقييم أساسي بشأن فعالينة اللجننة ابتنداء    قررت الدورة احلادية  - 10

من تنفيذ مسح آراء أصحاب املصلحة فيها". واستجابة لذلة، وضعت أمانة اللجنة "استقصاء بشأن فعالية جلننة األمنن   

لرصند و سناعدة فرينق الندعم الفنين النذي يضنم        بالتشاور مع الفريق العامل املفتوم العضوية املعين با 7الغذائي العاملي"

آلينة  ممثلني عن منظمة األغذية والزراعة لممم املتحدة، والصندو  الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذينة العناملي، و  

 . 2015ومت إجراء االستقصاء خالل النصف األول من عام  اجملتمع املدني املعنية باألمن الغذائي والتغذية،

 

؛ يهندف إىل عنع اآلراء والتصنورات بشنأن بعن       2وأجري االستقصناء باسنتخدام اسنتبيان هيكلني )املرفنق       - 11

 . 1اجلوانب اهلامة املتعلقة  عايري التقييم املدرجة يف اجلدول 

 

بنل البلندان األعضناء يف    ، أرسل االستقصاء إىل جمموعة منن املشناركني مت تعييننهم منن ق     8بعد مرحلة جتريبية - 12

وطلب منن   وفقا ملعايري اختيار وافق عليها الفريق املفتوم العضوية املعين بالرصد. 9اللجنة واألعضاء يف الفريق االستشاري

أصخا  على األقل كمشاركني حمتملني يف االستقصاء وفقا للمعايري  6كل من أعضاء اللجنة واملشاركني فيها أن يرصحوا 

اللجنة ما بني الندورات أو خنالل اجللسنات العامنة مننذ عملينة        أي من اجتماعات أ؛ األفراد الذين صاركوا يف)التالية  

ن يف جمال األمن الغذائي والتغذية والنذين يعملنون يف املؤسسنات    وب؛ األفراد اخلرباء أو العامل)؛ 2009اإلصالم يف عام 

األمن الغذائي والتغذية والذين يعملون على  ن يف جمالوج؛ األفراد اخلرباء أو العامل)اإلقليمية أو على املستوى اإلقليمي؛ 

املستوى الق ري. وكما أوصى الفريق العامل املفتوم العضوية املعين بالرصد، كان االستقصاء مفتوحا أيضنا للجمهنور منن    

الرتكيبننة خننالل املواقننع الشننبكية والقننوائم الربيديننة ذات الصننلة بنناألمن الغننذائي والتغذيننة. وتننرد تفاصننيل عننن عينننة 

 .ميوغرافية لالستقصاء يف القسم الثال.الد

 

، باستخدام منتندى إلدارة  2015 مارس/آذار 22و 4بني  10ونشر االستقصاء على صبكة اإلنرتنت بثالث لغات - 13

كن الردود إلزامية، مما أدى إىل أحجام رتلفة من اإلجابات لمسئلة املختلفة، كما هنو  ت االستقصاء على اإلنرتنت. ومل

القسم الرابع حي. ترد نتائج االستقصاء. ومن أجل سسني نوعية نتائج االستقصاء، مت إجنراء تندقيق للتناسنق    مبني يف 

  ومتت معاجلة الردود بسرية لضمان عدم سديد أي من املشاركني من النتائج الواردة يف هذا التقرير. 11بني الردود.

  

                                                      
 ة األمن الغذائي العاملي  "باالستقصاء"من اآلن فصاعدا، سيشار إىل استقصاء اآلراء بشأن فعالية جلن  7
بل موظفي املقنر الرئيسني يف رومنا واملنوظفني     من ق  2015ليزية من االستقصاء يف خالل النصف األول من صهر فرباير/صباط كمت اختبار النسخة االن  8

صفحة الويب حي. مت نشر االستقصناء وقضنايا أخنرى يف    رير سامليدانيني الذين مل يشاركوا يف تصميمه. وأدرجت تعليقاتهم بشأن وضوم االستبيان و

سبانية والفرنسية للتأكد منن دقنة   إلالنسخة النهائية لالستقصاء اليت ترعت إىل اللغات الرمسية للجنة األمن الغذائي العاملي. ومت اختبار النسختني ا

 اللغة  ساعدة املمثلني من األرجنتني وهاييت. 
 معايري األهلية ألعضاء اللجنة وتكوين اجملموعة االستشارية التابعة هلا.  ، القسم ثالثًاCFS:2009/2 Rev.2تصف وثيقة اإلصالم   9

سبانية. ومت توفري االستبيان باللغات العربية والصينية والروسية. وورد طلب واحد إلليزية والفرنسية واكنشر االستقصاء على اإلنرتنت باللغات اإلن  10

 تقصاء ومل ترد أي طلبات للغات الصينية أو الروسية. للنسخة العربية لالس
 على وجه اخلصو ، مت إلغاء الردود غري الواضحة أو اليت ال متت بصلة من قاعدة البيانات.   11
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لتصنورات الفردينة للمشناركني وسليلنها وتوحيندها، يقندم       على الرغم من ت بيق منهج صارم يف عع اآلراء وا - 14

أ؛ صغر حجم عيننة  )االستقصاء بع  القيود اليت قد تؤثر على صحة نتائجه. وتنبع نقاط الضعف الرئيسية من التالي  

ب؛ تباين واسنع يف عندد   )املشاركني، وبوجه خا ، العدد احملدود للمشاركني املعينني الذين مموا االستقصاء بالفعل؛ 

ج؛ تبناين  )املشاركني عرب الدوائر املختلفة للجنة )على الرغم من أن عيع دوائنر اللجننة ممثلنة يف عيننة االستقصناء؛؛      

 واسع يف أحجام العينات من املناطق اجلغرافية املختلفة. 

 

اة استقصاء يعرض بعن  القينود النيت    يف حني أن اختيار تقييم فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي من خالل أد - 15

منشود، حملنة عنن التصنورات     كما هواملنفذة،  العملية، توفر 12للجنة 41مت اإلقرار بها يف املنهجية املعتمدة من الدورة 

احلالية بشأن فعالية اللجنة بسرعة وبتكلفة منخفضة. وسدد نتائج االستقصاء الثغرات احملتملة، ونقاط الضعف والقنوة  

األمن الغذائي العاملي، وبإمكان ذلة أن يثري مناقشات اللجنة بشأن اجملاالت املمكنن سسنينها و/أو التعمنق يف    للجنة 

التقدم احملرز والتغيري على أساسه، مع منرور الوقنت ومنن خنالل     دراستها. كما يوفر االستقصاء خط أساس ميكن تقييم 

 عملية مماثلة يف املستقبل. 

 

 االستقصاء الدميوغرافيةتركيبة  –ثالثًا 

 

رجنال. وينقسنم    يف املائنة  57مننهم نسناء و   يف املائنة  43، 470بلغ عدد األفراد النذين صناركوا يف االستقصناء     - 16

بنل الندول األعضناء يف    املشاركون إىل جمموعتني أساسيتني. تتكون اجملموعة األوىل من املشاركني الذين مت تعيينهم منن ق  

ها )أي "املشاركون املعينون"؛. وأما اجملموعة الثانية )أي "املشاركون غنري املعيننون"؛ فهني تشنمل     اللجنة واملشاركني في

وكما هنو  . 14أو الشبكات ذات الصلة 13أولئة الذين صاركوا يف االستقصاء بعد أن مت إبالغهم عنه عرب املواقع اإللكرتونية

 . 15من عينة االستقصاء الكلية يف املائة 32أدناه، متثل جمموعة املشاركني املعينني  1مبني يف الشكل 

  

                                                      
 الوثيقة   12

11/41/2014CFS   5اجلدول - e.pdf074ml-/a3http://www.fao.org/ 

 ذية.نشر االستقصاء على مواقع جلنة األمن الغذائي العاملي والصندو  الدولي للتنمية الزراعية وجلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغ  13
ه منظمنة  عمم االستقصاء من خالل الشبكات التالية  املنتدى العاملي املعين باألمن الغذائي والتغذية، وهو منتدى عاملي على صبكة اإلنرتننت تندير    14

ألعضناء يف منظمنة   ا للبلداناألغذية والزراعة؛ أعضاء اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية؛ واملوقع اخلا  

 األغذية والزراعة )صبكة املمثلني الدائمني لدى الفاو؛. 
فردا. ودعي عيعهم ليشاركوا يف  374بل الدول األعضاء يف املنظمة واملشاركني فيها ليشاركوا يف االستقصاء بلغ عدد األفراد الذين مت تعيينهم من ق   15

 % من البلدان األعضاء يف اللجنة الرتصيحات.  40أولئة الذين مت تعيينهم ليشاركوا يف االستقصاء؛. وقدم من  152% )40.6وكانت نسبة الردود االستقصاء. 

http://www.fao.org/3/a-ml074e.pdf
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عرف املشاركون من اجملموعتني املذكورتني أعاله عنن أنفسنهم علنى أنهنم منن ذوي اخلنربة يف جمنال األمنن          - 17

الغذائي والتغذينة، وهنم ذات صنلة  ختلنف جمموعنات أصنحاب املصنلحة يف جلننة األمنن الغنذائي العناملي. وهلنذه             

صناء، وهنذا هنو املقصنود جلمنع اآلراء      األسباب، ميكن اعتبار كلتا اجملموعتني علنى أنهمنا ذات صنلة بأهنداف االستق    

اه، أدنن  2والشنكل   2والتصورات من األفراد من رتلف جمموعات أصحاب املصلحة يف اللجنة. ويظهر كل من اجلدول 

 .  األقاليمتوزيع املشاركني حبسب 

 

 األقاليم: املشاركون يف االستقصاء حبسب 2اجلدول 

 األقاليم اإلقليمنسبة املشاركني حبسب  اإلقليمعدد املشاركني حبسب 

 أوروبا 21% 98

 أفريقيا 12% 58

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 9% 43

 آسيا 9% 41

 أمريكا الشمالية  8% 37

 الشر  األدنى 3% 16

 جنوب غرب احمليط اهلادئ 2% 11

 غري حمدد  35% 166

 عاجملمو 100% 470

  

32% 

68% 

 يف االستقصاء حبسب اجملموعةن املشاركو: 1الشكل 

 المشاركون المعينون

 المشاركون غير المعينين

 املشاركون املعينون

 املشاركون غري املعينني
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توزينع   3طلب من املشاركني أن يشريوا إىل انتمائهم وفقا لفئنات دوائنر جلننة األمنن الغنذائي. وينوفر الشنكل         - 18

منن   يف املائنة  22"؛. ويف حنني أن  نياملشاركني حبسب انتمائهم ونوعه )أي " مشاركون معينون" أو "مشاركون غري معين

  . 16منهم مل حيددوا انتماءاتهم يف املائة 87املشاركني عرفوا عن أنفسهم على أنهم من "انتماءات أخرى"، 

                                                      
مشناركني؛؛   8أ؛ "صنركة استشنارية مسنتقلة" )   )عندما طلب من املشناركني أن حينددوا، كاننت أكثنر "االنتمناءات األخنرى" صنيوعًا كالتنالي            16

 ن؛. ج؛ "مؤسسة وطنية للبحوث" )مشاركْي)مشاركني؛؛  4منظمة دولية غري األمم املتحدة" )ب؛")

 اإلقليم: توزيع املشاركني حبسب 2الشكل 



CFS 2015/42/10 12 

 

 
 

؛ أنهم قد حضروا اجللسة العامة للجننة األمنن   امشارك 141)أو  يف املائة 30من أعالي عينة املشاركني، أصار  - 19

؛ أنهنم  امشارك 181)أو  يف املائة 39، بينما أصار 2009الغذائي العاملي أو أنهم صاركوا يف اللجنة منذ عملية إصالم عام 

مل حيننددوا أي مننن ذلننة. ويف عننرض نتننائج   يف املائننة 31حيضننروا أي نشنناط أو جلسننة للجنننة األمننن الغننذائي. و   مل

ملا إذا كان املشاركون قد حضنروا أو مل حيضنروا جلسنات     قصاء، مت الفصل بني النتائج يف العديد من احلاالت وفقًااالست

عملية إصالحها. ويساعد ذلة على سديد االجتاهات املختلفة بنني اآلراء النيت    ذاللجنة، أو أنهم صاركوا يف أعماهلا من

ينبغي أن يكوننوا علنى دراينة بنإجراءات العمنل واملناقشنات النيت        أعربت عنها "مصادر م لعة"، أي األصخا  الذين 

جتري يف جلنة األمن الغذائي العاملي، و"املصادر اخلارجية"، أي أولئة الذين ال يعرفون اللجنة بشكل جيد. ويف بعن   

ننة، وال سنيما   احلاالت، توفر االختالفات بني تصورات اجملمنوعتني أفكنارا منثرية لالهتمنام فيمنا يتعلنق بفعالينة اللج       

 1يتعلنق بأنشن ة التواصنل والتوعينة. وتنرد تفاصنيل إضنافية حنول الرتكيبنة الدميوغرافينة لالستقصناء يف املرفنق              فيما

 ؛.  3و 2و 1)األصكال 

 

مشاركني؛، مت دمنج تلنة اجملموعنة     3لقلة عدد املشاركني يف فئة "املؤسسات املالية/التجارية الدولية" ) ونظرًا - 20

مع "االنتماءات األخرى" يف عرض نتائج االستقصاء. وللسبب نفسه، مت دمج املشاركني من جمموعة "مؤسسات البحوث 

  ؛ مع جمموعة "األكادمييني".  امشارك 15الزراعية الدولية" )أي 

65 
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 %(23)حكومة بلد 

 %(16)منظمة غير حكومية / المجتمع المدني

 %(16)منظومة األمم المتحدة  

 %(14)أكاديميون 

 %(5)مؤسسات خيرية / القطاع الخاص

 %(3)مؤسسات بحوث زراعية دولية 

 %(1)تجارية دولية / مؤسسات مالية

 %(22)انتماءات أخرى 

 عدد المشاركين

 املشاركون حبسب انتمائهم للجنة  : 3الشكل 

 المشاركون غير المعينين المشاركون المعينون
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 نتائج االستقصاء –رابعًا 

 

اء، مع الرتكيز على معايري التقييم التسعة يف املنهجية اليت مت إقرارهنا يف  يعرض هذا القسم أهم نتائج االستقص - 21

إىل  الدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العناملي والنيت ينتم عرضنها يف القسنم الثناني. وتنرد النتنائج اسنتناداً         

. وقد وزعت الردود حبسب املشارك 17تسجيلهالفة اليت مت جتميعها عرب األبعاد املختلفة املتناولة اليت مت تاألحجام املخ

نتنائج   1؛ وحبسنب انتمائنه. وتنرد يف املرفنق     2009)أي ما إذا كان قد صارك أم ال يف اللجنة مننذ عملينة إصنالم عنام     

 املشاركني. أقاليمإضافية مصنفة حبسب 
 

 أهمية جلنة األمن الغذائي العاملي

 

مسألة "أهمية جلنة األمن الغذائي العاملي"، وكان اهلدف منهنا عنع آراء املشناركني     6إىل  4تناولت األسئلة  - 22

 حول أولويات األمن الغذائي والتغذية يف العامل ومدى معاجلة اللجنة هلذه األولويات. 

 

ذائي ، طلب من املشاركني أن يقيموا، بصفة عامة، سواء كاننت اللجننة تعناجل قضنايا األمنن الغن      6ويف السؤال  - 23

علنى اإلطنال "    ة= "غنري هامن   1، حين.  5إىل  1والتغذية األكثر أهمية على الصعيد العاملي، وذلة بوضع عالمنة منن   

 ". صديدة األهمية= " 5و

 

 : أهمية قضايا األمن الغذائي والتغذية العاملية اليت تعاجلها جلنة األمن الغذائي العاملي3اجلدول 

53T52T51T50T49T48T47T46T 45T35T34T32T31T30T29T 28T27T26T25T24T 23T22T 21T20T19T18T17T 16T15T14T13T12T11T10T 9T8T7T6T 5T4TQuestion 6: In general terms, rate whether CFS is addressing the most relevant 

global food security and nutrition issues, on a scale from 1 (not relevant at all) to 5 (very relevant). 

