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املسائلاليتتستدعياهتماماللجنة:



إّناللجنة:

جمموعةالعملاملفتوحةالعضويةاملعنيةبربنامجالعمىلاملتعىددالسىنواتللجنىةلعملتعربعنتقديرها)أ(

األمنالغذائيالعاملي)جمموعةالعمل(؛

؛2017-2016برنامجالعملاملتعددالسنواتللجنةاألمنالغذائيالعامليللفرتةتعتمد)ب(

الغىىىىىذائيالعىىىىىامليالتوجيىىىىىقاملنقخحىىىىىةالختيىىىىىارأنشىىىىى ةجلنىىىىىةاألمىىىىىنمىىىىىذكرةتعتمىىىىىد)ج(

(؛CFS 2015/42/12،الوثيقة1)املرفق

إلعىدادبرنىامجالعمىلاملتعىدد2017-2016وتوصيبأنتواصلجمموعةالعملعملهايفالفىرتةاملاليىة)د(

وفقًاملذكرةالتوجيقاملنقحة.2018-2019للفرتةالسنوات



 مقّدمة –أّواًل 



قامتبقجمموعةالعملاملعنيةبربنامجالعمىلاملتعىددالسىنواتللجنىةاألمىنالذيهذهالوثيقةنتيجةالعملمتّثل-1

،يفاالعتبىارالتمويىلويىيقالوقىتأخىذبشكلينفخذتومّتتكييفالعمليةاليت.األخريةخاللالفرتةاملاليةالغذائيالعاملي

رةاألربعنيللجنةاألمنالغذائيالعاملي)اللجنة(.املتفقعليهايفالدوعلىالرغممنأّنهاتتماشىمعاخل وات



متعىدد،تضّمنذلكإجىراءحىوار2015-2014وخاللفرتةمابنيالدوراتيفالسنةاألوىلمنالفرتةاملالية-2

ختللىتاالجتمىاععىنومناقشىةعشّيةانعقادمؤمترمنظمةاألغذيةوالزراعة)الفاو(اإلقليميألوروبا،املصلحةأصحاب

.وإيىافةإىلذلىك،الالتينيةوالبحرالكىاري كايألمرآخراملعلوماتاملتعلخقةباللجنةاملنعقدخاللمؤمترالفاواإلقليمي

جمموعةمتنّوعةمىنأصىحاباملصىلحةيفجمىالاألمىنالغىذائيمناملقرتحاتالواردةجلمعمشاورةإلكرتونيةظخمتُن

.الق ريالعامليواإلقليميووالتغذيةعلىاملستوى



القائمىةبغىر تبسىيطواسعةمناملواييعاملقرتحىةواألنشى ةذاتالصىلةجمموعةجمموعةالعملوناقشت-3

القضايااحلرجةواملستجّدةاخلاصةباألمنالغىذائيشأن"باملذكرةتَروأْثوترتيباملواييعاألكثرصلةحسبأولويتها.

اليتأعّدهافريقاخلرباءالرفيعاملستوىاملعينباألمنالغذائيوالتغذيةالتابعللجنةاألمنالغىذائيوالتغذيىةوالتغذية"

عملجمموعةالعمل.



2014ربعىنياملنعقىدةيفأكتوبررتشىريناألّولةاأليىدااختىذتاللجنىةيفدورتهىااحلونتيجةهلىذاالعمىل،-4

.2017و2016فريقاخلرباءالرفيعاملستوىاليتستقّدميفعاميقراراتبشأنمواييعتقارير
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قائمةاملوايىيعواألنشى ةاملقرتحىةفرتةمابنيالدوراتيفالسنةالثانية،واصلتجمموعةالعملتبسيطوخالل-5

يفبرنىامجالعمىلاملتعىددالسىنواتللفىرتةاليتينبغيتضمينهااملواييعواألنش ةحولبغر التوّصلإىلتوافقيفاآلراء

للمجموعىةاالستشىاريةالتابعىةاألعضىاءاملكىّوننيداخليةيمناجملموعىاتاإلقليميىةووعقدتمشاورات.2016-2017

وُبحثىتنتىائجعمليىةتقديمقائمتهماخلاصىةباألنشى ةالىيتمّتترتيبهىامىنحيىياألهميىة.ألمنالغذائيبغيةللجنةا

ووافقتعليها.2017-2016الرتتيبهذهيمنجمموعةالعملاليتويعتالصيغةالنهائيةلربنامجالعملللفرتة



ةواألربعىنيللجنىةاألمىنالغىذائيالعىاملياملنعقىدةيفيادوعقبال لباملقّدممنجانباللجنةيفالدورةاحل-6

تنقيحمذكرةالتوجيقبشأناختيارأنش ةاللجنةوترتيبهاحسبأولويتهىاالىيتاعتمىدتيفعىاممنأجل2014 عام

تعىدداملعنيىةبربنىامجالعمىلاملعلىأساسالدروساملستفادةخاللالفرتةاملاليةاحلالية،عملتجمموعةالعمل2013

2017-2016منالوثيقةاليتقىّدمتإىلجانىببرنىامجالعمىلاملتعىددالسىنواتللفىرتةعلىنسخةمنقحةالسنوات

جلنةاألمنالغذائيالعاملييفدورتهاالثانيةواألربعني.التصادقعليه



املقّدمةاحلاليةووصفرؤيىةجلنىةاألمىنالغىذائيالعىامليوأدوارهىا)القسىمالثىاني(،تتضىّمنالوثيقىةوبعد-7

فريىقاخلىرباءالرفيىعاملسىتوىاملتوقعىةيفحولتنفيذجماالتالعمل)القسمالثالي(وكذلكمواييعتقىاريرمعلومات

حتىّددالتكىاليفاملرتب ىةقسىماخلىاممميزانيىةإشىاريةمفّصىلةوتىردأيضىًايفالالفرتةاملاليةاملقبلة)القسمالرابىع(.

وجتدر اإلشارة إىل أّن األنشطة الواردة يف برنامج العمل املتعدد السنوات ستتجر  فقتيف يف   مبختلفاألنش ةاملقرتحة.

رةعامىةحىولنظىويعىر القسىمالسىادس. الالزمة حال وّفر أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي املوارد

مىذكرةالتوجيىق1وترديفاملرفىقبالتوازيخاللالفرتةاملالية.اليتستجريمبجاالتالعملاملقرتحةاألنش ةاملتعلخقة

بشأناختيارأنش ةجلنةاألمنالغذائيالعاملي.حةاملنقخ



 أهداف جلنة األمن الغذائي العاملي ونتائجها - ثانيًا



تشىكلفإّنجلنةاألمنالغذائيالعىاملي"،2009اليتمتختاملصادقةعليهايفعامإصالحاللجنةووفقًالوثيقة-8

امللتزمنيبالعملمعىاب ريقىةمنسىقةاملصلحةاملنتدىالدوليواحلكوميالدولياألولالشاملل ائفةواسعةمنأصحاب

وتسىعى.القضاءعلىاجلوعويماناألمنالغذائيوالتغذيىةجلميىعالبشىرباجتاهيفدعمالعملياتاليتتقودهاالبلدان

التىدرييللتفعيىلاللجنةجاهدةإىلقيامعاملمتحررمناجلوعتقومفيقالبلدانبتنفيذاخل ىو التوجيهيىةال وعيىة

".للحقيفغذاءكافيفسياقاألمنالغذائيالق ري



رباتبىعلىحنومنتظملالستعانةفريقاخلرباءالرفيعاملستوىمبساندةامليوحتظىجلنةاألمنالغذائيالع-9

إلفادةجلنةاألمنالغذائيباملعلوماتبشكلأفضلواملسىاعدةعلىىيىمانالتىبزربىنياألمنالغذائيوالتغذيةيفجمال

منجهاتاجتماعيةفاعلةومنالت بيقالعملىييفاملعارفاألكادمييةوالعلمية،واخلرباتامليدانية،واملعارفاملستمدة

املتاحىةالىيتأجرتهىاوكىاالتومنظمىاتويستخدمفريقاخلرباءالرفيعاملسىتوىالبحىوووالتحلىيالتأطرخمتلفة.
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ونظرًاإىلالتعقيىداملتعىددالتخصصىات.أخرىأمورمنبنيمجلة،ويمعهابصورةتوليفيةومؤسساتأكادمييةعديدة

إىلحتسنياالتصاالتوتبادلاملعلوماتبنيخمتلىفأصىحاباملصىلحة.املبذولةألمنالغذائي،تهدفاجلهوداةسألمل

فهمأفضلحلىاالتانعىداماألمىنالغىذائيالراهنىةيمانويساعدأيضًافريقاخلرباءالرفيعاملستوىعلىالرتكيزعلى

معاجلةالقضاياالناشئة.ويت لخعإىل



لىدعمبّينىاتويض لعفريقاخلرباءالرفيعاملسىتوىبىدوررئيسىيداعىمعىربتقدميىقمعلومىاتقائمىةعلىى-10

توفخرالوكاالتالثالثةاليتتتخذمنرومامقرًاهلاالدعمالفينلعملجلنةاألمننذلك،عفضاًلاملناقشاتالسياساتية.

