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 املقدمة واملعلومات األساسية -1

املنصــــة األوىل الشــــاملة الدولية واحلكومية الدولية بالنســــبة إىل صيع أصــــحاب املصــــلحة  هي جلنة األمن الغذائي العامليإن 
اللجنة تقاريرها إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن  ترفعو  .امللتزمني بالعمل معاً لضـــــــــمان األمن الغذائي والتغذية للجميع

 .طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وإىل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة
 

وباالسـتناد إىل جج اـامل متعدد أصـحاب املصـلحة، تقوم جلنة األمن الغذائي العاملي بصـياغة وإقرار توصـيات وتوجيهات 
من املواضــيع املتصــلة باألمن الغذائي والتغذية. وهي تســتند على تقارير علمية وقائمة على  ســياســاتية بشــأن وموعة واســعة

ريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعي باألمن الغذائي والتغذية ومأو من خالل العمل الذي تدعم  منظمة األدّلة يقدمها ف
األغذية العاملي، وممثلون آخرون للمجموعة االســـــــــتشـــــــــارية ، وبرنامج والصـــــــــندول الدو  للتنمية الزراعيةاألغذية والزراعة، 

التابعة للجنة األمن الغذائي وأصــــــــــــــحاب اــــــــــــــأن يف وال األمن الغذائي والتغذية. وتعقد اللجنة دورة عامة ســــــــــــــنوية يف 
على اء أكتوبرمتشــرين األول من كل ســنة يف املقر الرئيســي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما، حيق تصــادل البلدان األعضــ

 1امللحق  انظرعضــواً.  126، بلغ عدد البلدان األعضــاء يف اللجنة 2017التوصــيات الســياســاتية الناصة عنها. وح  عام 
الصــادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي واليت ّ   الســياســاتية لالّطالع على القائمة الكاملة للخطوط التوجيهية والتوصــيات

 .2009إقرارها منذ اإلصالح عام 
 

. وقد حّق 2014عام  حتديق لالتصـــال والتواصـــل جرى، كما 2013خاصـــة باللجنة عام  اســـرتاتيجية اتصـــالوقد أُقّرت 
كل من االســـــرتاتيجية والتحديق أصـــــحاب الشـــــأن يف جلنة األمن الغذائي العاملي على اضاذ اإلجراءات الضـــــرورية لنشـــــر 

تكون املي يف اهليئات املكّونة هلا، وعلى أن الصــادرة عن جلنة األمن الغذائي الع الســياســاتية اخلطوط التوجيهية والتوصــيات
 ة وعملها.نااطًة يف التوعية إزاء اللجن

 
"املركز" العاملي لألمن الســـــنوية العامة  قوية على الصـــــعيد العاملي، وتُعترب دور ا لغذائي العاملي قيمةلجنة األمن ال باتوقد 

ع نطال وايفة االتصـــــال يف اللجنة لتشـــــمل 2013الغذائي والتغذية. وخالل مدة حياة اســـــرتاتيجية االتصـــــال لعام  ، توســـــّ
متطوراً جداً يســـــــّهل الوصـــــــول إىل املعلومات األســـــــاســـــــية عن اللجنة، مبا يف ذلك صيع اخلطوط التوجيهية موقعاً إلكرتونياً 

، جرى استعراض عمل اللجنة يف 2015قرارها. ومنذ اعتماد أهداف التنمية املستدامة عام السياساتية اليت ّ  إ والتوصيات
أضـــفى قيمًة  2030إن دعم خطة التنمية املســـتدامة لعام وال الســـياســـات ومواءمت  مع األهداف ذات الصـــلة. كذلك، ف

إضافية على عمل اللجنة، وعّزز دورها يف النظام اإليكولوجي لألمن الغذائي والتغذية مبا يف ذلك يف نيويورك. وُأحرز تقدم 
 .وكفيسبنااطة على تويرت و حسابا ا  سيما أن التواصل االجتماعيأيضاً على صعيد وجود اللجنة يف وسائل 

 
أن  يف حني ازدادت اـــهرة اللجنة على الصـــعيد العاملي،  2017لعام  التقييم املســـتقل للجنة األمن الغذائي العامليوقد بنّي 

مل يكن أي من اللجنة وعملها معروفاً على الصــــــــــــــعيد اإلقليمي أو الوطي. وودر اإلاــــــــــــــارة إىل وجوب أن تكون جهود 
الستفادة عن اللجنة وعملها فيما يتّم تلّقي املعلومات عن مدى ا ئرية الشكل حبيق تُنقل املعلوماتاالتصال يف اللجنة دا

االتصـــال بني روما والعواصـــم األخرى تكتنف  مرفقًة مبعلومات راجعة عن كفاء ا. وقد أاهر التقييم أن " ،من عمل اللجنة

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI007a.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI007a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml167a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml167a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu231a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu231a.pdf
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لالّطالع على  2امللحق  انظر ."املشـاكل وليسـك كل األنشـطة يف اسـرتاتيجية االتصـال قابلة للتنفيذ بسـبا نقو التمويل
 يم.بنود االتصال اليت يشملها التقي

 
، أُعيد 2018يف إطار التقرير عن تنفيذ التقييم الذي يُرفع إىل الدورة اخلامســــــــــة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي عام 

واستخدام وتطبيق  األعضاء يف جلنة األمن الغذائي العاملي يضطلعون مبسؤولية أساسية يف الرتويج للجنةالتأكيد على أن "
الصــــــــادرة عن اللجنة على املســــــــتويات كافةً، من خالل العمل بالتعاون مع  الســــــــياســــــــاتية والتوصــــــــياتاخلطوط التوجيهية 

يف روما، وأجهزة أخرى ذات صــــــــــــــلة تابعة لألمم املتحدة، وآلية اجملتمع املدع، وآلية القطاع  اليت توجد مقارهاالوكاالت 
." ات اخلريية واملالية وجهات فاعلة معنية أخرىاجملموعة االســـــــــــــتشـــــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية، واملؤســـــــــــــســـــــــــــاخلاص و 

التقرير عن تنفيذ التقييم للدورة اخلامســــــــــــــة واألربعني للجنة(. وأوصــــــــــــــى التقييم أيضــــــــــــــاً بأن تقوم اللجنة بتحديق  انظر)
 .2013اسرتاتيجية االتصال لعام 

 
واالســـتنتاجات والتوصـــيات الصـــادرة عن التقييم وقد ُوضـــعك النســـخة احملّدثة لالســـرتاتيجية مع األخذ يف االعتبار النتائج، 

املســتقل، وتلك الناصة عن التشــاور مع أصــحاب الشــأن يف اللجنة. وتتمثل نتيجة أخرى للتقييم املســتقل يف وضــع برنامج 
الربنامج، ســـوف يتم  هذا اســـرتاتيجي متعدد الســـنوات ألربع ســـنوات تتواءم مع  اســـرتاتيجية االتصـــال احملدثة هذه. وخالل

 .والتكنولوجيات فيما تتطّوراستعراض االسرتاتيجية وحتديثها بشكل مستمر حبيق تأخذ يف االعتبار الفرص 
 
 أهداف االتصال والرسائل الرئيسية -2

 ميكن استخدام أهداف االتصال والرسائل الرئيسية التالية لدى التواصل بشأن عمل اللجنة.
 
 األهداف العامة لالتصال )أ(

  األمن الغذائي العاملي املنصـــــــــــــة األوىل الشـــــــــــــاملة الدولية واحلكومية الدولية بالنســـــــــــــبة إىل صيع اعتبار جلنة
 أصحاب املصلحة امللتزمني بالعمل معاً لضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع.

  رفع مســـــــتوى الوعي إزاء اخلطوط التوجيهية والتوصـــــــيات الســـــــياســـــــاتية ومســـــــا تها يف حتقيق خطة التنمية
 ، والقضاء على اجلوع. 2030امة لعام املستد

  العمل مع وتمع التنمية بشـــكل عام، مبا يف ذلك وكاالت أخرى لألمم املتحدة، يف وال القضـــايا املتصـــلة
 باألمن الغذائي والتغذية.

