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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 اخلمسونالدورة 

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2022أكتوبر/تشرين األول  10-13

 تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي عن تنفيذ بنية وعمليةامللحق ابء ب

 العمل املتعدد السنوات اجلديدتني برانمج

 
 

 والعملية اخلاصة به اجلديد هيكل برانمج العمل املتعدد السنوات -ابء
 

 هيكل برانمج العمل املتعدد السنوات -أواًل 
 
يتألف برانمج العمل املتعدد السنوات من ثالثة أجزاء. اجلزء األول هو جزء دائم يتضمن رؤية اللجنة وهدفها  -1

 اإلمجايل. وأّما اجلزءان الثاين والثالث فيتضّمنان األنشطة الواجب القيام هبا. ويشمل برانمج العمل املتعدد السنوات: 
 

 واضيعيةاملعمل المسارات  (1)
 )التوجيهات السياساتية العاملية( 1-2)املناقشات الشاملة( و 1-1وهي مرتبطة ابلناجتني 

 األنشطة الداعمة (2)
 .1وتتضمن مجيع األنشطة الواجب القيام هبا لضمان عمل اللجنة

  

                                                            
ا للجنة، عمً وهي تشمل من بني أمور أخرى، تنظيم الدورة السنوية العامة مع األنشطة املرتبطة هبا يف جمال االتصال والتواصل، وأنشطة رئيس اللجنة د  1

)اإلطار االسرتاتيجي العاملي  2-2ا األنشطة املرتبطة ابلنواتج العمل واملناقشات حول الالئحة الداخلية، حسب االقتضاء. وتتضمن أيضً وإعداد برانمج 
 )االتصال والتواصل(. 2-3و)االستنتاجات املتأتية عن جلسات املتابعة واالستعراض(  1-3ولألمن الغذائي والتغذية(، 
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 اجلزء الدائم: رؤية جلنة األمن الغذائي العاملي وهدفها اإلمجايل -ألف
 

 اللجنة : رؤية1-ألف
 
األول لطائفة واسعة من أصحاب املنتدى الدويل واحلكومي الدويل الشمويل جلنة األمن الغذائي العاملي "تشكل  -2

ا بطريقة منسقة يف دعم العمليات اليت تقودها البلدان ابجتاه القضاء على اجلوع وضمان األمن املصلحة امللتزمني ابلعمل معً 
ة جاهدًة إىل قيام عامل متحرر من اجلوع تقوم فيه البلدان بتنفيذ اخلطوط وتسعى اللجن .الغذائي والتغذية جلميع البشر

  ."2يف سياق األمن الغذائي الوطين التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف  
 

 : اهلدف اإلمجايل للجنة2-ألف
 
اللجنة إىل القضاء على اجلوع وسوء التغذية من خالل حتسني التقارب/االتساق بني السياسات على  هتدف -3

 تعزيز اإلجراءات على املستويني الوطين واإلقليمي. إىلالعاملي، ممّا يؤدي  املستوى
 
على قدرة سبل جيري تصميم مجيع األنشطة يف برانمج العمل املتعدد السنوات، وختطيطها وتنفيذها للتشجيع و  -4

ا من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛ واعتماد هنج متعدد العيش على الصمود؛ وإيالء االهتمام لألشخاص األكثر تضررً 
القطاعات شامل وتشاركي؛ واختاذ قرارات قائمة على األدلة؛ وضمان االستدامة البيئية، واالقتصادية واالجتماعية؛ واملساواة 

 وحقوق النساء والفتيات ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية.، اجلنسنيبني 
 

 اجلزء االسرتاتيجي يف برانمج العمل املتعدد السنوات املمتد على أربع أعوام -ابء
 
يعرض هذا اجلزء مسارات العمل املواضيعية للجنة واألنشطة الداعمة لفرتة األربع سنوات. وابلنسبة إىل كل مسار  -5

مواضيعي، يتضمن هذا اجلزء التربير املنطقي إلدراجه يف برانمج العمل، واألهداف، والنتائج، واملسامهة يف اهلدف  عمل
 اإلمجايل للجنة ويف األهداف االسرتاتيجية لربانمج العمل املتعدد السنوات.