.الغذائيالعاملي



أيالتنسىيقعلىى: ةيفمابينهاللجنةمنأجلحتقيىقهىذااهلىدفالشىاملومتحتديدثالونتائجمرتاب-11

ةواإلقليميىةيفجمىالاألمىنالغىذائيالق ريىاإلجىراءاتوتعزيىز،املستوىالعاملي،وحتقيقالتقىارببىنيالسياسىات

،ولكىناللىل ىلاللجنىةاألدوارالستةعلىالنحوالوارديفوثيقةإصالحإىلوصفالنتائجهذاويستند.والتغذية

.2009الصيغةاللغويةاملتفقعليهاكماوافقتعليهااللجنةيفعام



للجنىةترمىيإىلتوعيىةتوحتظىهذهالنتائجمبزيدمنالدعممنخىاللويىعوتنفيىذاسىرتاتيجيةاتصىاال-12

.الرئيسيةالدوليةصانعيالقرارحولتوصياتاللجنةوعربحضوراللجنةيفاملنتديات



 تعزيز التنسيق العاملي بشأن مسائل األمن الغذائي والتغذية : لفالنتيجة أ



يتمثلدوراللجنةجلهةالتنسيقالعاملييفتوفريقاعدةشاملةوقائمىةعلىىالبّينىاتللمناقشىةوالتنسىيقمىن-13

،والق اعاخلاص،ومنظماتاجملتمعاملدني،واملنظماتالدوليةواإلقليمية،أجلتعزيزالعملالتعاونيبنياحلكومات

.وأصحاباملصلحةاآلخرينذويالصلة،علىحنويتماشىمعاحتياجاتالبلدان



حبىيالعامىة،مبىايفذلىكتاللجنىةااللاملناقشاتاليتتدوريفجلسوُينفخذهذاالدوربشكلرئيسيمنخ-14

والتبحىيالنتيجىة.أنش ةمابنيالدوراتاليتتدعمعملاللجنىةوالتغذيةوعلقةباألمنالغذائياملبادراتواألطراملت

التنسيقيمنجلنةاألمنالغذائيفحسب،بلطريقةعملاللجنةمعمنتدياتومبادراتعامليةوإقليميةمهمىةأخىرى

اليةأكرب.استخداماملواردوحتديدالثغراتفيهابفعتشجيعيفالتنسيقأيضًايسهموميكنأنأيضًا.



 حتسني التقارب بني السياسات حول القضايا األساسية لألمن الغذائي والتغذية : اءالنتيجة ب



يتحقىىقدوراللجنىىةيفالتقريىىببىىنيالسياسىىاتمىىنخىىاللصىىياغةتوصىىياتمتعلقىىةبالسياسىىات،وويىىع-15

أطرأخرىللسياسات،استناًداإىلأفضلاملمارسىاتوالىدروسمبادئ،وطوعيةتوجيهيةوخ و ،اسرتاتيجياتدولية
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يتىيحوسوف.ومشورةاخلرباءوآراءخمتلفأصحاباملصلحة،واإلقليميالق رياملستفادة،واملساهماتعلىاملستويني

لىىمسىتوىوعواملنظمىاتوأصىحاباملصىلحة،البلىدانالتقريببنيالسياساتمزيدامنالتكاملواالتساقأفقيًا)بني

(،وعموديًاكذلك)مناملستوىاحملليإىلاملستوياتالعاملية،والعكمبالعكم(.الق اعات



 ة واإلقليمية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذيةالقطريتعزيز اإلجراءات  : يمالنتيجة ج



أناألهميةمبكانأنيستندعملجلنةاألمنالغذائيالعامليإىلالواقعامللمىوس.وسىيكونأساسىيًاللجنىةمن-16

واحملليلضىمانتبىادلالفرعياإلقليميوتعززوحتافظعلىالصالتمعخمتلفاجلهاتالفاعلةعلىالصعيداإلقليمي

مابنيأصحاباملصلحةهىؤالءارساتوالدروساملستفادةيفاملعلوماتبشكلمتواصلويفاالجتاهني،وتبادلأفضلاملم

.خاللالفرتاتالفاصلةبنيالدورات



،كلجنىةعامليىةمتعىددةأصىحاباملصىلحة،يمنقدرتهامناللجنةللنهو بدورأساسيًاعنصرًاوهذاميّثل-17

علىتيسريالدعمورأواملشورة،نزواًلعندطلبق ريورأوإقليمي،يفويعوتنفيىذورصىدوتقيىيماخل ىطالراميىةإىل

مبادئتعّززاملشاركةوالشفافيةواملساءلة.القضاءعلىاجلوعوحتقيقاألمنالغذائيوالتغذية،علىأساس



 يجماالت عمل جلنة األمن الغذائي العامل –ثالثًا 



ستعّداألمانةاالختصاصاتاليتتوجزن اقخمتلفجماالتالعملاملواييعيةونتائجهىااملتوقعىةوأنشى تها-18

واالتفاقعليهاعلىمستوىهيئةاملكتبواجملموعىةمناقشتهااملشمولةيفبرنامجالعملاحلالياملتعددالسنواتبغر 

ستتخذهيئةاملكتىبالقىراربشىأنهيئةاملكتب،وقّررتعةاالستشاريةوكماناقشتهيئةاملكتبواجملمواالستشارية.

علىأثراملشاورةمعاجملموعةاالستشارية.لدعمجماالتالعملاملختلفة،تركيبةفرقاملهامالفنية



 2017-2016 –دور جلنة األمن الغذائي العاملي وإسهامها يف التغذية 



يفاملؤمترالدوليالثانياملعينبالتغذيةاملنعقديفالتغذيةالذياعتمدعنعلىالنحواملعرتفبقيفإعالنروما-19

سوءالتغذية،جبميعأشكالق،مبايفذلكنقصالتغذية،ونقصاملغذياتالدقيقة،،فإّن"2014رتشرينالثانينوفمرب

بلي رحأيضًاأعباءكثريةعلىاألفىرادواألسىر،[…]األشخاصورفاههموالوزنالزائد،والبدانة،اليؤثرعلىصحة

وأقّرأيضًابالتعقيدواألبعىاداملتعىددةالىيتشكلتداعياتاجتماعيةواقتصاديةسلبية".يفواجملتمعاتاحملليةوالدول

النمواالقتصاديوالتحّضر،انعكاساتتؤّثرأيضًاتّتسمبهااألسبابوالعواملاملؤديةإىلسوءالتغذية.وإيافةإىلذلك،

وتىؤديإىلتسىريعالتحىّولالتغّيىراتيفالىنظمالغذائيىةونظىماألغذيىةوالتغّيراتيفاألسىعارالنسىبيةلألغذيىةعلىى

ألمىنيفجمىالاالقضايااحلرجىةوالناشىئةحول"فريقاخلرباءالرفيعاملستوىالتغذوي،علىالنحواحملّدديفمذكرة

الغذائيوالتغذية".
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،2015للجنةاألمنالغذائيالعاملياليتسىتنعقديفأكتوبررتشىريناألّولالدورةالثانيةواألربعنيويفأعقاب-20

سىتتّمدعىوةو،ممثلنيمنالوكىاالتالىيتتتخىذمىنرومىامقىرًاهلىا،علىسبيلاملثالالاحلصر،سيضّمفريقاملهام

لتحّددبدعممنأمانةجلنىةاألمىنالغىذائيالعىاملي،جمالالتغذيةاألمماملتحدةلديهاواليةيفتابعةوكاالتوأجهزة

يفاملؤمترالدوليالثانياملعينبالتغذية،وأهدافالتنميىةمنإعالنروماعنالتغذيةوإطارالعملاملعتمدالفرصالناشئة

حولاجملاالتاحملتملةحييميكىنللجنىةمقرتحربللجنةوتقديمحتقيقمشاركةأك،منأجلاملستدامةذاتالصلة

مايتعلخقمبعاجلةقضاياالتقارببىنيالسياسىاتوالتنسىيقمعواليتها،السّيمايف،مبايتماشىأنتض لعبدورأكرب

.2015حبلولنهايةديسمربركانوناألّولفريقاملهامأعمالقعلىاملستوىالعاملي.وينبغيأنخيتتم



لإلعىدادشىك الىيتستُاملعنيتة بالتغذيتة   جمموعة العمل املفتوحة العضتوية  فريقاملهاميمنوسيناقشعمل-21

يفماخيصالتغذيةلتناقشقهيئةاملكتب،بالتشاورمىعاجملموعىةمقرتححولجمالعملجلنةاألمنالغذائيالعاملي

،ويتّمتقدميقللمصادقةعليقخاللالىدورةالثالثىةواألربعىنيللجنىةالىيتسىتنعقديفأكتوبررتشىريناألّولاالستشارية

يفجمالالتغذية،وأنيقرتنب ةعملتسفرعننتائجلدوراللجنةاملقرتحإىلرؤيةوايحةوينبغيأنيفضي.2016

تقريرهاإىلاجللسةالعامةللجنةاألمنالغىذائيفتوحةالعضويةوسرتفعجمموعةالعملاملومابعده.2017لعامملموسة

العاملييفدورتيهاالثالثةواألربعنيوالرابعةواألربعني.



