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  ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

 .www.fao.org املنظمةموقع وميكن االطالع على الوثائق األخرى على 
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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة الرابعة واألربعون

 إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية""

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 الغذائي العالميتقييم لجنة األمن على رّد الإلعداد  تقرير المشاورة
 مرفقاً بمشروع القرار

      
 

 المسائل التي ينبغي لفت عناية لجنة األمن الغذائي العالمي إليها

 
و على حن"، اللجنة"تقرير املشاااااااااااااااورة ىعداد الرد  على تقيي   املعنونة CFS 2017/44/12 Rev.1وثيقة النظرت اللجنة يف 

 للعملية.املشرتكان ن ايسر امليسلندا(، آ) Jón Erlingurالدكتور خالد الطويل )مصر( والسيد قد مه  ما
 
 إن اللجنة:و 

 
يساااالندا، لتيسااااة ا عملية إعداد آ، Jón Erlingurوللساااايد  ، مصاااار،خالد الطويلتعّب  عن تقديرها للدكتور  )أ(

 للجنة األمن الغذائي العاملي.إىل حني انعقاد الدورة الرابعة واألربعني الرد  على التقيي  
 
 (.CFS 2017/44/12 Rev.1تصادق على "تقرير املشاورة ىعداد الرد  على التقيي " )الوثيقة  )ب(
 
تطلب إىل املكتب، بعد التشااااور مع اعموعة االساااتشاااارية، البالت عن مدخالت إ ااااةية حساااب ا ا ة،  )ج(

 هبدف:
 

o كما   الغذائي العاملي، األمن يف الدورة اخلامساااااة واألربعني للجنة لمصاااااادقة علي ااساااااتكما  خطة العمل ل
، عّب إعداد الرد  على مجيع التوصيات اليت CFS 2017/44/12 Rev.1للوثيقة  1هو ُمشار إليه يف امللالق 

 تُعَرض على الدورة الرابعة واألربعني للجنة. مل
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o للوثيقة  2، كما هو ُمشاااااااااااار إليه يف امللالق العامة الدورةإقرار  تطلبتنفيذ الرد  على التوصااااااااااايات اليت ال ت
CFS 2017/44/12 Rev.1.ورةع تقرير هبذا الشأن إىل اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني ، 

 
o  باالسااااتناد إىل ما ورد يف الوثيقة  ،9و 6و 5و 3و 2 و1تنفيذ الرد  على التوصااااياتCFS 2017/44/12 Rev.1 ،

 جنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني.اللورةع تقرير هبذا الشأن إىل 
 
ومراعاة ، االقتضاااااااا إ ااااااااةية حساااااااب إسااااااا امات التماس و ، 8لتوصاااااااية طبيق الرد على ااملكتب تإىل طلب ت )د(

 .دورهتا اخلامسة واألربعنييف لجنة التقرير إىل رةع ، و CFS 2017/44/12 Rev.1وثيقة اليف الواردة املؤشرات 
 
 2018أنه جيوز للمكتب تعيني اعموعة االسااااااتشااااااارية التابعة له ح  مارس آ ار نائية، ثتقر ر، بصااااااورة اساااااات )ه(

للمدة املتبقية  ةاالستشاريموعة يف تشكيل اع اتإ را  تغية هناك حا ة إىل  تإ ا كانيف ما نظر بالتايل الو 
تتخذها أي قرارات  ا ا ة إىلو  4لتوصااااااااااااااية األخذ بعني االعتبار تطبيق الرد على املكتب، مع ا من والية

 العامة. الدورة
 

 المقدمة -أولً 
 
ىعداد الرد  على التقيي   2017 يوليو متوز-يعرض هذا التقرير نتائج عملية التشااااور اليت ُأ ريت يف يونيو حزيران -1

ك يف تيساااة العملية شاااار ياملساااتقل الذي أ رته  نة األمن الغذائي العاملي إىل حني انعقاد الدورة الرابعة واألربعني للجنة. و 
يساالندا، اللذين عي ن ما مكتب اللجنة. وتضاام نت العملية ساالساالة آ، Jón Erlingur، مصاار، والساايد خالد الطويلالدكتور 

، سبتمّب أيلو  28و 26ويومي  يوليو متوز 14و 11يومي يونيو حزيران و  5و 1 يوميمن اال تماعات: ا تماعات شاملة 
ع للمكتب واعموعة االسااااااااااتشااااااااااارية يف  ع يف  7وا تماع موساااااااااا  يونيو حزيران.  8يونيو حزيران، ومعتكف املكتب املوساااااااااا 

، واليت    الواردة يف التقيي  9و 8و 6و 5و 4و 3و 2 و1 ها رد اً على التوصااااااايات اويتضااااااامن التقرير إ را ات مقرتحة    اخ
نجَ البني أصااالاب املصاالالة يف  بشااأ ا التوصاال إىل تواةق

ُ
ز  ات لجنة خال  عملية التشاااور، وينظر يف العمل ا اري أو امل

الصاالة ملعا ة توصاايات التقيي . وسااوف تعرض خارطة الطريق  دواًل إشااارياً ىعداد الرد  على مجيع توصاايات التقيي  اليت 
 نتائج عملية التشاور. مل تُقد م إىل اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني، بناً  على

 
 اللجنة يف لى مجيع أصااااااااااالاب املصاااااااااالالة يفعوقد    توزيع التقرير الن ائي عن تقيي   نة األمن الغذائي العاملي  -2

. وأشاار التقيي  إىل أن اللجنة هي املنصاة الوحيدة  امن منظومة األم  املتالدة اليت  مع بني عموعة 2017أبريل نيساان 
على املسااااتوى العاملي لو ااااع خطوة تو ي ية سااااياساااااتية وتوصاااايات بشااااأن األمن الغذائي صاااالالة واسااااعة من أصااااالاب امل

والتغذية مبشااااااركة اعتمع املدق والقطاع اخلاي يف مجيع عمليات اللجنة الرئيساااااية، باالساااااتناد إىل قاعدة األدل ة اليت وةرهتا 
نساايق العاملي يف املسااائل ية. وأقر  مبسااا ة اللجنة يف تعزيز التذلتغتقارير ةريق اخلّبا  الرةيع املسااتوى املعب باألمن الغذائي وا

تيب تر  وةعاليت ا وكفا هتا حسااااااااب اللجنة أ يةلتالسااااااااني توصااااااااية  14املتصاااااااالة باألمن الغذائي والتغذية. وقد قد م التقيي  
  أن مجيع ا  رورية.  وأةاد، األولويات
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ساااااااتنتا ات أن النتائج واالب التوصااااااال إىل اتفاق عام بني أصاااااااالاب املصااااااالالة يف  نة األمن الغذائي العاملي و    -3
الاب املصاالالة وشاااملة لتعزيز  نة األمن الغذائي العاملي. واقرتأ أصاا متينةوالتوصاايات اليت خلإ إلي ا التقيي  توة ر قاعدًة 

 لتالساااااااااايناتاالتقيي  اليت تتعدى حدود توصاااااااااايات التقيي . وُتدرج هذه يف اللجنة أيضاااااااااااً إ را  جلسااااااااااينات ملعا ة نتائج 
، وتُعرض على 2018التوصااايات  ات الصااالة. وساااوف ُتساااتكمل خطة العمل خال  الفرتة الفاصااالة بني الدورات عام  يف

ى رد  على مجيع لاللجنااة يف دورهتااا اخلااامساااااااااااااااة واألربعني ىقرارهااا، نظرًا إىل أن الوقاات مل يكن كاااةياااً للتناااق  واالتفاااق ع
خال  الفرتة  9و 8و 6و 5و 4و 3و 2 و1لدورة الرابعة واألربعني للجنة. وسااااوف يُنف ذ الرد  على التوصاااايات ا يف التوصاااايات

 صااادقةم، باالسااتناد إىل ما ورد يف تقرير املشاااورة، مع التوصاايات األخرى اليت ال تتطل ب 2018الفاصاالة بني الدورات عام 
  .الدورة العامة

 

 الرّد على توصيات مختارة في التقييم
 

 1 التوصية
 
 للمكتب كي يرأس عملية و ااااااع خطة اساااااارتاتيجية إطار اساااااارتاتيجي مباشاااااارة ينبغي للجنة أن تصاااااادر تو ي اهتا -4

(  2030)خطة عام  2030ىرشااااااد عمل اللجنة على املدى املتوساااااد إىل البعيد، باساااااتخدام خطة التنمية املساااااتدامة لعام 
مر عي، وعّب االسااارتشااااد، من بني أمور أخرى، بالوثيقة حو  اىطار االسااارتاتيجي واملساااائل ا ر ة والناشااائة اليت كإطار 

صااااااادرت عن ةريق اخلّبا  الرةيع املساااااااتوى. وإ  يقود املكتب العملية، جيب أن تكون األخةة شااااااااملة وتساااااااتند إىل أةكار 
ية صاااالالة املعنيني. وينبغي تكليف عموعة العمل املفتوحة العضااااو أعضااااا  اللجنة واملشاااااركني كاةة وغةه  من أصااااالاب امل
 مدعومة من ةريق م ام ةب، بصياغة اخلطة إطار العمل.