 
ادة قطرية، مع الرتكيز بشكل بقي 2030وسوف يتم اختيار مسارات العمل لدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  -6

خرى واملقاصد ذات الصلة ابألمن الغذائي األ ابألهدافمن أهداف التنمية املستدامة وصالته  2أساسي على اهلدف 
، واملسامهة يف حتقيق األهداف النواتجوهي هتدف إىل تقدمي األنواع التالية من . والتغذية، بتوجيه من األهداف االسرتاتيجية

 :االسرتاتيجية
 

  املنتدى الدويل واحلكومي الدويل جتماعات ابعتباره االتعزيز القدرة على عقد املنتدى:  -1اهلدف االسرتاتيجي
 األول ملناقشة حالة األمن الغذائي والتغذية وتنسيق العمل اجلماعي على املستوايت كافة.الشمويل 

 

                                                            
 .CFS:2009/2 Rev.2 الوثيقة من 4 الفقرة  2
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 : املناقشات الشاملة1-1الناتج 
 

املناقشات الشاملة بشأن التطورات واالجتاهات يف جمال األمن الغذائي والتغذية، والقضااي الناشئة ميكن التعبري عن 
 خرى.األطرق الواحلرجة من خالل االستنتاجات، والتقارير، وملّخصات الرئيس و 

 
  الغذائي األمن سبببببببببببببببياق يف املرأة متكني بشبببببببببببببببأن العاملي الغذائي األمن جلنة منتدى( 2017) على سببببببببببببببببيل املثال

 (CFS 2017/44/7)الوثيقة  نتائج مسودة مع الرئيس ملخص - والتغذية
 

  وضع توجيهات سياساتية طوعية للتقارب واالتساق بني السياسات من أجل السياسة:  -2اهلدف االسرتاتيجي
.  حتقيق األمن الغذائي، وحتسني التغذية والرتويج لإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف 

 
 : التوجيهات السياساتية العاملية1-2الناتج 

 
أو  ئيتّم توفريها من خالل إعداد منتجات سياساتية جيري التفاوض بشأهنا )اخلطوط التوجيهية الطوعية، املباد

 أطر سياساتية أخرى( وتوصيات حول مواضيع اسرتاتيجية.
 

الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي  ( توصيات سياساتية ابالستناد إىل تقرير فريق اخلرباء2017) على سبيل املثال
 "والتغذية الغذائي األمن حتقيق أجل من املستدامة احلراجة" والتغذية بعنوان

 
 : اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية2-2الناتج 

 
السياساتية والتوصيات يتّم إقامته من خالل التحديث املنتظم لإلطار االسرتاتيجي العاملي، مع إدراج املنتجات 

 الصادرة عن اللجنة واليت جيري إقرارها خالل اجللسة العامة.
 

( حتديث اإلطار االسرتاتيجي العاملي حبيث يضمّ تطوّرات دولية رئيسية جديدة يف جمال 2017) على سبيل املثال
 األمن الغذائي والتغذية

 
  لتجارب وأفضل املمارسات حول استخدام وتطبيق تعزيز االستفادة من ااالستفادة:  -3اهلدف االسرتاتيجي

 منتجات اللجنة على املستوايت كافة، ومتابعتها واستعراضها وتقامسها.
 

 : االستنتاجات النامجة عن جلسات املتابعة واالستعراض1-3الناتج 
 

األمن الغذائي والتغذية، يتم توفريها من خالل متابعة واستعراض احلالة العاملية واخلاصة ابلبلدان/األقاليم يف جمال 
؛ وتقييم فعالية اللجنة ورصد استخدام وتطبيق منتجاهتا املستفادة واجتاهاهتا، والتقدم احملرز، والتحدايت وتبادل الدروس

 السياساتية وتوصياهتا بشكل طوعي.
 

( نتائج احلدث املواضيعي العاملي عن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة 2016) على سبيل املثال
 العامة. اجللسةحليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين، الذي جرى تنظيمه يف 
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 : االتصال والتواصل2-3الناتج 
 

للجنة ووسائل  اإللكرتوينالوعي إزاء اللجنة وعملها عرب املوقع  يتّم حتقيق هذا الناتج من خالل رفع مستوى
التواصل االجتماعي، مع تقدمي التقارير إىل األجهزة العاملية مثل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، وتبادل 

 ا ابملوارد املتاحة.رهنً  خرى، ودعم أنشطة التواصل اليت جيريها رئيس اللجنةاألاألمم املتحدة املعلومات مع أجهزة 
 