 2017-2016 –اخنراط جلنة األمن الغذائي العاملي يف أهداف التنمية املستدامة 



،مؤمترقمةلرؤساءالدوليفنيويوركمىنأجىلاعتمىادأهىداف2015ستعقداألمماملتحدة،يفسبتمربرأيلول-22

يفاملقىاماألمىنالغىذائيوالتغذيىةقضىايايتناولصفتهااملنتدىالدولياألمشلالذيبومتّثلاللجنة،التنميةاملستدامة.

ماخيصقضايامتعلخقةبالزارعىةيفباجتاهتنفيذأهدافالتنميةاملستدامةمنتدىاستثنائيًاملناقشةالسبلوالنهج،األّول

الواسىعةالن ىاقالىيتتضىّمأصىحابمنخاللأرييتهاالتشاركيةميكنللجنة،املستدامة،واألمنالغذائيوالتغذية.و

علىىالت ىّوراتالدوليىةوأنتبقىىعلىىاطىالعأنحتّددإجىراءاتاسىرتاتيجيةومنّسىقةمتمّيزين،مصلحةمتعددينو

يفباريم،بغىر تفاقيةاألمماملتحدةاإلطاريةبشأنتغرياملنا المؤمتراألطرافاحلاديوالعشرينالرئيسيةمنقبيل

ةاليتتقودهاالبلدانلتنفيذأهدافالتنميةاملستدامة.الق ريدعمالعملية



فالتنميىةلتحليىلأهىدا2015اعتبارًامىننوفمربرتشىرينالثىانيجمموعة عمل مفتوحة العضويةوستشكخل-23

تفقهيئىةاملكتىبعلىىالوكىاالتواألجهىزةوكىذلكتوسىاملتعلقةبالزراعةاملستدامةواألمنالغذائيوالتغذية.املستدامة

يفتوفريالدعمالفىينجملموعىةالعمىلاملفتوحىةالعضىويةمنأجلاليتستدعىالوكاالتاليتتتخذمنرومامقرًاهلا

جلنىةعامليىةبوصىفها،جنىةلالقيىاميىةكيفاالتفىاقعلىىواهلدفمنذلكأعقاباملشاورةمعاجملموعةاالستشارية.

معاجلىةوينبغيأنتعملعلىللتبادلوالتعلخموحتديدالتحدياتواإلجنازات.أرييةبتوفري،متعددةأصحاباملصلحة
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يفموايىيعالفرصلتسىريعالتقىّدماحملىرزوحتديدالتنميةاملستدامةتنفيذأهدافاليتقدتعيقالثغراتيفالسياسات

معّينةمنيمنأهدافالتنميةاملستدامةذاتالصلةبواليةجلنةاألمنالغذائيالعاملي.



واألعمالالسابقةاليتنفخىذتهاخمرجاتاللجنةوميكنأيضًاأنيبحيعملجمموعةالعملاملفتوحةالعضوية-24

أنتقاريرفريقاخلرباءالرفيعاملستوىوتوصياتقيفماخيصاملوائداملستديرةحولالسياسات(اليتميكىن)مبايفذلك

تكونمهمةللنهو بعمليةتنفيذأهدافالتنميةاملستدامة،وتعميماملفهومالتغذويعلىمستوىأعماهلا.



العمليةأنتساعدأيضًاعلىتعزيزآلياتشاملةوفّعالةمتعىددةأصىحاباملصىلحةعلىىاملسىتوىوميكنهلذه-25

مىنخىاللتقاسىماملعلومىاتأنتتىيحالنهىو جبهىودتنفيىذأهىدافالتنميىةاملسىتدامةمنشأنهاالق رياإلقليميو

وقىديّتسىقذلىكمىعاألدوارالعىاملي.املستفادةعربنهجمتعددأصحاباملصلحةخاصبلجنةاألمنالغىذائيوالدروس

منوثيقةإصالحاللجنة.2عةيفاملرحلةاإلشاريةاملتوقخ



ال ريقأماممناقشةحولاألهدافاملسىتقبليةوالنتىائجاملتوقعىةهلىذاالعمىلوستمّهداملرحلةالتحضرييةهذه-26

وسىتتخذاللجنىةقىرارًا، 2016ستنعقد يف عام  للجنة اليتالثالثة واألربعني  الدورةخالل وستقّدم نتائجه ومتكخنها،

بشأناخل واتالتاليةللعملية.



 2016 –باألسواق ربيف أصحاب احليازات الصغرية  حولمتابعة املنتدى الرفيع املستوى 



يىمنجلنىةاألمىن2015باألسىواقيفعىامربطأصحاباحليازاتالصىغريةحولمنتدىرفيعاملستوىعقد-27

وصىولوالسىبللتحسىنيالقضاياوالتحدياتملناقشةأصحاباملصلحةاملعنينيطائفةواسعةمنومجعالغذائيالعاملي.

هىذهمبعاجلىةاللجنىةعربهىاميكىنأنتسىاهمالىيتالوسىائلبغر حتديد،أصحاباحليازاتالصغريةإىلاألسواق

الن اقحولجماالتالعمىلذاتاألولويىةمىنأجىلتعزيىزوصىولأصىحابوصياتواسعةتوالتوّصلإىل،التحديات

علىىأسىاسالواقىعالىذييواجهىقتبعىاتالسياسىاتوشكخلاملنتىدىفرصىةملناقشىة.احليازاتالصغريةإىلاألسواق

دروسالىاسىتنادًاإىلوكىذلك،بصىفتهمفىاعلنييفالسىوقيفإطىارنظىاممعىومللألغذيىةأصحاباحليىازاتالصىغرية

حولكيفيةمتكخناملزارعنيوجمموعاتاملزارعنيمنإيادفرصلالرتبا بالسوق.منأمثلةملموسةاملستخلصة



اسىتقراءبغىر نتىائجاملنتىدىّينللتحضىريللمنتىدىالرفيىعاملسىتوىحتليىلالذيُعفريق املهاموسيتولخى-28

اتالىىيتدراتيفاملنتىىدىوخىىاللاملناقشىىاملعلومىىاتاألساسىىيةمىىنوثيقىىةالناشىىئةمىىناملمارسىىاتاحلميىىدةالىىدروس

بّينىىاتوحبىىووإيىىافيةاسىىتنادًاإىل،اخليىىاراتلتخ ىىيالعقبىىاتوتعظىىيمالفىىرصوكىىذلكحتديىىد،ذاتىىق حبىىد

الىيتسىتجريمّلرة واحدةجمموعة العمل املفتوحة العضوية مناقشات وستفيدنتائجعملفريقاملهام.املقتضى حسب

واهلىدفمىنجمموعىةالعمىلاملفتوحىةالعضىويةحسىباالحتياجىات.حتىىيىومنيوتسىتمر2016قبليوليورمتوز
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واملمارساتاليتتظهرالبّيناتأّنقبإمكانهاأنتعّززاخلاصةبالسياساتمنالتوصياتجمموعةواحدةاالتفاقعلى ملرة

.وصولأصحاباحليازاتالصغريةإىلاألسواق



للمصىادقةعليهىايفالىدورةمهذهاجملموعةاملتفقعليهامنالتوصياتاخلاصةبالسياساتواملمارسىاتقدَّوسُت-29

بغىر إفىادةالسياسىاتاملسىتقبليةتعميمهىاعلىىن ىاقواسىعللجنةاألمنالغذائيالعاملي.وميكىنالثالثةواألربعني

وتبادلالدروسيفاملستقبل.أساسًاللتقييمكماميكنأنتشكخل،باملعلومات



 2017 –الغذائي والتغذية  األمن جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن متكني املرأة يف سياق منتدى



،تواجىقاملرأةزالتال،لصادرعنمنظمةاألغذيةوالزراعةا2010-2011طبقًالتقريرحالةاألغذيةوالزراعة-30

وحتىّدمىنمىنإنتاجيتهىاختفىف"معّوقىاتتتعلخىقباملسىاواةبىنياجلنسىنيدورهااحلاسىميفالزراعىةعلىالرغممن

إىلمساهماتهايفاإلنتاجالزراعي،والنمواالقتصادي،ورفاهأسرتها،واجملتمعىاتاحملليىة،والبلىدان".ويىؤديذلىك

إمكانيةاملرأةأع يتإذاووفقًاللفاو،املوارداألساسية.ثغرةلناحيةاملساواةبنياجلنسنيمنحييالنفاذإىلاألراييو

30و20بنسبةتىرتاوحبىنيمزارعهاغالت،فهيقادرةعلىزيادةملوارداإلنتاجيةعلىغرارالرجلإىلاالنفاذنفسها

تقريىرحالىةاألغذيىةيفاملائىة)17و12بنيترتاوحاملخرجاتالزراعيةيفالبلدانالناميةبنسبةورفعمستوىيفاملائة

التحىدياتومعاجلىةاملساواةبنياجلنسىنيجماليفومنشأنسّدالثغراتاملرأةيفالزراعة(.،2011-2010والزراعة

أكربتتمّتعبتأثريحنينظرًاإىلأّناملرأة،أنتنعكمإيابًاعلىاحلالةالتغذويةلألطفالالتغذويةاليتتواجههااملرأة