  توفري مصــــــدر حســــــن التوقيك وموثول للمعلومات بشــــــأن الدروس املســــــتمدة، ودراســــــات احلالة وأفضــــــل
 من الغذائي والتغذية.املمارسات بشأن األ

 ك أو طّبقك اخلطوط التوجيهية والتوصــــــيات الســــــياســــــاتية ملعلومات من األطراف اليت اســــــتخدماســــــتقاء ا
 للوقوف على مدى فعاليتها.
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 2023-2020األهداف اخلاصة لربنامج العمل املتعدد السنوات ملدة أربع سنوات للفرتة  ()ب

 املقرتح ملدة أربع سنوات:النو التا  مستخرج من برنامج العمل 
إن ثالثة أهداف اســـــرتاتيجة مرتابطة ســـــوف تســـــاعد يف توجي  طاقة اللجنة ومواردها لتنفيذ األنشـــــطة يف برنامج 
العمل املتعدد الســـــــنوات التا  ألربع ســـــــنوات، مبا يســـــــتجيا إىل احتياجات الســـــــكان الذين يعانون من انعدام 

ك، ســوف تدعم اللجنة التنفيذ املوّج  لم يف حتقيق رؤية اللجنة. كذاألمن الغذائي وســوء التغذية، وســوف تســاه
من أهداف التنمية  2، مع الرتكيز بصـــــورة أســـــاســـــية على اهلدف 2030من البلدان خلطة التنمية املســـــتدامة لعام 
املقاصـــد املتصـــلة باألمن الغذائي والتغذية، على أن توّجهها األهداف مع املســـتدامة وترابطها مع أهداف أخرى و 

 .2023-2020االسرتاتيجية التالية لربنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 
 

  عقد االجتماعات بوصـــفها املنصـــة الشـــاملة الدولية ل اللجنة املنصـــة: تعزيز ســـلطة -1اهلدف االســـرتاتيجي
 عي على صيع املستويات.امغذائي والتغذية وتنسيق العمل اجلحالة األمن الواحلكومية الدولية ملناقشة 

  الســياســة: وضــع توجيهات ســياســاتية طوعية عاملية بدف التقارب واالتســال بني  -2اهلدف االســرتاتيجي
 يف غذاٍء كاٍف. ية والرتويج لإلجناز املطرد للحقالسياسات من أجل حتقيق األمن الغذائي، وحتسني التغذ

 ســـــــتعراض، وتبادل اخلربات وأفضـــــــل الاالســـــــتفادة: تعزيز االســـــــتفادة، واملتابعة وا -3هلدف االســـــــرتاتيجي ا
 املمارسات بشأن استخدام وتطبيق منتجات جلنة األمن الغذائي العاملي على صيع املستويات.

 
 الرسائل الرئيسية العامة )ج(

  األوىل بالنسبة إىل صيع أصحاب املصلحة امللتزمني بالعمل متثل جلنة األمن الغذائي العاملي املنصة الشاملة
 معاً لضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع.

  وميكن أن يســـاعد 2030كل العمل الســـياســـا  الذي تقوم ب  اللجنة يدعم خطة التنمية املســـتدامة لعام ،
 يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 وجيهية السـياسـاتية الصـادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي أن يدعم بإمكان تطبيق التوصـيات واخلطوط الت
 البلدان يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع

  لمجتمع املعي باألمن الغذائي والتغذية.اً لمتثل جلنة األمن الغذائي العاملي مركز 
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 اجلمهور املستهدف للجنة األمن الغذائي العاملي -3

 

 لجنة األمن الغذائي العالميذي تستهدفه الجمهور ال :1الجدول 
 

ينبغي للجنة األمن الغذائي العاملي اتباع املبدأ الذي يقضـــــــــــــي بأن اـــــــــــــارة إلي  أعاله ويف تقرير تنفيذ التقييم، مّتك اإلكما 
التقييم  يكون االتصـــال بشـــأن اللجنة من مســـؤولية صيع أعضـــاء اللجنة وأصـــحاب اـــأن آخرين. كذلك،  ل تقرير تنفيذ

يف  اليت توجد مقارهاميكن لألعضــــاء أن يتخذوها، مبا يف ذلك املشــــاركة يف التواصــــل. وتضــــطلع أيضــــاً الوكاالت  إجراءاتٍ 
ّجع صيع إىل جانا أعضــاء آخريروما، مع اــبكا ا العاملية، بدور رئيســي يف التواصــل  ن يف اجملموعة االســتشــارية. وقد اــُ

اصــــــــل مع هيئا ا، واــــــــبكا ا وأقاليمها للتوعية إزاء اللجنة وتوجيها ا وتوصــــــــيا ا أصــــــــحاب الشــــــــأن يف اللجنة على التو 
ز ربر السياساتية، واستقاء املعلومات الراجعة منها بشأن استخدامها. وبالتا ، يتم تقاسم مسؤولية االتصال بشأن اللجنة ويُ 

اللجنة بدعم جهود االتصال لدى كل أصحاب اأجا بصورة خاصة على املستويني اإلقليمي والوطي. ويقضي دور أمانة 
   الشأن يف اللجنة، رهناً باملوارد املتوفرة.



 2023-2020 التاسرتايتجية االتصا

 22 من 8 الصفحة

 قنوات االتصال الرئيسية -4

 السنوية العامةالدورة  )أ(

للجنة األمن الغذائي العاملي عادًة يف منظمة األغذية والزراعة يف اــهر أكتوبرمتشــرين األول يف الســنوية تُعقد الدورة العامة 
أكتوبرمتشــــــــرين األول من كل عام. ومتثل هذه الدورة الفرصــــــــة  16تاريخ قريا من يوم األغذية العاملي الذي ُُيتفل ب  يف 

ســتماع إىل آرائهم، وال تشــمل فقح أصــحاب الشــأن الذين األســاســية لالتصــال بأعضــاء اللجنة، واملشــاركني واملراقبني واال
(. وتُتــاح املعلومــات عن الــدورة مثــل جــدول األعمــال ووثــائق املعلومــات 1اجلــدول  انظريتعــاملون مع اللجنــة كــل يوم )
للجنة باللغات الرمسية الســتة لألمم املتحدة. ويقوم االتصــال أيضــاً بني اجملموعات  لكرتوعاألســاســية مســبقاً على املوقع اإل

وبات يُقر بشــــــــــــــكل متزايد عقد االجتماعات واألحداث يف روما خالل دورة اللجنة  ،واهليئات إلعداد مواقفها مســــــــــــــبقاً 
 لالستفادة من وجود املشاركني.

 
أن كثريين باتوا يعتربون هذه الدورة احلدث األهم يف رزنامة األحداث وتتمتع اللجنة بســــــــلطة قوية لعقد االجتماعات كما 

املتصــــلة باألمن الغذائي والتغذية. وهذه فرصــــة هامة إلاــــراك وســــائل اإلعالم الرئيســــية. ومن خالل غرفة األخبار اخلاصــــة 
مواضـــــــيع خاصـــــــة واردة يف عى وســـــــائل اإلعالم إىل تغطية دورة اللجنة. بالفعل، إن دباملنظمة، وقنوات تواصـــــــل أخرى، تُ 

جدول األعمال، مثل تغرّي املناخ أو الثروة احليوانية، وذب اإلعالم املتخصـــــــو. ويف بعا الدورات، جذبك اـــــــخصـــــــية 
ري اجللسات، التغطية اإلعالمية نظراً إىل أن حضورها اُعترب مبثابة مصادقة على يمرموقة، مّتك دعو ا لغرض املشاركة أو تس

 املواضيع املطروحة.
 