 
وال يرغب ةريق التقيي  بفرض نظام التخطيد احملدد الذي ينبغي للجنة اعتماده مبا أن على كل منظمة أن ترتأي  -5

ن ألم  املتالدة  ًجا قائًما على النتائج يف ما خيإ التخطيد، ومن احملبذ أالن ج األكثر مال مة لواليت ا. تبنت منظومة ا
تدرج اللجنة مبادئ الن ج القائ  على النتائج يف إطارها. وسااااااايكون من املفيد النظر يف الن ج اليت اعتمدهتا الوكاالت اليت 

سااانوات  4ة متوساااطة األ ل مدهتا سااانوات، ومن  ااامنه خط 10تو د مقارها يف روما. وللمنظمة إطار اسااارتاتيجي مدته 
سنوات مع خطد  10وبرنامج للعمل وامليزانية لسنتني من الزمن. وللصندوق الدويل للتنمية الزراعية إطار اسرتاتيجي مدته 

 سنوات، ةيما لّبنامج األغذية العاملي خطة اسرتاتيجية مدهتا مخس سنوات. 3متوسطة األ ل مدهتا 
 
ب للتخطيد لدى اللجنة عن السااااااات سااااااانوات وجيب أن يغطي ثالأ ةرتات مالية وأن وجيب أال يقل األةق الزم -6

 -خيضاااع للمرا عة والتالديت  ساااب املقتضاااى. وال جلل اخلطد األطر االسااارتاتيجية عل برنامج العمل املتعدد السااانوات 
عدد الساااااانوات رنامج العمل املتوإمنا جلدد اال اه الذي ينبغي صااااااياغة برنامج العمل املتعدد الساااااانوات من  اااااامنه. وميثل ب

   برنامج األنشطة الذي تنوي اللجنة تنفيذه خال  مدة برنامج العمل املتعدد السنوات.
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وينبغي للخطة االسرتاتيجية أو لإلطار االسرتاتيجي جلديد رؤية اللجنة وهدة ا العام )أهداة ا العامة( ةضاًل عن  -7
ة ا حنو جلقيق اهلدف )األهداف( أو املساااا ة ةي ا. ويف حني ال تو د قاعدعدد صاااغة من الغايات االسااارتاتيجية لتو ي  

عددة لعدد األهداف االساااارتاتيجية، من احملبذ أال يكون هناك أكثر من مخسااااة أهداف مفصاااالة بو ااااوأ ونتائج أو نواتج 
 هذه ا الة ميكن املنشاااااااااودة، ويف ينبغي جلقيق ا. ومن امل   أن تتناو  اللجنة املساااااااااارات الالزمة لتالقيق النواتج أو النتائج

للمنطق الداليل للّبنامج الذي و اااااع خال  التقيي  أن يساااااتخدم كمرشاااااد. وإن صاااااياغة األطر اخلطد االسااااارتاتيجية تتي   
كذلك الفرصاااااة أمام اللجنة لكي تو ااااا  األدوار الساااااتة اليت وردت يف وثيقة اىصاااااالأ وطرائق تنفيذ تلك األدوار. ويبني 

 سطة العناصر الداللية خلطة اسرتاتيجية إطار اسرتاتيجي.بصورة مب 1الشكل 
 
كجز  من عملية و اااع خطة اسااارتاتيجية إطار اسااارتاتيجي، ينبغي للجنة أن تساااتند إىل وثيقة ساااتصااادر قريًبا عن  -8

لعاملية األخرى اةريق اخلّبا  الرةيع املساااتوى بعنوان "املساااائل ا ر ة والناشااائة" واملعلومات حو  ما تقوم به ا  ات الفاعلة 
يف عا  األمن الغذائي والتغذية، لتمكني اللجنة من تو ااااي  مو ااااوع خصااااصاااا ا، واعاالت اليت ميكن ا أن تضاااايف قيمة 
ةي ا. وينبغي للخطة االسااااارتاتيجية اىطار االسااااارتاتيجي االسااااارتشااااااد بواقع ا ا  "على األرض": وعلى اللجنة أن جلصااااال 

طنية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية ةضااااااااااااااًل عن معلومات حو  املنتديات الوطنية على معلومات بشاااااااااااااأن األولويات الو 
ا الية واملزمع إقامت ا. وتتمتع اعموعة االساااااتشاااااارية والوكاالت اليت تو د مقارها يف روما ومنظمة الصاااااالة العاملية بو اااااع 

 مالئ  لتوةة معلومات عن األولويات واملنتديات الوطنية.
 

 مقبولة جزئياً التوصية 
 
املنصااااة املتعددة أصااااالاب املصاااالالة الوحيدة  اااامن منظومة األم  املتالدة املعنية   نة األمن الغذائي العاملي هي -9

د به عمل ية. وتتفق اللجنة على  اارورة و ود تو  ه أكثر اساارتاتيجيًة يساارتشااذبالتنساايق العاملي بشااأن األمن الغذائي والتغ
ي  ي ال تتطلب إطاراً اساااارتاتيجياً قائماً  د   اته. وسااااوف تعز ز اللجنة املضاااامون االساااارتاتيجاللجنة، إمنا بصاااافت ا منصااااة ة

عه  يت يغطي ةرتتني لألنشااااااااطة. كذلك،  ، مع جلديت منتظ ماليتني على األقل لّبنامج العمل املتعدد الساااااااانوات وتوساااااااا 
ت األطو  مدة ج يف برنامج العمل املتعدد الساااااانواسااااااوف تضااااااع اللجنة أهداةاً اساااااارتاتيجية وجُلد د نتائج نواتج متوقعة ُتدر 

لتوةة التو ي ات جلقيقاً لرؤية اللجنة، وتو ااااااااي  مسااااااااا ة األدوار السااااااااتة للجنة احملددة يف وثيقة اىصااااااااالأ لتالقيق رؤية 
ّبات اخل اللجنة وطرق اال ااااااطالع هبذه األدوار )مبا يف  لك كيفية تنفيذها وا  ة املسااااااؤولة عن تنفيذها(، باالسااااااتناد إىل

يشااة املضاامون االساارتاتيجي لّبنامج العمل املتعدد الساانوات إىل األولويات العاملية منذ إصااالأ اللجنة. وسااوف  املكتساابة
(، والقضااايا اليت مت ت إثارهتا يف املذكرة الصااادرة عن ةريق اخلّبا  الرةيع املسااتوى بشااأن 2030)خطة التنمية املسااتدامة لعام 

   مقارها يف روما. يت تو داشئة واألهداف االسرتاتيجية للوكاالت الالقضايا ا ر ة والن
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 مرتابطتان وسوف جيري تنفيذ ا معاً. 2و 1إن التوصيتني  -10
 

التمويل  اإلطار الزمني الجهاز المنّفذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
اإلضافي 
 المطلوب 

 )نعم أو ل(
 عمل متعددو ع مضمون اسرتاتيجي لّبنامج  1-1 اى را 

السنوات متوسد إىل طويل األ ل؛ وتو ي  مسا ة األدوار 
الستة احملددة يف وثيقة اىصالأ لتالقيق رؤية  نة األمن 

الغذائي العاملي، وكيفية تنفيذها وا  ة املسؤولة عن تنفيذها، 
 باالستناد إىل اخلّبات املكتسبة منذ إصالأ اللجنة.