لباساألطفالوغذائهم.،والصحة،والتعليم،وللموادالغذائيةختّصصأسرتهادخاًلأعلىعلىالقراراتاالقتصادية،



2017وسينعقدمنتدىللجنةاألمنالغذائيالعامليخاللالدورةالرابعةواألربعنيللجنةيفأكتوبررتشىريناألّول-31

واملساعدةعلىتعزيىزفهىممشىرتك،التحدياتاملتبقيةيفجمالالتمكنياالقتصاديللمرأةملناقشةيفأعقابهامباشرةوأ

حتديتد الثغترات يف   ويتوقخىعمىناملناقشىةأنتىؤديإىلالزراعيىة.األغذيىةلكيفيةت ّورهذهالقضايايفق اعالزراعةو

املراعيىةملسىألةإفادةالسياساتاملسىتقبليةاليتميكنتعميمهاعلىن اقواسعبغر السياسات واملمارسات احلميدة

وتشكيلأساسللتقييموتبادلالدروسيفاملستقبل،معاألخذيفاحلسبانأيضًاتوصياتاملوائىد،املساواةبنياجلنسني

لسىابعةاملستديرةاخلاصةبالسياساتحول"املساواةبنياجلنسني،واألمنالغذائيوالتغذية"اليتنظخمتإبىانالىدورةا

.2011والثالثنيللجنةاألمنالغذائيالعاملييفعام



 منتدى جلنة األمن الغذائي العاملي حول التحّضر والتحّول يف املناطق الريفية

 2017-2016 – التبعات على األمن الغذائي والتغذيةو



واملساحاتالريفية،حتدياتجديدةوكذلكفرصىًاللنمىو،وحتّولالزراعةونظماألغذيةيولخدالتحّضرالسريع-32

االقتصاديةوالبيئيةواالجتماعيىة،ودعىمنظىماألغذيىةواالقتصىادياتاحملليىة،الشامل،واستئصالالفقر،واالستدامة
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لغىذائيوالتغذيىةاألمنايفجماليفتغيريالتحدياتالتقليديةهذهالعملياتاملرتاب ةوتساهمواألمنالغذائيوالتغذية.

علىىمسىتوىالسياسىاتوالبىدمىنبىذلجهىودهلشاشة،واإلقصاء.آثارمنحييانعداماملساواةيفالدخل،واوهلا

والتنميةالريفيةاألوسعن اقًاوأهدافوإجراءاتاحلمايىة،إلياداتساقبنيالزراعةواألمنالغذائيوالتغذيةمنجهة

االجتماعيةمنجهةأخرى.



ويسعى،واملناظراتالالحقةائجالتقاريرالسابقةلفريقاخلرباءالرفيعاملستوىتنجمالالعملهذاعلىويبين-33

لتوجيقالسياساتللتعاملمعالتهديداتوالفرصالناشئةمنعملياتالتحّضروالتحىّولاجملاالتالرئيسيةإىلحتديد

.يفاملناطقالريفية



يفأكتوبررتشىريناألّولللجنىةالىدورةالثالثىةواألربعىنيخىالللجنة األمن الغذائي العتاملي لمنتدى عقدوسُي-34

وحتديىدجمىاالتامل روحىةاهلامىةللقضىايا.ويتمّثلاهلىدفيفالتوّصىلإىلفهىمأفضىلأويفأعقابهامباشرة2016

التدّخلواألدواراملمكنةللجنة.



للخلونهىايفإطىارجمموعىةعمىلوخمرجاته ونتائجته اللجنةاملشاركونيفستعر سيويفأعقاباملنتدى،-35

الىيتبغر حتديدالتحدياتوالنهجالسياساتية،حسباالحتياجاتتلتئمليومأواثننيمفتوحةالعضويةملّرةواحدة

ختالل التدورة الرابعتة    للمصتادقة عليهتا  هىذاالعمىلوسىتقّدمنتىائجمنشأنهاأنتسهميفخت خياملعوقاتالقائمىة.

. 2017واألربعني للجنة يف عام 



 2017-2016 –اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية 



لإلطىاراالسىرتاتيجيالعىامليإجراءحتدييدوري،2013قّررتاللجنة،يفدورتهااألربعنياملنعقدةيفعام-36

.1بتوافراملوارد،رهنًاوتقصريهالنصالكاملراجعةمل



يفبهدفتضمنيالت ّوراتالدوليىةاجلديىدةالرئيسىيةةهادفةمراجعشكلعمليةالتحدييالدوريوستتخذ-37

وميكىنأنمتّثىلأهىداف.األسىمواألطىراجلامعىة"،"3الفصىلاألمنالغذائيوالتغذيةيفالىنص،السىّيمايفجمال

تهىدفهىذهالركىائزاألساسىيةهلىذاالتحىديي.ورالدوليالثانياملعىينبالتغذيىةاملؤمتنتائجوكذلكالتنميةاملستدامة

مضىمونقلتبسىيط"السياسىاتوالربنىامجوالتوصىياتاألخىرى"4العمليةأيضًاإىلإجراءحتدييفىينطفيىفللفصىل

منخاللالرتكيزبالدرجةاألوىلعلىتوصياتجلنةاألمنالغذائيالعاملي.وتقصريه



                                                      
.CFS 2013/40التقريرالنهائيللجنةاألمنالغذائيالعاملي(منأ)58الفقرةوCFS 2013/40/5 Rev.1(منالوثيقةب)4،الفقرة1
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،مبىايفللتفكرييفتعميماخلياراتلإلطىاراالسىرتاتيجيالعىامليعمليةالتحدييالدوريفرصةأيضًاوستقّدم-38

.بإمكانقأنيوفخرن اقًاأكربلتضمنيدراساتللحاالتأكثرسهولةمنحيياالستخدامموردًاإلكرتونيًاعربجعلقذلك



إلطتار االسترتاتيجي العتاملي   با اخلاصتة جمموعتة العمتل املفتوحتة العضتوية     وستجريعمليةالتشاوريمن-39

يف دورتها العامتة الرابعتة   لتصادق عليها اللجنة تقدميهاو2017النسخةاملنقخحةلإلطارقبليوليورمتوزإجنازبغر 

. 2017واألربعني اليت ستنعقد يف أكتوبر/تشرين األّول 



 2017-2016 –العمل املتعدد السنوات  برنامج



للجنةاألمنالغىذائيالعىاملياملعنيةبربنامجالعملاملتعددالسنواتجمموعةالعملاملفتوحةالعضويةستواصل-40

العمليىةاملنقحىةعلىأسىاس2019-2018إلعدادبرنامجالعملاملتعددالسنواتللفرتة2017-2016عملهايفالفرتة

الىذيسىيقّدمإىلاللجنىةلتعتمىدهيفدورتهىاالثانيىة،)انظراملرفىقأ(أنش ةاللجنةوترتيبهاحسبأولويتهاالختيار

واألربعني.



 2017-2016 –الرصد 



يفآلراءحولكفىاءةاللجنىةااستقصاءوتنفيذاألمنالغذائيالعامليللجنةويفأعقابالدورةاحلاديةواألربعني-41

والبلىدانمىدعوة.2017-2016املعنيةبالرصدعملهايفالفىرتة،ستواصلجمموعةالعملاملفتوحةالعضوية2015عام

عمليةتنفيذالتقييمالق ريال وعياملعّمقلكفاءةاللجنةومناقشةالنتائجمعجمموعةالعمل.فضىاًلعىنلتجربةللت ّوع

علىىتنفيذجماالتالعمىلاخلاصىةباللجنىةستأخذجمموعةالعملاملفتوحةالعضويةاملعنيةبالرصديفاالعتبارذلك،

نش ةالرصداملستقبلية.أفضلاملمارساتألاستنبا بهدفالنحواملوجزيفبرنامجالعملاملتعددالسنواتللجنة



 2016 -تقييم كفاءة جلنة األمن الغذائي العاملي



،بنىاءعلىىطلىباللجنىةيف2009منذإصالحهايفعامعمليةتقييملكفاءةاللجنة2016يفعامستستكمل-42

وذلكرهنًابتوافراملوارد.،2015-2014دورتهااألربعنييمنبرنامجالعملاملتعددالسنواتللفرتة



 2017-2016 -النظام الداخلي للجنة األمن الغذائي العاملي 



أيمسألةمرتب ةبالنظامالداخليللجنة.أثريتقدتعيدهيئةاملكتبتشكيلجمموعةالعمليفحال-43
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 اتصاالتهاجلنة األمن الغذائي العاملي وصالتها، مبا يف ذلك  انتشار



ي،مبايفذلكاملؤمتراتاإلقليميةللفاو،ق رعلىاملستوينياإلقليميوالاألمانةتعزيزأنش ةالتوعيةستواصل-44

حبىيالفىرصالستضىافةوعىربالتشاركمعمنتدياترئيسىيةأخىرىيفجمىالاألمىنالغىذائيوالتغذيىة،ومنخالل

ميكىنأنيكّيفهىاأصىحابوأشكالمتنّوعةإعدادموادبلغاتخمتلفةوسيشملذلكفعالياتجانبيةعلىسبيلاملثال.