وحينما توفّرت األموال، ّ  التعاقد مع املعهد الدو  للتنمية املســـــــــتدامة من أجل توفري ملّخصـــــــــات مســـــــــتقلة للدورة جرى 
 للجنة. لكرتوععلى املوقع اإل وسائح اإلعالم املتعددةبعنوان  زءنشرها على اجل

 
 إىل املكّونات التالية:السنوية وميكن تقسيم الدورة العامة 

 الدورة العامة للجنة -1

يوضــــــع جدول أعمال الدورة العامة للجنة على مدار الســــــنة من جانا مكتا اللجنة واجملموعة االســــــتشــــــارية 
عضــوية اليت تفت  بدعم من األمانة. وجيري تطوير العمل الســياســا  للجنة من قربل وموعات العمل املفتوحة ال

باب املســــــــــــا ة يف هذا العمل أمام املشــــــــــــاركني واملراقبني يف اللجنة الذين قد ال يكونون أعضــــــــــــاء يف اجملموعة 
االســـتشـــارية. وغالباً ما تكون املناقشـــات الســـياســـاتية للجنة مدعومًة بالتقارير العلمية والقائمة على األدلة اليت 

عّد أيضاً مذكرات معلومات أساسية بشأن القضايا احلرجة والناائة الذي يُ يضعها فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 
 لتبقى اللجنة على علم بآخر التطورات.

 
ويتمثل أحد مواطن الضـــع  يف أن  وعلى الرغم من االرتفاع يف عدد احلضـــور، ما زال هناك تصـــّور بأن الدورة 

للكالم" وال تثري أي اهتمام. وقد أاـــار التقييم املســـتقل إىل العامة للجنة األمن الغذائي العاملي هي ورد "لقاء 
. وليس من املتوقع تنفيذ ونشـــاطها الدورة العامة زيادة حيويةهذا املوضـــوع، كما ترد يف تقرير التنفيذ اقرتاحات ل

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/multimedia/iisd
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/multimedia/iisd
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صيع االقرتاحات يف الوقك ذات ، بل على العكس هناك خيارات متاحة ميكن اعتمادها حسبما وحينما يكون 
 ذلك مالئماً بعد التأكد من توفر ما يكفي من الوقك الضاذ القرارات خالل الدورة.

 
ضــــع  آخر إىل أن  فيما يزداد عدد األاــــخاص الذين ُيضــــرون الدورة الســــنوية، مل جيد التقييم طن ويشــــري مو 

  على املســـــــتويني ترابطاً يف زيادة الوعي إزاء جلنة األمن الغذائي العاملي واســـــــتخدام وتطبيق عملها الســـــــياســـــــا
الوطي واإلقليمي. وبناًء علي ، اـــــــــّدد تقرير تنفيذ التقييم على أن مســـــــــؤولية االتصـــــــــال يف جلنة األمن الغذائي 

 العاملي تقع على األعضاء، واملشاركني واملراقبني يف اللجنة.

 
 األحداث اجلانبية -2

، أي يف 2010ُتعترب األحداث اجلانبية من بني قصــــــــــــــو النجاح يف جلنة األمن الغذائي العاملي. ففي عام 
. ويعتقد بعا 2017منها يف عام  56الســــــــنة اليت تلك اإلصــــــــالح، جرى تنظيم ســــــــبعة أحداث جانبية، و

أصــــــــــحاب الشــــــــــأن أن عدد هذه األحداث كبري جداً إىل درجة أجا بدأت حتّول األنظار عن الدورة العامة. 
ويعترب أصـــــــحاب اـــــــأن آخرون أن تنظيم هذا العدد الكبري من األحداث اجلانبية حول وموعة واســـــــعة من 

داث اجلانبية مرتفع مواعيد تنظيم األحعلى املواضيع جيعل دورة اللجنة أكثر إثارة لالهتمام. كما أن التنافس 
اليت ال تعمل بشكل وثيق مع  ،جداً. بالفعل، إن الكثري من املنظمات اهلامة يف وال األمن الغذائي والتغذية

كة يف اجللســـــات يف األحداث اجلانبية للجنة. وهذا مة أو مشـــــارر منظر جهاٍت تشـــــارك بصـــــفة  غالباً ما ،اللجنة
ة. كما أن العديد من منظمي األحداث اجلانبية يدعون وســائل اإلعالم إىل تغطية هذه ميثل قناة اتصــال هام

األحداث، وتصـــدر بيانات صـــحفية تســـاعد يف توطيد اللجنة كعضـــو يف اـــبكتها. ويف املســـ  الذي ُأجري 
 يف املائة من اجمليبني أن تنظيم حدث جانيب خالل دورة اللجنة 100، اعتربت نســــــــــــــبة 2017بعد دورة عام 

 الشبكات.  يشكل قناة هامًة إلقامة

 
 سول املعلومات -3

رهناً بتوفر البهو الرئيسي للمنظمة، يُقام سول للمعلومات يتي  ألصحاب الشأن يف اللجنة عرض مواد متعلقة 
باألمن الغذائي والتغذية. ويعتمد عدد العارضــــني على املســــاحة املتوفرة، إما يعرض معظهم الطلبات اليت ميكن 

تها. ووفقاً للمســـــــــــ  الذي أجراه منظمو ســـــــــــول املعلومات، تُعترب هذه الفرصـــــــــــة لعرض املواد والتفاعل مع تلبي
 مندويب اللجنة قّيمة جداً.

 
 فرص إقامة الشبكات غري الرمسية -4

ميضــي املندوبون بعا وقتهم على فرص إقامة اــبكات غري رمسية. ويرّوج اــكل احلدث اجلانيب التفاعل الذي 
العديد من املندوبني. وقد قامك العالقات على مّر الســــنوات بني األاــــخاص الذين يلتقون فقح خالل يقّدره 

 دورة جلنة األمن الغذائي العاملي.
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 التواصل االجتماعيللجنة وحضور وسائل  اإللكرتونيةاملواقع  )ب(
اخلطوط التوجيهية للعالمة  التواصــــل االجتماعيوســــائل  ها يفللجنة األمن الغذائي العاملي وحضــــور  اإللكرتونيةتّتبع املواقع 

 لتواصــــــلالتجارية من أجل ضــــــمان الرتويج للجنة وعملها. وتُتاح هذه اخلطوط التوجيهية ألصــــــحاب الشــــــأن الراغبني يف ا
 بشأن اللجنة.

 
 www.fao.org/cfsالعام:  اإللكرتوعاملوقع  -1

العام للجنة، وهو يشـــكل املرجع األســـاســـي لنشـــر املعلومات عن اللجنة.  اإللكرتوعبصـــيانة املوقع  األمانةتقوم 
 3 ويُعرض اجلزء األكرب من املضــمون باللغات الرمسية الســتة لألمم املتحدة. ويعمل املوقع على منصــة من النوع

 اليت تدعمها املنظمة.
 

