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A 

 العاملي الغذائي األمن جلنة

 األربعون ةالدور

 1013 تشرين األول/أكتوبر 11-7 إيطاليا، روما،

 لألمن الغذائي والتغذية حتديث اإلطار االسرتاتيجي العاملي عملية

 

 

 املسائل اليت تستدعي عناية اللجنة

 

لإلطار االسرتاتيجي العاملي تتمثل يف كونه يشكل إطارًا شاماًل لزيادة  ةأكدت اللجنة جمددًا أّن القيمة املضافة األساسي

التقارب والتنسيق بني السياسات ولتوجيه اإلجراءات املتناسقة اليت تتخذها جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة من 

 يف مسائل األمن الغذائي والتغذية.  خالل إعطاء توجيهات عملية وتوصيات أساسية

 

 وإّن اللجنة:
 

 .CFS 2013/40/5 Rev.1أقّرت إجراءات حتديث اإلطار االسرتاتيجي العاملي على النحو الوارد يف الوثيقة  )أ(

 

( اليت تتضمن توصيات بشأن سياسات 3102) من اإلطار االسرتاتيجي العاملي أقّرت النسخة الثانية )ب(

كانت قد أقّرتها جلنة األمن الغذائي العاملي اليت وتغري املناخ  والتغذية االجتماعية واألمن الغذائياحلماية 

وشّجعت أصحاب املصلحة كافة على الرتويج للنسخة الثانية من  3103يف دورتها التاسعة والثالثني يف عام 

 عية الطابع.( واستخدامها مع اإلقرار بأنها طو3102اإلطار االسرتاتيجي العاملي )

 
من اإلطار االسرتاتيجي  0تحديث البيانات اإلحصائية الواردة يف القسم ب القيام سنويًا وافقت على ضرورة )ج(

 العاملي مبا يتماشى مع البيانات الواردة يف تقارير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل.
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 مقدمة- أواًل

 

أيضًا يف دورتها التاسعة والثالثني، لدى إقرارها اإلطار ( اللجنة)وافقت جلنة األمن الغذائي العاملي  -0

وإّن . ، على حتديث هذه الوثيقة بصورة دورية(اإلطار االسرتاتيجي العاملي)لألمن الغذائي والتغذية  االسرتاتيجي العاملي

حتديث اإلطار االسرتاتيجي العاملي يندرج يف إطار الغرض األساسي بأن يكون اإلطار االسرتاتيجي العاملي وثيقة واحدة 

 . ألولويات يف جمالي األمن الغذائي والتغذيةوحّية تؤخذ فيها بعني االعتبار أي مستجدات وتغريات يف ا

 

 مقتضيات التحديث- ثانيًا

 

مرتبطة باالختالف ال بّد من التوقف عند هيكل اإلطار االسرتاتيجي العاملي على اعتبار أّن مقتضيات التحديث  -3

رتاتيجي العاملي يتضمن الفصول وجدير بالذكر أّن اإلطار االس. يف طبيعة املعلومات الواردة يف كل فصل من فصول الوثيقة

 األسباب الكامنة وراء اجلوع والعرب املستفادة والتحديات الناشئة؛ ( 3)املقدمة واملعلومات األساسية؛ ( 0: )التالية

ال سيما قرارات جلنة األمن الغذائي )السياسات والربامج والتوصيات األخرى ( 4)سس واألطر الشاملة؛ األ( 2)

 .واملسائل اليت قد تستدعي مزيدًا من العناية( 6)والتنظيم ملكافحة اجلوع؛  حتاداال( 5)؛ (العاملي

 

وينبغي أن تكون عملية حتديث اإلطار االسرتاتيجي العاملي عملية بسيطة بعيدًا عن تكرار املفاوضات املطولة  -2

وميكن اتباع . يات والسياق العاميف الوقت نفسه لتعديلها بصورة منتظمة عند تغري األولو اجملالللنص لكن مع إفساح 

أسلوب بسيط ومباشر لتحديث بعض من أجزاء الوثيقة حيث سبق االتفاق على النص مع اللجنة، ومنها مثاًل التوصيات 

غري أّن حتديث أجزاء أخرى من الوثيقة، . خلاصة بالسياسات اليت أقرتها اللجنة يف جلستها العامة السنويةاجلديدة ا

والتنظيم ملكافحة اجلوع وما إىل ذلك، قد يتطّلب مزيدًا من املشاورات  حتادكاألطر الشاملة والتحديات الناشئة واال

 . فصلةامل

 

 طار االسرتاتيجي العاملياإلجراءات املقرتحة لتحديث اإل   -ثالثًا

 

 :ُيقرتح تلبية خمتلف االحتياجات ملراجعة النص من خالل عملية حتديث على مرحلتني كاآلتي -4
 

يشمل هذا تطبيق القرارات املتعلقة بالسياسات : حتديث سنوي منتظم لإلطار االسرتاتيجي العاملي (أ)

ة، إجراء تعديالت طفيفة غري أساسية يف والصادرة عن اجللسة العامة السنوية للجنة، وعند احلاج

ناول عماًل سبق للجنة أن قد يشمل هذا أيضًا أي عمليات حذف أو تعديل تت)أجزاء من النص؛ 

اجملموعة االستشارية، خالل عملية التحديث السنوية بالتشاور مع وسوف يقرر املكتب (. أكملته

ن الذي سُتدرج فيه توصيات املوائد املستديرة حول املنتظمة املقبلة لإلطار االسرتاتيجي العاملي، املكا

 السياسات اليت ُعقدت خالل الدورات العامة للجنة؛
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يشمل هذا مراجعة النص بأكمله وإجراء تعديالت يف جممل : حتديث دوري لإلطار االسرتاتيجي العاملي (ب)

والتوصيات الصادرة عن النص ملراعاة أي مستجدات يف جمالي األمن الغذائي والتغذية، خاصة األطر 

ومن املتوقع أن تستدعي هذه العملية إجراء مزيد من املشاورات على اعتبار أنها . منتديات أخرى

ومن املقرتح إجراء أول عملية حتديث دورية يف عام . سُتعنى بنص مل تتم مناقشته واالتفاق عليه من قبل

ب املصلحة املهتمني يف جلنة األمن الغذائي وُيشّجع مجيع أصحا .يف حال توافر املوارد الكافية 3106

 .العاملي على املساهمة يف هذه العملية

 

 الرتتيبات اخلاصة بتحديث اإلطار االسرتاتيجي العاملي   -رابعًا

 

ُيقرتح من حيث الرتتيبات أن يتوىل مكتب اللجنة إجراء التحديث املنتظم بالتعاون الوثيق مع أمانة اللجنة  -5

أما بالنسبة إىل التحديث الدوري، فقد يقرر مكتب اللجنة اقرتاح آليات إلجراء . اجملموعة االستشاريةوبالتشاور مع 

املراجعة وإعادة تشكيل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية باإلطار االسرتاتيجي العاملي لإلشراف على هذه 

ليت توصلت إليها جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية العملية، مع مراعاة برنامج عمل اللجنة وأولوياتها والنتائج ا

ُتعرض مجيع النسخ احملدثة من اإلطار االسرتاتيجي العاملي على اجللسة سوف و. بالرصد، باإلضافة إىل املوارد املتاحة

 . إلقرارها يالعامة للجنة األمن الغذائي العامل