لفهمهلامقارإقليميةأجهزةبشكلخاصعلىالتشاركمعوسيتّمالرتكيزنةملالءمةخمتلفاحلاالت.املصلحةيفاللج

كّلجمىالوستدعماسرتاتيجيةمعنيةبضماناالنتشاروزيادةالتوعيةكيفميكنملنتجاتاللجنةأنتدعمهايفعملها.

وسىيعتمد.للجنىةاالجتمىاعيوسىائلالتواصىلحضورإمناءمواصلةسيتّمالرتكيزعلىعملونشا خاصباللجنة.كما

ن اقهذهاألنش ةعلىاملوارداملتوافرة.



 الرفيع املستوىتقارير فريق اخلرباء  -رابعًا


 2016 –دور الثروة احليوانية  التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك



إىلفريىقاخلىرباءالرفيىع2014طلبتاللجنةيفدورتهااحلاديةواألربعىنياملنعقىدةيفأكتوبررتشىريناألّول-45

املسىىتوىإجىىراءدراسىىةعىىن"التنميىىةالزراعيىىةاملسىىتدامةلتحقيىىقاألمىىنالغىىذائيوالتغذيىىة،مبىىايفذلىىكدورالثىىروة

التنميىةالزراعيىةوسىيبحيالتقريىرقضىايا.2016عىاميفعىر علىىاجللسىةالعامىةللجنىةىأنتاحليوانية"،عل

الغذائيوالتغذية،جبميىعأبعادهمىا)التىوافراالقتصاديةوالبيئيةواالجتماعيةلألمن،بهدفتقييماالستدامةاملستدامة

يفالىنظمبصىورةخاصىةعلىىعنصىرالثىروةاحليوانيىةوسىريكخزتقريىرفريىقاخلىرباءوالنفاذواالستخدامواالستقرار(.

الزراعية،نظرًاإىلدورهكمحّركلتنميةق اعالزراعةواألغذية،وكمحفخزلتغّيراتاقتصاديةواجتماعيىةوبيئيىةرئيسىية

ال لباملسىتقبليعلىىيفماخيصوالتوقعاتوسيستعر االجتاهاتواحملفخزاتيفنظماألغذيةعلىالصعيدالعاملي.

وسيقّيمحتدياتاالستدامةوالتهديداتوالفىرصاملتعلخقىةبالتنميىة.تاملصدراحليوانيذااألغذيةاألغذية،مبايفذلك

حتقيقاحملاصيلاملستدامةوالنظمالقائمىةوسيست لعالتقريراملساراتباجتاهالزراعيةلتحقيقاألمنالغذائيوالتغذية.

مىنجانىبستدامة،بغر التوصيةبإجراءاتمالئمةعلىالثروةاحليوانيةواخلياراتلتمكنيوإدارةالتحّولإىلنظمم

السياساتوأصحاباملصلحة.صانعي



 2017 -احلراجة املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية



إىلفريىقاخلىرباءالرفيىع2014اللجنةيفدورتهااحلاديةواألربعىنياملنعقىدةيفأكتوبررتشىريناألّولطلبت-46

اجللسىةالعامىةعلىىعلىىأنتعىر املستوىإجراءدراسةعن"احلراجةاملستدامةلتحقيقاألمنالغذائيوالتغذيىة"

إجراءحتليلشاملقائمعلىالبّيناتللعالقاتبنياحلراجةويهدفتقريرفريقاخلرباءهذاإىل.2017للجنةيفعام

املزارعالكبريةوالزراعةاملختل ةاإلسهاماتاملتنّوعةللغاباتواحلراجة،مبايفذلكوسيصفغذية.واألمنالغذائيوالت
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لألنشى ةاملرتب ىةبالغاباتيفحتسنياألمنالغذائيوحتقيىقتغذيىةأفضىل،نظىرًاإىلخصوصىياتاملراحىلالزمنيىة

الغابىاتواحلراجىةيفحتقيىقاألمىنالغىذائيوسيستعر التحليلالتحىدياتوالفىرصاملتصىلةمبسىاهمةباحلراجة.

.العىامليستوىاحملليإىلاملاملستوىالغاباتوخارجها،منهوامشوالتغذيةللسكانالذينيعيشونيفالغابات،وعلى

والعالقىاتبىنيالغابىاتوالزراعىة.وسىيبحيباسىتخداماألرايىيذاتالصلةالقضاياسيتناولالتقريروللقيامبذلك،

االجتماعيىىةواالقتصىىاديةوالبيئيىىةللغابىىاتواحلراجىىة،مبىىايفذلىىكالتنىىّوعبالوظىىائفالتهديىىداتوالفىىرصاملناطىىة

واملؤسساتواحلوكمةبغر األدواتوسينظرالتقريريفوآثارتغّيراملنا .،البيولوجي،ودورالغاباتيفالنظاماملناخي

سياساتوأصحاباملصلحة.التوصيةبإجراءاتمالئمةمنجانبصانعيال



 2017 -النظم التغذوية والغذائية



بهىدفدعىمجمىالعمىلاللجنىةيفحقىلموثوقىةخلفيةفنيىةلتعزيزبالنظرإىلاحلاجةامللحةاملعرتفبها-47

التغذية،سيعّدفريقاخلرباءالرفيعاملستوىتقريرًاعنالنظمالتغذويةوالغذائية.



جمموعىةالعمىلاملفتوحىةالعضىويةاملسؤولعنمتهيىدال ريىقالفىينأمىامإىلفريقاملهامالفينلبأيضًاوُط-48

لمناقشةاخلاصةمبجالكيفيةتغذيتقللوكذلك،اقرتاحجمالتركيزلتقريرفريقاخلرباءالرفيعاملستوىاملعنيةبالتغذية

حبلىولسيعر فريقاملهاممقرتحًاعلىجمموعةالعملاملعنيةبالتغذيةالتغذية.ويفهذاالصدد،يفحقلعملاللجنة

ال لىبإىلفريىقسىرتفعالىيتإىلهيئىةاملكتىبجمموعةالعمىلمقرتحهىاوستقّدم.2015نهايةديسمربركانوناألّول

لىىاللجنىةيفدورتهىاويتوقخىععىر التقريىرع.االستشاريةاملناقشةمعاجملموعةيفأعقاب،اخلرباءالرفيعاملستوى

.وبعدالدورةالرابعةواألربعنيللجنة،سىتقّدمجمموعىةالعمىلاملعنيىة2017يفأكتوبررتشريناألّولالرابعةواألربعني

سُيضى لععلىمواصلةالعملالىذي،بالتشاورمعاجملموعةاالستشارية،مقرتحًاإىلهيئةاملكتباليتستتفقبالتغذية

النتائجاحملتملةللجنةاليتينبغيتقدميهاللمصادقةعليهايفالفرتةاملاليةالتالية.مبايفذلك،التقريرجراءبق
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 امليزانية اإلشارية -خامسًا

  (*) 2017-2016 ميزانية اجللسة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي وجماالت العمل ذات الصلة
  

  
2016 2017 

إمجالي 

 التكاليف املقررة
 الثغرة امليزانية املتوافرة

           اجللسة العامة للجنة وجماالت العمل األساسية

املوظخفوناألساسيونوالدعمالفىيناملقىّدمإىلجمىاالت

 العملاألساسية
1,629,246 1,629,246 3,258,492 

    

الرتمجةالفوريةللجلسةالعامةللجنة+دورةإعالمية

 واحدة
154,000 154,000 308,000 

 344,800 172,400 172,400 إعدادالوثائق  

 107,500 47,500 60,000 سفراخلرباءوأمانةجلنةاألمنالغذائيالعاملي  

األنش ةاخلاصةبرئيماللجنة)الدعماملقّدمللىرئيم  

 والسفر(
110,175 97,675 207,850 

 140,000 70,000 70,000 دعماتصاالتاللجنة  

 188,276 94,138 94,138 النفقاتالتشغيليةالعامةوالشؤوناللوجستية  

      
0 

 4,132,638 4,554,918 2,264,959 2,289,959 اجملموع الفرعي للتكاليف املرتبطة باجللسة العامة  
 

 جماالت العمل      
   

   229,540 114,770 114,770 التغذية  

 229,540 114,770 114,770 أهدافالتنميةاملستدامة
  

 81,089 0 81,089 أصحاباحليازاتالصغرية
  

 152,798 111,479 41,319 املساواةبنياجلنسني
  

 163,548 41,319 122,229 التحّوليفاملناطقالريفية
  

 262,596 131,298 131,298 الرصد
  

 305,276 152,638 152,638 انتشارجلنةاألمنالغذائيالعاملي
  

 363,200 0 363,200 تقييمجلنةاألمنالغذائيالعاملي
  

 122,408 81,089 41,319 التحدييالدوري-اإلطاراالسرتاتيجيالعاملي
  

 248,299 97,157 151,142 %13تكاليفأخرى)تكاليفالدعمالفعلية
  

       
   2,158,294 844,520 1,313,774 اجملموع الفرعي للتكاليف املرتبطة مبجاالت العمل

 جمموع تكاليف جلنة األمن الغذائي العاملي 
3,603,733 3,109,479 6,713,212 4,132,638 -2,580,574 

  
       