 التقييم نسبة اإلجابات )%( نسبة اإلجابات )العدد(

6 
8% 

 على اإلطال ؛ ة)غري هام-1 1%

33 7% 2 

111 24% 24% 3 

136 42% 29% 4 

63 
26% 

 ؛صديدة األهمية)-5 13%

 ال أعرف 26% 121

 اجملموع 100% 100% 470

 
بنل الشنرحية األكنرب منن     "؛ منن ق  5" و"4، مت اختينار التصننيفات العالينة )أي "   3كما هو منبني يف اجلندول    - 24

منن   يف املائنة  18"؛ اختارها 2" و"1من جمموع العينة؛، يف حني أن التصنيفات املنخفضة )أي " يف املائة 42املشاركني )

وحبسنب انتمناءات    18؛4 الشنكل املصنفة حبسب املشاركني ) املشاركني فقط. ويظهر الرسم البياني التالي نفس البيانات

   ؛.5الشكل املشاركني )

                                                      
 ، يعود ذلة إىل حقيقة أن الردود كانت اختيارية يف استبيان االستقصاء.ثانيًاكما ورد يف القسم   17
 ينة؛. من جمموع الع %31املشاركني الذين مل حيددوا ما إذا كانوا قد حضروا اجللسة العامة للجنة أم ال )أي  3ال يشمل الشكل   18
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وطلب أيضا من املشاركني أن حيددوا ثالث قضايا أو مواضيع عاملية تتعلق باألمن الغذائي والتغذية ويعتربونهنا   - 25

= "ال  1حين.   5إىل  1يقيموا مدى معاجلة جلنة األمن الغذائي العاملي هلا على سلم من ؛، وأن 4ذات أولوية )السؤال 

؛. وُنظنر إىل  هنذين السنؤالني، باإلضنافة     5= "تتم معاجلتها بشكل جيد جدًا" )السؤال  5تتم معاجلتها على اإلطال " و

، علنى أنهمنا وسنيلة    2009إىل جمموعة القضايا اليت أصدرت اللجنة بشأنها توجيهات أو توصيات منذ عملية إصنالم  

  لتقييم أهمية جلنة األمن الغذائي العاملي. 
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 (141)حضر دورات اللجنة 

 (181)لم يحضر دورات اللجنة 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 أهمية قضايا األمن الغذائي والتغذية التي تعالجها لجنة األمن الغذائي العالمي: 4الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب أقاليم المشاركين

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 
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 (108)حكومة بلد 

 (80)المؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث 

بما في ذلك المنظمات غير )المجتمع المدني 
 (76( )الحكومية

 (75)منظومة األمم المتحدة 

 (24)القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية 

 (107)إنتماءات أخرى 

 (470)جميع اإلنتماءات 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 أهمية قضايا األمن الغذائي والتغذية العالمية التي تعالجها لجنة األمن الغذائي العالمي: 5الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب انتماءات المشاركين

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 
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الغذائي والتغذية". ومت جتميعها رد يشري إىل "األولويات العاملية لممن  1141وعموما، مت تسجيل ما جمموعه  - 26

اجملموعات العشنرة النيت مت سديندها أكثنر منن       6. ويبني الشكل 19"جمموعة أولويات لممن الغذائي والتغذية" 37يف 

غريها على أنها أولويات على احملور العمودي )مشريا إىل وتريتهنا؛، وعلنى احملنور األفقني درجنات تقينيم املشناركني        

 لكل من هذه األولويات.   ومدى معاجلة اللجنة
 

 
 

، إن جمموعة أولويات األمن الغذائي والتغذية األكثر صيوعًا هني " سسنني التغذينة    6كما هو مبني يف الشكل  - 27

؛. وثناني أكثنر اجملموعننات صنيوعا هنني    يف املائننة 11.6منرة يف ردود املشناركني )أي    171والصنحة"، وقند مت ذكرهننا   

؛. ومنن الناحينة العملينة، ميكنن تقينيم جلننة األمنن        يف املائة 8.7الغذائي والتغذية" ) "سسني حوكمة وسياسات األمن

الغذائي العاملي على أنها قد عاجلت إىل حد ما األولويات الرئيسية احملددة. ويظهر ذلة يف كل من تصورات املشناركني  

لجننة وتقنارير فرينق اخلنرباء الرفينع      يف االستقصاء ولكن أيضا من خالل فرز احملتويات الرئيسنية لصنكوك سياسنات ال   

   20املستوى التابع للجنة.

                                                      
 القائمة الكاملة جملموعات أولويات األمن الغذائي والتغذية ووتريتها. 1 امللحقترد يف   19
اضني  كانت الصكوك األساسية اخلاصة بالسياسات  املتوفرة يف وقت إجراء االستقصاء  اخل وط التوجيهية ال وعية لنإلدارة املسنؤولة حلينازة األر     20

األمن الغذائي الوطين؛ ومبادئ االستثمار املسؤول يف الزراعة ونظم األغذينة؛ اإلطنار االسنرتاتيجي العناملي لممنن      د األمساك والغابات يف سيا  يومصا

؛ حينازة  2011الغذائي والتغذية. أما دراسات فريق اخلرباء الرفيع املستوى املتاحة وقت إجراء االستقصاء فكانت  تقلبات األسعار واألمن الغنذائي،  

؛ 2012؛ احلماية االجتماعية من أجل األمنن الغنذائي،   2012؛ األمن الغذائي وتغري املناخ، 2011ارات الدولية يف جمال الزراعة، األراضي واالستثم

؛ دور مصايد األمسناك وتربينة األحيناء    2013؛ االستثمار يف زراعة احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائي، 2013الوقود احليوي واألمن الغذائي، 

 . 2014؛ الفاقد الغذائي واملهدر من األغذية يف سيا  النظم الغذائي املستدامة، 2014، والتغذية املائية املستدامة من أجل األمن الغذائي
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 (  171)تحسين التغذية والصحة 

 ( 80)النظم الغذائية المستدامة 

 (  71)الوصول إلى الغذاء 

 ( 65)الزراعة األسرية /زراعة الحيازات الصغيرة

 (  61)الزراعة المستدامة والتنمية الريفية 

 ( 60)إنتاج المواد الغذائية / توافر األغذية

 …معالجة آثار تغير المناخ على األمن الغذائي 

 (56)الحق في الغذاء 

 …التعليم والبحوث المعنية باألمن الغذائي 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

األولويات العالمية لألمن الغذائي والتغذية التي حددها المشاركون، ومدى حسن معالجة اللجنة : 6الشكل 
 لها

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 
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واختلفت حبسب املوضوع درجنة صنعور املشناركني بنأن اللجننة تعناجل قضنايا األمنن الغنذائي والتغذينة النيت             - 28

" حين.  يعتربونها أولويات. وعموما، أع ى ما بني ربع املشاركني وثلثهم تقييمات منخفضة )باستثناء "التعليم والبحوث

سجل ما يقارب النصف تقييمات منخفضة؛. وبسبب حمدودية االستقصاء، ليس من املمكن تقييم منا إذا كنان اخنفناض    

التقييمات متعلق بتصور أنه ينبغي على جلنة األمن الغذائي العاملي أن تقوم باملزيد من العمل أو بنوعية عمل أفضل فيمنا  

ينظنر إليهنا    "؛3ال ميكن تقييم ما إذا كانت التقييمات املتوس ة )أي التقينيم "  يتعلق بهذه القضايا )أو كليهما؛. كما أنه

على أنها كافية )على سبيل املثال "جيدة  ا فيه الكفاينة"؛ أو حمايندة )علنى سنبيل املثنال "ال رأي"؛. وإذا احتسنبت       

 جلميع اجملموعات.  يف املائة 50 التقييمات املتوس ة واملرتفعة معا، فإن حصة التقييمات اإليابية احملتملة تتعدى

 

استنادا إىل النتائج املذكورة أعاله، ميكن استنتاج أن هناك تصور عام إيابي بشأن أهمية قضايا األمن الغذائي  - 29

والتغذية العاملية اليت تعاجلها جلنة األمن الغذائي العاملي، ولكن هناك تباين أكنرب يف مسنتويات رضنا املشناركني حنول      

عاجلتها ب ريقة جيدة. وم لنوب املزيند منن العمنل لفهنم أفضنل لكيفينة سسنني جلننة األمنن الغنذائي العناملي             مدى م

 ألهميتها، أو نوعية عملها بشأن املواضيع ذات الصلة.  

 
 : مقتطفات من تعليقات املشاركني حول أهمية جلنة األمن الغذائي العاملي1 اإلطار

 

فريق اخلرباء الرفيعي املستوى، أن يتغاضى عن  املواضيع "الصعبة"، كما هو احلال على سبيل  وبالتأكيدال ينبغي على جلنة األمن الغذائي العاملي، "

األمسناك علنى   املثال بشأن دور صركات األغذية وجتار التجزئة يف التأثري على النظم الغذائية، وتأثري بعن  املمارسنات الزراعينة وممارسنات مصنايد      

 البيئة وما إىل ذلة."

 

يم وتعزينز الننظم   "تفكر جلنة األمن الغذائي العاملي يف املقام األول يف النظم الغذائية على املستوى الوطين. ويب أن تدرك متامنا موقعهنا املتمينز لتقين    

؛ حقيقنة أن جتنارة   1رناوف جنادة بشنأن معاجلتهنا، مثنل )     الغذائية العاملية. وهناك وكاالت قليلة مستعدة وقادرة على "ريية" هذا النظام. وهناك 

 ؛؛ هناك قضايا تتعلق بسالمة األغذية تتخ ى قدرة الوكناالت التنظيمينة الوطنينة علنى إدارتهنا     2) ؛األغذية عموما، تستند إىل تغذية الفقراء لمغنياء

 تسايالت صعبة بشأن االستدامة واإلنصاف، اخل."؛ هناك قضايا بيئية خ رية تتعلق بالنظام الغذائي العاملي، مما يثري 3و)

 

 

 الشمولية واملشاركة

 

معيار التقييم "الشمولية واملشاركة". وكان اهلدف منها عع آراء املشاركني  12إىل  8تناولت أسئلة االستقصاء  - 30

 حول مدى تضمني عيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة وقدرتهم على املشاركة يف عمليات جلنة األمن الغذائي العاملي. 

 

منن خنالل   ون إليهنا  وطلب من املشاركني أن يقيموا جودة متثيل آراء جمموعات أصحاب املصنلحة النيت ينتمن    - 31

  . 4جلنة األمن الغذائي. وترد النتائج يف اجلدول مندوبي مؤسساتهم لدى 



17 CFS 2015/42/10 

 

 ة يف داخل جلنة األمن الغذائي العامليح: مدى متثيل وجهات نظر جمموعات أصحاب املصل4اجلدول 

 
 مجيع املشاركني 

 التقييمات
 تواتر الردود

 % % العدد

25 
14%  

 سيئ جدا؛)ممثلة بشكل  -1 5%

42 9% 2-  

97 21%  21% 3-  

80 
30% 

17% 4-  

 )ممثلة بشكل جيد جدا؛ -5 13% 64

 ال أعرف 10% 10% 45

 ال ين بق 5% 5% 24

 مل يب 20% 20% 93

 اجملموع 100% 100% 470

 

حبسنب املشناركني    ويصننفها منن قبنل املشناركني     املختنارة يظهر الرسم البياني أدناه الوترية العامة للتقييمات  - 32

 .21؛8؛ وانتمائهم )الشكل 7)الشكل 

 

 
  

                                                      
 . 8مل ييبوا على السؤال  امشارك 93ال يأخذان بعني االعتبار  7و 6جتدر اإلصارة  بأن الشكلني   21
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 (133)حضر دورات اللجنة 

 (164)لم يحضر دورات اللجنة 

 مدى حسن تمثيل وجهات نظر مجموعات أصحاب المصلحة في داخل لجنة األمن الغذائي العالمي: 7الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب المشاركين
 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 ال أعرف (2و1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 
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 ؛ التقييمات املنخفضةامشارك 67من جمموع عينة االستقصاء )أي  يف املائة 14كما هو مبني أعاله، اختار  - 33

أن آراء جمموعنات  . وطلب من هؤالء املشاركني اإلصارة إىل األسنباب وراء اعتقنادهم   8؛ يف اإلجابة على السؤال 2أو  1)

أصحاب املصلحة اخلاصة بهم ال يتم متثيلها بشكل كناف يف جلننة األمنن الغنذائي العناملي، منن خنالل سديند واحند          

 أجابوا علنى هنذا السنؤال، كنان اخلينار األكثنر صنيوعاً        امشارك 67أكثر من اخليارات احملددة مسبقا يف الئحة. من  أو

؛، يليه "املنظمة أو اجلهة اليت أنتسنب  امشارك 36التالي "املنظمة أو اجلهة اليت أنتسب إليها ليست على علم بذلة" )

 لمعلومات الكاملة؛.ل 1 امللحقيف  7؛ )أنظر الشكل امشارك 33إليها ال متلة موارد مالية" )

 

يعرفون أي جمموعنة أصنحاب مصنلحة ذات صنلة     إذا كانوا ، طلب من املشاركني اإلصارة إىل ما 11يف السؤال  - 34

منن   يف املائنة  79)أي  امشنارك  371باألمن الغذائي والتغذية، ليست ممثلة حاليا يف جلنة األمن الغذائي العاملي. أجاب 

النتائج، منع الرتكينز علنى املشناركني النذين حضنروا أم مل حيضنروا         9جمموع العينة؛ على هذا السؤال. ويبني الشكل 

 جلسات جلنة األمن الغذائي العاملي. 
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 (  101)حكومة بلد 

 ( 69)المؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث 

بما في ذلك المنظمات غير )المجتمع المدني 
 ( 74)الحكومية 

 (70)منظومة األمم المتحدة 

 ( 24)القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية 

 (15)إنتماءات أخرى 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 مدى حسن تمثيل وجهات نظر مجموعات أصحاب المصلحة في داخل لجنة األمن الغذائي العالمي: 8الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب انتماءات المشاركين

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 
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أنهم على  ؛امشارك 88)أي  11من جمموع املشاركني الذين أجابوا على السؤال  يف املائة 24وعموما، أصار  - 35

وطلب من هؤالء املشاركني سديد  بينة من جمموعات أصحاب املصلحة غري املمثلة حاليا يف جلنة األمن الغذائي العاملي.

   5؛. ومت جتميع اجملموعات األكثر تكرارا يف اجلدول 12اجملموعات اليت ينبغي أن تكون ممثلة يف اللجنة )السؤال 

 

 املمثلة يف جلنة األمن الغذائي العاملي: اجملموعات غري 5اجلدول 

 اجملموعات الرتدد )عدد اإلجابات(

 منظمات التغذية واملنظمات اليت تركز على الصحة  20

 نواملزارع 19

 منظمات التنمية/السياسات املتعددة األطراف 16

  ةاألكادميي 14

 املزيد من اجملتمع املدني وبتنوع أكرب 12

 الق اع اخلا  وبتنوع أكرباملزيد من  10

 

ن التصور بشأن  ولية اللجنة وقدرتها إ، ميكن القول ب8إىل النتائج املذكورة أعاله، ال سيما يف الشكل  استنادًا - 36

صلحة املعنيني متفاوت بسحب انتماءات املشناركني، منع أننه بشنكل عنام متينل        على متثيل آراء جمموعات أصحاب امل

آراء أولئة الذين صاركوا يف دورات اللجننة أو أنشن تها إىل أن تكنون إيابينة أكثنر منن آراء أولئنة النذين مل يشناركوا          

جننة، املناقشنات النيت    ؛. وتعكس جمموعات أصحاب املصلحة اليت مت سديدها على أنهنا غنري ممثلنة يف الل   7)الشكل 

،  ا يف ذلنة يف أعقناب املنؤمتر الندولي الثناني املعنين بالتغذينة.        2015أثريت يف اللجنة خالل النصف األول من عام 

ويوحي ذلة بأنه قد يكون هناك حاجة إىل املزيد من املناقشات يف داخل جلنة األمن الغذائي العاملي، لضمان أن اللجننة  

  ق أهدافها. صاملة بشكل مناسب لتحقي
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 (139)حضر دورات اللجنة 

 (176)لم يحضر دورات اللجنة 

 نسبة المشاركين بحسب االجابات

 الوعي بشأن مجموعات أصحاب المصلحة غير الممثلة في لجنة األمن الغذائي العالمي: 9الشكل 
هل تعرف عن أي مجموعة من أصحاب المصلحة ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية ليست ممثلة حالياً : 11السؤال 

 لجنة األمن الغذائي العالمي؟ في

 البيانات مصنفة بحسب المشاركين

 ال أعرف ال نعم
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 : مقتطفات من تعليقات املشاركني حول الشمولية واملشاركة يف جلنة األمن الغذائي العاملي2 اإلطار

 

اجملال للمجتمع املندني ويعنرتف حبقنه يف التنظنيم النذاتي. ومنع ذلنة، ال تنزال هنناك           املعاد إصالحهاتصميم جلنة األمن الغذائي العاملي يفسح  "

 .من حي. تفعيل هذه الشمولية" مشكالت

 

"هناك صعور بأن احملادثات تهيمن عليها األصوات اليت تشكة بندور الق ناع اخلنا . ويصنعب ذلنة علنى الق ناع اخلنا  املشناركة باحتياجاتنه           

 كبري؛."وسدياته، ومع ذلة فإنه من صأن الق اع اخلا  أن يدفع بعجلة سسني إنتاج الغذاء )سواء على الن ا  الصغري أم ال

 

. قد يكون من األفضل زيادة التبناين يف جمموعنة "الق ناع    آلية الق اع اخلا  مع آلية اجملتمع املدني، وال تناسب بشكل جيد مع"حنن ال نتناسب 

 اخلا " كما حدث يف املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية..."