املكتب، بعد التشاور 
 مع اعموعة
  االستشارية

 لو  مارس آ ار 
، على أن 2018

تصادق علي ا اللجنة 
يف دورهتا اخلامسة 

 واألربعني

 ال

 
 2 التوصية

 
يتو ب تنقي  هيكل برنامج العمل املتعدد الساااااااااااااانوات وعمليته. وينبغي لّبنامج العمل املتعدد الساااااااااااااانوات أن  -11

يساارتشااد باىطار االساارتاتيجي وأن يتسااق معه، وجيب أن يكون هناك رابد وا اا  بني أنشااطة الّبنامج والنتائج أو النواتج 
إىل  راً أعوام. ولكن نظ ةأربعبرنامج العمل املتعدد السااانوات مدته  يف اىطار االسااارتاتيجي. وتتدارس اللجنة خيارًا يتمثل يف

سااااااانوات سااااااايعب  ربعأالصاااااااعوبة اليت توا   ا اللجنة   ة  ااااااامان ميزانية ثابتة لفرتة سااااااانتني، ةإن متديد الّبنامج إىل ةرتة 
طة وم على اعتماد خببسااااااااااطة خًطة تضااااااااا  الكثة من األنشاااااااااطة غة املمولة. أما ا ا ة إىل منظور متوساااااااااد األ ل ةتق

 اسرتاتيجية إطار اسرتاتيجي تغطي ثالأ ةرتات مالية.
 

وعلى برنامج العمل املتعدد الساااااااااااانوات أن يكون مرتبطًا بعملية صااااااااااااياغة امليزانية من أ ل خف  مواطن العجز  -12
ا أن ترت ب أولويات لي ا أياملزمنة يف التمويل اليت يوا   ا الّبنامج. وةيما تسااعى اللجنة إىل  اامان التمويل املسااتدام، ع ضااً

د مساااااارات العمل وأن ترةع الرتكيز عن مساااااارات عمل أخرى  ساااااب مقتضاااااى ا ا . وعلى اللجنة أن  عمل ا وأن تبسااااا 
جلدد التوازن الدقيق بني  ودة مسااااااارات العمل وكميت ا وأن تتفادى اسااااااتنزاف   ودها. وينبغي ألي برنامج عمل متعدد 

لعامة للجنة أن حيتوي على ميزانية خمصصة مع خصيصات عددة ملسارات العمل  ات األولوية. السنوات يرةع إىل الدورة ا
 وجيب اىدراك أن مسارات العمل األخرى ال جيب أن تست ل إىل أن يصب  التمويل من خارج امليزانية متواةرًا.

 
 التوصية مقبولة جزئياً 

 
ي يبدأ ذاملتعدد السااانوات. وساااوف يتضااامن الّبنامج ا ديد، الساااوف تقوم اللجنة مبرا عة هيكل برنامج العمل  -13

على األقل،  ز اً "دائماً"  ات مضاااامون متوسااااد إىل طويل األ ل، مع اىشااااارة إىل   ماليتنيويغطي ةرتتني 2020يف عام 
املعب  ا  الرةيع املستوى(، واالسرتشاد باملذكرة الصادرة عن ةريق اخلّب 2030األولويات العاملية )خطة التنمية املستدامة لعام 

دد يشة إىل مقارها يف روما، باى اةة إىل  ز  متج يت تو دلقضايا ا ر ة والناشئة واألهداف االسرتاتيجية للوكاالت البا
األنشااطة اليت سااوف جيري جلديث ا بشااكل منتظ ، مع األخذ يف االعتبار توةر املوارد. وسااوف تُعطى األولوية إىل القضااايا 

ان األكثر تأثراً بانعدام كعلى السااا تأثةهايف والناشااائة وامللال ة املتصااالة باألمن الغذائي والتغذية، على أن يت   النظر ا ر ة، 
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 إىل االقرتاأ، واملناقشااة وتقدت تو ي ات حو  القضااايا الوا ب الدورة العامةاألمن الغذائي وسااو  التغذية. وسااوف ُتدعى 
 ما يلي: البالت ةي ا، مع األخذ يف االعتبار

 
  ب الرةيع املساااااااااااااتوى والتطو رات العاملية، مع النظر يف صااااااااااااالت ا بعمل أصاااااااااااااالا املعلومات اليت يوةرها ةريق اخلّبا

 مقارها يف روما؛ يت تو داملصلالة على الصعيد القطري، مبا يف  لك الوكاالت ال
  مع أ  زة أخرى؛ االزدوا يةإمكانية 
  االعتبار أدوار  نة األمن الغذائي العاملي ورؤيت ا؛القيمة املضاةة املتوقعة مع األخذ يف 
 .واحتما  التآزر بني القضايا 

 
وساااوف يتضااامن إعداد برنامج العمل املتعدد السااانوات مرحلة خطيد شاااامل بقيادة أصاااالاب املصااالالة لتالديد  -14

اةة إىل اللجنة، باى اااااااعاالت العمل  ات األولوية، وساااااااوف يتألف بالنسااااااابة إىل كل نشااااااااة من تّبير منطقي ملشااااااااركة 
األهداف والنواتج، والقيمة املضااااااةة الصااااارحية للجنة، واألدوار واملساااااؤوليات يف مرحلة ما بعد املصاااااادقة، وأنشاااااطة الرصاااااد 
وامليزانية. وسااااااوف تؤدي العملية إىل اخا  قرار بشااااااأن و وب أو عدم و وب اعتماد النشاااااااة املعب. وأم ا القرار املتصاااااال 

ة يف برنامج العمل املتعدد السنوات ةسوف يكون مشروطاً بتوة ر املوارد، مع األخذ يف االعتبار عوامل بإدراج أنشطة  ديد
 أخرى، مثل عب  العمل.

 

التمويل  اإلطار الزمني الجهاز المنّفذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
اإلضافي 
المطلوب 

 )نعم أو ل(
و ع اقرتاأ هليكل  ديد لّبنامج العمل املتعدد  1-2اى را  

، مع  ز  دائ  2030السنوات وعملية ترتبد خبطة التنمية لعام 
(، و ز  متجدد 1-1ى را  ا انظر ات مضمون اسرتاتيجي )

 يتضمن أنشطة مرتبطة بتوة ر املوارد.

املكتب، بعد التشاور مع 
  اعموعة االستشارية

 لو  يونيو حزيران 
على أن ، 2018

تصادق علي ا 
اللجنة يف دورهتا 
 اخلامسة واألربعني

 ال

و ع وتطبيق معاية أكثر و وحاً الختيار  2-2اى را  
 أنشطة  نة األمن الغذائي العاملي

املكتب، بعد التشاور مع 
 اعموعة االستشارية

 لو  يونيو حزيران 
2018 

 ال

الفرصة لتقدت االقرتاحات،  الدورة العامةإعطا   3-2اى را  
واملناقشة وتوةة التو ي ات حو  قضايا حر ة، وناشئة وملال ة 

متصلة بقضايا األمن الغذائي والتغذية يت  االسرتشاد هبا 
 ىعداد برنامج العمل املتعدد السنوات.

 لو  يونيو حزيران 
2018  

  لو  ةّباير شباة
من كل عام 

الدورة النعقاد 
يف  العامة

أكتوبر تشرين 
 األو 

 ال
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التمويل  اإلطار الزمني الجهاز المنّفذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
اإلضافي 
المطلوب 

 )نعم أو ل(
جلديد مرحلة للتخطيد الشامل لّبنامج العمل  4-2اى را  

املتعدد السنوات من أ ل جلديد األنشطة، مع األخذ يف 
 االعتبار توة ر املوارد.

املكتب، بعد التشاور مع 
 اعموعة االستشارية

 لو  يونيو حزيران 
2018 

 ال

 
 3التوصية 

 
تنفيذ األنشااطة يف برنامج العمل املتعدد الساانوات رهن امليزانية املسااتدامة للجنة. وينبغي للمكتب إن  القدرة على  -15

 أن يتخذ التدابة التالية لضمان التمويل املستدام للجنة:
 

جيب أن يضع اسرتاتيجية  شد املوارد باعتبار  لك مسألة ملالة. وينبغي السرتاتيجية حشد املوارد أن تستند  (1)
 إىل رسالة وا الة ومبسطة عن اللجنة كفيلة با تذاب شركا  التمويل احملتملني. 