 جمموع تكاليف فريق اخلرباء الرفيع املستوى     

1,012,000 1,245,000 2,257,000 686,000 -1,571,000 

  
 تكاليف آلية اجملتمع املدني جمموع     

800,000 800,000 1,600,000 700,000 -900,000 

  
 2017-2016اجملموع اإلمجالي للفرتة      

5,415,733 5,154,479 10,570,212 5,518,638 -5,051,574 

،CFS@fao.orgنيالتاليملزيدمناملعلوماتحولاألرقاماملتعلقةمبجموعتكاليفجلنةاألمنالغذائيالعاملي،الرجاءإرسالاالستفسارإىلالعنواناإللكرتو(*)      

 HLPE@fao.org-CFSجمموعتكاليففريقاخلرباءالرفيعاملستوىإىلوحول
 


mailto:CFS@fao.org
mailto:CFS-HLPE@fao.org
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 حملة عامة عن األنشطة املوازية -سادسًا

 السنة الثانية الدورة الثالثة واألربعون للجنة السنة األوىل املوضوع

الدورة الرابعة 

 واألربعون للجنة

 التغذية
فريق

 املهام

جمموعةالعمل

 املفتوحةالعضوية
 مقرتحللمصادقةيفاجللسةالعامة

جمموعةالعملاملفتوحة

 العضوية

رفعالتقريرإىل

 اجللسةالعامة

 أهداف التنمية املستدامة
جمموعةالعملاملفتوحة

 العضوية
 عر النتائج

متابعةجمموعةالعمل

 املفتوحةالعضوية?
 لددالحقًا

أصتتتتتحاب احليتتتتتازات 

 الصغرية

متابعة

فريق

 املهام



جمموعةالعمل

املفتوحةالعضوية

 واحدةملرة

 ----------------- -------------------- املصادقةيفاجللسةالعامة

التحتتتتتّول يف املنتتتتتاطق  

 الريفية
 منتدىجلنةاألمنالغذائيالعاملي عمليةالتحضري

جمموعةالعملاملفتوحة

 العضويةملرةواحدة

املصادقةيفاجللسة

 العامة

 عمليةالتحضري ---------------------- عمليةالتحضري ----- املساواة بني اجلنسني
منتدىجلنةاألمن

 الغذائيالعاملي

برنتتامج العمتتل املتعتتدد   

 السنوات

خ ة

 العمل

جمموعةالعمل

 املفتوحةالعضوية

القراربشأنمواييعفريقاخلرباء

 الرفيعاملستوى

جمموعةالعملاملفتوحة

 العضوية

اعتمادبرنامجالعمل

 املتعددالسنوات

 يقررالحقًا الرصد

اإلطتتتار االستتترتاتيجي  

 العاملي

جمموعةالعملاملفتوحة

 العضوية
------------------------ 

جمموعةالعملاملفتوحة

 العضوية
 حتدييدوري

 يقررالحقًا النظام الداخلي

فريتتق اخلتترباء الرفيتتع            

التنميتتتتة  –املستتتتتوى 

الزراعية املستدامة ودور 

 احليوانيةالثروة 

 اإلطالق
حتضريرزمة

 القرارات
---------------------------------------- مائدةمستديرةحولالسياسات

- 

فريتتق اخلتترباء الرفيتتع  

احلراجتتتة  –املستتتتوى 

املستدامة لتحقيق األمتن  

 الغذائي والتغذية

 اإلطالق ----------------------------------------------------
رزمةحتضري

 القرارات

مائدةمستديرةحول

 السياسات

فريتتق اخلتترباء الرفيتتع  

 التغذية -املستوى 
 اإلطالق -------------------------------------------------------------------------
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 1املرفق 
 

 جلنة األمن الغذائي العامليمذكرة توجيه الختيار أنشطة 


 مقّدمة -أّواًل



اهلىادفإىلاحلىّدمىناجلىوعوسىوء2"املنتدىالىدولياألمشىل"صفتهابجلنةاألمنالغذائيالعاملي،حتتاج

ومناألهميةمبكىانأنتكىوناللجنىةإىلرؤيةوايحةللمستقبل.البشر،التغذيةوتعزيزاألمنالغذائيوالتغذيةجلميع

علىحنوفّعال،بهدفتىوفريتوصىياتخاصىةومعاجلتهاعلىحتديدالقضاياالناشئةوالشائكةاملتعلخقةبواليتهاقادرة

امللتزمني.املصلحةمنأصحابالواسعةهاتل ائفبالسياسات



للجنىةتوفريعمليةمنتظمةومنظخمةومّتسقةوشاملةالختياراألنش ةاملستقبليةوتهدفمذكرةالتوجيقهذهإىل

وتتضّمنأنش ةاللجنة:اليتستنفخذعلىأساسفرتةالسنتني.


  املعين باألمن الغذائي والتغذيةالعمل املتعّلق بفريق اخلرباء الرفيع املستوى 


،علىىأسىاسالواليىةاملع ىاةلىقمىنالتقىاريريعّدفريقاخلرباءالرفيعاملستوى.تقاريرفريقاخلرباءالرفيعاملستوى

وتوصياتبشأنقضىايا،يقائمعلىاملعارفملالناحيةالعلمية،لتوفريحتليلعمفتوحةوشاملةمنبعدعمليةجنة،الل

وتىؤديتقىاريرفريىقاخلىرباء،كىّلسىنة،إىلمناقشىاتمنمنظوراألمنالغذائيوالتغذية. ددةمتصلةبالسياسات

جماالتالعملاألخرىللجنة،حسباملقتضى.بالسياساتيمناللجنة،وميكنأنتغذيأيضًامتعلخقة



للجنىةةلسةالعامىاجليفال لباملقّدمعلىأساسميكنلفريقاخلرباء،.الرفيعاملستوىفريقاخلرباءمذكراتومشورة

علىىحتديىدملسىاعدةاألعضىاءأومنهيئةاملكتب)بعدالتشاورمعاجملموعةاالستشارية(،أنيقّدممذكراتومشىورة

وكذلكإبىداءاملشىورة،رئيسيةجملاالتوإيالءالعناية،حسبأولويتهاالقضاياالناشئة،وترتيباإلجراءاتاملستقبلية

هذهمذكرةفريقاخلرباءالرفيعاملستوىبشىأنالقضىايااحلرجىةواملسىتجدة،الىيتومناألمثلةبشأنمواييع ددة.

باملعلومات.2017-2016تعددالسنواتللفرتةعمليةويعبرنامجالعملاملساعدتعلىإفادة


 جماالت عمل جلنة األمن الغذائي العاملي 


جلنةاألمنالغذائيالعامليحسبالنتائجاملتوقخعةللعملياتاملختلفة.ختتلفطبيعةالعملالذيتنفخذه

 ددةومهمةمتعلخقةبىاألمنمواييعإىلمعاجلةيهدفهذاالنوعمنجماالتالعمل.جماالتالعملاملواييعيةأ()

للقضيةمويوعالبحي،واالطىالععلىىاملمارسىةاجلّيىدة،ومناقشىةالغذائيوالتغذيةبغر تعزيزفهممشرتك

اإلجراءاتاحملتملأنتتخذهااللجنة،وحتديدتوصياتواسعةالن ىاقبشىأنجمىاالتالعمىلذاتاألولويىة.

                                                      
.CFS: 2009/2 Rev.2وثيقةإصالحجلنةاألمنالغذائيالعامليمن4الفقرة2
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وميكنأنتتخذجماالتالعملاملواييعيةشكلفعالياتمنقبيلمنتدياترفيعةاملسىتوى،وموائىدمسىتديرة،

وقىدتسىبقوجمموعاتعملخمصصةمفتوحةالعضوية،ملعاجلةمواييعأوقضايا ىددةورأوحلقىاتعمىل.

.بإجراءمفاوياتالقرارجماالتالعملاملواييعية



 إىلنتىائجمّتالتفىاو بشىأنهاقدتؤديبعضجماالتالعملاملواييعيةلتفاو بشأنها.تّمايالنتائجاليت،

كىونتبعمليةواسعةالن اقوطويلةنسبيًامناملشاوراتواملفاويات)عادةلسنتنيأوأكثىر(حىنيوهيتتسم

يعرتفبأهميتهىامواييعاسرتاتيجيةالسياساتبشأنلتقريبملحةإىلالتفاو علىمنتجاتحاجةهناك

بسياسىىاتاللجنىىةيىىرىلمنتجىىاترئيسىىيةلتقوتىىؤديإبالنسىىبةإىلاألمىىنالغىىذائيوالتغذيىىة.الكىىربى

 و التوجيهيةال وعية،املبادئ،خ طالعملأوغريهامناألطرالسياسىاتية()االسرتاتيجياتالدولية،اخل

واإلقليمي،الق ريعلىاملستوىتويععلىأساسأفضلاملمارسات،والدروساملستفادة،واملدخالتالواردة

ت،تعزيىزالتنسىيق،وتقريىبالسياسىاومشورةاخلرباء،وآراءطائفةواسعةمنأصىحاباملصىلحة،بغىر 

تقريىرجمىالالعمىلهىذاأنيسىبقومناملستحسن.الق ريوتقديمتوصياتعلىاملستوىالعامليواإلقليميو