 

 

 التنسيق واالخنراط

 

ال للجنة األمن الغذائي العاملي يف تعزيز إىل تقييم مدى االخنراط الفّع يهدف معيار "التنسيق واالخنراط" - 37

التنسيق العاملي بشأن عمليات األمن الغذائي والتغذية، مع الرتكيز على التنسيق االسرتاتيجي مع املنتديات العاملية 

 13من املشاركني يف السؤال  وطلب .14و 13واإلقليمية األخرى. وقد مت تناول ذلة يف االستقصاء من خالل السؤالني 

. ثالث عمليات، أو مبادرات أو منتديات عاملية أو إقليمية ينبغي للجنة األمن الغذائي العاملي أن تنسق معهاحيددوا  أن

أن يقيموا مستوى تنسيق جلنة األمن الغذائي العاملي لكل من العمليات أو املبادرات  14وطلب منهم يف السؤال 

عملية  647ىل من جمموع العينة؛. ومت اإلصارة إ يف املائة 59) 13على السؤال  امشارك 275وأجاب  املنتديات هذه. أو

 . 6جمموعة معروضة ومرتبة حبسب الرتدد يف اجلدول  15أو مبادرة أو منتدى عاملي أو إقليمي، ومت تصنيفها يف 

 

 اإلقليمية: العمليات أو املبادرات أو املنتديات العاملية أو 6اجلدول 

 اليت ينبغي للجنة األمن الغذائي العاملي أن تنسق معها

 تردد اجملموعات 
 اجملموعات

 العدد النسبة 

19% 120 
 التنمية اإلقليمية

1 

16% 106 
 التغذية والصحة

2 

15% 98 
 األمم املتحدة 

3 

10% 65 
 البحوث الزراعية

4 

6% 37 
 التغري املناخي العاملي

5 

6% 37 
 اإلنسانحقو  

6 

5% 33 
 التجارة العاملية

7 

4% 25 
 األمن الغذائي والتغذية على املستوى الوطين

8 
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 9 الدعوة لممن الغذائي والتغذية على املستوى العاملي 24 4%

3% 22 
 اخلدمات الزراعية  ومقدم

10 

3% 19 
 البيئة والتنوع البيولوجي

11 

3% 18 
 اجملتمع املدني 

12 

3% 17 
 املنظمات املتعددة األطراف غري األمم املتحدة 

13 

2% 13 
 ن ون واملنتجواملزارع

14 

2% 13 
 تنمية الق اع اخلا  الدولي

15 

100% 647 
 اجملموع

 

 
ريية جديدة حول اهتمام املشاركني الواضح بتنسيق اللجنة مع مؤسسات التنمية  13تقدم الردود على السؤال  - 38

اإلقليمية. ويف حني أن العديد من املشاركني أصاروا إىل جمال التنمية اإلقليمية بشكل عام ) ا يف ذلة اإلصارة إىل 

ليمية باالسم. ومن بني هذه األخرية، املؤمترات اإلقليمية، واملؤسسات اإلقليمية، اخل.؛، حدد البع  اآلخر منتديات إق

كانت املؤسسات األفريقية )وال سيما الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا؛ واملؤسسات األمريكية الالتينية، األكثر 

أنهم  ذكرا بفار  كبري. ولكن ميكن أن يعود ذلة، على األقل جزئيا، إىل حقيقة أن نسبة كبرية من املشاركني أصاروا إىل

جملال "التغذية والصحة" على الرغبة القوية يف ريية اللجنة  القصوىيعملوا يف هاتني املن قتني. ويؤكد إيالء األولوية 

تعاجل مسألة التغذية ب ريقة أكثر  وال، وهذا أمر تعززه ردود مماثلة على أسئلة أخرى يف االستقصاء )خاصة الردود 

، وإجابات  بشأن جمموعات أصحاب 6ذية العاملية، على النحو املوجز يف الشكل بشأن أولويات األمن الغذائي والتغ

ومتت اإلصارة إىل عدد قليل من ؛. 5مصلحة ذات صلة باألمن الغذائي والتغذية غري ممثلة باللجنة، ومبينة يف اجلدول 

 إجابة؛ 16) ععية الصحة العامليةبشكل متكرر يف اإلجابات،  ا يف ذلة منظمة الصحة العاملية، واملؤسسات أو املنصات 

 إجابة؛.  15) إجابة؛ ومبادرة تعزيز التغذية 16وجلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية )

 

جتدر اإلصارة إىل أن اجملموعة املسماة "األمنم املتحندة" ستنوي علنى منظمنات األمنم املتحندة ومنابرهنا النيت           - 39

املواضننيعية احملننددة. فعلننى سننبيل املثننال، تننندرج منظمننة الصننحة العامليننة يف جمموعننة تننندرج ضننمن اجملموعننات  ال

"، ومنؤمتر األمنم   تغري املناخ يف جمموعة "تغنري املنناخ العناملي   بوالصحة"، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية  "التغذية

اإلنسنان لممنم املتحندة يف جمموعنة "حقنو  اإلنسنان".        املتحدة املعين بالتجارة والتنمية يف جمموعة "التجارة"، وجملنس حقنو   

وتضم جمموعة "األمم املتحدة" الوكاالت اليت تتخذ منن رومنا مقنرا هلنا، واجلمعينة العامنة لممنم املتحندة، واجمللنس          

ات االقتصادي واالجتماعي واملنصات/العمليات ذات الصلة وال ابع الشامل، مثنل األهنداف اإلئائينة املستدامة/ومناقشن    

. وباملثل، فإن جمموعة "املنظمات املتعنددة األطنراف منن غنري األمنم املتحندة" تضنم مؤسسنات مثنل          2015بعد عام  ما

 االقتصادي/جلنة املساعدات اإلئائية، واالساد األوروبني، النيت   امليدانجمموعة العشرين، ومنظمة التعاون والتنمية يف 

  ية ولكنها تعمل يف بع  األحيان على قضايا األمن الغذائي والتغذية. تندرج بشكل طبيعي يف اجملموعات املواضيع ال
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؛ عالمة حول مدى تنسيق جلنة األمنن  امشارك 146) 13أع ى حوالي نصف أولئة الذين أجابوا على السؤال  - 40

؛. 14كأولوينات )السنؤال    الغذائي العاملي مع العمليات أو املبادرات أو املنتديات العاملية أو اإلقليمية اليت أصناروا إليهنا  

 .   6، باتباع نفس التسلسل للمجموعات املبني يف اجلدول 10وترد النتائج يف الشكل 

 

  

، تتفاوت آراء املشاركني حول مندى تنسنيق اللجننة منع العملينات النيت حنددوها        10كما هو مبني يف الشكل  - 41

. ومع ذلة، تشري املعلومات أن هناك إمكانينة كنبرية   22منخف  نسبيا 14كأولويات، ومعدل اإلجابة العام على السؤال 

 للتحسني، مما يستدعي إجراء مزيد من املناقشات داخل جلنة األمن الغذائي العاملي.

 

 السياسات تقاربتعزيز 

 

يهدف معيار "تعزيز تقارب السياسات" إىل تقييم مدى تعزيز جلنة األمن الغنذائي العناملي التسنا  السياسنات      - 42

املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية بشكل نناجح، ممنع املندخالت منن عينع أصنحاب املصنلحة املعننيني. وطلنب منن           

"مدى فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي يف بناء التوافق يف اآلراء على املستوى العاملي  19يف السؤال  أن يقيموا املشاركني

                                                      
 حيدد ما إذا كان ينبغي أن تكون املبادرات أو املنتديات أو العمليات املشار إليهنا تلنة النيت صناركت اللجننة      مل 13جتدر اإلصارة إىل أن السؤال   22

 فيها أم ال. وميكن أن يكون ذلة الغموض إىل حد ما السبب يف اخنفاض التقييمات و/أو اخنفاض معدل اإلجابات.  

23% 
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11% 
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6% 

5% 

27% 

25% 

55% 

29% 

13% 

18% 

20% 

33% 

19% 

35% 

22% 

11% 

20% 

0% 

43% 

40% 

38% 

25% 

31% 

49% 

29% 

42% 

25% 

56% 

74% 

27% 

33% 

27% 

67% 

14% 

40% 

50% 

63% 

28% 

15% 

11% 

28% 

30% 

17% 

11% 

27% 

42% 

18% 

33% 

14% 

20% 

13% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (39)التنمية اإلقليمية 

 (74)التغذية والصحة 

 (66)األمم المتحدة 

 (36)البحوث الزراعية 

 (20)تغير المناخ العالمي 

 (18)حقوق اإلنسان 

 (19)التجارة العالمية 

 (15)األمن الغذائي والتغذية على الصعيد الوطني 

 (12)الدعوة العالمية لألمن الغذائي والتغذية 

 (11)مقدمو الخدمات الزراعية 

 (6)البيئة والتنوع البيولوجي 

 (7)المجتمع المدني 

 (5)المنظمات المتعددة األطراف غيراألمم المتحدة 

 (8)المزارعون والمنتجون 

 (8)تنمية القطاع الخاص الدولي 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

العمليات أو المبادرات أو المنتديات العالمية واإلقليمية التي أشار إليها المشاركون على أنها مهمة، : 10الشكل 
 ومدى حسن تنسيق لجنة األمن الغذائي العالمي معها

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 

المنتديات /المبادرات/العمليات
 (الذين قيموا المشاركون)
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؛. امشنارك  322من جممنوع العيننة علنى السنؤال )     يف املائة 69تغذية". وأجاب بشأن القضايا املتعلقة باألمن الغذائي وال

  ن.وأدناه تردد خيارات التقييم اليت اختارها املشارك 7ويبني اجلدول 

 

 : فعالية جلنة األمن الغذائي يف بناء التوافق يف اآلراء7اجلدول 

يف جلنة األمن الغذائي العاملي على املستوى العاملي بشأن  يف اآلراء برأية، ما مدى فعالية بناء التوافق :19السؤال 

  )فعال جدًا؛؟ 5)غري فعال على اإلطال ؛ إىل  1السياسات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية، على سّلم من 

 مجيع املشاركني

 تردد اإلجابات التقييم

 % % العدد

9 
15% 

 )غري فعال على اإلطال ؛ 1 3%

40 12% 2  

70 22% 22% 3  

110 
T46% 

34% 4  

 )فعال جدًا؛ 5 11% 37

56 
 ال أعرف 17% 17%

 اجملموع 100% 100% 322

 
 ؛.12)الشكل  ؛ وانتمائهم11ن أدناه تردد اخليارات يف اإلجابات حبسب املشاركني )الشكل ان البيانياويظهر الرمس - 43

 

 
  

65% 

29% 

19% 

24% 

12% 

17% 

3% 

29% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (139)حضر دورات اللجنة 

 (177)لم يحضر دورات اللجنة 

 البيانات مصنفة بحسب المشاركين

 فعالية لجنة األمن الغذائي العالمي في بناء التوافق في اآلراء: 11الشكل 

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 
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وتظهر النتائج املذكورة أعاله تصورا إيابيا يف العموم بشأن قدرة اللجنة على بناء التوافق يف اآلراء بشأن  - 44

السياسات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية بني املشاركني الذين حضروا دورة أو أكثر من دورات اللجنة من عملية 

ن ون اآلخرويت لب فهم أفضل للسبب الذي يعتقد املشاركو ، وكذلة بني املشاركني من احلكومات.2009إصالم عام 

يف بناء توافق يف اآلراء، املزيد من التحقيق. وإن القدرة على بناء التوافق يف اآلراء، كما عاجلها  ًاأن اللجنة تواجه قيود

انب اهلامة يف االستقصاء، ما هي إال جانب واحد من معيار "تعزيز تقارب السياسات". وتشمل اجلو 19السؤال 

األخرى قدرة اللجنة على تعزيز تكامل السياسات واتساقها أفقيا )بني البلدان واملنظمات وأصحاب املصلحة، اخل.؛ 

وعاموديا )من املستوى احمللي إىل العاملي والعكس بالعكس؛. بإمكان أسئلة االستقصاء املتعلقة "بتأثري اللجنة" على حوار 

عاب" للتوصيات املتعلقة بالسياسات الصادرة عن اللجنة من قبل أصحاب املصلحة على السياسات و"القدرة على االستي

املستويني اإلقليمي والعاملي، أن توفر نظرة حمدودة على هذه اجلوانب. وترد هذه األسئلة يف الصفحات التالية ويتم 

لى تعزيز تقارب السياسات حباجة . ومع ذلة، فإن قدرة جلنة األمن الغذائي العاملي ع22و 21تلخيصها يف الشكلني 

 إىل املزيد من التقييم

 

 اختاذ القرارات القائمة على األدلة

 

قاعدة أدلة سليمة لتسهيل املفاوضات  مصلحة، هي استخدامإن إحدى الركائز اهلامة للجنة األمن الغذائي اُل - 45

والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن التوصيات املتعلقة بالسياسات. وقد قيم االستقصاء مدى استناد قرارات اللجنة إىل 

؛، ومدى فعالية تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى، اهليئة املستقلة اليت تنتج تقارير تستند إىل 15 األدلة )السؤال

59% 

35% 

33% 

52% 

31% 

50% 

46% 

16% 

21% 

36% 

21% 

19% 

11% 

22% 

8% 
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16% 

16% 

19% 

11% 

15% 

17% 

21% 

16% 

10% 

31% 

28% 

17% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (95)حكومة بلد 

 (68)المؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث 

بما في ذلك المنظمات غير )المجتمع المدني 
 (64( )الحكومية

 (61)منظومة األمم المتحدة 

 (16)القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية 

 (18)انتماءات أخرى 

 (322)جميع االنتماءات 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

   فعالية لجنة األمن الغذائي العالمي في بناء التوافق في اآلراء: 12الشكل ا

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 
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لردود على لنتائج  8؛. ويقدم اجلدول 17على طلب اللجنة، واليت تستخدم لدعم عمل اللجنة )السؤال  ألدلة بناًءا

 اجلانب األول. 

 

 : استناد عمل جلنة األمن الغذائي إىل األدلة8جلدول ا

)ليس جيدًا على  1برأية، إىل أي مدى يستند عمل جلنة األمن الغذائي العاملي إىل األدلة، على سّلم من  :15السؤال 

 )جيد جدًا؛؟ 5اإلطال ؛ إىل 

 مجيع املشاركني

 تردد اإلجابات التقييم

 % % العدد

4 
7% 

 )ليس جيدا على اإلطال ؛ 1 1%

28 6% 2  

79 17% 17% 3  

112 
36% 

24% 4  

 )جيد جدًا؛ 5 12% 55

192 
 ال أعرف 41% 41%

470 
 اجملموع 100% 100%

 

ن ا؛. ويظهر هذ14؛ وانتماءاتهم )الشكل 13يفصل الرسم البياني أدناه اإلجابات حبسب املشاركني )الشكل  - 46

جودة عمل اللجنة القائم ن أن أولئة الذين حضروا جلسات جلنة األمن الغذائي العاملي لديهم ارتيام أكرب حيال االبيان

على األدلة. وهناك نسبة ضئيلة فقط أع ت تقييمات منخفضة. ومن بني االنتماءات األخرى، أع ت املؤسسات 

؛. ويف حدود االستقصاء، هناك بيانات يف املائة 14األكادميية ومؤسسات البحوث أكرب حصة من التقييمات املنخفضة )

بالتصور الضعيف بشأن قاعدة األدلة  ًاد ما إذا كان اخنفاض التقييمات متعلقرتلقة بع  الشيء وغري كافية لتحدي

نة على استخدام قاعدة األدلة يف اختاذ جبشأن قدرة الل ًاضعيف ًااملتوفرة لعمل جلنة األمن الغذائي العاملي، أو تصور

اللجنة القائم على األدلة هو بشأن هذه املسألة؛. ومع ذلة، بصفة عامة، إن عمل  15قراراتها )أنظر أيضا الشكل 

كن اعتباره نق ة قوة نسبية للجنة األمن إحدى امليزات اليت تلقت أعلى درجات االرتيام يف االستقصاء، وبالتالي، مي

  . الغذائي العاملي
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، 16على عمل فريق اخلرباء الرفينع املسنتوى. ويف اإلجابنة علنى السنؤال       18إىل  16وتركز أسئلة االستقصاء  - 47

وطلنب   ؛.16؛ إىل أنهم على بينة من عمل الفريق )الشنكل  امشارك 234من جمموع العينة )أي  يف املائة 50أصار حوالي 

إثنراء جلننة األمنن الغنذائي      يموا مدى فعالية استخدام تقارير فريق اخلرباء الرفيع املسنتوى يف من أولئة املشاركني أن يّق

 مللحنق أنظنر ا  ؛ تقييمات عالية )ملعلومات أكثر تفصنيال، امشارك 123)أي  يف املائة 53، أع ى واختاذ قراراتها. وعمومًا

اإلجابات املصنفة حبسنب املشناركني، ويظهنر كينف أن نسنبة أولئنة        15؛. ويوفر الشكل 14و 13و  12، األصكال 1

 .من جمموعة املشاركني ذوي خربة سابقة يف جلنة األمن الغذائي العاملي يف املائة 60ة هي حوالي الذين أع وا تقييمات عالي
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، وكما سبقت اإلصارة إىل ذلة، ميكن النظر إىل قاعدة األدلة لعمل اللجنة على أنها نق ة قوة نسبية من وعمومًا - 48

صاحلة بشنأن قاعندة املعرفنة لعمنل اللجننة )يف إطنار        تعليقاتمشارك أع وا  101بني معايري تقييم فعالية اللجنة. ومن 

كنانوا حمايندين، بينمنا كنان هنناك       31كان لديهم وجهة نظر إيابية بشأن نوعية قاعدة األدلنة، و  52؛، 18السؤال 

 أننه ينبغني نشنر تقنارير فرينق اخلنرباء       22، أضناف  52. ومن اجلدير بالذكر أنه من بني الردود اإليابية امشكك 18

إىل أنه يف حني أن التقارير جيدة،  10الرفيع املستوى ب ريقة أفضل )ينبغي القيام باملزيد من التواصل والتوعية؛، وأصار 

آخرون أن توصنيات الفرينق ال تننعكس بشنكل كناف يف قنرارات جلننة األمنن          9يبدو أن لديها ت بيق عملي، وأصار  ال

غري ملزم بشنأن مسنألة األدلنة أو نوعينة      اصحيح ارد 31، كان هناك 52لنالغذائي العاملي. وعدا عن الردود اإليابية ا

األقران من بني األوساط األكادميية، ووكاالت األمم املتحدة،  ا يف ذلنة   استعراضالعمل العلمي، وأوصي بتشاور أوسع/

 "األصوات من امليدان". 