 
لرةيع املساااتوى اخلّبا  اوينبغي السااارتاتيجية حشاااد املوارد أن خإ الدورة العامة للجنة ومساااارات العمل وةريق  (2)

وعلى مصاااادر التمويل أن تكون منو عة. وجيب النظر يف اساااتقطاب املؤساااساااات اخلاصاااة والقطاع  وآلية اعتمع املدق.
اخلاي شارة أال يكون هناك تضاارب يف املصااو. وجيب توسايع قاعدة ا  ات املاحنة من املصاادر العامة، مع تو يه 

 اللجنة اليت مل تبادر إىل متويل ا منذ إصالح ا.ندا ات إىل الدو  األعضا  يف 
 
وعلى الوكاالت اليت تو د مقارها يف روما أن تضااااااااافي طابًعا رمًيا على مساااااااااا اهتا من خال  مذكرة تفاه ،  (3)

وميكن التفاوض مع ا من أ ل زيادة مساااااااا اهتا السااااااانوية. وليس  كًنا توقع حج  الزيادة إ  أن  لك سااااااايكون رهن 
 ت العمل يف برنامج العمل املتعدد السنوات املعني.عدد مسارا

 
وجيب أن تكون هناك شفاةية أكّب يف عملية و ع امليزانية  يت يظ ر كيف   التوصل إىل قرارات خصيإ  (4)

أن إ   املصااااااريف الفعلية إىل التدقيق احملاساااااي امليزانية. أما الشااااافاةية يف اىنفاق ةال تقل أ ًية عن ا. وجيب إخضااااااع
  لك ال يطبق حالًيا باستثنا  ما خيإ ةريق اخلّبا  الرةيع املستوى وآلية اعتمع املدق.

 
وجيب إيال  االهتمام السااااااتالداأ منصااااااب يف األمانة متخصااااااإ يف حشااااااد املوارد وجلليل امليزانية واىبال    (5)

 اىنفاق. عن
 

 التوصية مقبولة جزئياً 
 

العاملي على املسا ات الواردة من الوكاالت الثالأ اليت تو د مقارها يف روما )منظمة تعتمد  نة األمن الغذائي  -16
نقداً  ماليةكل ةرتة يف  مليون  4.05ية والزراعة، الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي(، اليت توة ر ذاألغ

ن ثالثة موظفني  الدورة العامة للجنة واألمانة. وتتألف املسا ة العينية مأو عيناً، يف امليزانية الرئيسية للجنة مبا يغطي تكاليف 
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كبار تت   إعارهت  من الوكاالت اليت تو د مقارها يف روما. وكانت هذه املسا ة، القائمة منذ إصالأ اللجنة، تغطي رمياً  
تغيةات يف الو  زيادات يف التكاليف ا ارية،بفعل المن ا ةقد اآلن  ز ًا تغطي باتت كامل امليزانية الرئيسية للجنة إمنا 

لبع   ملخصصةا  اةات إىل ما يُعتّب امليزانية "الرئيسية" )األموا ليت تشمل أمني سر  بدوام كامل، واىاألمانة ا شكيلت
امل املبلغ كساعد لرئيس اللجنة(. وجيب أن يت  االتفاق على  ملة يف الفرتة الفاصلة بني الدورات، و عما  الرتمجة الفوريأ
ة. وترتبد الستناد إىل قرار أ  زهتا الرئاسيبا الوكاالت اليت تو د مقارها يف روما بني الوكاالت الثالأ بهي تساه  ذال

. وأم ا ةريق اخلّبا  الرةيع املستوى وآلية اعتمع 9مناقشة هذه التوصية هبيكلية األمانة اليت أوصى التقيي  بتعديل ا يف التوصية 
  ما  و الن بالكامل من مسا ات طوعية.املدق ة

 
وتوا ه املكو نات الثالثة يف ميزانية اللجنة )الدورة العامة ومسارات العمل، وةريق اخلّبا  الرةيع املستوى وآلية اعتمع  -17

لتأكد من موازنة لال ة لةجوة مزمنة يف امليزانية تعتمد على مسا ات طوعية واردة من األعضا  واملشاركني. ومثة حا ة ماملدق(، 
اليت  رت بني  املناقشات هذا األمر مع ترتيب أةضل لألولويات يف أنشطة اللجنة، وحشد مالئ  للموارد. وكانت هذه أولوية يف

  .2017مارس آ ار  9 مكتب اللجنة واعموعة االستشارية، ويف ا تماع مفتوأ بشأن التمويل املستدام للجنة انعقد يف
 

 يلي الرد  على التوصية:يف ما  -18
 

تتفق  نة األمن الغذائي العاملي على و ااااااااااااااع وتنفيذ، مبشااااااااااااااورة من الوكاالت اليت تو د مقارها يف روما،  (1)
اسااارتاتيجية  شاااد املوارد للدورة العامة للجنة ومساااارات عمل ا، وةريق اخلّبا  الرةيع املساااتوى وآلية اعتمع املدق 

ملتعددة الساااااااااانوات املتفق علي ا، حاملا يت   جلديد املضاااااااااامون االساااااااااارتاتيجي ا ديد من أ ل تنفيذ برامج العمل ا
ماشاااى مع  ااامانات متينة تت ة. وساااوف تتضااامن االسااارتاتيجيجلديد أنشاااطة خاصاااة للميزانيةلّبنامج العمل، مع 

 اخلطوة التو ي ية ملنظمة األغذية والزراعة للالؤو  دون وقوع تضارب عتمل يف املصاو.
 
تُبذ    ود متواصاااااالة لتوساااااايع قاعدة ا  ات املاحنة، مبا يف  لك التو  ه إىل الدو  األعضااااااا  يف  سااااااوف (2)

 اللجنة وإىل املؤسسات اخلاصة والقطاع اخلاي، واملؤسسات املالية.
 
 ،سااوف تطلب اللجنة إىل الوكاالت اليت تو د مقارها يف روما املسااا ة باملبلع الكامل ملسااا اهتا املعلنة )أ( (3)

مع و ع مبادى  تو ي ية للمسا ات النقدية والعينية، وإ فا  الطابع الرمي على مسا ت ا هبدف القدرة على 
 التنبؤ هبا.

 
ساااااوف يطلب األعضاااااا  يف اللجنة إىل الوكاالت اليت تو د مقارها يف روما تعديل مساااااا اهتا بطريقة  (ب) (3)

 ةرتة السنتني بد اً من ةااااااااة ومسارات العمل يف اللجناااااااااملتصلة بالدورة العامة ااااااااة الرئيسيااااااااة امليزانيااااااااة لتغطياااااااامستدام
2020-2021. 

 
لرةيع الدورة العامة للجنة ومسااااارات العمل وةريق اخلّبا  ايُدرج اآلن تدقيق املصاااااريف الفعلية املتصاااالة ب (4)

ل وثيقة معلومات ك  ، الذي يشالسنوي للجنةوآلية القطاع اخلاي يف التقرير املرحلي  املستوى وآلية اعتمع املدق
. وتُعلن القرارات بشااااأن خصاااايإ امليزانية يف ا ز  املتصاااال 2017ساااانوية، بد اً من التقرير املرحلي الساااانوي لعام 

إ اااةية  . وسااوف تو اا  ا ا ة إىل معلوماتباالةرتا ااات يف  دو  امليزانية يف برنامج العمل املتعدد الساانوات
فق عليه تكما ساااااُتوة ر معلومات إ ااااااةية كما يُ لفعلية والقرارات املتصااااالة بتخصااااايإ امليزانية،  بشاااااأن املصااااااريف ا

 الشفاةية. لتعزيز
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التمويل  اإلطار الزمني الجهاز المنّفذ اإلجراءات الواجب اتخاذها

اإلضافي 
المطلوب 
)نعم أو 

 ل(
و ع وتنفيذ اسرتاتيجية  شد املوارد  (1) 1-3اى را  

العامة للجنة األمن الغذائي العاملي ومسارات  خإ  الدورة
تمع املدق وآلية اع عمل ا، وةريق اخلّبا  الرةيع املستوى

لدع  أولويات اللجنة، مع  مانات وا الة ومتينة 
تتماشى مع اخلطوة التو ي ية للجنة للالؤو  دون وقوع 

 تضارب يف املصاو يف ما خيإ التمويل.