،أومنتدىرفيعاملستوى،أوجمالعملمواييعي،أوعملحتضىرييرفيعاملستوىخرباءصادرعنفريق

هنىاكحاجىةعامليىةتمىاإذاكانىوأنيساعدعلىحتديدامل لوبة؛آخرميكنأنيوفخراملعلوماتاألساسية

يةمنالعملية.ال ريقللمرحلةاألولوأنميّهدللتفاو علىمنتجخاصبالسياسات؛



الىيتاملسىتمرةبإدارتهىاهذاالنوعمناألنش ةإىلالعملاالعتياديللجنةاملتعلخىقيشري.االعتياديللجنةالعمل(ب)

موعىةاجتماعىاتجملوميكنأنتتخذهذهاألنش ةشىكلاخنرا ومساهمةأصحاباملصلحةيفاللجنة.تقتضي

حىولالنظىامالىداخليناقشىاتتشكخلأيضىًااملو.)مثاًلالرصد،برنامجالعملواألولويات(عملمفتوحةالعضوية

للجنة.اديلإلطاراالسرتاتيجيالعامليجزءًامنالعملاالعتينتظمةاملتحديثاتالو


املختارةللفرتةاملاليةاملواردالبشريةواملاليةاملتاحة؛األنش ةينبغيأنيراعيعدد


ت لخبهىاييفأكثرمنعمليةواحدةللمفاوياتيفالوقىتنفسىق،نظىرًاإىلاملىواردالىيتاللجنةتنخر ويبأال

أنيرجئتلقائيًابدءعمليةالتفاو التالية.املفاوياتعمليةالتأخرييفإجناز.ومنشأنذلك


وينبغيحبيكّلطلبكّلسنة.علىاألكثرصادرينعنفريقاخلرباءالرفيعاملستوىتقريرينتقديموالبدمن

بالنسىبةإىلاملىوارداملتىوافرةوعىبءالعمىلمنجانبفريقاخلرباءالرفيىعاملسىتوىلرفعتقريرأوإبداءمشورة

اللجنة. لدى


رابطوثيقبنيفئاتاألنش ةاملختلفةوالسّيمابىنيتقىاريرفريىقاخلىرباءالرفيىعاملسىتوىعنوينبغيالبحي

مناملستحسنأنجتدبرامجالعمللىدىوكىاالتوجماالتالعملاليتتؤديإىلمنتجاتيتّمالتفاو بشأنها.

حيىيعملجلنةاألمنالغذائيالعاملي،جماالتصدًىهلايفهلامنرومامقرًاتتخذاألمماملتحدةالثالثةاليت

ألنش ةاللجنة.مواردفنيةحشدعلىقديساعدذلك
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 معايري االختيار -ثانيًا



اخلاصةباألنش ةاملستقبليةاحملتملةللجنىةوكىذلكاملىداوالتوالقىراراتينبغيأنتستويفمجيعاملقرتحات

:التاليةالدنيااملعايري


:اللجنةهىياألكثىرأهليىةإلجنىازالنشىا املقىرتح،مىعوالية جلنة األمن الغذائي العاملي وقيمتها املضافةأ()

مراعاةواليتهاوقيمتهااإليافية؛


للجنةمىنخىاللنتيجىةالشامل:يساهمالنشا املقرتحيفحتقيقاهلدفللجنة الشامليف اهلدف  املساهمةب()

واحدةأوأكثرمننتائجهاالثالو؛


:ملُينجزالنشا املقرتحذاتقيفاملاييأواليتمإجنازهيفالوقتذاتقمنجانبجهاتفاعلىةال ازدواجيةج()

أخرىذاتوالياتمماثلة.وُيضمنالتالقيمعأطرأخرىقائمةكمايتّمتاليفاالزدواجية.



البىدمىنمىنخىاللهىذهاملعىايري،املىوجزةاملت لباتاألساسىيةرتقائمةباملواييعاليتتستويفومتىتواف

علىىترتيىباليتمنشأنهاأنتساعدأصىحاباملصىلحةيفاللجنىةالنوعيةالتاليةمعايري االختيارتقييمهانسبةإىل

األكثرمالءمةوالعاليةالتأثريلتعاجلهااللجنة.املواييع



علىجدولاألعمىالالىدولييفمىالقضاياالعامليةالرئيسيةوال ارئةا:نظرًاإىلأهميةأنتستبقاللجنةالصلةد()

نذاتيفالوقتاملناسبوأنتكواملواييعاملختارةحّددُتأنتستجيبهلا،ينبغيأنخيصاألمنالغذائيوالتغذية،و

صلةجبدولاألعمالالدولي.



مرتب ىىةملعاجلىىةمشىىاكل ىىددةلألثىىرالعىىاملياحملتمىىلاالعتبىىارالواجىىبينبغىىيإيىىالء:العتتاملياألثتتر ()هى

املختار. لنشا با



دعماملناقشة.لعليهاميكناالعتمادقاعدةبّيناتقوية:هناكاملعارف والبّينات(و)



تتمّتعوكاالتاألمماملتحدةاملتواجىدةيف:الدعم املقّدم من وكاالت األمم املتحدة اليت تتخذ من روما مقرًا هلا ز()

رومامبوقعخيّوهلاتوفريدعمفينللمويوع.



هىذااملعيىارو:هناكمايكفيمنالوقتواملواردواملعلوماتاألساسىيةلتنفيىذالنشىا املقىرتح.املوارد املتاحةح()

وبهىدفإدارةاملىواردبشىكلمفّصىلوشىاملارةحاسملرتتيباألولوياتبنيخمتلفاألنش ة،وتنفيذاألنشى ةاملختى

.احملدودةللجنةبصورةمتأنية،وعدمإثقالجدولأعماهلا
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يشكخلاملعيارالتاليمعيارًاجامعًاويبأنيشكخلالقاعدةيفكلخ وةمنخ واتالعملية:



يفإطىاراللجنىة،واختيىارالنشىا القضيةمثةتوافقبنيأعضاءجلنةاألمنالغذائيالعامليملعاجلةالتوافق: ط()

املقرَتحوإدراجقيفبرنامجالعملاملتعددالسنواتاخلاصباللجنة.



 العملية -ثالثًا



يفاخلىاصباللجنىةبربنامجالعملاملتعددالسىنواتواملعنيةينبغيأنتأخذجمموعةالعملاملفتوحةالعضوية

أناليتميكىنبشأناملسائلاملتعلخقةباألمنالغذائيوالتغذيةاجلاريةيمناللجنةوخارجهااملناقشاتاملستمرةاالعتبار

ملويوعاجلوانباملتنّوعةمناقشةختّوهلابواليةوتتمّتعجمموعةالعملاملفتوحةالعضويةترتبطبالعملاملستقبليللجنة.

ويبأنتىدرسجمموعىةالعمىلاملفتوحىة.تنفيذهاميكننوعاألنش ةاليت ّددلتملأنتعاجلقاللجنةوحتليل

إىلأنش ةمتابعةلتعقبالقىراراتاملتخىذةمىنتقّيمماإذاكانهناكحاجةأننتائجاألنش ةالسابقةللجنةوالعضوية

قبلاللجنة.

نواتللفرتةاملاليىةبرنامجالعملاملتعددالسعنجمموعةالعملاملفتوحةالعضويةالعملالذيتقومبقوسيسفر

سيقّدميفاجللسةالعامةللمصادقةعليق.والتالية



منالفرتةاملاليةاألوىلالسنة

املرحلةالتحضريية-لفأ



علىىتوجيىقرئىيمجمموعىةالعمىلتعّدأمانةجلنةاألمنالغذائيوالتغذية،بناًءعندبدايةكّلفرتةمالية،

،خ ةعمىلهلىاللفىرتةاملاليىةتتماشىىمىعمىذكرةالتوجيىقاملفتوحةالعضويةاملعنيةبربنامجالعملاملتعددالسنوات

.وسىتقّدمخ ىةالعمىليفأّولاحلاليةوتلقيالضوءعلىاخل واتاملختلفةلعمليةاالختيارواملهلالزمنيىةذاتالصىلة

 .وعةالعملليوافقعليهااألعضاءاجتماعجملم



مذكرةفريقاخلرباءالرفيعاملستوىبشأنالقضايااحلرجةواملستجدة-اءب


القضىايااحلرجىةاملعينباألمنالغذائيوالتغذيىةبشىأنمتّثلاملذكرةاليتأعّدهافريقاخلرباءالرفيعاملستوى

كىّلأربىعسىنواتعلىىواملىذكرةحىدَّأنُتوينبغييفجمالاألمنالغذائيوالتغذيةنق ةاالن القللعملية.واملستجدة

تصدرقبلبدءفرتةعمىلجمموعىةالعمىلاملفتوحىةوأنتوافرالتمويلوعبءالعمللدىفريقاخلرباء،،حسباألقّل

ةلفريقاخلىرباءاألعضىاءعلىىترتيىباإلجىراءاتاملسىتقبليةأحداألدوارالثالثاملذكرةاملتسقةمعوستساعدالعضوية.