( 1 امللحقوالتوصيات السياساتية الصادرة عن اللجنة منذ اإلصالح )وقد جرى حتويل صيع اخلطوط التوجيهية 
لألمم  باللغات الســـــــكّ  اإللكرتوعإىل اـــــــكل بياع ليكون من األســـــــهل احلصـــــــول عليها وإتاحتها على املوقع 

، الذي يشـــــــــــكل على اإلنرتنك ر االســـــــــــرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذيةاإلطامن  4املتحدة، ويف اجلزء 
املســتودع لكامل العمل الســياســا  للجنة. وأاــار التقييم إىل أن التوصــيات الســياســاتية للجنة قد تســتفيد من 

 اللجنة املواد الداعمة مثل أدلّة املســتخدمني ووموعات األدوات حول كيفية تنفيذها، وأن أصــحاب الشــأن يف
للجنــة  اإللكرتوعهم يف موقع جيــّد لوضــــــــــــــع هــذه األدلـّـة. وميكن ضــــــــــــــّم أي مواد ممــاثلــة توضــــــــــــــع إىل املوقع 

 األصلية. باللغة
 

صــــة لالجتماع الســــنوي العام الذي يشــــكل جهة اتصــــال جلميع املعلومات  إعداد صــــفحة ةصــــّ وكل عام، يتم ّ
 باألحداثبشأن الدورة، وتضّم معلومات عن الدورة األساسية واألحداث اجلانبية. وُتستخدم الصفحة اخلاصة 

بني دورات اللجنة وأي أحداث تشــــــــــــــارك فيها اللجنة. وهناك أيضــــــــــــــاً قائمة  ماث املنظمة يف للرتويج لألحدا
املتصلة باألمن الغذائي والتغذية. وأّما صفحة وسائح اإلعالم املتعددة، فتورد أارطة فيديو  باألحداث األخرى

ن، وصوراً وأعداداً يوية من رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي وأصحاب اأن آخر يا يف ذلك رسائل فيدللجنة مب
، باألنشطةسابقة من الرسائل اإلخبارية. ويتم تسليح الضوء على العمل اجلاري للجنة يف الصفحات اخلاصة 

 تضّم صيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة. واليت
 

متعدد اللغات نقطة قوة، فهو يبطىء أيضـــــــاً الوقك الالزم لنشـــــــر مواد  إلكرتوعويف حني يشـــــــكل وجود موقع 
جديدة نظراً إىل وجوب ترصتها من جانا مرتصي املنظمة الذين يكونون أحياناً منشـــــــــــــغلني بأولويات أخرى. 

ة يتطّور باســــــــــــــتمرار وفقاً الحتياجات اللجن لكرتوعومثة تعقيدات مرتبطة بالكلفة أيضــــــــــــــاً. كما أن املوقع اإل
 وللتطّورات يف التكنولوجيا، رهناً باملوارد املتاحة. 
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ميع املعلومات األســـــــــاســـــــــية جل اً وهي تشـــــــــكل مســـــــــتودع ،تتّم صـــــــــيانة مســـــــــاحة العمل باللغة االنكليزية فقح
لالجتماعات يف الفرتات الفاصـــــــلة بني دورات اللجنة. ويف حني أن بعا جوانا مســـــــاحة العمل، مثل قوائم 
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تسجيل الدخول، ميكن الدخول إىل وثائق وموعات العمل املفتوحة العضوية من الربيد االلكرتوع، حباجة إىل 
دون تسجيل الدخول. وتُتاح وثائق املعلومات األساسية لالجتماعات خالل الفرتات الفاصلة بني الدورات يف 

اً مع اــــيامســــاحة العمل، قبل أســــبوعني عادًة من انعقادها. وال يتم توفري أي نســــخ مطبوعة على الشــــبكة، مت
 مبادرة التخضري للجنة األمن الغذائي العاملي.

 
لكن التكنولوجيا املعتمدة حالياً يف مساحة العمل باتك باليًة. ورهناً باملوارد املتاحة، تنوي األمانة حتسني مساحة 

 من أجل حتسني وايفتها.  2023-2020العمل يف اللجنة خالل برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

 
اخلـــــــاص بــــفــــريــــق اخلــــرباء الــــرفــــيــــع املســـــــــــــــــتــــوى لــــلــــجــــنـــــــة األمــــن الــــغـــــــذائــــي الــــعـــــــاملــــي:  اإللــــكــــرتوعاملــــوقــــع  -3
/hlpe/en-http://www.fao.org/cfs/cfs 

لفريق اخلرباء الرفيع املستوى مستودعاً جلميع الدراسات اليت أجراها هذا الفريق، مبا يف  اإللكرتوعيشكل املوقع 
ذلك التقارير واملذكرات بشـــــأن القضـــــايا احلرجة والنااـــــئة. وهو يتضـــــمن صيع املعلومات املتصـــــلة بالعملية اليت 

 (، معوما إىل ذلكاألقران، وري من خالهلا الدراســـات )املشـــاورات اإللكرتونية، والتحقيقات، واســـتعراضـــات 
تعزيز وإدارة اللجنة يف  لكرتوعروابح لكّل الوثائق الوســــــــــــــطية العامة. كذلك، يســــــــــــــاهم هذا املوقع اإل وجود

فريق املشـــروع إىل تقدل الرتاـــيحات، ويتضـــمن قســـماً جديداً تُنشـــر في  آخر األخبار عن  التوجيهية، ودعوات
 أنشطة فريق اخلرباء الرفيع املستوى.

 
املنتدى العاملي لألمن الغذائي وغالباً ما جُيري فريق اخلرباء، خالل وضــــــــــــــع التقرير، مشــــــــــــــاورات إلكرتونية عرب 

 . حتصل املناقشات يف اجملموعات الفنية وتنعكس مباارة يف صياغة التقارير.والتغذية

 
 اخلاصة بلجنة األمن الغذائي العاملي االجتماعيالتواصل حضور وسائل  -4

ات، مبا يف ذلك تويرت  التواصـــــــل االجتماعيحتافظ أمانة اللجنة على حضـــــــور نااـــــــح لوســـــــائل  يف عدة منصـــــــّ
أنشـــــــطتها، بللتوعية  التواصـــــــل االجتماعي. وتســـــــتخدم اللجنة حســـــــابات وســـــــائل باللغة اإلنكليزية فيســـــــبوكو 

ســــياســــاتية، وللعمل مع وموعة واســــعة من أصــــحاب الشــــأن حول مواضــــيع والتوصــــيات واخلطوط التوجيهية ال
وقة، ومالئمة، متصـــــلة باألمن الغذائي والتغذية. وهي تســـــعى إىل توفري اتصـــــاالت يســـــهل الوصـــــول إليها، وموث

 .التواصل االجتماعية الفهم عرب كل حسابا ا على وسائل وحسنة التوقيك وسهل
 

واألحداث اجلانبية، الســــنوية رّكزت بصــــورة رئيســــية على الدورة العامة  لكرتوعاإل وإثر مدّونة وريبية على املوقع
باتك جلنة األمن الغذائي العاملي تنشــــــــر اليوم املعلومات من خالل منصــــــــة املدونة. كما أن لّلجنة قناة يوتيوب 

 الزراعة.و خاصة با، وتُنشر الصور عن أحداث اللجنة على فليكر من خالل حساب منظمة األغذية 
 

 .للجنة األمن الغذائي العاملي التواصل االجتماعيدليل وسائل  -3امللحق  انظرملزيد من املعلومات، 

  

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en/
http://www.fao.org/fsnforum/ar
http://www.fao.org/fsnforum/ar
http://www.fao.org/fsnforum/ar
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 القوائم الربيدية للجنة األمن الغذائي العاملي )ج(

توضــع قوائم الربيد اإللكرتوع ملختل  وموعات أصــحاب الشــأن مثل املكتا، واجملموعة االســتشــارية وكّل من وموعات 
الفرتات  املنعقدة يفالعمل املفتوحة العضــــــــوية وهي متاحة بتســــــــجيل الدخول على مســــــــاحة العمل. وخالل االجتماعات 

ضــور، وُتضــاف أي عناوين جديدة للربيد اإللكرتوع إىل القائمة. وعلى ع احلالفاصــلة بني الدورات، ُتوزّع أجهزة لوحية لتتبّ 
 مشرتك. 5 000أساس "حينما تستجد األخبار"، تُرسل نشرة إخبارية إىل القائمة الربيدية العامة للجنة اليت تضّم حوا  

 
 األنشطة والحمالت -5

 السنوية الدورة العامة )أ(
اًل املنشـــــــورات اإلعالمية، ودليلقى االجتماع الســـــــنوي العاملي الدعم كل عام من صلة تواصـــــــل ةصـــــــصـــــــة، مبا يف ذلك تي

وغريها من أدوات االتصال. ويتم تشاطرها صيعاً مع أصحاب الشأن يف جلنة األمن الغذائي  التواصل االجتماعيلوسائل 
ولكن، حيثما أمكن، تصـــــال على املواضـــــيع الواردة يف جدول األعمال، فرص اال طبيعةعتمد تالعاملي قبل انعقاد الدورة. و 

تشـــارك اجملموعات الفنية اليت تتابع موضـــوعاً ودداً ويُطلا إليها الرتويج للجنة. كذلك، ُيشـــّجع منّظمو األحداث اجلانبية 
للجنة. وأّما املعلومات بشأن الدورة على الرتويج لألحداث اخلاصة بم باتباع اخلطوط التوجيهية اخلاصة بالعالمة التجارية 

، فهي تُنشـــر على االنرتانك اخلاص مبنظمة األغذية والزراعة، والصـــندول الدو  لكرتوعاملقبلة، مبا يف ذلك روابح البق اإل
 للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي كما تُنشر املقاالت اليت تلقي الضوء على البنود اهلامة.