ت األمانة، مبشورة من الوكاال
اليت تو د مقارها يف روما وبعد 
التشاور مع املكتب واعموعة 

 االستشارية.

 لو  
يونيو حزيران 

2018 

 نع 

تنويع قاعدة التمويل من األعضا ،  (2) 2-3اى را  
 واملؤسسات اخلاصة والقطاع اخلاي، واملؤسسات املالية.

 تواصل سياسي األمانة مع دع 
من  انب رئيس اللجنة، 

ورهناً بإرادة  واملكتب،
  املسا ني

 نع  متواصل

الطلب إىل الوكاالت اليت تو د  )أ( (3) 3-3اى را  
مقارها يف روما املسا ة باملبلغ الكامل ملسا ت ا املقررة، 
مع و ع مبادى  تو ي ية للمسا ات النقدية والعينية، 
 وإ فا  الطابع الرمي على مسا اهتا لتالقيق االستدامة.

 نة األمن الغذائي رئيس 
 العاملي

 لو  
يونيو حزيران 

2018  

 ال

الطلب إىل الوكاالت اليت تو د  ( )ب(3) 4-3اى را  
مقارها يف روما تعديل مسا اهتا  يت تغطي امليزانية 

الرئيسية املتصلة بالدورة العامة ومسارات العمل يف اللجنة 
 .2021-2020بد اً من ةرتة السنتني 

األعضا  يف اللجنة، حسبما هو 
مالئ ، خال  ا تماعات 

 للوكاالت اليت الرئاسيا  از 
 تو د مقارها يف روما

 ا دو يتسق مع 
أل  زة ل الزمب

الرئاسية عام 
2018 

 ال

تو ي  حا ة أصالاب املصلالة إىل  (4) 5-3اى را  
معلومات إ اةية وتوةة هذه املعلومات بشأن املصاريف 

  والقرارات املتصلة بتخصيإ امليزانية، والنظر يفالفعلية 
كيفية جلسني ا صو  على معلومات وشفاةية 

 املعلومات. هذه

املكتب، بعد التشاور مع املدير 
 املساعد العام

 لو  
يونيو حزيران 

2018 

 ال

 
 4التوصية 

 
 فعالية.قدرهتا على أدا  م ام ا بليضاااااااامن عملياهتا لمكتب أن يرا ع تشااااااااكيل اعموعة االسااااااااتشااااااااارية و ينبغي ل -19

ا الية لسااانتني اوينبغي الطلب من أعضاااا  اعموعة االساااتشاااارية الذين تغيبوا عن حضاااور ثالثة ا تماعات متعاقبة يف ةرتة 
 وميكن من  أولئك األعضا  خيار املقعد املخصإ أن يّبروا سبب عدم حضوره  وأن يعربوا عن اهتمام   باملضي قدًما.

ملطروحة ومن اخليارات األخرى ا يعون ا ضاااااور ةقد حني تكون هناك بنود عددة  ات صااااالة هب  أو هتم  . يت يساااااتط
  إتاحة مراةق لالتصا  اهلاتفي يستفيد من ا األعضا  الذين ال يو د مركز عمل   يف روما.
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 لعناية الوا بة.بن ج ا على املكتب أن يقي   الطلبات على مقاعد يف اعموعة االسااااااااااااتشااااااااااااارية مسااااااااااااتعيًنايتعني و  -20
  :لنقاة التاليةاسبيل الذكر ال ا صر على ينظر يف الطلبات إال يف حا  كانت مرةقة باقرتاأ مفصل ينطوي على  وال
 

 .إثبات كيف سيساه  املشارك يف جلقيق أهداف اللجنة، والقيمة املضاةة اليت سيقدم ا املشارك 
  إ را ات اللجنة واهلياكل األخرى.إثبات املسا ات املقدمة ح  تارخيه يف 
 بشأن العضوية.را عة وموثوقة من املنظمات األعضا  اليت سوف متثل، مع أرقام م قرار 
 هياكل صنع القرارات أو اهلياكل التو ي ية؛ تشكيل -ا وكمة رتيبات ت 
 .كيفية متويل املشاركة يف اعموعة االستشارية 
 تصري  عن تضارب املصاو. 
 ة يف أ  زة أخرى حكومية دولية.املشارك 

 
قد و  كتب.مليقع على عاتق اما خيإ الطلبات ا الية على آليات  ديدة أو مقاعد إ اااااااااااااااةية، ةإن القرار  ويف -21

 ة ي كالتايل: ،قآرا  الفريو طُلب من ةريق التقيي  اىدال  برأيه بشأن تلك الطلبات وبشأن التوزيع ا ايل للمقاعد.
 

غ عدد آلية اعتمع املدق، مبعىن أن ه م ما بلكطلبت آلية القطاع اخلاي عدًدا متساااااااويًا من املقاعد   (1)
يرى و  لية القطاع اخلاي أن تنا  العدد نفساااااه من املقاعد.إنه ينبغي آلة ،هلذه األخةة ةاملقاعد املخصاااااصااااا

صصت أربعة مقاعد خةقد  عدد املقاعد.ن املساواة يف الصوت ال تعب بالضرورة املساواة يف أ ةريق التقيي 
ما أ آللية اعتمع املدق من أ ل من  األولوية لألصااااااااااااااوات اليت عانت الت مي  على الدوام يف السااااااااااااااابق.

املاادق والقطاااع  تمعالقوة بني اعموازين يف  التفاااوتتعزيز إىل ةقد ؤدي يساااااااااااااايف توزيع املقاااعااد ة كاااةؤالت
اك بيد أن  هن   مبادئ اىصااااالأ.يقو ومن مث تاملصاااالالة،  اخلاي  اااامن سااااياق منتدى متعدد أصااااالاب

لنظر يف من  بغي انوبنا  عليه ي ينبغي اسااااتقطاهبا،مؤسااااسااااات  ارية صااااغةة تعمل يف عا  إنتاج األغذية و 
 مقعد إ ايف آللية القطاع اخلاي.

 
ثلني عني غة  وطلبات املنظماة العااملياة للمزارعني إنشاااااااااااااااا  آلياة للمزارعني، على أسااااااااااااااااس أن املزار  (2)

بالشااااااااااااااكل الكايف من قبل آلية اعتمع املدق، مؤكدة أ ا متثل ا ركات اال تماعية ال املزارعني، وأن آلية 
ىل و ود ومل يقتنع التقيي  هبااذه ا جااة نظرًا إ القطاااع اخلاااي متثاال األعمااا  الزراعيااة التجاااريااة ال املزارعني.

وأشااااااااااااااار الفريق إىل أن املنظمة العاملية للمزارعني واملنظمات األعضااااااااااااااا  ةي ا  مزارعني يف كل من اآلليتني.
البنود  اقرتاأ مفصااااااااااال إىل املكتب يتناو إىل تقدت تشااااااااااادد بقوة على هذه املساااااااااااألة، وأنه يتو ب دعوهتا 

 .11الفقرة  املذكورة يف
 

ة مبا أ ا قد وعة االسااتشاااريوجيب إيال  االهتمام إىل خصاايإ مقعد ملنظمة الصااالة العاملية يف اعم (3)
  التزام ا باللجنة ومسا ت ا ةي ا.لى برهنت ع

 
 وينبغي الطلب من آلية اعتمع املدق تقدت اقرتاأ شااااااااااااااامل لتّبير ا ا ة إىل مساااااااااااااااحة إ اااااااااااااااةية. (4)
خصااااااااااااايإ مقعد إ اااااااااااااايف مشاااااااااااااروطًا بإثبات أن آلية اعتمع املدق قد عا ت تنظيم ا ينبغي أن يكون و 

  ي وال سيما كيفية جلسني االتصا  باألقالي  الفرعية وجلسني مشاركة هذه األخةة.الداخل
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 التوصية مقبولة جزئياً 
 

ذائي والتغذية األمن الغبشاااااأن ملكتب إىل اةنية قدت إسااااا امات يف ت ةاالساااااتشاااااارياعموعة التأكيد على أ ية    -22
 . ةالتأسيسي توعية ا  اتيف ملكتب و إىل الجنة ل العامةالدورة أوكلت ا عموعة امل ام اليت بالنسبة إىل 

 
من  ةواساااعة عموعرف اوخّبة ومع ةاالساااتشااااريموعة كامل من اعبشاااكل   ايليف الوقت ا املكتب ال يساااتفيد و -23