(، أحداث لرفع مستوى الوعي بعد املصادقة، مثل حدث التواصل بشأن إطار العمل 2016)على سبيل املثال 
( أحداث التواصل اخلاصة بربط 2017من أجل األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة الذي نُظّم يف نريويب و)

 يف أديس أاباب وأبيدجان.أصحاب احليازات الصغرية ابألسواق 
 

 اجلزء املتوايل: األنشطة الواجب القيام هبا -جيم
 
خمتار واألنشطة الداعمة له، خمتلف األنشطة املتوقعة مواضيعي يتضمن هذا اجلزء، ابلنسبة إىل كل مسار عمل  -7

إشارات إىل املوارد البشرية الضرورية، لتحقيق األهداف والنتائج املتوقعة، وترتيبات العمل، وتقديرات امليزانية، مبا يف ذلك 
  عن حّد زمين مؤقت.فضاًل 

 
 عملية وضع برانمج العمل املتعدد السنوات -ااثنيً 
 
لرتتيب أولوايت مسارات العمل املواضيعية املستقبلية ة ؤ وكفهذا االقرتاح إىل توفري عملية منّظمة، وشاملة  يهدف -8

 للجنة واألنشطة الداعمة هلا واختيارها.
 
 املصلحةوسوف يقوم رئيس اللجنة بتيسري العملية، ويرتأس االجتماعات املفتوحة، ويتشاور مع خمتلف أصحاب  -9

 العتبار.اباملعنيني ويتأكد من أخذ مجيع اآلراء واملواقف 
 

 .2يرد وصف هذه العملية يف اجلدول  -10
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 : عملية وضع برانمج العمل املتعدد السنوات2اجلدول 
 

مناقشة يف اجللسة العامة 
حول القضااي احلرجة 

والناشئة املتصلة ابألمن 
الغذائي والتغذية لربانمج 
العمل املتعدد السنوات 

  اخلاص ابللجنة

ناقشة القضااي احلرجة والناشئة يف جمال ملالعامة  اجللسةسوف تبدأ العملية بتخصيص جلسة يف 
إعداد اقرتاحات برانمج  بشأنالحقة الناقشات ملااألمن الغذائي والتغذية حبيث تستفيد منها 

يف اللجنة بتبادل اآلراء وإاثرة قضااي  املصلحةالعمل. وهتدف هذه اجللسة إىل السماح ألصحاب 
 ممكنة تعاجلها اللجنة. 

خرى مثل األصادر املوأّما مذكرة فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشأن القضااي احلرجة والناشئة، و 
 ، فسوف تشكل واثئق أساسية للمناقشة.الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماتقارير 

وسوف يعكس ملخص رئيس اللجنة نتائج املناقشة يف اجللسة العامة، مع إلقاء الضوء على 
القضااي اليت لقيت الدعم األكرب. وسيتم توزيع ملخص الرئيس واستعراضه خالل اجللسة العامة. 

خرى يف العملية األواضيع املقضااي و اليف  النظريف اللجنة من  لحةاملصوهذا لن مينع أصحاب 
 التالية.

 -االجتماع املفتوح األول
 عرض اقرتاحات أولية

يتم تنظيم االجتماع املفتوح األول لعرض االقرتاحات األولية من جانب مقدميها، ومناقشتها 
. ني من منطقتنيت دعم دولتني عضو حيتاج كل اقرتاح إىلو ابالستناد إىل معايري ترتيب األولوايت. 

 وميكن أن يكون املشاركون من بني الداعمني.
 .1-2و 1-1وسوف تُعىن االقرتاحات األولية مبسارات العمل املواضيعية املرتبطة ابلناجتني 

 وسوف توّفر االقرتاحات األّولية املعلومات التالية:
سب كيفية حبالتربير املنطقي لضّم مسار العمل املواضيعي يف برانمج العمل املتعدد السنوات، 

 استجابته ملعايري ترتيب األولوايت؛
النتائج املتوقعة وكيف سوف تساهم يف إجنازات األهداف االسرتاتيجية واملقاصد املتصلة ابألمن 

 ؛ 2030الغذائي والتغذية يف خطة التنمية لعام 
 شطة بعد املصادقة للتشجيع على استخدام وتطبيق املنتجات السياساتية للجنة؛األن