 
 بني الدورات مااملنظمة يف  األحداث )ب(

ألي أحداث يف الفرتات الفاصلة بني الدورات تُنّظمها اللجنة أو تشارك  التواصل االجتماعيتوضع األدلّة اخلاصة بوسائل 
 .التواصل االجتماعييف تنظيمها، ويتم الرتويج لألحداث اليت تشارك فيها اللجنة على وسائل 

يف التقييم ضــــرورة أن يســــّهل األعضــــاء أنشــــطة التواصــــل يف بلداجم. ويف أي من هذه األحداث اليت  11وتقرتح التوصــــية 
ستخدمها أي عضو يف اجملموعة أو عروضاً ميكن أن يتُنّظم، ميكن ألمانة اللجنة أن توفر مواد من قبيل النشرات اإلعالمية 

التواصـــــــل األمانة الرتويج هلذه األحداث من خالل وســـــــائل االســـــــتشـــــــارية للرتويج للجنة األمن الغذائي العاملي. وبإمكان 
 اخلاصة باللجنة. االجتماعي

 
 سفر ومشاركات رؤساء جلنة األمن الغذائي العاملي )ج(

يُدعى رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي إىل وموعة واســــــعة من األحداث واألنشــــــطة املتصــــــلة باألمن الغذائي والتغذية يف 
ممكن من الفرص. وهذا قد  رأكرب قد تعزيزويتم إعداد خطة اتصـــــــال لكل مشـــــــاركة من أجل ضـــــــمان  كافة أحناء العامل.

يشـــمل االجتماع مع ممثلني عن الوزارات، واملنصـــات املتعددة أصـــحاب الشـــأن، وأعضـــاء آخرين يف اجملموعة االســـتشـــارية 
ج األغذية العاملي، فضـــــــــــــالً عن وكاالت أخرى مثل منظمة األغذية والزراعة، والصـــــــــــــندول الدو  للتنمية الزراعية أو برنام

دة الوسائح على املوقع دلألمم املتحدة. ويف حال تعّذر على الرئيس احلضور، تُرسل كلمة مصّورة وُتضّم إىل الصفحة املتع
 اخلاص باللجنة. لكرتوعاإل
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 وأهداف التنمية املستدامة 2030خطة التنمية املستدامة لعام  )د(

تتمثل قيمة مضــــافة رئيســــية يف التوصــــيات واخلطوط التوجيهية الســــياســــاتية الصــــادرة عن اللجنة يف أجا تدعم خطة التنمية 
. كما أن أهداف التنمية املســــــتدامة املدعومة بعمل اللجنة على الســــــياســــــات مبّينة بوضــــــوح، وتتم 2030املســــــتدامة لعام 

ار كيفية مســــــــا ة اللجنة يف جدول األعمال العاملي للتنمية. كذلك، االســــــــتفادة القصــــــــوى من صيع الفرص املتاحة إلاه
تســــاهم اللجنة كل عام يف املنتدى الســــياســــي الرفيع املســــتوى يف نيويورك. وُتســــتخدم الرســــائل الرئيســــية الواردة يف عروض 

 .التواصل االجتماعياللجنة ألغراض االتصال والتواصل، مبا يف ذلك من خالل وسائل 
 

 ار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذيةاإلط )هـ(

بوصـــــــفها مســـــــتودعاً لكامل عمل اللجنة على صـــــــعيد الســـــــياســـــــات، تدير األمانة صلًة جارية للرتويج باســـــــتمرار لإلطار 
 االسرتاتيجي العاملي.

 
 االستشاريةن يف اجملموعة يواألعضاء اآلخر روما اليت توجد مقارها يف العمل املستمر مع الوكاالت  )و(

روما من أجل رفع مســــــــــــــتوى الوعي إزاء جلنة األمن الغذائي العاملي، يت توجد مقارها يف يُعترب تعزيز اــــــــــــــبكة الوكاالت ال
وخباصــــــة على الصــــــعيد القطري، مكّوناً هاماً يف تواصــــــل اللجنة. ومثة دفق منتظم للمعلومات بني األمانة املشــــــرتكة للجنة 

 ، وسوف يستمر الوضع على هذا النحو.يت توجد مقارها يف روماالوجهات االتصال يف الوكاالت 
 

م تعزيز اهليئات املكونة للمجموعة االســـتشـــارية. وســـوف يتم الرتكيز يف اســـرتاتيجية االتصـــال على إنشـــاء همن امل كذلك،
وهذا قد جيري على املســــــــــــــتوى ة للجهات العاملة يف اجملاالت ذا ا. لكرتونيللجنة واملواقع اإل لكرتوعروابح بني املوقع اإل

 مصايد األمساك املستدامة.أو واملهدر يف األغذية  فاقدالعام لألمن الغذائي والتغذية أو على مستوى في وّدد مثل ال
 

 ورش العمل الوطنية أو اإلقليمية أو املنتديات بشأن عمل جلنة األمن الغذائي العاملي )ز(

راكًة مع أصحاب اأن آخرين لعقد ورش عمل أو منتديات على الصعيد اإلقليمي أقامك األمانة اتوفّر التمويل،  ينماح
املنتدى بشــأن إطار العمل لألمن الغذائي والتغذية: عدم أو القطري حول عمل اللجنة يف وال الســياســات. وهذه تشــمل 

، والذي نُّظم بالشــــراكة مع برنامج األغذية العاملي، إضــــافًة إىل وراــــيت 2016، الذي ُعقد يف نريويب، كينيا عام إ ال أحد
عمل حول ربح أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية باألســـــــوال، ّ  تنظيمهما بالشـــــــراكة مع منظمة األغذية والزراعة، أّوهلما يف 

. ومتثل هذه املنتديات فرصاً هامة لتشكيل وموعات من األاخاص أبيدجان، كوت ديفواروالثانية يف  أديس أبابا، إثيوبيا
عمل للجنة.  حلقةعيد القطري. ويف بعا احلاالت، أُنشــــئك "وتمعات ممارســــة" عفوية إثر يعون وجود اللجنة على الصــــ

 ومتثل هذه اجملتمعات فرصًة هامة الستقاء املعلومات الراجعة من الذين يطبقون سياسة اللجنة على الصعيد القطري.
 