 
 باالستناد إىل األدلة: مقتطفات من تعليقات املشاركني بشأن اختاذ القرارات 3 اإلطار

 

رباء الرفيع "لقد قامت جلنة األمن الغذائي العاملي بعمل جيد بوجه عام، بتوفري املعرفة للتأثري على اختاذ القرارات، وذلة من خالل عملية فريق اخل

الصيادين والرعاة والعمال والسكان األصليني  –وينبغي أن تسعى جلنة األمن الغذائي العاملي إىل جلب خربات ومعرفة صغار منتجي األغذية املستوى. 

إىل عيع مستويات صنع القرار. وباإلضافة إىل فريق اخلرباء الرفيع املستوى، ميكن القيام بذلة من خالل املنتديات اخلاصة،  –وأيضا املزارعني 

لية تشرك أولئة الذين هم أكثر تأثرا، وأكرب عدد من وتبادل املعرفة، والفيديوهات، ووسائل اإلعالم االجتماعية، ووسائل أخرى مبتكرة وتفاع

 الوكاالت لتعزيز األمن الغذائي للجميع".
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 اخلاصة بالتواصل جلنة األمن الغذائي العاملياسرتاتيجية 

 

التوعينة  علنى  اللجننة   قدرة فعالينة يتم تعريف معيار "اسرتاتيجية اللجنة اخلاصة بالتواصل" على أنها "مدى  - 49

أصنحاب املصنلحة   ولقرار يف أوساط اجلهات الصانعة لالوعي بشأن األمن الغذائي والتغذية وإذكاء جنة ررجات الل بأهم

من خنالل األسنئلة بشنأن     وقد عوجل تقييمها يف االستقصاء من زوايا رتلفة  مباصرًة. 23على عيع املستويات" اآلخرين

اخلرباء الرفيع املستوى؛ وبشكل غري مباصر من خالل سليل وعي املشاركني بشأن صكوك السياسات للجنة وعمل فريق 

 "ال أعرف" من اإلجابات.  نسبة

 

ل املشاركون إذا ما كانوا على دراية بنأي منن أدوات جلننة األمنن الغنذائي العناملي لتوجينه السياسنات؛         وسُئ - 50

اخلنرباء الرفينع املسنتوى. وتنرد النتنائج      سئلوا سابقا يف سؤال منفصل، عما إذا كنانوا قند مسعنوا عنن عمنل فرينق        كما

  .16 الشكل اإلعالية يف
 

 
 
أن ما يقارب نصف جممنوع عيننة املشناركني ليسنوا علنى علنم بنأي أدوات للجننة لتوجينه           16ويبني الشكل  - 51

من املشناركني؛.   يف املائة 50من املشاركني؛ ومل يسمعوا عن عمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى ) يف املائة 53السياسات )

مننهم "نعنم"    يف املائنة  70وتتغري النتائج حبسب املشاركني. ومن بنني جمموعنة املشناركني املعيننني، اختنار أكثنر منن        

مننهم "نعنم" لإلجابنة علنى      يف املائنة  90لإلجابة على السؤالني. ومن أولئة الذين حضروا دورة للجنة، اختار أكثر من 

من املشاركني منن جمموعنة    يف املائة 27االنتماءات، من املثري لالهتمام مالحظة أن  السؤالني. وبتصنيف النتائج حبسب

 ومؤسسنات البحنوث الدولينة"     ةاألكادميين املؤسسنات  منن املشناركني منن جمموعنة "     يف املائنة  38"حكومات البلندان" و 

  4و 3، اجلننداول 1 امللحننقبننأي أدوات للجنننة لتوجيننه السياسننات )للمزينند مننن التفاصننيل، أنظننر      ليسننوا علننى علننم   

 ؛.  18و 17و 16و 15واألصكال 

                                                      
 CFS 2014/41/11الوثيقة   23
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هل سمعت بعمل فريق الخبراء الرفيع المستوى؟ 
 (16السؤال )

 نسبة المشاركين بحسب االجابة

 الدراية بمنتجات لجنة األمن الغذائي العالمي وفريق الخبراء الرفيع المستوى: 16الشكل 

 لم يجب ال نعم
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وفيما يتعلق بقدرة جلنة األمن الغذائي العاملي على رفع التوعية بشأن قضايا األمن الغذائي والتغذية، لوحظ أن  - 52

نسبة كبرية من عينة املشاركني مل جتب أو اختارت "ال أعرف" لإلجابة على بع  األسئلة ذات الصنلة. وعلنى سنبيل    

؛ اختاروا "ال أعنرف" لإلجابنة علنى    امشارك 121وع العينة، أو من جمم يف املائة 26املثال، حوالي ربع املشاركني )أي 

 بشننأن مننا إذا كانننت اللجنننة تعنناجل القضننايا العامليننة لممننن الغننذائي والتغذيننة األكثننر أهميننة. وباملثننل،      6السننؤال 

 ؛. 15ر السؤال من املشاركني مل يكونوا قادرين على تقييم مدى استناد عمل اللجنة إىل األدلة )يف إطا املائة يف 40فإن 

 

وقد تكون أسباب النتائج املذكورة أعاله منسوبة جزئيا إىل جهود التواصل للجنة، واليت، من غري املسنتغرب،   - 53

تبدو أقل بني جمموعات املشاركني غري املعينني وأولئة الذين مل حيضروا جلسات جلنة األمن الغنذائي العناملي. وهنناك    

يعملون على املستوى العاملي والذين أصاروا أنهم على دراية باللجنة، وكان لديهم نسبة  نسبة أعلى من املستجيبني الذين

أدناه كيف أن الوعي بشأن أدوات اللجنة للسياسات ميينل إىل   17أقل من إجابة "ال أعرف" بشكل عام. ويظهر الشكل 

أولئنة النذين يعملنون بشنكل أساسني علنى       ب أن يكون أعلى بني املست لعني الذين يعملون على املستوى العاملي، مقارنًة

 الوطين.  صبهالصعيدين اإلقليمي والوطين و

 

 
 

وبناء على ما سبق، ميكن االستنتاج إىل أن هنناك املزيند منن العمنل النذي ينتعني القينام بنه منن قبنل عينع             - 54

على املستويني اإلقليمي والوطين. وقند وردت   أصحاب املصلحة، بهدف زيادة الوعي بشأن اللجنة ومنتجاتها ، وخاصًة

)فائندة األدوات السياسناتية للجننة؛، أصنار      21)قاعندة املعرفنة لعمنل اللجننة؛ والسنؤال       18تعليقات يف إطار السنؤال  

 املشاركون فيها إىل أنه ينبغي سسني املعرفة بشأن منتجات اللجنة، وتؤكد أنه ينبغني النظنر يف تعزينز جهنود اللجننة     

 اصل.للتو
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 : مقتطفات من تعليقات املشاركني بشأن اسرتاتيجية جلنة األمن الغذائي العاملي للتواصل4 اإلطار

 

 وينبغي عليهم أن يعرفونكم!" –ضعوا امسكم وأهدافكم أمام الكل. الناس ال يعرفونكم "

 

األمن الغذائي، ليست على علم  جيد بشأن فنر  تبنادل األفكنار يف    "يف البلدان النامية ... معظم اجلماعات واملنظمات اليت تشارك بشكل مباصر يف 

احمللينة  املنتديات مثل جلنة األمن الغذائي العاملي، ولذلة فإن تقاسم املعرفة حمدود للغاية. وميكن سسني هذا الوضع من خنالل إصنراك املنظمنات    

 للجميع؛، لتسهيل تدفق املعلومات وجتميع املعرفة."املنخرطة يف االتصاالت من أجل التنمية )مثل مركز التواصل والتنمية 

 

 

 قابلية جلنة األمن الغذائي العاملي لالستجابة

 

يرتبط معيار "قابلية جلنة األمن الغذائي العاملي لالستجابة" بنتيجنة اللجننة جنيم بشنأن تعزينز خ نط األمنن         - 55

بدور اللجنة يف تسهيلها ودعمها. وطلب من املشاركني سديند   الغذائي والتغذية على الصعيد الوطين واإلقليمي، وخاصًة

ما إذا كانت اللجنة تتمتع  يزة نسبية يف تقديم املشورة والدعم يف االستجابة ل لبنات حمنددة منن البلندان فيمنا يتعلنق       

 يف املائنة  61إجابنة،   315؛. ومت تسجل منا جمموعنه   26بتحدياتهم اخلاصة يف جمال األمن الغذائي والتغذية )السؤال 

 أدناه النتائج اإلعالية حبسب املشاركني.  18؛ كانت "نعم". ويبني الشكل امشارك 191منها )أو 
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 ميزة لجنة الغذائي العالمي النسبية في دعم البلدان: 18الشكل 

هل تعتقد أن لجنة األمن الغذائي العالمي تتمتع بميزة نسبية في توفير المشورة : 26السؤال 
والدعم لتلبية طلبات محددة واردة من البلدان في ما يتعّلق بالتحديات التي تواجهها في مجال 

 األمن الغذائي والتغذية؟

 ال أعرف ال نعم
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لتقديم الندعم واملشنورة، فنإن     إقليموبالنظر إىل أن جلنة األمن الغذائي العاملي مل تتلق أي طلبات من أي بلد أو  - 56

ن اللجنة تتمتع  يزة نسبية مثرية للدهشة. وقند ينوحي ذلنة بنأن املشناركني      النسبة العالية للمشاركني الذين يعتقدون أ

عندهم تصورات رتلفة عما يرتتب على تقديم املشورة )على سبيل املثال، أن اللجنة تلعب هذا الدور حاليا منن خنالل   

خنالل املناقشنات، والندروس    ب ريقنة غنري مباصنرة منن      واألقناليم تقارب السياسات العاملية، وتقديم املشورة إىل البلندان  

املستفادة، وتبادل اخلربات، اخل.؛ أو أنها قد توحي بأن املشاركني يعتقدون أن اللجنة ال تتمتع بأي قندرة علنى تنوفري    

. واجلدير بالذكر، أن نسبة أعلى من املشناركني النذين حضنروا دورات اللجننة     واألقاليمالدعم القائم على ال لب للبلدان 

 ؛. يف املائة 34لجنة تتمتع  يزة نسبية يف هذا اجملال )تعتقد أن ال ال

 

وطلننب مننن املشنناركني الننذين يعتقنندون أن للجنننة ميننزة نسننبية يف دعننم البلنندان أو تقننديم املشننورة هلننا          - 57

؛. وكان بإمكان املشناركني  27؛ أن يشريوا إىل اجملاالت اليت تتمتع فيها اللجنة  يزة نسبية )السؤال امشارك 191 )أي

 أدناه.   19أن خيتاروا أكثر من إجابة واحدة. ويتم عرض النتائج يف الشكل 
 

 
 

تتمتع  ينزة نسنبية    ؛ أن اللجنة الامشارك 75)أي  26وأصار حوالي ربع املشاركني الذين أجابوا على السؤال  - 58

ا يتعلق بتحديات األمن الغذائي والتغذية. وطلب منهم أن يبينوا يف تقديم املشورة القائمة على ال لب ويف دعم البلدان فيم

 واليت اختارها املشاركون.  تردد خيارات اإلجابات احملددة مسبقًا 20أسباب ذلة. ويظهر الشكل 
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إىل النتائج املذكورة أعاله، يبدو أن هناك تضاربا بني كون نسبة كبرية من املشاركني قد أصنارت إىل أن   استنادًا - 59

والبلدان )مع الرتكيز بوجه خا  على تقديم املشورة بشنأن   األقاليماللجنة لديها ميزة نسبية يف تقديم الدعم واملشورة إىل 

ذه ال لبنات مل ينتم تقندميها حتنى اآلن إىل اللجننة. وينبغنني      ؛ وحقيقنة أن هنن 19السياسنات كمنا هنو منبني يف الشنكل      

إىل جننب منع    التضارب احملتمل، اليت سد من التقدم حنو سقيق النتيجة جيم للجننة، جنبناً   ااستكشاف أسباب هذ

جدوى جلنة عاملية لممم املتحدة تقدم املشنورة حبسنب ال لبنات اخلاصنة بكنل بلند. وعمومنا، ينبغني أن ينظنر تقينيم           

 لنتيجة جيم للجنة يف اجلوانب اإلضافية املقدمة يف القسم الفرعي التالي. ا

 

 تأثري جلنة األمن الغذائي العاملي/القدرة على االستيعاب

 

باإلضافة إىل "قابلية جلنة األمنن الغنذائي العاملينة علنى االسنتجابة" ينرتبط معيناري التقينيم "تنأثري اللجننة"            - 60

و"والقدرة على االستيعاب" بالنتيجة جيم للجننة األمنن الغنذائي العناملي. وهمنا يهندفان إىل تقينيم مندى تنأثري اللجننة           

ررجاتها الرئيسية، ومدى قدرة أعضاء اللجننة وغريهنم منن    اإليابي على عمليات السياسات من خالل تقديم وتعزيز 

أصحاب املصلحة على ت بيق منتجات سياسات اللجنة على الصعيدين اإلقليمي والوطين. ومت تنناول هنذه اجلواننب يف    

 . 25إىل  21االستقصاء من خالل األسئلة 
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أسباب عدم تمتع لجنة األمن الغذائي العالمي بميزة نسبية في تقديم المشورة : 20الشكل 
 والدعم استجابة لطلبات البلدان

 الوكاالت الفنية في موضع أفضل

تكمن الميزة النسبية للجنة األمن الغذائي 
العالمي في العمل المفاهيمي على المستوى 

 العالمي

تفتقر لجنة األمن الغذائي العالمي للموارد 
 والقدرات إليجاد الحلول المناسبة

 أسباب أخرى
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لة ألدوات السياسات للجنة من أجل دعنم  وطلب من املشاركني التعبري عن وجهات نظرهم حول اإلفادة احملتم - 61

؛. وركز السنؤال علنى العناصنر التالينة  اخل نوط التوجيهينة ال وعينة بشنأن         21)السؤال  أقاليمهمت وير السياسات يف 

احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، ومصايد األمساك والغابات يف سنيا  األمنن الغنذائي النوطين؛ اإلطنار االسنرتاتيجي       

من الغذائي والتغذية؛ املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية؛ تقنارير فرينق اخلنرباء    العاملي لم

الرفيع املستوى؛ توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن السياسنات. وطلنب منن املشناركني أن يصننفوا مندى تنأثري        

يف  ملي وتقنننارير فرينننق اخلنننرباء الرفينننع املسنننتوى  اخل نننوط التوجيهينننة ال وعينننة  واإلطنننار االسنننرتاتيجي العنننا   

