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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 والثالثون  التاسعة ةالدور

 0210 تشرين األول/أكتوبر 02-15 إيطاليا، روما،

 من جدول األعمال (ب)البند اخلامس

 :والتغذيةلألمن الغذائي النسخة األوىل من اإلطار اإلسرتاتيجي العاملي 

 الديباجة وصندوق القرارات

 

 اخللفّية- أواًل

 

يتمثل أحد األدوار اليت أشري إليها يف سياق إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي يف وضع إطار إسرتاتيجي عاملي - 1

اليت تقوم بها  تزامنةبهدف حتسني التنسيق وتوجيه األعمال امل( اإلطار اإلسرتاتيجي العاملي)لألمن الغذائي والتغذية 

ومن املفرتض أن يستند هذا اإلطار إىل غريه من األطر املوجودة حاليًا ومنها إطار . جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة

واخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال  الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقياو العمل الشامل يف األمم املتحدة

 .1اء الكايف يف سياق األمن الغذائي القطرياملطرد للحق يف الغذ

 

تشرين األول /وكانت اللجنة قد اتفقت، يف دورتها السادسة والثالثني املنعقدة يف روما خالل شهر أكتوبر -2

، على إطالق عملية تشاورية شاملة يتوالها مكتب اللجنة مبعاونة األمانة املشرتكة وبالتعاون الوثيق مع اجملموعة 2212

شارية وأصحاب مصلحة آخرين، من أجل إعداد النسخة األوىل من اإلطار اإلسرتاتيجي العاملي يف مهلة أقصاها االست
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هذه العملية بإجراء مشاورات شاملة لالتفاق على الغايات  منوقضت اخلطوة األوىل . 2212تشرين األول /شهر أكتوبر

 . ساسية وهيكله مع مراعاة األطر املوجودة حاليًااملرجوة من اإلطار اإلسرتاتيجي العاملي، وعلى مبادئه األ

 

، على 2211تشرين األول /أكتوبر 22إىل  11وأثنت اللجنة، يف دورتها السابعة والثالثني املنعقدة يف روما من  -3

العملية التشاورية الشاملة اليت يقودها مكتب اللجنة واليت أفضت إىل اتفاق بني أصحاب املصلحة املشاركني يف العملية 

الوثيقة )حول الغايات املقرتحة لإلطار اإلسرتاتيجي العاملي ومبادئه األساسية وهيكله والعملية املتصلة به 

CFS:2011/Inf.14 )شروحة وعلى اخلطوط العريضة امل( الوثيقةCFS:2011/Inf.13 )ومّت . متهيدًا إلعداد املسودة األوىل

تشجيع أصحاب املصلحة على املشاركة بشكل فاعل يف املشاورات املقررة على املستويني الدولي واإلقليمي خالل سنة 

 يجلنة األمن الغذائ مجيع املعنيني من أصحاب املصلحة يف ت، مبا يف ذلك تعبئة املوارد الالزمة إلمساع صو2212

 .ياألمن الغذائ متأثرًا من بينهم بانعدا راألكث اال سيم – يالعامل

 

وبناء على توجيهات اللجنة، شّكل مكتب اللجنة جمموعة عمل مفتوحة العضوية برئاسة الربازيل ومبشاركة  -4

املنظمات األهلية واملؤسسات الدولية ممثلني عن احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وأجهزة أخرى تابعة لألمم املتحدة و

للبحوث الزراعية والقطاع اخلاص وغريهم من أصحاب املصلحة، وُكّلفت إعداد املسودة صفر ومن ثّم املسودة األوىل من 

وخضعت بعد ذلك املسودة األوىل من اإلطار اإلسرتاتيجي العاملي ملشاورات واسعة النطاق . اإلطار اإلسرتاتيجي العاملي

وملناقشات شارك فيها أصحاب مصلحة متعددين خالل  2212نيسان /آذار وأبريل/إلنرتنت يف شهري مارسعرب ا

إلطار اإلسرتاتيجي العاملي لوقد ُأعّدت يف ختام هذه املشاورات مسودة ثانية . 2212سنة  خاللاملؤمترات اإلقليمية للفاو 