 ك يوم األغذية العاملياأليام السنوية لألمم املتحدة، والسنوات، والعقود واملواضيع مبا يف ذل )ح(

ُتســـــتخدم األيام، واألســـــابيع، والعقود، والســـــنوات املواضـــــيعية وأعياد الذكرى لألمم املتحدة الصـــــادرة عن إدارة املعلومات 
العامة يف نيويورك كقاعدٍة التصـــــــــــال ةصـــــــــــو حيق ميكن إجياد تآزر مع عمل اللجنة. وهذه قد تكون إّما التوصـــــــــــيات 

ص أو التقرير الصـــــادر عن فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى. وبصـــــورة خاصـــــة، ســـــوف ُتشـــــمل الســـــياســـــاتية حول موضـــــوع خا

http://www.fao.org/cfs/home/events/ffa-nairobi/ar/
http://www.fao.org/cfs/home/events/ffa-nairobi/ar/
http://www.fao.org/cfs/home/events/ffa-nairobi/ar/
http://www.fao.org/cfs/home/events/forum-smallholders-ethiopia/ar/
http://www.fao.org/cfs/home/events/forum-smallholders-west-africa/ar/
http://www.fao.org/cfs/home/events/forum-smallholders-west-africa/ar/
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، والســـــكان األصـــــليني والشـــــباب، املســـــاواة بني اجلنســـــنيمثل  ،اجملاالت اليت يذكر التقييم أجا حباجة إىل مزيد من التغطية
، فسوف يستمر وسيتم 2025-2016ذلك. وأّما االتصال خالل عقد العمل بشأن التغذية للفرتة لحينما تسن  الفرصة 

اســتكشــاف الســبل إلاــراك اللجنة يف يوم األغذية العاملي. كذلك، ســوف تضــم هذه االســرتاتيجية خالل فرتة حيا ا أي 
 ًة بلجنة األمن الغذائي العاملي.أيام أو مواضيع تنشأ حديثاً وتكون متصل

 
 مناصرو جلنة األمن الغذائي العاملي ط()

 أي أاــــــخاص -للجنةن من اــــــأن أصــــــحاب الشــــــأن يف جلنة األمن الغذائي العاملي أن ُياولوا باســــــتمرار جذب مناصــــــري
رة صــــغرية تتحّدث عن اللجنة، وميكن ميكنهم املســــاعدة يف الرفع من اــــأن اللجنة. وُيشــــّجع على تســــجيل أاــــرطة مصــــوّ 

، وميكن ضـّمها التواصـل االجتماعيجنة. وهذه األاـرطة مفيدة جداً للرتويج للجنة من خالل وسـائل إرسـاهلا عرب أمانة الل
 إىل الصفحة املتعددة الوسائح اخلاصة باللجنة.

 
 تقاسم الدروس وأفضل املمارسات )ي(

العاملية، تطلق اللجنة بني الدورات، مبا يف ذلك األحداث املواضــــــــــــــيعية ما يف إطار الدورة العامة واألحداث املنّظمة يف 
لتقاســم الدروس وأفضــل املمارســات املتصــلة باخلطوط التوجيهية أو التوصــيات الســياســاتية الصــادرة عن اللجنة أو  دعواتٍ 

منتدى األمن الغذائي غريها من املواضـــــــــيع املتصـــــــــلة باألمن الغذائي والتغذية. وغالباً ما تُرســـــــــل هذه الدعوات من جانا 
. وميثل كّل من إصـــــدار الدعوة واالســـــتجابات هلا فرصـــــًة للتواصـــــل. وخالل برنامج العمل املتعدد الســـــنوات للفرتة والتغذية
للجنة  لكرتوع، ســوف تســتكشــ  األمانة ســباًل لعرض ةتل  دراســات احلالة اليت ّ  تلقيها على املوقع اإل2020-2023

 ، رهناً بتوفر املوارد.باللغة األصلية
 

وغالباً ما تعتمد املنظمات اليت ال تبغي الرب  على قصــــٍو لدعم الرســــائل املوّجهة. كما أن اجللســــات اليت تتناول تقاســــم 
الدروس وأفضـــــــل املمارســـــــات توفّر فرصـــــــاً جيدة لســـــــرد القصـــــــو املتصـــــــلة بعمل جلنة األمن الغذائي العاملي، واليت ميكن 

 التواصل.استخدامها ألغراض 
 
 الرصد وخطة االتصال السنويةو  الميزانية -6

ي متديد للحمالت وألى عكس ذلك. ســــرتاتيجية، ما مل تتّم اإلاــــارة عتغّطي املوارد املوجودة األنشــــطة الواردة يف هذه اال
 امليزانية. إضافية من أو األنشطة احلالية قد يتطّلا مسا ات

 
حتدٍّ. وترد مؤارات األداء الرئيسية املستخدمة  مبثابةالرصد املنتظم ألنشطة االتصال وتقييمها  يصب ودودية املوارد  بفعلو 

باحلركة على الشـــــبكة. كذلك، يتم رصـــــد مو التواصـــــل عرب وســـــائل  ةصـــــلتّ تكون مل، و غو غمن خالل منصـــــة حتليل موقع 
 للجنة. التواصل االجتماعي

 
الســياســاتية الصــادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي وتقارير فريق اخلرباء الرفيع  كما يتم تتّبع عدد النســخ املادية للتوصــيات

 املستوى املوّزعة، مبا يف ذلك من خالل سول املعلومات خالل أسبوع الدورة العامة.
  

http://www.fao.org/fsnforum/ar
http://www.fao.org/fsnforum/ar
http://www.fao.org/fsnforum/ar
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هذه وجيري كل عام وضــــــع خطة االتصــــــال الســــــنوية اليت متتد من ينايرمكانون الثاع ح  ديســــــمربمكانون األول. وتأخذ 
اخلطة يف االعتبار املواضــــيع قيد التطوير فضــــالً عن أي فرص أخرى مثل األحداث أو احلمالت اليت قد تنشــــأ خالل هذه 
الفرتة. وتشــمل أيضــاً خطًة إعالمية للدورة العامة. وجيري باســتمرار اســتكشــاف فرص أخرى للتواصــل اإلعالمي، كما يتّم 

 اخلاصة باللجنة.  االجتماعيالتواصل ج ألي تغطية من خالل قنوات الرتوي

 
  



 2023-2020 التاسرتايتجية االتصا

 22 من 16 الصفحة

 : الخطوط التوجيهية والتوصيات السياساتية الصادرة عن لجنة األمن الغذائي العالمي1الملحق 
 

 حيازة الموارد

 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، 
 )2012( األمساك والغابات يف سيال األمن الغذائي الوطيومصايد 

 

  )2011( يف الزراعة حيازة األراضي واالستثمار الدو 

 

 

 األزمات الممتدة االستثمارات المسؤولة

 

 )2014( غذيةة واألنظم الزراعيف  الرايد االستثمار مبادئ
 

 )2015( األزمات املمتدةال ألمن الغذائي والتغذية يف بشأن اإطار العمل 
 

 صحاب الحيازات الصغيرةأ
 

 

 

 

 

 أصحاب احليازات الصغرية باألسوالربح 
(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

االستثمار يف زراعة أصحاب احليازات الصغرية 
  )2013(  لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

 

 

 

 

 

املراعية االستثمارات الزراعية كي  ميكن زيادة 
ألصحاب احليازات الصغرية يف و لألمن الغذائي 

  )2011(الزراعةوال 
  

http://www.fao.org/3/a-i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av041a.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039a.pdf
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 ومصايد األسماكالزراعة استدامة 

 

احلراجة املستدامة لتحقيق األمن الغذائي 
  )2017( والتغذية

 

 

التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي 
  )2016(والتغذية: أّي دور للثروة احليوانية؟

 

مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة 
  )2014(ئي والتغذيةلتحقيق األمن الغذا

 

 

 

 الوقود الحيوي الفاقد والمهدر من األغذية المياه

 

  )2015(املياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذية 
 

 

النظم الغذائية الفاقد واملهدر من األغذية يف سيال 
  )2014( املستدامة

 

  )2013( الوقود احليوي واألمن الغذائي
 

 

 األسعار اتتقّلب المساواة بين الجنسين تغير المناخ الحماية االجتماعية

 

األمن  ألغراضاحلماية االجتماعية 
  )2012( الغذائي والتغذية
 

 

  األمن الغذائي وتغرّي املناخ
(2012) 

 

، واألمن الغذائي املساواة بني اجلنسني
  )2011( والتغذية

 

 األسعار واألمن الغذائي اتتقّلب
(2011) 

  

http://www.fao.org/3/I8877EN/i8877en.pdf
http://www.fao.org/3/I8877EN/i8877en.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av032a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av033a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av036a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av036a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av035a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av040a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av040a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av038a.pdf
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  نتائج التقييم المستقل للجنة األمن الغذائي العالمي: االتصال :2الملحق 

، ويشمل املراجع التالية 2017إىل عام  2009الفرتة املمتدة من عام  العامليالتقييم املستقل للجنة األمن الغذائي لقد  ل 
 لالتصال والتواصل:

 
فثمة إدراك لوجود اللجنة على املســـــــتوى أدت جهود االتصـــــــال والتوعية إىل نتائج إجيابية وســـــــلبية يف آن معًا. : 20موجز 

تبنّي أن االتصـــــــــــال بني روما والعواصـــــــــــم األخرى تكتنف   وقد العاملي إال أن هذا اإلدراك متدن على املســـــــــــتويات القطرية.
 املشاكل وليسك كل األنشطة يف اسرتاتيجية االتصال قابلة للتنفيذ بسبا نقو التمويل.