 ؛. 22بالدهم/منظماتهم/جماالت أنش تهم )السؤال 

 

، مما يربط تقييمات املشناركني بشنأن اإلفنادة احملتملنة ألدوات     21مت جتميع نتائج السؤالني أعاله يف الشكل  - 62

 الفعلي لمدوات واملنتجات نفسها حتى اآلن.  السياسات للجنة ومنتجاتها لتنمية السياسات، بالتقييم بشأن التأثري

 

 
 

اعتنربوا أننه منن احملتمنل أن     من املشاركني؛  يف املائة 60كيف أن غالبية املشاركني )حوالي  21يظهر الشكل  - 63

مفيدة لتنمية السياسات. ومنع ذلنة   عيع أدوات السياسات للجنة األمن الغذائي العاملي ومنتجاتها املشار إليها،  تكون

فقنط منن    يف املائنة  30فإن التأثري الفعلي ألدوات السياسنات واملنتجنات هنذه قند مت تقييمنه بشنكل مرتفنع منن حنوال          

املشاركني. وقد يعود السبب يف ذلة إىل حقيقة أن منتجات السياسات للجنة وأدواتها جديدة نسنبيا، وأن اسنتيعابها يف   

ات على املستويني اإلقليمي والوطين يت لب الوقت وااللتزام. ومن املتوقع أن تالحنظ هنذه النتنائج    عمليات وضع السياس

 على املديني املتوسط وال ويل. 
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 نسبة المشاركين بحسب التقييم

اإلفادة المحتملة مقابل التأثير الفعلي ألدوات السياسات للجنة األمن الغذائي : 21الشكل 
 العالمي ومنتجاتها

بالنسبة إلى كلّ من األدوات السياساتية والمنتجات الُمشار إليها أدناه، حّدد إلى : 21السؤال 
 أي مدى تعتبر أنها قد تكون مفيدًة لوضع السياسات في إقليمك

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 
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التعليق على ما إذا كانوا يعرفون أي طريقة أخرى أثرت فيها اللجننة علنى    23وطلب من املشاركني يف السؤال  - 64

أن النهج غري التقليدي للجنة )أصحاب  11ورد، ذكر  اتعليق 38االت عملهم. ومن بلدانهم أو مناطقهم أو منظماتهم/جم

ن معرفة ررجات اللجنة يتم نشنرها يف دوائنرهم.   إمنهم  17مصلحة متعددين وعرب الق اعات؛ قد كان "ملهمًا"، وقال 

، 24املسنتوى الق نري. ويف السنؤال    وعلق العشرة الباقون على التحديات يف ترعة تأثري اللجنة من املستوى العاملي إىل 

طلب من املشاركني أن يشريوا إىل اهليئات املتعددة أصحاب املصلحة اليت تعاجل مسنائل األمنن الغنذائي والتغذينة علنى      

على هذه األسنئلة   امشارك 134تقييم مدى فائدة عمل اللجنة هلم. وأجاب  25املستويني اإلقليمي والق ري، ويف السؤال 

من جمموع العينة؛. ومت جتميع اإلجابنات حبسنب اهليئنة والرتكينز املواضنيعي واملن قنة اجلغرافينة.         ائةيف امل 29)أي 

وأصار العدد األكرب من اإلجابات إىل اهليئات الدولية اليت قد تكون ناص ة أيضنا علنى املسنتويات الق رينة واإلقليمينة،      

،  ل عدد كبري من الردود اهليئات احلكومية الدولينة/ اهليئنات   تليها املنظمات األفريقية واألمريكية الالتينية. وعمومًا

احلكومية املشرتكة، ووكاالت األمم املتحدة، أو جمموعات املاحنني، مما يشري إىل تننو ع وجهنات النظنر حينال معننى      

 الزراعنة، التغذينة، ومنظمنة األغذينة و   ئنات األكثنر تسنمية  مبنادرة تعزينز      ن". وكانت اهليو"أصحاب املصلحة املتعدد

لممن الغذائي والتغذوي، واللجنة الدائمنة املشنرتكة بنني    واجمللس الوطين  والربنامج الشامل لتنمية الزراعة يف أفريقيا،

 الدول ملكافحة اجلفاف يف الساحل، والسو  املشرتكة لشر  أفريقيا واجلنوب األفريقي. 

 

درجنات عالينة بشنأن الفائندة احملتملنة       24من أولئة الذين أجابوا على السؤال  يف املائة 70وأع ى أكثر من  - 65

لعمل اللجنة بالنسبة هليئات أصحاب املصلحة املتعددين اإلقليمية والوطنية اليت تعاجل مسائل األمنن الغنذائي والتغذينة    

 النتائج اإلعالية حبسب املشاركني.  22واليت حددوها. ويبني الشكل 
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 (58)حضر دورات اللجنة 

 (76)لم يحضر دورات اللجنة 

اإلفادة المحتملة لعمل لجنة األمن الغذائي العالمي بالنسبة ألصحاب المصلحة المتعددين : 22الشكل 
 والهيئات الوطنية التي تعالج األمن الغذائي والتغذية

 ال أعرف عالمة منخفضة عالمة متوسطة عالمة مرتفعة
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إىل النتائج املذكورة أعاله، ميكن االستنتاج بأن هناك تصور إيابي عن الفائدة احملتملة لعمل اللجنة  استنادًاو - 66

ومنتجاتها بالنسبة حلوار السياسات وهيئات أصحاب املصلحة املتعددين اليت تعاجل قضايا األمن الغذائي والتغذية علنى  

س جيد للمقارنة والتقييم مع مرور الوقت لكيفية اسنتيعاب هنذه املنتجنات    املستويني اإلقليمي والق ري. وهذا  ثابة أسا

 على املستويني اإلقليمي والق ري، من خالل سليل أكثر عمقا. 

 
 : مقتطفات من تعليقات املشاركني حول تأثري جلنة األمن الغذائي العاملي/ والقدرة على االستيعاب5 اإلطار

 
 املستوى امليداني تعمل يف البلدان، أن تعزز فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي". "بإمكان االخنراط مع مؤسسات على

 

من لديه  "على جلنة األمن الغذائي العاملي أن تضيف قيمة إىل ما سبق ومت معاجلته واالستناد إىل ذلة. وينبغي تشجيع صراكات أكثر اسرتاتيجية مع

 القدرة على التنفيذ". 

 

 

 االستنتاجات -خامسًا 

 

لقد قدم االستقصاء حملة عن التصورات واآلراء احلالية بشأن فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي. وركز التحليل  - 67

على العوامل الرئيسية للنجام املمثلة  عايري التقييم الواردة يف القسنم الثناني. ومت سديند بعن  نقناط القنوة والضنعف        

م والتصدي هلا، ومتكني بع  االستنتاجات العامة األولية بشأن مدى تقدم اللجنة حننو ريينة   النسبية عرب معايري التقيي

حمددة يف وثيقة إصالم جلنة األمن الغذائي العاملي. وعلى وجه اخلصو ، تشري نتائج االستقصاء إىل اجملاالت املمكنن  

 سسينها واجملاالت حي. ميكن إجراء تقييمات أكثر تعمقا. 

 

يتعلق  عايري التقييم املرتب ة بالنتيجة ألف للجنة األمن الغذائي العاملي )تعزينز التنسنيق العناملي بشنأن     وفيما  - 68

قضايا األمن الغذائي والتغذية؛، مت تسجيل تصور إيابي عام بشأن أهمية جلنة األمنن الغنذائي العناملي. وهنناك نسنبة      

ليت قيمت سلبيا قدرة جلنة األمنن الغنذائي العناملي علنى معاجلنة      من جمموع العينة؛ ايف املائة  8صغرية من املشاركني )

على املستوى العاملي. وبالتالي، ميكن استنتاج أن جلنة األمن الغذائي العناملي تسنري علنى     قضايا األمن الغذائي والتغذية

اهلا. ويبدو أن أداء اللجنة ال ريق الصحيح يف إدراج القضايا العاملية ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية على جدول أعم

فيما يتعلق  عيار الشمولية واملشاركة أكثر تعقيدا  ا أنه مت تسجيل تفاوت كبري يف آراء املشاركني املنرتب ني بانتمناءات   

رتلفة. وم لوب سليل أعمق من أجل سديد أسباب تلة االختالفات وسديند كيفينة جعنل اللجننة أكثنر  ولينة،       

جمموعات أصحاب املصلحة املعنيني. وباملثل، ينبغي تقييم معيار التنسيق واالخنراط  بشكل أكرب  وضمان مشاركة عيع

لتحديد كيف بإمكنان جلننة األمنن الغنذائي العناملي أن سسنن التنسنيق وإقامنة الصنالت االسنرتاتيجية منع اجلهنات             

  واملؤسسات ذات الصلة، وال سيما على الصعيدين اإلقليمي والوطين. 
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فيما يتعلق بالنتيجة باء للجنة األمن الغذائي العاملي )سسني تقارب السياسات بشنأن قضنايا األمنن الغنذائي     و - 69

والتغذية الرئيسية؛، مت تسجيل تصور عنام إينابي سنواء ملعينار تعزينز تقنارب السياسنات أو معينار اختناذ القنرارات           

؛ الذين حضروا دورات اللجنة قند قيمنوا   يف املائة 65ركني )باالستناد إىل األدلة. وعلى وجه اخلصو ، فإن غالبية املشا

النة يف بنناء التوافنق يف اآلراء بشنأن السياسنات العاملينة املتعلقنة بناألمن الغنذائي          إيابيًا قدرة اللجنة على أن تكنون فعّ 

ة. ومع ذلة، مل يعتنرب  جلنة األمن الغذائي العاملي املصلحمسات والتغذية، واليت ينظر إليها باعتبارها مسة أساسية من 

االستقصاء كأداة مناسبة لتقييم قدرة اللجنة على تعزيز اتسا  السياسات أفقيا )بني البلدان واملنظمات وأصحاب املصلحة 

وما إىل ذلة؛ وعاموديا )من املستوى احمللي إىل العاملي والعكس بالعكس؛، وهو أمر ينبغي سليله من خالل نهنج تقينيم   

ألخذ يف االعتبار لقدرة جلنة األمنن الغنذائي العناملي )احملتملنة والفعلينة؛ للتنأثري علنى احلنوار بشنأن          أكثر تعمقا، مع ا

ومت ربط معيار اسرتاتيجية التواصل اخلاصة باللجنة بالنتيجنة بناء، ولكنن    السياسات على املستويني اإلقليمي والوطين. 

لدعم سقيق النتائج الثالث للجنة األمن الغذائي العناملي.   محاس ال كأمرمن املسلم به بأنه ينبغي النظر إىل التواصل الفّع

من املشاركني ليسوا على دراية بأي أداة لتوجينه سياسنات اللجننة     يف املائة 50وقد أظهرت نتائج االستقصاء أن حوالي 

وال بعمل اللجنة بشكل عام. ويشري ذلة إىل أنه ينبغي النظر يف زيادة التوعينة بشنأن جهنود التواصنل للجننة منن قبنل        

املسنتويني  عيع أصحاب املصلحة، والرتكيز بشكل خا  على تعزيز التوعية بشأن طرائق عمل اللجنة ومنتجاتها على 

 والوطين.  اإلقليمي

 

وأظهر تقييم املعنايري املرتب نة بالنتيجنة جنيم للجننة )تعزينز اإلجنراءات الوطنينة واإلقليمينة لممنن الغنذائي             - 70

والتغذية؛ بع  التناقضات يف ال ريقة اليت يتصور بها دور اللجنة علنى أننه يسناهم يف اإلجنراءات الوطنينة واإلقليمينة       

التغذية. وعلى وجه اخلصو ، أصارت غالبية املشاركني، يف إطار معيار قابلية اللجنة على االستجابة، لممن الغذائي و

إىل أن اللجنة تتمتع  يزة نسبية يف تقديم الدعم واملشورة لالستجابة إىل طلبات البلدان واملناطق اليت تواجه سنديات يف  

م أي طلب من هذا النوع حتى اآلن، ويبقى من غري الواضنح مندى   جمال األمن الغذائي والتغذية. ومع ذلة، مل يتم تقدي

فعالية جلنة عاملية يف االستجابة ل لبات البلدان احملددة للحصول علنى املسناعدة. وقند يكنون منن املفيند مناقشنة ننوع         

منة. وفيمنا يتعلنق    املشورة اليت يتصور أن اللجنة تتمتع بها كميزة نسبية وسديد الثغرات النيت ال تغ يهنا املعرفنة القائ   

بتأثري اللجنة والقدرة على االستيعاب، أظهرت نتائج االستقصاء أن معظم املشاركني لديهم تصور إيابي بشنأن الفائندة   

احملتملة لعمل اللجنة بالنسبة للهيئات اإلقليمية والوطنية اليت تعاجل األمن الغذائي والتغذية. ومنع ذلنة، فنإن اإلقبنال     

مي والق ري ملنتجات وأدوات السياسات اليت توفرها اللجنة، يت لنب وقتنا والتزامنا، ومعظنم هنذه      على املستويني اإلقلي

 املنتجات ال تزال "جديدة".  

 

ن من أوروبا اللجنة بشكل أعلى، بينما كان هناك واملختلفة، قيم املشارك األقاليمومن حي. التصورات حبسب  - 71

ملثال، قنيم املشناركون منن الشنر  األدننى اللجننة بشنكل مرتفنع منن حين.           فعلى سبيل ااألخرى.  األقاليمتفاوت بني 

أهميتها، ولكن بشكل منخف  من حي. الشمولية واملشاركة. وبشنكل عنام، قنيم املشناركون، النذين حضنروا فعالينات        

ت "حكومنات  اللجنة، اللجنة بدرجة أعلى من أولئة الذين مل يفعلوا ذلة. وعموما، قيم املشاركون، املرتب ون  جموعنا 

 البلدان" و"منظومة األمم املتحدة"، اللجنة بدرجة أعلى من املشاركني من "اجملتمع املدني" و"الق اع اخلا ".  
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، الذي يوفر بع  االن باعات الرئيسنية لكنل منن معنايري التقينيم      9وتتلخص بع  االستنتاجات يف اجلدول  - 72

 اليت تناوهلا االستقصاء. 

 

 

  

 النتائج الرئيسية من استقصاء اآلراء بشأن فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي: ملخص 9اجلدول 

نتائج جلنة األمن الغذائي 

 العاملي
 االنطباعات الرئيسية معايري التقييم

 النتيجة ألف: 

تعزيز التنسيق العاملي 

بشأن مسائل األمن الغذائي 

 والتغذية

بنإدراج ألهنم اجلواننب العاملينة لممنن      اللجنة على املسنار الصنحيح    أهمية اللجنة 531

 الغذائي والتغذية على جدول أعماهلا.

 الشمولية واملشاركة 52
مت تسجيل تفاوت كنبري بنني اآلراء النيت أعربنت عنهنا جمموعنات       

االنتماءات املختلفة. م لوب سليل أعمق من أجنل سديند أسنباب    

 تلة االختالفات. 

 التنسيق واالخنراط 53

إجراء املزيد منن الدراسنة لتحديند كينف يكمنن للجننة أن       من املربر 

سسن التنسيق مع اجلهات واملؤسسات ذات الصلة، مع الرتكينز يف  

 البداية على املستوى اإلقليمي.

 النتيجة باء: 

حتسني التقارب بني 

السياسات حول القضايا 

األساسية ل من الغذائي 

 والتغذية

 تعزيز تقارب السياسات  4

؛ الننذين حضننروا دورات اللجنننة يف املائنة  65املشنناركني )قنيم معظننم  

إيابيا قدرة اللجنة علنى أن تكنون فعالنة يف بنناء التوافنق يف اآلراء      

بشأن قضايا السياسنات العاملينة املتصنلة بناألمن الغنذائي والتغذينة.       

وينبننغ سليننل قنندرة اللجنننة علننى تعزيننز اتسننا  السياسننات افقيننا  

 م أكثر تعمقا. وعاموديا من خالل نهج تقيي

اختاذ القرارات القائمة على   5

 األدلة

قاعدة أدلة عمل جلنة األمن الغذائي العاملي هني نق نة قنوة عامنة يف     

 نتائج االستقصاء.

 

اسااااارتاتيجية التواصااااال    536

 اخلاصة باللجنة

من املشاركني ليسوا على دراينة بنأدوات توجينه     يف املائة 50حوالي 

السياسات للجنة وعملها بشكل عام. ينبغي النظنر يف زينادة التوعينة    

 بشأن جهود التواصل للجنة من قبل عيع أصحاب املصلحة. 