 علىهتا قدر لتضااامن  اوعملياهتاعموعة االساااتشاااارية  اللجنة تشاااكيلساااتعرض تساااو اليت متثل ا.  التأسااايسااايةأصاااوات ا  ات 
 .تأدية وظائف ا بفعالية

 
ملكتب انظر ةي ا يالضااااااااو  على العناصاااااااار التالية ل 2017ال تماعات اليت عقدت يف أيلو  ساااااااابتمّب ا تطساااااااال  و  -24
 :استعرا ه يف
 

 عملية: اليف ما يتعلق ب
 

  وإسااااادا  املشاااااورة إىل املكتب بشاااااأن األمن ا وهري العمل باىسااااا ام  سسااااااباأل ةاالساااااتشااااااريينبغي للمجموعة
 الالئالة الداخلية.ثيقة اىصالأ و متاشيا مع و الغذائي والتغذية، 

   اليت ا اليت مدهتا و ، وخال  أعضائ اقبل تعيني  ةاالستشاريموعة تو ي  الدع  املطلوب من اعللمكتب ينبغي
 ألعما . بنود  دو  او القضايا ا وهرية ن، طلب مشورة عددة بشأن اسنت

 تقارير الو  ،أخرى ما من خال  ا ضااور الفعلي أو وسااائلإلجنة، عمل ال يفواالخنراة النشااطان شاااركة تكتسااي امل
 .، أ يةلجنةاليف   مسا اهت بشأن ةاالستشارياعموعة سنوية ألعضا  الدورية ال

 
 يف ما يتعلق بالتشكيل:

 
  يف املعاية ارز بما يرد بشاااااكل وهو ، االعتبارا ينبغي أخذه بعني م م املشاااااورة املقدمة عامال دوى و تعتّب  ودة

 .ةاالستشاري موعةيف التوصية املتعلقة بتقيي  طلبات ا صو  على مقاعد يف اعواردة ال
  ة التشكيله ملسألاملبدأ املو   لشمو  ينبغي أن يكون او  ات التأسيسية مناسبة تظل الفئات اخلمس من ا.  
  منفتالا ملكتب ا  اهتا التأسااايساااية وينبغي أن يظل طيف واساااع من أصاااوات إبراز  ةاالساااتشااااريينبغي للمجموعة

 ا ا ة إىل استعراض عدد املقاعد والفئات. إىل النظر بأصالاب املصلالة، عدد أكّب من لتلقي املشورة من 
  لالئالة ة، وةقا عدودزمنية رتة والية تقتصااار على مو اااوع معني ونشااااة عدد وةب نيتعيني مشااااركني خمصاااصاااإن

نوات لجنة يف برنامج عمل متعدد الساااااالشاااااكل أةضااااال ألولويات لالساااااتجابة ب، يتي  املرونة والشااااامو  ةالداخلي
 متفق عليه.
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التتتتتتتتتمتتتتويتتتتتتل  اإلطار الزمني الجهاز المنّفذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
اإلضتتتتتتتتتتتافي 
التتمتتطتتلتتوب 
 )نعم أو ل(

اعموعة االستشارية تشكيل استعراض  1-4اى را  
 أدا  م ام ا بفعالية.عملياهتا ح  يتسىن هلا و 

 التماسبلجنة، المكتب 
إ اةية حسب إس امات 
 االقتضا 

 آ ار مارس لو  
2018 

 ال

 
 5التوصية 

 
نتدى متُعتّب الدورة العامة  روة العمل املنجز على مدار العام، وعلى املكتب أن يضااامن بأن تكون الدورة العامة  -25

ناشااطًا يت  ةيه التالاور بشااأن القضااايا الراهنة الرئيسااية يف عا  األمن الغذائي والتغذية. وال جيب اعتبار كثرة اال تماعات 
ا انبية مبثابة هتديد للدورة العامة الرئيسية بل كفرصة ىبراز مكانة اللجنة لدى مج ور يتخطى املشاركني يف الدورة العامة. 

ا للتالاور بشااأن املسااائل العسااةة أو املثةة للجد  واليت مل تبلغ  دو  وينبغي لال تماعا ت ا انبية أن ُتسااتخدم هي أيضااً
 األعما  الرئيسي للدورة العامة للجنة.

 
وعلى املكتب أن يعيد النظر يف املمارسااااة املتبعة أخةًا واليت تقضااااي بعقد مفاو ااااات قبل ةرتة طويلة من أساااابوع  -26

امة. وتضااااهي عملية التفاوض من حيت األ ية توصااايات الساااياساااات اليت تُعتمد يف  اية املطاف، ومن انعقاد الدورة الع
الضروري أن تكون العملية شاملة قدر اىمكان. ويف حني أن تلك العمليات تستغرق وقًتا طوياًل، ةإن الشمولية قد تكون 

رين أل ل اليت تساااااااتثب عن غة عمد األشاااااااخاي غة القادأكثر كفا ة على املدى البعيد، مقارنة بُن ج الكفا ة قصاااااااةة ا
على الساااااافر إىل روما لعدة مرات يف الساااااانة. وميكن للجنة أن تنظر يف  ج آخر على غرار اال تماعات ا كومية الدولية 

ملناقشااات ااألخرى حيت تعقد اال تماعات ا انبية واملفاو ااات على مسااتوى املسااؤولني مثاًل قبل انعقاد الدورة العامة، و 
 اليت يشارك ةي ا مندوبون وزاريون.

 
 التوصية مقبولة جزئياً 

 
ةات القادرين على إحداأ تغي الوزرا كما ينبغي أن جيتذب  دو  األعما    حيويةجيب أن تكون الدورة العامة  -27

على املساااااااااتوى الوطب و ثلني رةيعي املساااااااااتوى. وعو ااااااااااً عن كلمات طويلة خال  الدورة العامة، جيب أن يكون  دو  
 مائدةعات تنظي  ا تماويرتاةق بأعما  هذه الدورة  ذابًا  يت يعكس برنامج عمل متعدد الساااااااااااااانوات يثة االهتمام 

صاااااااالاب مصااااااالالة من اآلليات، وةرق التفكة وآليات البالوأ املساااااااتوى وابتكارية تضااااااا   أ ت رةيعةمساااااااتديرة أو منتديا
لتشااجيع قيام حوارات أكثر تفاعليًة وأ ية حو  األمن الغذائي والتغذية، مبا يضاامن جلقيق توازن مع وظيفة صاانع القرارات 

ا مكان لى أ ع وصاااااف ا منصاااااًة، ةُينظر إلي االلجنة ب اليت تضاااااطلع هبا الدورة العامة. ومن شاااااأن هذا األمر أن يعزز وظيفة
 لتوليد األةكار ا ديدة.
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ن  انب م إمكانية صدور إعالن مشرتك و ذ ابة حيويةالدورة العامة   علالرامية إىل أن  وقد مشلت االقرتاحات -28
مساااااتديرة رةيعة املساااااتوى و لساااااات نقاا لتالفيز الشاااااراكات، واسااااارتاتيجية  مائدةالوزرا  أو رؤساااااا  الوةود، وا تماعات 

تواصل ىبراز أ ية اللجنة على حنو أكّب، وقد تتضمن خطة إعالمية للدورة العامة وتقدت التقارير اهلامة والتطو رات العاملية 
 املتصلة باألمن الغذائي والتغذية.

 
املمارسااة اليت تقضااي بعقد مفاو ااات قبل وقت طويل من أساابوع انعقاد  ن اللجنة أثنت علىأشااارة إىل  در اى -29

 .[15، الفقرة 2016التقرير الن ائي لعام ]الدورة العامة خال  الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي 
 

التمويل اإلضافي  اإلطار الزمني الجهاز المنّفذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
المطلوب 

 ل( أو )نعم
، ةحيوي العامة الدورة  علأ ا إعداد اقرت  1-5اى را  

أخذ يف االعتبار األةكار اليت ظ رت ت، ةً وهامة ابذو 
 من خال  عملية التشاور.