 
مل تكن اللجنة فعالة يف أنشــطتها املتعلقة باالتصــال والتوعية وهي غري معروفة بنســبة واســعة على املســتوى : 10االســتنتاج  266

جنة ومتارســــــــــــان التوعية للتعري  مبنتجا ا وبقرارا ا لدى أوســــــــــــاط كل وتروّج آلية اجملتمع املدع وآلية القطاع اخلاص للّ  .القطري
وتوجد الثغرة على مســتوى االتصــال بني الوفود يف روما والوزارات على املســتوى القطري وإىل أي مدى قامك الوكاالت  منهما.

 .تقم( بإدراج نواتج سياسات اللجنة يف براوها ويف العمل على املستوى القطرياليت توجد مقارها يف روما )أو مل 
 

 جاية املطاف ال تتحكم اللجنة كثريًا مبدى اســــــتخدام منتجا ا وتوصــــــيا ا يف وال الســــــياســــــات يف: 11االســــــتنتاج  267
وإن االســـــتخدام والتطبيق الفعالني ملنتجات  وتطبيقها، ولو أجا تســـــتطيع العمل اســـــتباقيًا للتأثري يف اســـــتخدامها وتطبيقها.

اللجنة وتوصــيا ا يف وال الســياســات يســتوجبان دعم البلدان باســرتاتيجيات وأدوات فضــاًل عن إراــادات عملية لتكيي  
إال أن تطوير تلك املنتجات والتوصــــيات ونشــــرها يقعان خارج نطال والية اللجنة، منتجات اللجنة مع الســــيال القطري. 

للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وغريها من الشـــــــــــــركاء يف التنمية، فضـــــــــــــاًل عن آلية القطاع اخلاص وآلية اجملتمع ويعود 
املدع، تطوير اسرتاتيجيات وأدوات الستخدام منتجات وتوصيات اللجنة يف وال السياسات وتطبيقها. وتشكل اخلطوط 

األراضــي ومصــايد األمساك والغابات يف ســيال األمن الغذائي الوطي مثاًل التوجيهية الطوعية بشــأن احلوكمة املســؤولة حليازة 
ولكن مل تكن  جيًّدا عن االسرتاتيجيات واألدوات اليت وضعك للمساعدة يف استخدام منتج متعلق بالسياسات وتطبيق .

 هي احلال مع املنتجات والتوصيات األخرى.
 

جلنة األمن الغذائي العاملي جلنة حكومية دولية ضــــــــمن منظومة األمم  عتربتُ [: 11و 10]راجع: االســــــــتنتاجني  7التوصــــــــية 
من  ويف هذا الصــدد، مثة عدد .املتحدة، أما أعضــاؤها فهم من يضــطلعون يف النهاية مبســؤولية ضــمان تنفيذ اللجنة لواليتها

 التدابري اليت بوسع أعضاء اللجنة اضاذها لتحسني سري عمل اللجنة:

اســــــتعراض تدفق املعلومات من وإىل عواصــــــمهم، والتصــــــدي للثغرات لضــــــمان وصــــــول على أعضــــــاء اللجنة  -1
 .منتجات اللجنة وتوصيا ا، من بني أمور أخرى، إىل الوزارات املعنية

وعلى أعضــــــــــــاء اللجنة الدعوة إىل اســــــــــــتخدام منتجات اللجنة وتوصــــــــــــيا ا وتطبيقها كل يف بلده حبســــــــــــا  -2
 االحتياجات واألولويات.

 ء اللجنة، حيثما يكون ذلك ممكنًا، التربع مبسا ات نقدية أو عينية يف موارد اللجنة.وعلى أعضا -3

 

http://www.fao.org/3/a-mu231a.pdf
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على اللجنة تبي املبدأ القائل إن اإلبالغ عن أنشـــــطة اللجنة هو من مســـــؤولية كافة [: 10]راجع االســـــتنتاج  11التوصـــــية 
وجيا النظر يف إمكانية قيام أعضـــــــاء املكتا  .أعضـــــــاء اللجنة واملشـــــــاركني، بدعم من وايفة االتصـــــــال لدى أمانة اللجنة

فمن اــــأن ذلك أن يوزع مســــؤوليات االتصــــال ويربز اــــأن اللجنة على املســــتويات  بتنفيذ نشــــاط للتوعية، كل يف إقليم .
وجيا الطلا من غري األعضاء يف املكتا القيام بنشاط للتوعية كل يف بلده. وبوسع أمانة اللجنة املساعدة يف  اإلقليمية.

وتلك النشـــــرات اإلعالمية ميكن أن  ك عرب صـــــياغة نشـــــرات إعالمية مقتضـــــبة تتضـــــمن مقدمة تعريفية موحدة باللجنة.ذل
تســـتخدم من قبل أعضـــاء اجملموعة االســـتشـــارية يف أنشـــطتها اخلاصـــة بالتوعية يف حال احتاجك إىل مســـاعدة. وللوكاالت 

وتوصــــــــــيات اللجنة يف وال الســــــــــياســــــــــات وتطبيقها على اليت توجد مقارها يف روما دور حيوي تؤدي  يف نشــــــــــر منتجات 
  القطري، ويرتتا على اللجنة من خالل املكتا أن تطلا منها تكثي  جهودها يف ما خيو االتصاالت.املستوى 
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 الخاصة باللجنة التواصل االجتماعيدليل وسائل  :3الملحق 

 نربة الصوت واألسلوب

اخلاصـــة بلجنة األمن الغذائي العاملي مهنية، لكن من الســـهل يف الوقك ذات  اســـتخدامها  التواصـــل االجتماعيإن وســـائل 
 مبا يلي: التواصل االجتماعيوالوصول إليها. ومن املتوقع أن تقوم مسا ات وسائل 

 
 الصـــور، وأاـــرطة الفيديو وأي مضـــمون بصـــري آخر )مثالً الرســـوم البيانية للمعلومات( جلذب انتباه  اســـتخدام

 ؛املستخدمني

 احملادثة، وتكون ودودة ومعرّبة عند االقتضــــاء )مثالً "األخبار الرائعة "(، باســــتخدام  تنتهجنربة اتصــــال  واعتماد
 ؛لغة ااملة )حنن، أنتم(، والتقليل من استخدام مصطلحات غري مفهومة

  ؛سرد املعلومات والوقائعو 

 ؛تلبناء املشاركة بصورة طبيعية، من خالل طرح األسئلة مثاًل واإلجابة على التعليقا فرص وإجياد 

 عن مناقشــة مواضــيع ســرية، ومســائل داخلية ومأو تقاســم  االمتناعم املنظمة، والزمالء وأصــحاب الشــأن و احرت وا
 معلومات خاصة حبقول امللكية.