 النتيجة جيم: 

تعزيز اإلجراءات الوطنية 

واإلقليمية املتعلقة باألمن 

 الغذائي والتغذية

 لالستجابةقابلية اللجنة   7

من املهم تقييم التوقعات ومدى فهم دور اللجنة املتعلق بدعم املناطق 

 والبلدان بشأن قضايا األمن الغذائي والتغذية.

 تأثري اللجنة  8

لدى معظم املشاركني تصور إيابي للفائدة احملتملة لعمل اللجنة 

الغذائي بالنسبة للهيئات الوطنية واإلقليمية اليت تعاجل قضايا األمن 

 والتغذية، يف حني أن التأثري الفعلي هو أقل.

 القدرة على االستيعاب 539
قدرة استيعاب منتجات السياسات واألدوات اليت تقدمها اللجنة 

 على املستويني اإلقليمي والق ري، تت لب وقتا والتزاما.
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، الذي أع ناهم الفرصنة   33مت تأكيد النتائج املذكورة أعاله، من خالل إجابات املشاركني على السؤال املفتوم  - 73

. ومت اتتعليقن  105لتقديم اقرتاحات حول كيف ميكن أن سسن اللجنة من فعاليتها الشاملة. ومت تسجيل ما جمموعنه  

اجملاالت اليت حصنلت علنى أكنرب اهتمنام،      10جتميع هذه التعليقات بناء على املواضيع اليت تناولتها. ويوفر اجلدول 

 .مشريا إىل وتريتها

 

 : تعليقات حول كيفية حتسني فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي10اجلدول 

 اجملموعات التواتر )عدد التعليقات(

 والتفاعل، ال سيما على املستويني اإلقليمي والوطينسسني الروابط  47

 الشمولية/أصوات جديدة/مشاغل حيال اآلليات 34

 معاجلة قضية حمددة للسياسات تهم املشارك 25

 التواصل والنشر 16

 أخرى لكل واحدة 7أقل من 

 

 مقت فات من تعليقات املشاركني حول كيفية سسني جلنة األمن الغذائي العاملي. أدناه اإلطاريتضمن  - 74

 

 : مقتطفات من تعليقات املشاركني حول كيفية حتسني فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي6 اإلطار
 زيادة التعاون مع اهليئات اإلقليمية والوطنية. نشر عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشكل أفضل".

 

"وضع سبب واضح وبسيط لبقاء جلنة األمن الغذائي العاملي. احلفناظ علنى وجنود مسنتمر، وإثنارة التسنايالت احملرجنة، ووضنع جنداول األعمنال،           

 وتسهيل التوافق يف اآلراء والعمل اجلماعي بشأن القضايا الرئيسية. التواصل بشأن الفر  الذي سدثه جلنة األمن الغذائي العاملي."
 

ة ينبغي أن يكون أحد أدوار اللجنة الرئيسية التنحي عن الوكاالت الفردية،  ا يف ذلة منظمة األغذية والزراعة، وأن توفر وجهنات نظنر حامسن   "...

. ومنن صنأن   ذينة بشأن أداء اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف، وبرنامج البحوث املعين بتغري املناخ والزراعة، يف جمال األمنن الغنذائي والتغ  

ذلة أن يكون له قيمة كبرية للوكاالت وجمموعة العشرين بصفتها هيئنة مسنؤولة عنن ضنمان تنوفري بعن  السنلع العامنة الدولينة األساسنية لتحقينق            

 االستقرار والتنمية يف العامل."
 

 "جلنة األمن الغذائي العاملي غري متصلة باملنتديات األخرى".
 

الغذائي العاملي عن طريق جلب املزيد من املنظمات للتعاون معها حتى على املستويات الصغرية. وينبغي أن سصنل  "ميكن سسني فعالية جلنة األمن 

 أيضا على املزيد من السبل لتعميم وثائقها وضمان اإلحساس بوجودها أكثر".
 

كانت أعظم ثروة للجنة هي منصة أصحاب املصنلحة املتعنددين، فنإن     "... ال يستوعب األعضاء أعمال وتوصيات جلنة األمن الغذائي العاملي ... وإذا

، ولكن ال اللجنة حباجة إىل القيام بعمل أفضل لرتويج مناقشة وجهات النظر املختلفة. وقد كانت آليات الق اع اخلا  واجملتمع املدني جتربة مفيدة

عات. ويف الوقت احلالي، يبدو أن هناك الكثري من األصوات اليت يتم خنقهنا.  يبدو أنها تساعد على ضمان مساع وجهات النظر املتنوعة هلذه اجملمو

نقسنامات  وقد يكون من املفيد أن نسأل املشاركني كيف يصنفون أنفسهم فيما يتعلق بتعزيز األمن الغذائي والتغذية، وريية إذا ما كنان هنناك بعن  اال   

تمع املدني" و"الق اع اخلا "، مثل منظمات الدعوة، ومنظمنات حقنو  اإلنسنان، ومنظمنات     ال بيعية بني املشاركني، أكثر من املفهوم الواسع "للمج

 ."املزارعني، ومنظمات حقو  السكان األصليني واملنظمات احمللية، ومنظمات ممارسة التنمية، ومعاجلي األغذية، وجتار املواد الغذائية، اخل
 

 سسني مشاركة جمموعات املزارعني ومنتجي األغذية"."جذب مشاركة أكثر وأفضل للق اع اخلا  ذات الصلة، و
 

 املتحدة". "استمروا يف العمل اجليد، فإن أصحاب املصلحة املتعددين والشراكات ميثلون املستقبل! وإن جلنة األمن الغذائي العاملي مثال على األمم
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 األول امللحق
 

 جلنة األمن الغذائي العاملي جداول ورسوم بيانية تكميلية بشأن نتائج االستقصاء حول

 

يوفر التقرير الرئيسي جمموعة من الرسوم البيانية واجلداول بشأن نتائج االستقصناء. وينوفر هنذا املرفنق رسنوم       

بيانيننة وجننداول تكميليننة. وعلننى وجننه اخلصننو ، مت تفصننيل نفننس املعلومننات الننواردة يف التقريننر الرئيسنني حبسننب 

 نسية املشاركني، وغريها من املعايري. اجلغرايف جل واإلقليماملشاركني، 

 

 تركيبة االستقصاء الدميغرافية

 

ب؛ على أي مستوى يعملون بصورة أساسية )أ؛ جمال خربتهم الرئيسي؛ )لب من املشاركني سديد ما يلي  ُط 

إلجابنات يف الرسنوم   ج؛ اإلقليم أو األقاليم األكثر صنلة بعملنهم. وتنرد ا   ))العاملي، اإلقليمي، الوطين، الوطين الفرعي؛؛ 

  .24البيانية الثالثة التالية. وقد كان بإمكان املشاركني أن خيتاروا أكثر من خيار واحد

 

  

                                                      
 ؛ أعلى من إعالي عدد املشاركني يف االستقصاء.  804جغرايف واحد، فإن تردد جمموع اإلجابات )أي  إقليم ا أنه كان بإمكان املشاركني أن خيتاروا أكثر من   24
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 ما هو جمال خربتة الرئيسي؟: 1السؤال 

 
 

 على أي مستوى تعمل بصورة أساسية؟: 2السؤال 
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 أصر إىل اإلقليم/األقاليم األكثر صلة بعملة: 3السؤال 

 
 

 األمن الغذائي العامليأهمية جلنة 
 

 ما هي القضايا العاملية أو املواضيع الثالثة املتصلة باألمن الغائي والتغذية واليت تعتربها أولويات؟: 4السؤال 
 

واسنتنادا   أولويات األمن الغذائي والتغذينة". "إجابة صاحلة )تعليقات مفتوحة؛ تشري إىل  1 141مت تسجيل ما جمموعه 

أدنناه جمموعنات األمنن     1جمموعنة. ويقندم اجلندول     37إىل سليل القضايا الرئيسية اليت مت تناوهلا، قسمت تلنة إىل  

 الغذائي والتغذية احملددة وتواترها يف إجابات املشاركني. 
 

 : أولويات األمن الغذائي والتغذية حبسب املشاركني واجملموعات1اجلدول 

 تواتر اجملموعات

 اجملموعات احملددة ألولويات األمن الغذائي والتغذية بالنسبة للمشاركني
25العدد % من اجملموع

 

11.6% 171 
 سسني التغذية والصحة

1 

8.7% 128 
 سسني حوكمة وسياسات األمن الغذائي والتغذية

2 

5.4% 80 
 النظم الغذائية املستدامة 

3 

 4 الوصول إىل الغذاء 71 4.8%

 5 زراعة احليازات الصغرية/الزراعة األسرية 65 4.4%

4.1% 61 
 الزراعة املستدامة والتنمية الريفية

6 

4.1% 60 
 توافر األغذية/إنتاج األغذية

7 

3.9% 58 
 معاجلة آثار تغري املناخ على األمن الغذائي والتغذية 

8 

                                                      
يف بع  احلاالت، ارتب ت أولويات األمن الغذائي والتغذية اليت حددها املشاركون  جموعتني بندال منن جمموعنة واحندة. وهلنذا السنبب فنإن          25

 ؛. 1141أعلى من العدد اإلعالي للمشاركني الذين قدموا تعليقاتهم )أي  1جمموع تكرار اجملموعات الواردة يف اجلدول 
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 ( 46)أمريكا الشمالية 

 (37)جنوب غرب المحيط الهادئ 

 (47)ال ينطبق 

 المشاركون مصنفون بحسب األقاليم حيث يعملون أساساً : 3الشكل 

 مشاركون غير معينين مشاركون معينون
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 9 احلق يف الغذاء 56 3.8%

 10 والتغذيةالتعليم والبحوث واألمن الغذائي  54 3.7%

3.5% 51 
 حيازة األراضي/ الوصول إىل املوارد

11 

3.1% 46 
 الفاقد الغذائي واملهدر من األغذية

12 

3.0% 44 
 سالمة األغذية

13 

2.5% 37 
 اإلدارة املستدامة للموارد ال بيعية

14 

2.4% 36 
 االستثمارات يف الزراعة واألمن الغذائي والتغذية

15 

 16 والزراعة واألنظمة الغذائية ربط التغذية 36 2.4%

 17  املشاركة، تعدد الق اعات، والشراكات بني الق اعني العام واخلا  36 2.4%

2.4% 35 
 التجارة واألمن الغذائي والتغذية

18 

2.2% 32 
 أزمة الغذاء/الضعف/املخاطر

19 

1.9% 28 
 واألمن الغذائي والتغذية منظور املساواة بني اجلنسني

20 

1.8% 26 
 الزراعة اإليكولوجية

21 

1.7% 25 
 أسعار األغذية/تقلب األسعار

22 

 23 املياه 25 1.7%

 24 احلد من سوء تغذية األطفال 22 1.5%

1.4% 21 
 املوارد الوراثية/الزراعة التقليدية

25 

1.4% 20 
 األمن الغذائي والتغذية/الرصد والتقييم واحملاسبة

26 

1.4% 20 
 والنمو السكانياهلجرة والتحضر 

27 

1.4% 20 
 احلد من الفقر

28 

1.2% 18 
 الوصول إىل األسوا 

29 

 30 احلماية االجتماعية وصبكات األمان 17 1.2%

1.1% 16 
 التنويع الغذائي

31 

1.0% 15 
 خصوبة الرتبة/تدهور األراضي

32 

0.9% 13 
 مصايد األمساك واألحياء املائية

33 

0.6% 9 
 2015جدول ما بعد عام 

34 

0.6% 9 
 إنتاج وتسويق املدخالت الزراعية

35 

 36 الغابات واألمن الغذائي والتغذية 6 0.4%

 37 الشباب واألمن الغذائي والتغذية 6 0.4%

100% 1473 
 اجملموع
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بصورة عامة، حّدد عالمة ملا إذا كانت جلنة األمنن الغنذائي العناملي تعناجل القضنايا العاملينة األهنم املتصنلة          :6السؤال 

 .)صديدة األهمية؛ 5)غري هامة على اإلطال ؛ إىل  1باألمن الغذائي والتغذية، على سّلم من 

 
 

 الشمولية واملشاركة

 

أصحاب املصلحة يف اجلهنة النيت تنتسنب إليهنا يف جلننة       جمموعة حّدد عالمة ملستوى متثيل وجهات نظر: 8السؤال 

 .)ممثلة على حنو جيد جدًا؛ 5)ممّثلة على حنو ضعيف؛ إىل  1، على سّلم من العاملي األمن الغذائي

 

56% 

47% 

51% 

51% 

46% 

63% 

18% 

51% 

30% 

36% 

28% 

37% 

32% 

13% 

27% 

31% 

8% 

7% 

12% 

5% 

8% 

19% 

45% 

10% 

6% 

10% 

9% 

7% 

14% 

6% 

9% 

9% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (98)أوروبا 

 (58)أفريقيا 

 (43)أمريكا الالتينية 

 (41)آسيا 

 (37)أمريكا الشمالية    

 (16)الشرق األدنى 

 (11)جنوب غرب المحيط الهادئ 

 (304)المجموع الكلي 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 أهمية قضايا األمن الغذائي والتغذية التي تعالجها لجنة األمن الغذائي العالمي: 4الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب أقاليم المشاركين

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 

47% 

37% 

29% 

27% 

13% 

22% 

10% 

14% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (135)المشاركون المعينون 

 (218)المشاركون غير المعينين 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 مدى حسن تمثيل وجهات نظر مجموعات أصحاب المصلحة ضمن لجنة األمن الغذائي العالمي: 5الشكل 

 البيانات مصنفة بحسب المشاركين

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 
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 .، ُيرجى سديد السبب )األسباب؛8" على السؤال رقم 2" أو "1يف حال اختيار اإلجابة ": 9السؤال 

. 8؛ يف اإلجابة علنى السنؤال   2أو1من جمموع عينة االستقصاء؛ تقييمات منخفضة ) يف املائة 14)أي  امشارك 67اختار 

 أدناه النتائج الرئيسية. 7وطلب منهم أن حيددوا السبب أو األسباب وراء تقييمهم. ويبني الشكل 

 

 
  

52% 

35% 

28% 

31% 

41% 

27% 

45% 

40% 

24% 

26% 

25% 

46% 

32% 

40% 

36% 

30% 

18% 

24% 

23% 

14% 

18% 

27% 

18% 

20% 

7% 

15% 

25% 

9% 

9% 

7% 

0% 

11% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (91)أوروبا 

 (54)أفريقيا 

 (40)أمريكا الالتينية 

 (35)آسيا 

 (34)أمريكا الشمالية  

 (15)الشرق األدنى 

 (11)جنوب غرب المحيط الهادئ 

 (280)جميع األقاليم 

 نسبة المشاركين بحسب  االقليم

 مدى حسن تمثيل وجهات نظر مجموعات أصحاب المصلحة ضمن لجنة األمن الغذائي العالمي: 6الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب أقاليم المشاركين

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 

29% 

26% 6% 
2% 

26% 

11% 

 لماذا وجهات نظر أصحاب المصلحة ليست ممثلة جيدا ضمن لجنة األمن الغذائي العالمي: 7الشكل 
  تردد خيارات اإلجابة المحددة من قبل المشاركين

 انتمائي ليس على علم  

 انتمائي ليس لديه الموارد المالية  

 انتمائي ليس لديه الوقت  

 انتمائي ليس مهتما   

 أسباب أخرى  

 ال أعرف 
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الغذائي والتغذية ليست ممثلنة حالينًا    هل تعرف عن أي جمموعة من أصحاب املصلحة ذات الصلة باألمن :11السؤال 

  يف جلنة األمن الغذائي العاملي؟
 

 غري املمثلة يف جلنة األمن الغذائي العاملي املصلحة: الوعي بشأن جمموعات أصحاب 2اجلدول 

 هل تعرف عن أي جمموعة من أصحاب املصلحة ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية ليست ممثلة حاليًا

 ن الغذائي العاملي؟يف جلنة األم

 
 خيار اإلجابة  مجيع املشاركني

  تواتر اإلجابات

  % العدد

  نعم 24% 88

  ال 30% 113

 ال أعرف 46% 170

 اجملموع 100% 371

 

 

18% 

28% 

25% 

22% 

30% 

27% 

50% 

25% 

24% 

36% 

31% 

34% 

24% 

17% 

27% 

50% 

19% 

30% 

46% 

41% 

41% 

54% 

52% 

47% 

56% 

46% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (105)حكومة بلد 

 (74( )بما في ذلك المنظمات غير الحكومية)المجتمع المدني 

 (73)منظومة األمم المتحدة 

 (63)المؤسسات األكاديمية 

 (23)القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية 

 (15)مؤسسات البحوث الزراعية الدولية 

 (2)أو التجارية الدولية /المؤسسات المالية و

 (16)إنتماءات أخرى 

 (317)حكومة بلد 

 نسبة المشاركين بحسب االجابة

 الوعي بشأن مجموعات أصحاب المصلحة غير الممثلة في لجنة األمن الغذائي العالمي: 8الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب انتماءات المشاركين