هىوواهلىدفمىنهىذهاملىذكرةإيالءالعنايةإىلعدد دودمناجملاالتاهلامةاملتصلةبالسياسات.وحسبأولويتها

وتسىعىإىلحتديىدالقضىايااحلرجىة،ترتكىزعلىىمعرفىةاجلهىاتالفاعلىةاملختلفىةتوفريرؤيةقائمةعلىالبّينىات
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وتتمّثىلالغايىة.املؤسساتوأصىحاباملعرفىةذويالصىلةوكذلكاستشارة،يفجمالاألمنالغذائيوالتغذيةواملستجدة

املوايىيعالىيتلتمىلأنبشىأنيىمنجمموعىةالعمىلاملفتوحىةالعضىويةاملناقشىةاملتوخاةمنهذهاملذكرةيفتغذية

تعاجلهااللجنة.

التشاوراخلاصةمبجموعةالعملاملفتوحةالعضويةمرحلة-يمج


تنفخىذأمانىةجلنىةاألمىنإىلجمموعةالعملاملفتوحةالعضوية،فريقاخلرباءالرفيعاملستوىبعدتقديممذكرة

،بالتعاونمعالوحىداتالغذائيالعامليورئيمجمموعةالعملاملفتوحةالعضويةاملعنيةبربنامجالعملاملتعددالسنوات

نتىائجاجللسىاتالعامىةعمليىةلتقيىيميفالوكاالتالثالثةالتابعةلألمماملتحدةاليتتتخذمنرومىامقىرًاهلىا،الفنية

وكىذلكجمىاالتنالسياسىاتدرةعناملوائىداملسىتديرةبشىأالصاإىلالتوصياتمعإيالءعنايةخاصة،للجنةالسابقة

؛ولتحليلمىذكرةفريىقاخلىرباء؛وتفصىيلكيىفإجراءاتللمتابعةماإذاكانينبغياقرتاحلتقييم،العملاملواييعية

عىدد ىدود،بغر اقىرتاحاللجنةيفماخيصاملواييعالنتائجاحملتملةلعملو،املعايريأنتستويفللمواييعميكن

.مبجموعةالعملناقشةاخلاصةلتيسرياملوالنتائجاملتوقعةمناخلياراتاألّولية


اليتأثارهافريقاخلرباءالرفيىعالعمليةاألوليةيفحبيالقضاياالفنيةمنهذهويتمّثلأحداألهدافاملتوخاة

للجنىةأنتنفخىذهااملناظرةحولنىوعاألنشى ةالىيتميكىنتيسريللجنةمنأجلنتائجالعملالسابقوكذلك،املستوى

اليتتستويفاملعايرييفالقسمالثانيملناقشىتهاللمبادراتاحملتملةقائمةأوليةمّتدرسهاحملعاجلةهذهالقضايا،والقرتا

يفجمموعةالعمل.


التوّصلإىلتوافقسياسييفاآلراءبشىأنمىاالىذيلذلكبغر أعضاءجمموعةالعملإىلاالستجابةوسيدعى

قضاياوموايىيعأعضاءجمموعةالعملمناقرتاحدونإمكانلولوهذااليستحقأنيدرجعلىجدولأعمالاللجنة.

جمموعىةالعمىلوسىتوفخروحشدالدعميفصفوفاألعضىاء.،قويةلتضمينهايفعملاللجنةهلامربراتمن قيةإيافية

تلفىةاجلوانىباملخمسىاحةملواصىلةدراسىةوحبىيوحتليىلمجالعملاملتعددالسىنواتاملفتوحةالعضويةاملعنيةبربنا

اللجنة.ينبغيأنتعاجلهاملواييع ددة


لتلقخيباألنش ةاملقرتحةعنداملقتضىالقائمةاملوجزةحولاملرحلة،ميكنإجراءمشاورةإلكرتونيةوخاللهذه

 املقرتحات.اآلراءبشأن



لتقاريرفريقاخلرباءالرفيعاملستوىاختياراملواييع-الد



بالنسىبةإىلالوقىتالىالزمالرفيىعاملسىتوىفريقاخلىرباءإيالءعنايةخاصةإىلاختيارتقاريرالبّدمن

تقىاريرمايكفيمنالوقىتالختيىارالفريىقوإعىدادالوبهدفإتاحةاختيارفرقاملشاريع.،مبايفذلكإلعدادها

التوّصلإىلتوافقيفاآلراءحبلولنهايةالسنةاألوىلمنالفرتةاملالية،ي لبإىلجمموعةالعملاملفتوحةالعضوية

العمىلالتحضىريينتىائجويىبأنتفيىدالتالية.سنيتالفرتةاملاليةلكّلمنحولمواييعتقاريرفريقاخلرباء
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للمصىادقةعليىقيفاملقىرتحوسيقّدمبعىدهاييعتقاريرفريقاخلرباء.اختيارموامنالعملية)ج(املوجزيفاخل وة

اليتتعقديفنهايةالسنةاألوىلمنالفرتةاملالية.اجللسةالعامةللجنة



ميكىنداختىاذالقىراريفاجللسىةالعامىة،ويفحالقّدمتطلباتملّحةملعاجلةقضايامستجدةهامةبع

لرفىعتقريىرإيىايفصىادرعىنفريىقاخلىرباءالرفيىعجملموعةالعملأنتقّدممقرتحًاإىلاجللسةالعامىةالتاليىة

باملوارداملتاحة.،أولتوخيمشورةأخرىمنفريقاخلرباء،وذلكرهنًااملستوى



السنةالثانيةمنالفرتةاملالية

مليةاالختياروالرتتيب.ع-اءىه



،بىدعممىنأمانىةرئيمجمموعةالعملاملفتوحةالعضويةاملعنيةبربنامجالعملاملتعىددالسىنواتيكون

مناقشىاتجمموعىةالعمىل،علىىنتيجىةعىةاملىدخالتاجملمّتعمىيمجلنةاألمنالغىذائيالعىاملي،مسىؤواًلعىن

االعتمادعلىعربةعلىالتوالي،اجملموعاتاإلقليميةوأعضاءاجملموعةاالستشارية،منخاللممثليهميفاللجن

املواييعوحتليلالوكاالتاليتتتخذمنرومامقرًاهلا.وستشملهذهالقائمةمذكرةفريقاخلرباءالرفيعاملستوى

موثوقىةمعلوماتأساسيةإيافةإىل،خاللمرحلةالتشاورقدرمنالدعماليتحظيتبأكربواألنش ةذاتالصلة

،عنىديىمنجمموعىاتهمهىؤالءاألعضىاءإىلإجىراءعمليىةتشىاوريةوسىيدعىةوراءكّلمنهىا.واملربراتاملن قي

والغايةاستنادًاإىلالقائمةاحلالية.يتّمويعترتيبلقبشأنالعملاملستقبليللجنةبغر تقديممقرتحاحلاجة،

يفتقاربىتاآلراءبشىأنهاإىلحىّدكىبريبناءالتوافقمنخاللحتديداملواييعاليتعمليةهذااإلجراءتيسريمن

يتولخىرئيمجمموعةالعملتوجيىقاملناقشىةوبعدعر خمتلفاملقرتحات،األعضاءيفجمموعةالعمل.صفوف

للفرتةاملاليةبرنامجالعملاملتعددالسنواتاجملموعةللتوّصلإىلتوافقحولقائمةاألنش ةاليتسُتضمَّنيفيمن

 .العامة التاليةليتّمعريهاللمصادقةعليهايفاجللسة



املواردباملتعلخقةالتبعات-اوو



جمموعىةأمانةاللجنىةورئىيمكّلمنعر جمموعةالعمل،يمتىمّتاالتفاقعلىقائمةاألنش ةيمن

وقديرّتباألعضاءيفجمموعةالعملخمتلفبرنامجالعملاملتعددالسنوات.متصلةمبشروعالعملميزانيةإشارية

تعيىققيىوديفامليزانيىةوجىودالنامجةعىنمنأجلمعاجلةالتبعاتاحملتملةأولويتهاحسباألنش ةاملقرتحة

عمليةترتيباألنش ةأنتتّموينبغيالقدرةعلىتنفيذمجيعاألنش ةاملشمولةيفبرنامجالعملاملتعددالسنوات.

مبايتسقمعمعايرياالختياراملوجزةيفالقسمالثانيمنهذهالوثيقة.حسبأولويتها
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القرارالنهائي-ايز



للمصادقةعلىبرنامجالعملتلتئمةاألمنالغذائيالعاملياليتسللجنالقرارالنهائيرهنًاباجللسةالعامةيبقى

وأخريًا،ينبغيأنالفرتةاملالية.يفاجللسةاليتاختتمتاملتعددالسنواتالذيأعّدتقجمموعةالعملاملفتوحةالعضوية

القضىاياحسىبخاللالفرتةاملاليىة،قدالتنجزجماالتعملاللجنةأّنأصحاباملصلحةيفاللجنةيفاالعتباريأخذ

،بالنسىبةإىلبىرامجالعمىلاملسىتقبليةاملتعىددةالسىنواتبىاملواردمتعلخقىةمايؤديإىلتبعاتزمنيةاحملددة،واألطرال

.التوجيهاتاملقّدمةبشأناحلّدمنعددجماالتالعملاملتزامنةاخلاصةباللجنةيفظّلسّيما ال