 ، واملوارد البشرية واحلّد الزمين.3تقديرات امليزانية
ويف إطار عملية إعداد برانمج العمل املتعدد السنوات، سوف تستند تقارير/حتليالت فريق اخلرباء 

ات أساسية ملناقشات اللجنة، على فهم واضح الرفيع املستوى، ابعتبارها وثيقة مدخالت/معلوم
أبنه من خالل اجللسة العامة واملكتب، يهدف التقرير إىل دعم الدول األعضاء يف اللجنة 

خرين يف تصميم االسرتاتيجيات والربامج للتصدي النعدام األمن الغذائي اآل املصلحةوأصحاب 
العتبار اجلدول الزمين، وتوافر ابوسوء التغذية، وكيف سوف ينخرط ذلك يف العملية مع األخذ 

 .4املعلومات حول املوضوع قيد النقاش

                                                            
 ميكن ألمانة اللجنة، بناًء على طلب مقدمي االقرتاحات، توفري املساعدة لوضع تقديرات امليزانية.  3

ا بشأن تقرير فريق اخلرباء الرفيع قرارً  2018بصورة استثنائية، من املتوقع أن أتخذ اجللسة اليت سوف جتري خالل الدورة اخلامسة واألربعني للجنة عام   4
 .2020املستوى لعام 
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األولوية.  ذات مبسارات العمل املواضيعية يعّد املكتب، ابلتشاور مع اجملموعة االستشارية، قائمةً   ترتيب األولوايت
العتبار نتائج املناقشة يف ابيستند ترتيب األولوايت على االقرتاحات األّولية، وجيري مع األخذ و 

 العامة. اجللسة
 وسوف ُتستخدم املعايري التالية لرتتيب أولوايت مسارات العمل املواضيعية:

التصّدي  بغيةالعمل يف رؤية اللجنة وهدفها اإلمجايل  رؤية اللجنة وهدفها اإلمجايل: يساهم مسار
مع الرتكيز على األشخاص األكثر  لألسباب األساسية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

 .ا من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةتضررً 
 األهداف االسرتاتيجية: يساهم مسار العمل يف حتقيق هدف اسرتاتيجي واحد أو أكثر.

القيمة املضافة للجنة: يضيف مسار العمل القيمة للعمل السياسايت القائم يف اجملاالت ذات 
زدواجية والبحث الصلة واملشرتكة بني القطاعات ابالستناد إىل امليزة النسبية للجنة، مع تفادي اال

 عن أوجه التكامل والتآزر.
 وتشمل املزااي النسبية الرئيسية للجنة:

األول للتنسيق املنتدى الدويل واحلكومي الدويل الشمويل فرادهتا يف منظومة األمم املتحدة ابعتبارها 
  العاملي والتقارب بني السياسات بشأن األمن الغذائي والتغذية؛

 توفري األدلة من خالل فريق اخلرباء الرفيع املستوى؛
وأجهزة األمم املتحدة اليت ها يف روما الوكاالت اليت توجد مقار احلصول على اخلربة الفنية من 

 تُعىن ابألمن الغذائي والتغذية؛
الدول األعضاء والعملية الشاملة والقائمة على التوافق،  مشروعية نواجتها السياساتية بفعل قرار

 بقيادة قطرية. 2030مع بعضها لدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  تتوافقواليت 
العاملية: يعاجل مسار العمل القضااي احلرجة، والطارئة والناشئة املتصلة ابألمن مالءمتها لألولوايت 

الغذائي والتغذية، مثل القضااي احملددة يف مذكرة املعلومات الصادرة عن فريق اخلرباء الرفيع 
مم لتغذية، وعقد األاب املعينددة للتنمية املستدامة، واملؤمتر الدويل الثاين احملهداف األاملستوى، و 

 .وما إىل ذلكاملتحدة للعمل من أجل التغذية وعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية، 
يف اللجنة ابستخدام وتطبيق  املصلحةيف اللجنة: يلتزم أصحاب  املصلحةالتزام أصحاب 

 املنتجات السياساتية املتأتية عن مسار العمل.
عقد االجتماع املفتوح الثاين ليتمكن املكتب من عرض قائمته ملسارات العمل املواضيعية يُ  سوف االجتماع املفتوح الثاين