مكتب  نة األمن الغذائي 
العاملي، بعد التشاور مع 

  اعموعة االستشارية

 لو  
ةّباير شباة 

2018 

حسب االقرتاأ، 
املزيد من قد يلزم 
 التمويل

 
 6التوصية 

 
على املكتب أن خيفف من عدد عموعات العمل املفتوحة العضاااااوية عّب توحيد اعموعات  ات امل ام املرتابطة،  -30

ةضاااااًل عن تقيي  اعموعات اليت أمتت امل ام اليت كلفت ا هبا الدورة العامة واليت جيب أن يتوقف العمل هبا. وجيب أن ينظر 
ر يف عنية بّبنامج العمل املتعدد الساااانوات وو ااااع امليزانية. تتو ب إعادة النظامليف إنشااااا  عموعة العمل املفتوحة العضااااوية 

حالة عموعة العمل املفتوحة العضااااااوية املعنية باىطار االساااااارتاتيجي العاملي حاملا تنت ي من اسااااااتعراض هذا اىطار، مبا أن 
 ة بكامل قدراهتا. جلديت اىطار عقب كل دورة عامة ال حيتاج إىل عموعة العمل املفتوحة العضوي

 
وعلى كل عموعات العمل املفتوحة العضااوية أن تصاايغ اختصاااصااات جلك  سااة عمل ا. وعلى االختصاااصااات  -31

أن تذكر أهداف عموعة العمل املفتوحة العضااااااااااااوية والنتائج اليت ينبغي أن جلقق ا خال  ةرتة الساااااااااااانتني، ويف حا  كانت 
ةيجب جلديد موعد النت ا  مدة والية اعموعة. وعلى االختصااااااااصاااااااات أن اعموعة املعينة  ات الصااااااالة بالساااااااياساااااااات، 

تتضمن أدوار ومسؤوليات الرئيس واملشاركني وةرق امل ام الفنية اليت تدع  عموعة العمل املفتوحة العضوية. ويف حا  كان 
صااااصاااات تالحظ االخت عمل عموعتني أو أكثر أو مساااارات العمل األخرى املتعلقة بالساااياساااات على ترابد، ةيجب أن

   عقد ا تماعات مشرتكة لرؤسا  عموعات العمل املفتوحة العضوية املعنية.
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 التوصية مقبولة
 

من عدد عموعات عمل ا املفتوحة العضااااااااااااااوية. وبعد التشاااااااااااااااور مع اعموعة  بالتخفيفسااااااااااااااوف تقوم اللجنة  -32
االستشارية، سوف يو   املكتب األدوار واملسؤوليات املنوطة باملكتب اعموعة االستشارية ومبجموعات العمل املفتوحة 

نة واعموعة للجب ايتي  عموعات العمل الرتكيز على القضااااااااااااااايا ا وهرية. كذلك، سااااااااااااااوف يتوىل مكت العضااااااااااااااوية، مبا
القضايا املرتابطة وغة املوا يعية. وسوف يت   جلديد هذه القضايا خال  الفرتة الفاصلة بني الدورات عام  االستشارية إدارة

، وقد تتضااااامن قضاااااايا مثل و اااااع  دو  أعما   نة األمن الغذائي العاملي ومواردها، ووظائف الرصاااااد واملساااااا لة، 2018
ساااااابقاً يف عموعات العمل املفتوحة العضاااااوية املعنية بّبنامج العمل املتعدد السااااانوات والرصاااااد، وعموعة  والفعالية )كانت

 العمل املعنية بالالئالة الداخلية(.
 

تتي  اخا  القرارات حو  ما إ ا و ب تشااكيل عموعة عمل مفتوحة  و ااع معاية مرةقة بشااروة عددةت سااوف -33
مر عموعات العمل املفتوحة العضوية القائمة. وسوف يت  جلديد اختصاصات وا الة العضوية، أو ما إ ا و ب أن تست

قبل إنشااا  عموعات عمل مفتوحة العضااوية  ديدة، واختصاااصااات عموعات العمل املفتوحة العضااوية القائمة واليت تفي 
 عي.هلا نتيجة قرار طو مبعاية االستمرار بالعمل. سوف تكون هذه االختصاصات عددة زمنياً، ويكون أي متديد 

 
إىل  انب عموعات العمل املفتوحة العضااوية، سااوف يت  اسااتكشاااف إمكانية و ااع ترتيبات عمل بديلة مثل و  -34

ةرق م ام خاصاااة )معنية مثالً مبساااا ات  نة األمن الغذائي العاملي يف ةريق اخلّبا  الرةيع املساااتوى(، وةرق امل ام الفنية أو 
ملخصاااصاااة. وساااوف تو اااع اختصااااصاااات وا اااالة لرتتيبات العمل البديلة هذه. كذلك، سااايت  إ از غةها من الرتتيبات ا

عموعة العمل املفتوحة العضااااوية املعنية باىطار االساااارتاتيجي العاملي، إىل حني تّبز ا ا ة إىل جلديت دوري ىطار عمل 
 اسرتاتيجي عاملي مستقبلي.

 
يزانية  لك تقارير ةريق اخلّبا  الرةيع املستوى، مرتبطة بصورة مباشرة مبسوف تكون مجيع مسارات العمل، مبا يف  -35

 اللجنة، ولن تت  املواةقة على أي أنشطة يف مسار العمل من دون تأمني امليزانية هلا.
 

التمويل  اإلطار الزمني الجهاز المنّفذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
اإلضافي 
المطلوب 

 )نعم أو ل(
معاية  ديدة مرةقة بشروة عددة  و ع 1-6اى را  

تتي  اخا  القرارات حو  ما إ ا و ب تشكيل عموعة 
عمل مفتوحة العضوية، أو ما إ ا و ب أن تستمر 

 عموعات العمل املفتوحة العضوية القائمة.

املكتب، بعد التشاور مع 
  اعموعة االستشارية

 لو  يونيو حزيران 
2018  

 ال



15 CFS 2017/44/12/Rev.1 

 

التمويل  اإلطار الزمني الجهاز المنّفذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
اإلضافي 
المطلوب 

 )نعم أو ل(
ل ااااات عمااااات عموعاااااختصاص عااو  2-6اى را  

مفتوحة العضوية  ديدة، وعموعات العمل املفتوحة 
 واليت تفي مبعاية إنشا  عموعة عمل ،العضوية القائمة

 ديدة أو استمرار العمل مبجموعة عمل قائمة )اى را  
(. وسوف تُعرض هذه االختصاصات على الدورة 6-1

 العامة للمصادقة علي ا. 

، بعد التشاور مع املكتب
  اعموعة االستشارية

 لو  يونيو حزيران 
2018  

 ال

ع اختصاصات لرتتيبات عمل بديلة ااو  3-6اى را  
)مثل ةرق م ام خاصة )معنية مثالً مبسا ات  نة األمن 

الغذائي العاملي يف ةريق اخلّبا  الرةيع املستوى(، وةرق 
 املخصصة(.م ام ةنية أو غةها من الرتتيبات 

املكتب، بعد التشاور مع 
  اعموعة االستشارية

 لو  يونيو حزيران 
2018  

 ال

ة ااااااااات املنوطاااااااا  األدوار واملسؤوليااااااتو ي 4-6اى را  
ات ااااااااااة ومبجموعاااااة االستشارياااااااااااااااباملكتب اعموع

مل يتي  عموعات العل املفتوحة العضوية، مبا ااااااالعم
 الرتكيز على القضايا املوا يعية ا وهرية

املكتب، بعد التشاور مع 
  اعموعة االستشارية

 لو  يونيو حزيران 
2018  

 ال

 
 8التوصية 

 
 الدورة العامة تماعات منصب الرئيس مبا يتخطى رئاسته البشأن على اللجنة واملكتب تو ي  توقعاهتما عني يت -36

اليت ينطوي توعية نشااطة الأل املنشااودةتائج لنان يتضاامن هذا التو ااي  نبغي أوي وا تماعات املكتب اعموعة االسااتشااارية.
ا تو اااااااي  دور أيينبغي و  ج يف التخطيد ألنشاااااااطة اللجنة وو اااااااع ميزانيت ا.ائهذا املنصاااااااب، مع مراعاة تلك النتعلي ا  ضاااااااً

وقد يساااااتو ب  لك اساااااتعراض اختصااااااصاااااات أمني اللجنة  ".الرمادية"االت اعمعا ة الرئيس إزا  أمانة اللجنة من أ ل 
 اللجنة. ق على بروتوكو  لإلبال  من أمانةاتفاالواألمني  والوكاالت املو ودة يف روماعلى الرئيس يتعني و  وتنقيال ا.