 ال أعرف ال  نعم
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 تعزيز تقارب السياسات 

 

يف جلنة األمن الغنذائي العناملي علنى املسنتوى العناملي بشنأن        يف اآلراء برأية، ما مدى فعالية بناء التوافق :19السؤال 

 )فعال جدًا؛؟ 5)غري فعال على اإلطال ؛ إىل  1السياسات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية، على سّلم من 
 

 
  

27% 

20% 

21% 

22% 

24% 

44% 

45% 

34% 

38% 

33% 

27% 

19% 

19% 

18% 

39% 

43% 

45% 

51% 

57% 

38% 

36% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (95)أوروبا 

 (56)أفريقيا 

 (42)أمريكا الالتينية 

 (41)آسيا 

 (37)أمريكا الشمالية 

 (16)الشرق األدنى 

 (11)جنوب غرب المحيط الهادئ 

 نسبة  المشاركين بحسب االجابة

 الوعي بشأن مجموعات أصحاب المصالح غير الممثلة في لجنة األمن الغذائي العالمي: 9الشكل 

 البيانات مصنفة بحسب أقاليم المشاركين

 ال أعرف ال نعم

56% 

39% 

22% 

22% 

12% 

18% 

11% 

22% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (130)المشاركون المعينون 

 (192)المشاركون غير المعينين 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 فعالية لجنة األمن الغذائي العالمي في بناء التوافق في اآلراء: 10الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب المشاركين

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة  متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 
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 اختاذ القرارات باالستناد إىل األدلة
 

)ليس جيندًا علنى    1برأية، إىل أي مدى يستند عمل جلنة األمن الغذائي العاملي إىل األدلة، على سّلم من  :15السؤال 

 )جيد جدًا؛؟ 5اإلطال ؛ إىل 
 

 
 

56% 

44% 

45% 

40% 

33% 

56% 

18% 

21% 

18% 

17% 

38% 

19% 

13% 

27% 

12% 

7% 

14% 

15% 

19% 

19% 

45% 

10% 

32% 

24% 

8% 

28% 

13% 

9% 

 (98)أوروبا 

 (57)أفريقيا 

 (42)أمريكا  الالتينية 

 (40)آسيا 

 (36)أمريكا الشمالية   

 (16)الشرق األدنى 

 (11)جنوب غرب المحيط الهادئ 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 فعالية لجنة األمن الغذائي العالمي في بناء التوافق في اآلراء: 11الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب أقاليم المشاركين

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 

48% 

30% 

22% 

14% 

5% 

8% 

25% 

48% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (152)المشاركون المعينون 

 (318)المشاركون غير المعينين 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 قاعدة أدلة عمل لجنة األمن الغذائي العالمي: 12الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب المشاركين

 ال أعرف   عالمة منخفضة   عالمة متوسطة  عالمة مرتفعة
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ما مدى فعالية استخدام تقارير فرينق اخلنرباء الرفينع املسنتوى لتنوفري املعلومنات لعملينة احلنوار واختناذ          : 17السؤال 

 )بصورة فعالة جدًا؛؟ 5)بصورة غري فعالة أبدًا؛ إىل  1القرارات يف جلنة األمن الغذائي العاملي، على سّلم من 

 

 
  

58% 

41% 

53% 

51% 

46% 

44% 

45% 

51% 

24% 

24% 

16% 

29% 

22% 

31% 

27% 

24% 

9% 

9% 

9% 

12% 

11% 

9% 

9% 

8% 

26% 

21% 

7% 

22% 

25% 

18% 

16% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (98)أوروبا 

 (58)أفريقيا 

 (43)أمريكا  الالتينية 

 (41)آسيا 

 (37)أمريكا الشمالية     

 (16)الشرق األدنى 

 (11)جنوب غرب المحيط الهادئ 

 (304)جميع األقاليم 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 قاعدة أدلة عمل لجنة األمن الغذائي العالمي: 13الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب أقاليم المشاركين

 ال أعرف عالمة منخفضة  عالمة متوسطة  عالمة مرتفعة

71% 

50% 

40% 

41% 

43% 

50% 

53% 

14% 

17% 

30% 

26% 

29% 

20% 

21% 

7% 

17% 

15% 

11% 

14% 

0% 

12% 

7% 

17% 

15% 

22% 

14% 

30% 

15% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (70)حكومة بلد 

 (54)منظومة األمم المتحدة 

 (47)المؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث 

بما في ذلك المنظمات غير الحكومية )المجتمع المدني 
(46) 

 (7)القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية 

 (10)انتماءات أخرى 

 (234)جميع االنتماءات  

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 فعالية استخدام تقارير فريق الخبراء الرفيع المستوى إلثراء حوار لجنة األمن الغذائي العالمي واتخاذ القرارات: 14الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب انتماءات المشاركين

 ال أعرف عالمة منخفضة  عالمة متوسطة  عالمة مرتفعة
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 اسرتاتيجية التواصل للجنة األمن الغذائي العاملي

 

 26؟أي من أدوات جلنة األمن الغذائي العاملي لتوجيه السياساتهل أنت مّ لع على : 20ال السؤ
 

 : االطالع على أدوات اللجنة لتوجيه السياسات3اجلدول 

 ؟أي من أدوات جلنة األمن الغذائي العاملي لتوجيه السياساتهل أنت مّ لع على 

 مجيع املشاركني

 تواتر اإلجابات خيارات اإلجابة

 % العدد

  نعم 68% 223

  ال 32% 103

 اجملموع 100% 326

 

 
 

 وأنشأت جلنة األمن الغذائي العاملي فريق اخلرباء الرفيع املسنتوى املعنين بناألمن الغنذائي والتغذينة، وهن       :16السؤال 

مسعنت عنن عمنل فرينق     ضع تقارير مستندة إىل األدلة بناًء على طلب اللجننة. هنل   يمستقل من اخلرباء الدوليني  جهاز

  اخلرباء الرفيع املستوى؟

                                                      
 .15والشكل  3يف اجلدول  20كني الذين مل ييبوا على السؤال ال يظهر جزء من املشار  26

49% 

93% 

58% 

83% 

51% 

7% 

42% 

17% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (180)لم يحضروا دورات اللجنة 

 (140)حضروا دورات اللجنة 

 (195)المشاركون غير المعينين 

 (131)المشاركون المعينون 

 نسبة المشاركين بحسب االجابة

 أدوات لجنة األمن الغذائي العالمي لتوجيه السياساتاالطالع على : 15الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب المشاركين

 ال نعم
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 : االطالع على عمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى4اجلدول 

 مسعت عن عمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى؟هل 

 مجيع املشاركني

 تواتر اإلجابات خيارات اإلجابة

 % العدد

  نعم 50% 234

  ال 50% 236

 اجملموع 100% 470

 

 

 

96% 

50% 

71% 

40% 

4% 

50% 

29% 

60% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (141)حضروا دورات اللجنة 

 (181)لم يحضروا دورات اللجنة 

 (152)المشاركون المعينون 

 (318)المشاركون غير المعينين 

 االطالع على عمل فريق الخبراء الرفيع المستوى: 16الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب المشاركين

 ال نعم
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 قابلية اللجنة على االستجابة
 

يف توفري املشورة والدعم لتلبية طلبات حمنددة   نسبيةهل تعتقد أن جلنة األمن الغذائي العاملي تتمتع  يزة  :27السؤال 

 واردة من البلدان يف ما يتعّلق بالتحديات اليت تواجهها يف جمال األمن الغذائي والتغذية؟

 

65% 

61% 

57% 

72% 

29% 

67% 

0% 

10% 

50% 

35% 

39% 

43% 

28% 

71% 

33% 

100% 

90% 

50% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (108)حكومة بلد 

 (76)بما في ذلك المنظمات غير الحكومية )المجتمع المدني 

 (65)المؤسسات األكاديمية 

 (75)منظومة األمم المتحدة 

 (24)القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية 

 (15) مؤسسات البحوث الزراعية الدولية 

 (3)التجارية الدولية /المؤسسات المالية

 (104)انتماءات أخرى 

 (470)جميع االنتماءات 

 نسبة المشاركين بحسب االجابة

 االطالع على عمل فريق الخبراء الرفيع المستوى: 17الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب انتماءات المشاركين

 ال نعم

88% 

52% 

56% 

63% 

68% 

75% 

91% 

70% 

12% 

48% 

44% 

37% 

32% 

25% 

9% 

30% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (98)أوروبا 

 (58)أفريقيا 

 (43)أمريكا الالتينية 

 (41)آسيا 

 (37)أمريكا الشمالية 

 (16)الشرق األدنى 

 (11)جنوب غرب المحيط الهادئ 

 (304)جميع األقاليم 

 نسبة المشاركين بحسب االجابة

 االطالع على عمل فريق الخبراء الرفيع المستوى: 18الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب أقاليم المشاركين

 ال نعم
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 العاملي/ القدرة على االستيعابتأثري جلنة األمن الغذائي 
 

واملنتجات امُلشار إليها أدنناه، حنّدد إىل أي مندى تعتنرب أنهنا قند        بالنسبة إىل كّل من األدوات السياساتية :21السؤال 

 )مفيدة جدًا؛. 5)غري مفيدة على اإلطال ؛ إىل  1تكون مفيدًة لوضع السياسات يف إقليمة، على سّلم من 

 

 
  

57% 
63% 61% 

29% 

20% 
24% 

14% 17% 16% 

0%

10%
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30%

40%

50%

60%

70%

 جميع المشاركين المشاركون غير المعينين المشاركون المعينون

 الميزة النسبية للجنة األمن الغذائي العالمي: 19الشكل 

 ال أعرف ال نعم

65% 

60% 

59% 

63% 

53% 

15% 

16% 

19% 

17% 

23% 

11% 

15% 

14% 

9% 

14% 

9% 

9% 

8% 

11% 

10% 

0% 25% 50% 75% 100%

 الخطوط التوجيهية الطوعية

 اإلطار االستراتيجي العالمي

 المبادئ

 تقارير فريق الخبراء الرفيع المستوى

 توصيات اللجنة بشأن السياسات

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 الفائدة المحتملة لألدوات السياساتية للجنة األمن الغذائي العالمي ومنتجاتها: 20الشكل 

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 
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ُيرجى سديد عالمة ملدى التأثري الذي تركه كّل من البننود التالينة يف بلندك/منظمتة/جمال نشناطة علنى      : 22السؤال 

 .)مؤثر جدًا؛ 5)غري مؤثر على اإلطال ؛ إىل  1سّلم من 
 

 
 

68% 

76% 

80% 

64% 

39% 

56% 

27% 

65% 

16% 

7% 

10% 

18% 

23% 

0% 

27% 

14% 

9% 

11% 

2% 

8% 

26% 

19% 

18% 

11% 

8% 

6% 

7% 

10% 

13% 

25% 

27% 

10% 

0% 25% 50% 75% 100%

 (90)أوروبا 

 (54)أفريقيا 

 (41)أمريكا الالتينية 

 (39)آسيا 

 (31)أمريكا الشمالية 

 (16)الشرق األدنى 

 (11)جنوب غرب المحيط الهادئ 

 (282)جميع األقاليم 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 الفائدة المحتملة للخطوط التوجيهية الطوعية: 21الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب أقاليم المشاركين

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 

35% 

28% 

30% 

31% 

16% 

22% 

19% 

26% 

30% 

34% 

34% 

26% 

19% 

16% 

17% 

16% 

0% 25% 50% 75% 100%

 الخطوط التوجيهية الطوعية

 اإلطار االستراتيجي العالمي

 المبادئ

 تقارير فريق الخبراء الرفيع المستوى

 نسبة المشاركين بحسب التقييم

 التأثير الفعلي لألدوات السياساتية للجنة األمن الغذائي العالمي ومنتجاتها: 22الشكل 

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 
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 (88)أوروبا 

 (51)أفريقيا 

 (39)أمريكا الشمالية 

 (38)آسيا 

 (31)أمريكا الشمالية 

 (15)الشرق األدنى 

 (10)جنوب غرب المحيط الهادئ 

 (272)المجموع الكلي 

 نسبة ا لمشاركين بحسب التقييم 

التأثير الفعلي للخطوط التوجيهية الطوعية: 23الشكل   
 البيانات مصنفة بحسب أقاليم المشاركين

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  (5و 4)عالمة مرتفعة 
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 فائدة محتملة -( 90)أوروبا 

 تأثير فعلي -( 88)أوروبا 

 محتملة -( 54)أفريقيا 

 فعلي -( 51)أفريقيا 

 محتملة -( 41)أمريكا الالتينية 

 فعلي -( 39)أمريكا الالتينية 

 محتملة -( 39)آسيا 

 فعلي -( 38)آسيا 

 محتملة -( 31)أمريكا الشمالية 

 فعلي -( 31)أمريكا الشمالية 

 محتملة -( 16)الشرق األدنى 

 فعلي -( 15)الشرق األدنى 

 محتملة -( 11)جنوب غرب المحيط الهادئ 

 فعلي -( 10)جنوب غرب المحيط الهادئ 

 محتملة -( 282)جميع األقاليم 

 فعلي -( 272)جميع األقاليم 

 نسبة المشاركين بحسب التقييم 

 الفائدة المحتملة والتأثير الفعلي للخطوط التوجيهية الطوعية: 24الشكل 
 البيانات مصنفة بحسب أقاليم المشاركين

 ال أعرف (2و 1)عالمة منخفضة  (3)عالمة متوسطة  ( 5و 4)عالمة مرتفعة 
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 : استبيان االستقصاء2امللحق 

 استقصاء آراء بشأن فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي

 مرحبا!

 

 وشكرًا على اإلجابة على هذا االستقصاء!أهاًل بكم 

 

دقيقاة. ومان خاالل األساالة التالياة، نساعى إىل        15و 10من املفرتض أن يستغرق إجناز هذا االستقصاء ما باني  

 التماس آرائكم، وتصوراتكم وتعليقاتكم بشأن فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي.  

 

ساوف راري    عدم إمكانية حتديد هوية أي فرد من خالل النتائج.سوف ُتعَتَبر ردودكم سرية وٌتعاجل مبا يضمن 

حتليل نتائج هذا االستقصاء، وإرازها وعرضها على جلنة األمن الغذائي العااملي يف دورتهاا الثانياة واألربعاني     

 يف روما. 2015يف أكتوبر/تشرين األول  عقدهااملزمع 

 ما هو جمال خربتة الرئيسي؟ -1

 

 ي والتغذيةسياسات األمن الغذائ 

 احلوكمة واملؤسسات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية 

 التعاون يف جمال التنمية 

 احلق يف الغذاء 

 ؛وغري ذلة د األمساك، والغابات،ي، ومصاوالثروة احليوانيةاإلنتاج الغذائي )الزراعة،  

 الوصول إىل األغذية وتوزيعها 

 تنمية سلسلة القيمة الغذائية 

 األغذيةالتغذية وسالمة  

 سليل األمن الغذائي والتغذية 

 الغذائية وإدارتها ئاالستجابة لل وار 

 املشاريعإدارة  

 الرصد والتقييم 

 التدريب واإلرصاد 

 

 أدناه؛ إطار النص الواردغريه )ُيرجى التحديد يف 
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 على أي مستوى تعمل بصورة أساسية؟ -2

 

 الفرعي الوطيناملستوى  

 املستوى الوطين 

 اإلقليمياملستوى  

 املستوى الدولي/العاملي 

 

 إىل اإلقليم/األقاليم األكثر صلة بعملة أص ر -3

 

 أفريقيا 

 آسيا 

 أوروبا 

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 الشر  األدنى 

 أمريكا الشمالية 

 ئيط اهلاداحملجنوب غرب  

 ين بقال  

 

 استقصاء آراء بشأن فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي

 عن أولويات األمن الغذائي والتغذيةمعلومات 

 

 ما هي القضايا العاملية أو املواضيع الثالثة املتصلة باألمن الغائي والتغذية واليت تعتربها أولويات؟ -4

 

 أدناه، وليس من الضروري أن ُتذَكر حسب ترتيب أهميتها. إطار النص الواردُيرجى اإلصارة إىل األولويات يف 

 األولوية ألف

 

 

 األولوية باء

 

 

 جيماألولوية 
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حّدد عالمة تشري إىل أي مدى تعاجل جلنة األمن الغذائي العاملي كّل من املواضنيع النيت اعتربتهنا أولوينات يف      -5

 )تتم معاجلتها بشكل جيد جدًا؛. 5)ال تتّم معاجلتها على اإلطال ؛ إىل  1على حنو جيد، على سّلم من  4إطار السؤال 
)ال تتم معاجلتها  1 

 على اإلطالق(

 

