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 جلنة األمن الغذائي العاملي

 الدورة الثانية واألربعون
 

 األمن الغذائي والتغذية" يفإحداث فارق "

 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12، إيطاليا، روما

 جلنة األمن الغذائي العاملي:حنو إطار لرصد القرارات والتوصيات الصادرة عن 

 تقرير عن نتائج استقصاء اآلراء بشأن كفاءة جلنة األمن الغذائي العاملي

 

 القرارات إطار



 املسائل اليت يتعّين لفت عناية اللجنة إليها

 

 الغذائي األمن جلنة عن الصادرة والتوصيات القرارات لرصد إطار حنو" بعنوان CFS 2015/42/10 الوثيقة 

 Robert Sabiiti السيد عرضها اليت" العاملي الغذائي األمن جلنة كفاءة بشأن اآلراء استقصاء نتائج عن تقرير: العاملي

 .(العمل جمموعة) بالرصد املعنية العضوية املفتوحة العمل جمموعة رئيس ،(أوغندا)

 

 إّن اللجنة: 
 

 ؛به من عمل عنية بالرصد ملا قام عن امتنانها جملموعة العمل املفتوحة العضوية امل تعرب)أ( 

املتعلقة بنتائج استقصاء اآلراء حول كفاءة اللجنة الذي جرى خالل  CFS 2015/42/10على الوثيقة  تثين )ب(

حنو إطار لرصد القرارات والتوصيات الصادرة عن  طبقًا للمنهجية املبّينة يف الوثيقة بعنوان " 2015سنة 

 واليت أقرتها اللجنة يف دورتها احلادية واألربعنيجلنة األمن الغذائي العاملي" 

 (؛CFS 2014/41/11)الوثيقة 
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 للحالة اآلراء، استقصاء حدود ضمن أولية، حملة عطيي اللجنة كفاءة حول اآلراء استقصاء تنفيذ بأّن تقّر (ج)

. أكثر فيها التعمق يتعني اليت واجملاالت للتحسني املمكنة اجملاالت اقرتاح مع اللجنة لكفاءة الراهنة

 والتنسيق فيها واملشاركة اللجنة مشولية حول اآلراء استقصاء نتائج إىل خاص بشكل اللجنة وتشري

 اللجنة قدرة واستفادة باللجنة اخلاصة االتصاالت واسرتاتيجية السياسات بني املواءمة وتشجيع وااللتزام

 أكثر؛ معمق حتليل إجراء من االستيعاب على

 أقّرته الذي النحو على ،2009 سنة يف إصالحها منذ اللجنة لكفاءة اخلارجي التقييم إىل بالنسبة تطلب (د)

 هذا استكمال ،2015-2014 للفرتة السنوات املتعدد العمل برنامج إطار ضمن األربعني دورتها يف اللجنة

 . اللجنة كفاءة حول اآلراء استقصاء نتائج إىل سريتكز وهو. املوارد توافر شرط 2016 سنة حبلول التقييم

 

 وإضافة إىل ما تقّدم، فإّن اللجنة:

تذّكر بالقرارات املتعلقة برصد اللجنة الصادرة عن الدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي  )هـ(

الفقرة واليت تقضي مبواصلة العمل على وضع آلية مبتكرة ترتكز إىل البنى املوجودة على حنو ما أوص  به 

عمليات تقييم  إجراء( من التقرير النهائي وشرط توافر املوارد وتدعو البلدان األعضاء املتطّوعة إىل 5ب) 43

معمقة طوعية على املستوى القطري لكفاءة اللجنة بدعم من أمانة اللجنة وإىل مناقشة النتائج مع جتريبية 

ختترب هذه العمليات التجريبية املقاربة املنهجية  سوفجمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد. و

بالتعاون مع البلدان وأصحاب املصلحة الذين يبدون رغبتهم يف  CFS 2014/41/11املبّينة يف الوثيقة 

 .التطّوع هلذه التجربة واستخالص العرب قبل تطبيق النموذج على نطاق أوسع

واألربعني، تشّجع أصحاب املصلحة يف اللجنة على مواصلة على حنو ما أقّرته اللجنة يف دورتها احلادية  )و(

إىل أمانة اللجنة، بالتعاون مع جمموعة العمل املفتوحة  تطلبتشاطر جتاربهم وأفضل ممارساتهم و

، والرتويج هلا العضوية املعنية بالرصد بالنسبة إىل اجلوانب املتعلقة بالرصد، استكشاف سبل حتقيق ذلك

ت اللجنة وعرب تنظيم فعاليات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية، شرط مبا يف ذلك خالل دورا

 توافر املوارد؛

)ز( توافق على ضرورة أن تأخذ جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد يف احلسبان، من ضمن عملها، 

وات للجنة من أجل وضع أفضل تنفيذ مسارات عمل اللجنة كما هي مبّينة يف برامج العمل املتعددة السن

 املمارسات ألنشطة الرصد يف املستقبل. 