 العضوية يف اجتماعني شهدا مشاركة كثيفة ُعقدا يف روما منوجرى تعميمه ملناقشته من قبل جمموعة العمل املفتوحة 

إىل إعداد النسخة األوىل من اإلطار  ت هذه العمليةوأفض. 2212متوز /يوليو 12حزيران ويف /يونيو 22إىل  21

ائي العاملي على الدورة التاسعة والثالثني للجنة األمن الغذ ُتعرضاإلسرتاتيجي العاملي، املرفق يف الضميمة طيًا، واليت 

 . للنظر فيها

 

عام إىل توفري أداة ديناميكية لتعزيز دور جلنة األمن الغذائي العاملي  لويسعى اإلطار اإلسرتاتيجي العاملي بشك -5

منتدى لتوطيد التعاون وحشد اإلجراءات املنسقة وإعطاء توجيهات من أجل إقامة شراكات فّعالة ومتآزرة لدعم اخلطط ك

يف املستقبل وإىل القضاء على اجلوع وكفالة  ةية واإلقليمية والقطرية الرامية إىل التصدي لألزمات الغذائيوالعمليات العامل

وعليه، فإّن اإلطار اإلسرتاتيجي العاملي لن حيّل حمّل األطر الدولية األخرى اخلاصة  .2األمن الغذائي والتغذية للجميع

وسيجري حتديث اإلطار اإلسرتاتيجي . اء منظار شامل وعاملي ومتكاملباألمن الغذائي، بل سيعّزز قيمتها من خالل إعط

ومبا يتماشى مع املبادئ  العاملي بشكل دوري، مبا يراعي النتائج والتوصيات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي

 . واالتفاقات والواليات املتعددة األطراف
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، بأنه يشكل خري إطار جلنة األمن الغذائي العاملي اإلطار االسرتاتيجي العاملي هناك اعرتاف، من خالل إقرارو -6

جمموعة واسعة  لبمن ِق منّسقة إلدارة األمن الغذائي والتغذية تحنو أفضل بني السياسات والختاذ إجراءا ىللتقريب عل

 . من أصحاب املصلحة

 

 صندوق القرارات

 

 : إّن اللجنة

املعنية باإلطار االسرتاتيجي العاملي املفتوحة العضوية  لجمموعة العم سعن تقديرها لرئي تأعرب (1)

وللمشاركني، باإلضافة إىل األمانة، على النجاح يف اختتام املفاوضات اليت مّتت بصورة ولألعضاء فيها 

 ؛وتشاركّيةشاملة وشفافة 

 .املرفق يف الضميمة إىل هذا التقرير يالعامل ياإلطار اإلسرتاتيج نالنسخة األوىل م تأقّر (2)

القيمة املضافة الرئيسية لإلطار االسرتاتيجي العاملي تتمثل يف إتاحة إطار جامع ووثيقة أشارت إىل أّن  (3)

مرجعية مفردة تتضّمن توجيهات عملية حول التوصيات األساسية بشأن االسرتاتيجيات والسياسات 

التغذية واليت مّتت املصادقة عليها من خالل ملكيتها الواسعة واإلجراءات اخلاصة باألمن الغذائي و

واملشاركة واملشاورات بشأنها اليت أتاحتها جلنة األمن الغذائي العاملي، وأشارت إىل أّن اإلطار 

 االسرتاتيجي العاملي ليس وثيقة ملِزمة من الناحية القانونية؛

وعلى  ياإلطار اإلسرتاتيجي العامل ناألوىل م ةالرتويج للنسخ ىاملصلحة عل بمجيع أصحا تشّجع (4)

استخدامها لصياغة اإلسرتاتيجيات والسياسات والربامج اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة 

 د األمساك والغابات؛يومصا

النتائج والتوصيات الصادرة يف ضوء  اتفقت على ضرورة حتديث اإلطار اإلسرتاتيجي العاملي بشكل منتظم (5)

 . ومبا يتماشى مع املبادئ واالتفاقات والواليات املتعددة األطراف يعن جلنة األمن الغذائي العامل

 