 يف اللجنة. املصلحةاألولوية، وتلقي التعليقات واملدخالت من أصحاب  ذات
ا بشأن مسارات العمل املواضيعية واألنشطة يتخذ املكتب، ابلتشاور مع اجملموعة االستشارية، قرارً  االختيار

الداعمة هلا الواجب ضمها إىل برانمج العمل املتعدد السنوات، مع مراعاة املعلومات الراجعة اليت 
ا،  للتطبيق وواقعيً مّت تلقيها خالل االجتماع املفتوح الثاين. وسيتم إعداد برانمج عمل يكون قاباًل 

 املوارد. تعبئةالعتبار املوارد، وعبء العمل وإمكانيات ابمع األخذ 
 عن التوقعات للسنوات ّفر أمانة اللجنة حملًة عامة عن الوضع احلايل للموارد فضاًل وسوف تو 

 .التارخييةالية املبياانت الاألربعة املقبلة ابالستناد إىل 



7 CFS 2022/50/Inf.17 

ويف ما خيّص عبء العمل، سوف تكون مسارات عمل اللجنة حمدودًة لتعزيز جودة العملية 
 ومشوهلا.

ينبغي وينبغي أن تكون أنشطة فريق اخلرباء الرفيع املستوى عمليًة ابلنسبة إىل عمل اللجنة، كما 
أن يستند اختيارها إىل فهم واضح للكيفية اليت يقصد هبا املسامهة يف أهداف اللجنة وإدخاهلا 

 .يف عملياهتا
عمل الجمموعة  لیإ حاجة كانت هناكإذا   إىل وسوف يشري برانمج العمل املتعدد السنوات

ا، ال ميكن إقامة هكذا جمموعات عمل سوى ملسارات العمل املواضيعية. فتوحة العضوية. ومبدئيً امل
 تُعىن ابألنشطة الداعمة، عند االقتضاء.لكي فتوحة العضوية املعمل الوميكن إقامة جمموعة 

املتعدد فتوحة العضوية، سوف يتضمن برانمج العمل املعمل من جمموعات الولكل جمموعة 
السنوات األهداف، والنواتج املتوقعة واألنشطة مع جدول لتنفيذها. وسوف تتوقف اجملموعة عن 

 العمل حاملا تُنجز الوالية املسندة إليها من برانمج العمل املتعدد السنوات.
أّما املعلومات الواردة يف برانمج العمل فسوف تسرتشد هبا عملية إعداد اختصاصات جمموعة 

ملفتوحة العضوية. وسوف تقدَّم اختصاصات جمموعة العمل اجلديدة إىل املكتب للموافقة العمل ا
عليها، بعد التشاور مع اجملموعة االستشارية. وسوف تشمل االختصاصات املعلومات التالية: 

هدف جمموعة و ( 2العامة وإشارات برانمج العمل بشأن مسار العمل؛ ) اجللسة( جتميع قرارات 1)
رفقة جبدول تنفيذها املاألنشطة و ( 4ا للنتيجة؛ )النواتج املتوقعة وفقً و ( 3فتوحة العضوية؛ )العمل امل

فين الهام املاإلشارات املتعلقة بضرورة تشكيل فريق و ( 5مبا يف ذلك موعد انتهائها املنتظر؛ )
 )التشكيلة، والوالية واملهام(.

البحث واملصادقة خالل 
 اجللسة العامة

، يف برانمج العمل املتعدد السنوات املقرتح راءآلا توافق علی بناءً اجللسة العامة،  تنظرسوف 
املوارد أو تظهر إشارة واضحة أبنه جيري  توفري حىت يتمولن تبدأ األنشطة  واملصادقة عليه.

 التحضري هلا.
خالل اجللسة املوارد وتنفيذها إثر املصادقة على برانمج العمل  لتعبئةسوف يتم إعداد اسرتاتيجية 

 العامة.
سنوية للجزء املتوايل يف برانمج العمل، ابلتشاور مع اجملموعة التحديثات اليقوم املكتب إبعداد و 

كس ويهدف ذلك إىل عفيها واملصادقة عليها.  للنظراالستشارية، وتُقّدم إىل اجللسة العامة 
نفيذ برانمج العمل املتعدد مكنة، واستعراض تاملتعديالت اليف  والنظرقرارات اجللسة العامة، 

 على عبء العمل.  املرتتبة السنوات. وسوف جتري هذه التحديثات مع مراعاة املوارد واآلاثر
 