)تتم معاجلتها  5 4 3 2

 بشكل جيد جدًا(

 

 ال أعرف

 

       األولوية ألف

       األولوية باء

       األولوية جيم

 

بصورة عامة، حّدد عالمة ملا إذا كانت جلنة األمن الغذائي العاملي تعاجل القضايا العاملية األهنم املتصنلة بناألمن     -6

 .)صديدة األهمية؛ 5)غري هامة على اإلطال ؛ إىل  1الغذائي والتغذية، على سّلم من 

 
)غري هامة على  1 

 اإلطالق( 

 ال أعرف  شديدة األهمية() 5 4 3 2

 

 

 آراء بشأن فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي استقصاء

 معلومات عن مشولية جلنة األمن الغذائي العاملي

 

 حّدد اجلهة اليت تنتسب إليها -7

 

 حكومة البالد 

 منظومة األمم املتحدة 

 اجملتمع املدني ) ا يف ذلة املنظمات غري احلكومية؛ 

 دولي للبحوث الزراعية جهاز 

 و/أو جتاريةمؤسسة دولية مالية  

 الق اع اخلا  

 مؤسسة لمعمال اخلريية 

 ذلة غري 

 

 أدناه إطار النص الوارد"، نرجو سديد اجلهة اليت تنتسب إليها يف ذلة يف حال اخرتت خانة "غري
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أصحاب املصلحة يف اجلهة اليت تنتسب إليها يف جلنة األمن  جمموعة حّدد عالمة ملستوى متثيل وجهات نظر -8

 .)ممثلة على حنو جيد جدًا؛ 5)ممّثلة على حنو ضعيف؛ إىل  1، على سّلم من العاملي الغذائي

 
)ممّثلة على  1 

 حنو ضعيف(

)ممثلة على  5 4 3 2

 حنو جيد جدًا(

 ال ينطبق ال أعرف

 
 .، ُيرجى سديد السبب )األسباب؛8" على السؤال رقم 2" أو "1يف حال اختيار اإلجابة " -9

 

 اليت أنتسب إليها غري مهتمة اجلهةاملنظمة أو  

 اليت أنتسب إليها ليست على علم بذلة اجلهةاملنظمة أو  

 اليت أنتسب إليها ليس لديها الوقت اجلهةاملنظمة أو  

 اليت أنتسب إليها ال متلة موارد مالية اجلهةاملنظمة أو  

 /ال ين بقأعرف ال 

 أدناه؛ إطار النص الواردغريه )حّدد السبب أو األسباب يف  

 

 

 أدناه إطار النص الوارد، ُيرجى سديد األسباب يف 8" على السؤال رقم 5" أو "4يف حال اختيار اإلجابة " -10

 

 

هل تعرف عن أي جمموعة من أصحاب املصلحة ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذينة ليسنت ممثلنة حالينًا يف      -11

 جلنة األمن الغذائي العاملي؟

 

 نعم 

 كال 

 ال أعرف 

 

أدنناه اجملموعنة    إطنار الننص النوارد   ، ُيرجى أن سنّدد يف  11يف حال اختيار اإلجابة "نعم" على السؤال رقم  -12

 )اجملموعات؛ اليت يب أن تتمثل برأية يف جلنة األمن الغذائي العاملي
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 استقصاء آراء بشأن فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي

 الصعيدين العاملي واإلقليميمعلومات عن تنسيق األمن الغذائي على 

 

تهدف جلنة األمن الغذائي العاملي إىل توفري منرب لتعزيز التنسيق على الصعيد العاملي للسياساات والقضاايا املتصالة    

 باألمن الغذائي والتغذية

 

الغنذائي   أو مبادرات أو منتديات عاملية أو إقليمية رئيسية ينبغي للجنة األمنو/ُيرجى سديد ثالث عمليات،  -13

أدناه، وليس من الضروري أن  إطار النص الواردُيرجى تدوين إجابتة يف  )العاملي برأية أن تنسق معها، والسبب لذلة.

 ؛سّددها حسب ترتيب أهميتها

 

   ألف

   باء

   جيم

 

حّدد عالمة ملستوى تنسيق جلنة األمن الغذائي العاملي مع كل من العمليات، أو املبنادرات أو املنتنديات النيت     -14

 .)جيد جدًا؛ 5)معدوم؛ إىل  1، على سّلم من 13أصرت إليها يف السؤال رقم 

 ال أعرف )جيد جدًا( 5 4 3 2 )معدوم( 1 

       ألف

       باء

       جيم

 

 بشأن فعالية جلنة األمن الغذائي العاملياستقصاء آراء 

 عمل جلنة األمن الغذائي العاملي على وضع سياسات مستندة إىل األدّلة

 

 تعري جلنة األمن الغذائي العاملي أهميًة لتعزيز عملية وضع سياسات مستندة إىل األدّلة

 

)لنيس جيندًا علنى     1برأية، إىل أي مدى يستند عمل جلنة األمن الغذائي العاملي إىل األدلنة، علنى سنّلم منن      -15

 )جيد جدًا؛؟ 5اإلطال ؛ إىل 

 

)ليس جيدًا على  1 

 اإلطالق(

 ال أعرف )جيد جدًا( 5 4 3 2
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 جهناز  وباألمن الغذائي والتغذينة، وهن  أنشأت جلنة األمن الغذائي العاملي فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين  -16

ضع تقارير مستندة إىل األدلة بناًء على طلب اللجنة. هل مسعت عنن عمنل فرينق اخلنرباء     يمستقل من اخلرباء الدوليني 

 الرفيع املستوى؟

o نعم 

o كال 

 

، ما مندى فعالينة اسنتخدام تقنارير فرينق اخلنرباء الرفينع        16يف حال اختيار اإلجابة "نعم" على السؤال رقم  -17

)بصنورة غنري    1املستوى لتوفري املعلومات لعملية احلوار واختاذ القرارات يف جلنة األمن الغذائي العاملي، على سنّلم منن   

 )بصورة فعالة جدًا؛؟ 5فعالة أبدًا؛ إىل 

 

)بصورة غري فعالة  1 

 أبدًا(

)بصورة فعالة  5 4 3 2

 أبدًا(

 ال أعرف

 

يف حال أردت إبداء تعليقات إضافية على قاعدة املعرفة يف عمل جلنة األمن الغذائي العاملي، ُيرجنى اسنتخدام    -18

 أدناه إطار النص الوارد

 

 

 استقصاء آراء بشأن فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي

 منتجات جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصياتها يف جمال السياسات

 

يقضي أحد األدوار الرئيسية اليت تضطلع بها جلنة األمن الغذائي العاملي باملسااعدة يف حتساني السياساات العاملياة،     

باني أصاحاب    يف اآلراء واإلقليمية والوطنية يف جمال األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلا  عان طرياق بنااء التوافاق     

 الصلة على املستويات كافة. ذوياملصلحة 

 

تضع جلنة األمن الغذائي العاملي أدوات لتوجيه السياسات من قبيل "اخلطاوط التوجيهياة الطوعياة بشاأن اةوكماة      

طاار االسارتاتيجي   اإلئي الاوط""، و" ذايازة األراضي، ومصايد األمسااو والغاباات يف ساياق األمان الغا     ةاملسؤولة 

ثمارات املساؤولة يف الزراعاة ونظام األغذياة"، إضاافًة إىل      اخلاصاة باالسات   ئائي والتغذية" و"املبادذالعاملي ل من الغ

 ن جمموعة واسعة من املواضيع املتصلة باألغذية والتغذية. أتوصيات سياساتية بش

  



CFS 2015/42/10 62 

 

يف جلننة األمنن الغنذائي العناملي علنى املسنتوى العناملي بشنأن          يف اآلراء برأية، ما مدى فعالينة بنناء التوافنق    -19

 )فعال جدًا؛؟ 5)غري فعال على اإلطال ؛ إىل  1الغذائي والتغذية، على سّلم من السياسات املتصلة باألمن 

 

)غري فعال على  1 

 اإلطالق(

 ال أعرف )فعال جدًا( 5 4 3 2

 

 أي من أدوات جلنة األمن الغذائي العاملي لتوجيه السياسات.هل أنت مّ لع على  -20

 

o نعم 

o كال 

 

بالنسبة إىل كّل من األدوات السياساتية واملنتجات امُلشار إليها أدناه، حّدد إىل أي مدى تعترب أنهنا قند تكنون     -21

 )مفيدة جدًا؛. 5)غري مفيدة على اإلطال ؛ إىل  1مفيدًة لوضع السياسات يف إقليمة، على سّلم من 

 

 مفيدة)غري  1 

 على اإلطالق(

 ينطبقال  ال أعرف جدًا( مفيدة) 5 4 3 2

        

اخلطاااااااااااااوط  )أ(

التوجيهية الطوعياة  

بشاااااأن اةوكماااااة 

يااااازة ةاملسااااؤولة 

األراضاااي، ومصاااايد 

األمسااااو والغاباااات 

يف ساااااياق األمااااان  

 ئي الوط"ذاالغ

 

       

اإلطاااااااااااااار )ب( 

االسرتاتيجي العااملي  

ل مااااان الغاااااذائي  

 والتغذية

 

       

اخلاصاة   املبادئ ج()

باالسااااااااااتثمارات 

املسااؤولة يف الزراعااة 

 ونظم األغذية

 

       

اخلاصاة   املبادئ ج()

باالسااااااااااتثمارات 

املسااؤولة يف الزراعااة 

 ونظم األغذية
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تقاااارير فرياااق   د()

اخلاااارباء الرفيااااع  

 املستوى

 

       

توصيات جلناة   ها()

األمن الغذائي العاملي 

 بشأن السياسات

 

       

 

يف حال أردت إبداء تعليقات إضافية )مثاًل، ملاذا تعتارب أداًة سياساياتية ّاّددة للجناة األمان الغاذائي العااملي، أو        

إطاار  تقريرًا لفريق اخلرباء الرفيع املستوى أو توصيًة صادرة عن اللجناة مفيادة أو غاري مفيادة(، ُيرجاى اساتخدام       

 أدناه النص الوارد

 

 

ُيرجى سديد عالمة ملدى التأثري الذي تركه كّل من البنود التالية يف بلندك/منظمتة/جمال نشناطة علنى سنّلم      -22

 .)مؤثر جدًا؛ 5)غري مؤثر على اإلطال ؛ إىل  1من 

 

 مؤثرة)غري  1 

 على اإلطالق(

 ال ينطبق ال أعرف جدًا( مؤثرة) 5 4 3 2

        

اخلطاااااااااااااوط  )أ(

التوجيهية الطوعياة  

بشاااااأن اةوكماااااة 

يااااازة ةاملسااااؤولة 

األراضاااي، ومصاااايد 

األمسااااو والغاباااات 

يف ساااااياق األمااااان  

 ئي الوط"ذاالغ

 

       

اإلطاااااااااااااار )ب( 

االسرتاتيجي العااملي  

ل مااااان الغاااااذائي  

 والتغذية

 

       

اخلاصاة   املبادئ ج()

باالسااااااااااتثمارات 

املسااؤولة يف الزراعااة 

 ونظم األغذية

 

       

       اخلاصاة   املبادئ ج()
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باالسااااااااااتثمارات 

املسااؤولة يف الزراعااة 

 ونظم األغذية

 

تقاااارير فرياااق   د()

اخلاااارباء الرفيااااع  

 املستوى

 

       

 

يف حال رغبت يف إبداء تعليقات إضافية )مثاًل عن كيفية تأثري األدوات السياساتية للجناة األمان الغاذائي العااملي أو     

  أدناه. النص الوارد استخدام إطارمنتجاتها(، ُيرجى 

 

 

يف حننال كنننت علننى اّطننالع علننى أي جمننال آخننر كننان للجنننة األمننن الغننذائي العنناملي مننن خاللننه تننأثري يف   -23

   أدناه. النص الوارد بلدك/إقليمة/منظمتة/سيا  عملة، ُيرجى تزويدنا ببع  التفاصيل باستخدام إطار

 

 

 األمن الغذائي العاملياستقصاء آراء بشأن فعالية جلنة 

 والنهج املتعدد أصحاب املصلحةجلنة األمن الغذائي العاملي 

 

 إزاء وضع السياسات نهجًا متعدد أصحاب املصلحةجلنة األمن الغذائي العاملي اعتمدت 

 

الصاعيدين  هاا، ودجمهاا علاى    حتضع اللجنة توصيات طوعية على الصعيد العاملي ينبغي أخاذها يف االعتباار، وتنقي  

 اإلقليمي والوط"، من خالل نهج متعدد أصحاب املصلحة يف اةالة املثالية.

 

يف حال كنت على علم بأي أجهزة متعددة أصحاب املصنلحة معنينة بناألمن الغنذائي والتغذينة علنى الصنعيد         -24

 أدناه. النص الوارد اإلقليمي أو الق ري، ُيرجى ذكرها يف إطار
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، ُيرجى سديد عالمة تبّين إىل أي مدى قد يكون عمنل جلننة األمنن الغنذائي     24يف حال أجبت على السؤال  -25

)غنري مفيند علنى     1العاملي مفيدًا بالنسبة إىل األجهزة املتعددة أصحاب املصلحة اليت أصرت إليها أعاله، على سّلم منن  

 )مفيد جدًا؛. 5اإلطال ؛ إىل 

 

مفيد )غري  1 

 على اإلطالق(

 ال أعرف جدًا( مفيد) 5 4 3 2

       

 

الايت قاد توفرهاا جلناة األمان الغاذائي العااملي         املضاافة يف حال رغبت يف إبداء تعليقات إضافية )ماثاًل عان القيماة    

 أدناه. النص الوارد ل جهزة املتعددة أصحاب املصلحة اليت أشرت إليها(، ُيرجى استخدام إطار

 

 

يف تنوفري املشنورة والندعم لتلبينة طلبنات حمنددة        نسبيةهل تعتقد أن جلنة األمن الغذائي العاملي تتمتع  يزة  -26

 واردة من البلدان يف ما يتعّلق بالتحديات اليت تواجهها يف جمال األمن الغذائي والتغذية؟

 

o نعم 

o كال 

o ال أعرف 

 

اإلصارة إىل اجملال )اجملاالت؛ اليت قند تنوّفر فيهنا جلننة     ، ُيرجى 26يف حال أجبت "نعم" على السؤال رقم  -27

 .األمن الغذائي العاملي املشورة والدعم للبلدان

 

 املشورة يف السياسات 

 األدّلة، البحوث 

 الدعم الفين 

 ربط البلدان  صادر املشورة الفنية 

 
 أدناه؛ النص الوارد غريه )ُيرجى توفري بع  التفاصيل يف إطار
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 .، ُيرجى اإلصارة إىل السبب26يف حال أجبت "كال" على السؤال  -28

 

 هذه خدمة تكون الوكاالت الفنية أكثر مالءمة لتوفريها 

 تفتقر جلنة األمن الغذائي العاملي إىل املوارد والقدرة على وضع استجابات حسب االقتضاء 

 يمي على الصعيد العامليللجنة األمن الغذائي العاملي يف العمل املفاه النسبيةتكمن امليزة  

  غريه 

 أدناه؛ النص الوارد )ُيرجى توفري بع  التفاصيل يف إطار غريه

 

 

 استقصاء آراء بشأن فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي

 مزيد من املعلومات عن 

 

سرية ولان تكشاف   نود أن تساعدنا على فهم دميوغرافية اجمليبني على حنو أفضل. وتذّكر أن مجيع هذه املعلومات 

 عن هويت .

 

 سنة امليالد -29

 

 
 

 اجلنسنوع  -30

 

 ذكر 

 أنثى 

 أفّضل عدم اإلجابة 

 

 ما هو بلد منشئة؟ ُيرجى اختيار بلد املنشأ من القائمة أدناه. ُيرجى اختيار بلد واحد فقط. -31
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هل حضرت أيًا من الدورات العامة للجنة األمن الغذائي العاملي، أو صاركت بأي طريقة أخرى يف اللجننة مننذ    -32

 ؟2009إصالحها عام 

 

 نعم 

 كال 

 

 استقصاء آراء بشأن فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي

 شكرًا!

 

إبداء تعليقات إضاافية بشاأن كيفياة حتساني     قبل أن تقّدم أجوبت ، ميكن  . شكرًا على اإلجابة على هذه االستمارة

 فعالية جلنة األمن الغذائي العاملي

 على زّر "انتهى" لتقديم أجوبت . وإال اضغط

 هى"، لن تتمكن من تعديل أجوبت . بعد الضغط على الزّر "انت

 

أدناه إذا كنت تود أن تقدم تعليقات إضنافية بشنأن كيفينة سسنني فعالينة جلننة األمنن الغنذائي          اإلطاراستخدم  -33

 العاملي

 

 

 على زّر "انتهى" لتقديم أجوبت . اضغط

 