 
 احلسابات النااطة واستخداما ا

 twitter.com/UN_CFS @UN_CFSتويرت: 

 سنة، جييد اإلنكليزية ويضطلع بدور مهي. 34إىل  25املتابع على حساب تويرت  متوسح عمريبلغ 
 

يع األحداث اتاغ لتجميع األخبار املنشورة وتنظيمها. ويكون جلمااهلمن الغذائي العاملي عند االقتضاء جلنة األوتستخدم 
 الثالثةالدورة  ن للجنة األمن الغذائي العاملي، و#و با مثل # الدورة الرابعة واألربع اــــــــــــــتاغ خاصاهاليت تنظمها اللجنة 

تفال مســــــــــــــبقاً على . وينبغي االمن أجل التغذية من الغذائي العامليجلنة األ# ن للجنة األمن الغذائي العاملي، وو واألربع
 اتاغ.اغي تاليف إنشاء عناوين جديدة للهاتاغ اخلاصة باألحداث مع أمانة اللجنة، كما ينباصيع عناوين اهل

 
اـــــتاغ معروفة مثل # اهباســـــتخدام عناوين  اإلنرتنكتعمل وتســـــاهم جلنة األمن الغذائي العاملي أيضـــــاً يف احملادثات عرب و 

قتضـــــــــــاء أو اإلمكان، يتم التشـــــــــــجيع بقوة على إعادة التغريد يف حســـــــــــابات الاألمن الغذائي، # التغذية وغريها. وعند ا
 إذا أمكن. األصلية ت اللجنة. وينبغي استخدام إعادة التغريدجيوز اإلحالة التلقائية إىل حسابا أخرى، لكن ال

 
 /Facebook:  facebook.com/UNCFSفيسبوك: 

يف  75ســــنة، وهم يف معظمهم جييدون اإلنكليزية. وتأ  نســــبة  34و 18بني  فيســــبوكترتاوح األعمار يف صــــفوف صهور 
 سيا وجنوب ارل آسيا.يف املائة منهم قادمون من جنوب آ 51 ونسبةاملائة من البلدان النامية، 

 
مع إمكانية نشـــر وعلى تويرت، إما  فيســــبوكبع جلنة األمن الغذائي العاملي النهج ذات  الذي تســــتخدم  يف حســــابا على وتتّ 

 ، مثل: فيسبوكأطول. وتسعى اللجنة إىل استخدام أفضل املمارسات يف  رسائل
 

  ر ومواد بصرية أخرى يف كل رسالةارطة فيديو، وصو أإدراج 

 إدراج اإلاارات ذات الصلة عند االقتضاء 
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 استخدام وايفة الرابح األصلي 

 استخدام الرسائل املستهدفة عند اإلمكان 

 
 خالل الفعاليات والدورة العامة، رهناً بتوفر املوارد. فيسبوكاللجوء إىل اإلعالنات املدفوعة على إمكانية وميكن البحق يف 

 
 medium.com/@UN_CFSميديوم: 

تســـتخدم جلنة األمن الغذائي العاملي منصـــة التدوين ميديوم للوصـــول إىل صهور واســـع، عرب نشـــر مقاالت حســـنة التوقيك 
 من الغذائي العاملي.ُنشرت خالل األيام الدولية وبشأن التوصيات واخلطوط التوجيهية اخلاصة بسياسات جلنة األ

 
 واألقل مقروئيةوتقرتح األمانة اســـتخدام ميديوم بوصـــفها املدّونة الوحيدة للجنة، تقوم تدرجيياً بإعادة نشـــر املقاالت األكثر 

 ميديوم. منصة للجنة على لكرتوععلى املوقع اإل القائمة على املدونة
 

 فليكر: أخبار منظمة األغذية والزراعة

تتقاسم اللجنة حساب فليكر اخلاص باملنظمة والذي تُنشر علي  صور عن الدورة العامة، واألحداث اجلانبية واألحداث 
بني الدورات. وأّما وحدة التصـــوير يف املنظمة، اليت تلتقح الصـــور، فتحّملها يف ملفات اللجنة املخصــصــّة  مااملنظمة يف 

ة للجنة األقســـام اليت تتلقى العدد األكرب من الزيارات يف حســـاب فليكر هلا. وتشـــكل الصـــور اخلاصـــة باألحداث اجلانبي
 اخلاص باملنظمة.

 
 يوتيوب: فيديو منظمة األغذية والزراعة

كما يف حساب فليكر، تتقاسم جلنة األمن الغذائي العاملي حساب يوتيوب اخلاص باملنظمة حيق لديها قناة خاصة با. 
وي يف املنظمة بإنتاج أاـــــــرطة الفيديو اخلاصـــــــة باللجنة فيما يعمد الفريق املســـــــؤول عن وحدة التصـــــــوير الفيدي وتقوم عادةً 

 يف املنظمة بتحميلها على يوتيوب. التواصل االجتماعيوسائل 
 

 LinkedIn -لينكدإن

يف القطاع أي وموعات من املهنيني  -ري جلنة األمن الغذائي العاملي مشــــــــــــــروعاً وريبياً باللجوء إىل وموعات لينكدإنوُ 
لالخنراط يف مناقشـــــات حول األمن الغذائي والتغذية. ومتشـــــياً مع قواعد املنظمة، ال تتوفر صـــــفحة  -ذات  أو يف الدور ذات 

على نطال املنظمة خاصة باللجنة. وبالتا ، ُتستخدم حسابات لينكدإن اخلاصة بأعضاء أمانة اللجنة. ويعكس مضمون 
   وجهات نظرهم، وليس بالضرورة آراء اللجنة.الرسائل املنشورة آراء كاتبيها و 

mailto:medium.com/@UN_CFS
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 االعتبارات القانونية وإدارة املخاطر

  أي موضــوع تتّم مناقشــت  "خل  أبواب  التواصــل االجتماعيتنشــر جلنة األمن الغذائي العاملي على وســائل ال
وموعات العمل املفتوحة العضــــــــــــــوية. يف على دعوة فقح و  بناءً  اليت تُنّظم مغلقة"، كما خالل االجتماعات

 .التواصل االجتماعيكذلك، ال يُناقش العمل الذي يكون جارياً على وسائل 

  مبا يف ذلك الصـــــــور التواصـــــــل االجتماعيينبغي أن ُتذكر بشـــــــكل مالئم صيع املواد املســـــــتخدمة يف وســـــــائل ،
 التألي  واللوائ  القانونية.وأارطة الفيديو. وجيا أخذ احليطة يف ما خيو املواد اخلاضعة حلقول 

  اخلاصــــــة بلجنة األمن الغذائي العاملي أن تكون  التواصــــــل االجتماعيجيا أن يضــــــمن املســــــا ون يف وســــــائل
 وأالّ يطّلع عليها أي اخو خارج األمانة.  كلمات السّر لدخول هذه الوسائل مأمونةً 

 
كذلك، جيا إزالة أي أخبار منشـــــورة أو تعليقات غري صـــــحيحة أو غري مالئمة حاملا يتّم التعّرف إليها. يف حال ُنشـــــرت 

 .التواصل االجتماعيأخبار سلبية بشأن جلنة األمن الغذائي العاملي على وسائل 
 

  ات الصلة من دون ، ينبغي رصد املعلومات والتعليقات ذأو ساخر، متشدلإذا كانك ذات طابع هجومي، أو
 الدخول يف وادثة حول املوضوع.

 تصـــــــــــــحي  ورة(، ينبغي اإلجابة بكل احرتام و يف حال كانك مضـــــــــــــّللة )مثاًل، وقائع خاطئة يف األخبار املنشـــــــــــــ
 األخطاء.

  يف حال صدرت عن "زبون غري راٍض"، ينبغي نشر نتيجة التجربة السلبية، وتصحي  الوضع، واإلجابة والعمل
 معقول.  على إجياد حلّ 

 