 
 التوصية مقبولة

 
وإن . اة اوأهدلجنة الجلقيق رؤية من أ ل هاما يف روما وخار  ا  اواساااااااااارتاتيجياتيا الرئيس دوراً سااااااااااياساااااااااا يؤدي -37

ميك ن  أمر م   ،وما ر اليت تو د مقارها يفوالوكاالت لجنة الملام بعمل اىو  ةدائم  عضاااااااو  ثلية ّبة كممثل دائ التمتع باخل
   . رومااليت تو د مقارها يفوالوكاالت ما بني األعضا   التأثة يفمن و من الوصو  إىل مج ور أوسع 
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عموعة او  العامة وا تماعات املكتب الدورة تماعات يتخطى رئاساااااااااااته الا مب سور الرئياللجنة دساااااااااااتو ااااااااااا  و -38
 النقاة التالية:مع مراعاة الرئيس منصب سيت  و ع اختصاصات و  االستشارية.

 
 ؛توةة القيادة االسرتاتيجية للجنة (1)
للجنة انتائج مناصااااااااااااارة حكومي دويل شاااااااااااااامل، و و دويل ّب جنة عن طريق الرتويج للجنة كمنكانة اللرةع م (2)

 يف روما واحملاةل األخرى املناسبة؛ ا وعمل
على الصااااعد العاملية واىقليمية والوطنية، بالتشاااااور مع واملشاااااركة مع   أصااااالاب املصاااالالة  معالتواصاااال  (3)

من  11لتوصااااية ا الرد على، مبا يتفق مع نشااااودةاملوارد املتاحة والنتائج املاألخذ بعني االعتبار املكتب، مع 
 ؛2018املقرر إعداده يف عام ي  الذي التقي

 التغذية؛األمن الغذائي و املتعلق بعمل البني أصالاب املصلالة وتعزيز االتساق يف يف ما بنا  الثقة  (4)
 الدعوة إىل استخدام أصالاب املصلالة ملنتجات اللجنة، مبا يف  لك يف سياق أهداف التنمية املستدامة؛ (5)
اال اااااااااطالع بدور قيادي يف عمل ما بني الدورات من أ ل التوصااااااااال إىل تواةق يف اآلرا  بني أصاااااااااالاب  (6)

 ؛ رومااليت تو د مقارها يفاملصلالة، واملشاركة والتعاون املستمرين مع الوكاالت 
ي س، من خال  الدع  السيااآلخرين وأصالاب املصلالةعضا  املسا ة يف توسيع قاعدة التمويل من األ (7)

 والدعوة لتعبئة املوارد.
 

ملكتب اوأدوار  يسالرئاختصااااصاااات الو اااوأ واالتسااااق مع مبا يكفل وسااايت  اساااتعراض اختصااااصاااات األمني،  -39
  الوظائف الفنيةو العتبار الوظيفة الساااياساااية للرئيس؛ بعني ااألمني ساااتأخذ  اختصااااصااااتأي تغيةات على  وإن. هووظائف
لجنة واألمني لاساااااااايت  تو ااااااااي  مسااااااااؤوليات رئيس و ظمة. يف املناملعمو  هبا واللوائ   قواعدالألمني، ةضااااااااال عن لاىدارية 

مع مراعاة خّبة اللجان األخرى. وساااايؤدي سااااُيعرب بشااااكل صااااري  عن التساااالساااال اىداري بني هذه األطراف، و نظمة املو 
 تني.املتبادل زيد من الشفاةية واملسا لةاملإىل  لك 

 
التمويل  اإلطار الزمني الجهاز المنّفذ اإلجراءات الواجب اتخاذها

اإلضافي 
المطلوب 

 )نعم أو ل(
بالتماس لجنة، المكتب  اختصاصات ملنصب رئيس اللجنةو ع  1-8اى را  

حسب إ اةية إس امات 
اعموعة  )مثال القتضا ا
 املكتب القانوقو  ،ةالستشاريا
، األخرى لمنظمة، واللجانل
اليت والوكاالت  ،األمنيو 

 ( رومامقارها يفتو د 

 آ ارمارس   لو  
2018  

 ال
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التمويل  اإلطار الزمني الجهاز المنّفذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
اإلضافي 
المطلوب 

 )نعم أو ل(
األمني، وتو ي  ات اااااختصاص استعراض 2-8اى را  

  املسؤوليات والتسلسل اىداري
بالتماس لجنة، المكتب 

حسب إ اةية إس امات 
اعموعة  )مثال القتضا ا
 املكتب القانوقو  ،ةالستشاريا
، األخرى لمنظمة، واللجانل
اليت والوكاالت  ،األمنيو 

 ( روماتو د مقارها يف

 آ ارمارس   لو  
2018  

 ال

 
 9التوصية 

 
ن األمانة من دع  عمل اللجنة بفعالية، ولضمان االستخدام الكفؤ تنقي  هيكل أمانة اللجنة لضمان متك  نبغي ي -40

ومن الضااروري  قتضااى. سااب املوينبغي ملسااتويات الوظائف واختصاااصاااهتا كاةة أن خضااع للمرا عة والتنقي   للموظفني.
للوكاالت اليت تو د مقارها يف روما أن متأل الوظائف املنتدبة الشااااااااااغرة  ااااااااامن إطار زمب معقو  لتضااااااااامن االساااااااااتمرارية 

وحيب ذ عقد اتفاق رمي بني اللجنة وبني تلك الوكاالت بشااااااااااااااأن انتداب املوظفني، مبا يف  لك  عمليات أمانة اللجنة. يف
  ف املنتدبة  من األطر الزمنية نفس ا املستخدمة ملل  الشواغر يف كل من تلك الوكاالت.اتفاق لشغل الوظائ

 
 مقبولة لتوصيةا
 

اللجنة  ن األمانة من دع  عمللضاامان متك   سااب املقتضااى تنقي  الو ض الالسااتعر لجنة الهيكل أمانة يخضااع ساا -41
 روما لوكاالت اليت تو د مقارها يفوإن ااملكتب.  ساااااااااااايعرض  لك علىملوارد، و وا واالسااااااااااااتخدام الكفؤ للموظفني بفعالية

 ةمانة املشاااارتكاألهذه التوصااااية وأشااااارت إىل اسااااتعدادها السااااتعراض وتنقي  مسااااتويات واختصاااااصااااات الوظائف يف دع  ت
دة األخرى دعوة كيانات األم  املتالا ك  القائ  القا اااي بيساااتمر تطبيق ساااو ساااتعد اقرتاحا مشااارتكاً مع األمانة. و لجنة. ل

ا علي مساااارات العمل املتفق مراعاة من أ ل ملرونة بااهليكل وسااايسااام  . 1املساااا ة باملوظفني وةقا الحتيا ات األمانةإىل 
العمل املسااااااااااااا ة املتوقعة من ةرق  3-6ويعاجل اى را  . عددة يف برنامج العمل املتعدد الساااااااااااانوات وأولويات واحتيا ات

  . العمل الفنيةتضمن ةرق تبديلة عمل لرتتيبات و ع اختصاصات من خال   ةفنيال

                                                      
  Rev.1CFS/2013/40/10الوثيقة  منانظر الطرائق واملتطلبات يف القس  املعنون "انضمام أ  زة أخرى تابعة لألم  املتالدة إىل األمانة"   1
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ضاااااامان الوةا  لساااااابل ةعالة سااااااتسااااااعى ورا  ما بين ا و  التنساااااايق يفلوكاالت اليت تو د مقارها يف روما اتعزز سااااااو -42
 ،املوظفنيعارة أو إاالنتداب، إما عمليات ناسااب، من خال  امل( يف الوقت 3) 3بالتوصااية ةرتة الساانتني املرتبطة بالتزامات 

توةة وأما . 3-3را  اى  يفالواردة شاااااايا مع املبادئ التو ي ية ا، متةعادلاملوارد املالية املتقدت أو  ،االسااااااتشااااااارينياخلّبا   وأ
الت اليت تو د مقارها لوكابني ااتفاق التعاون ا ايل  من ولوية ة و أصال ألجنة لاملشرتكة مانة أللالدع  املايل واملوظفني 

 .2االقتضا سب  لك حيف السبل الكفيلة بتعزيز ، وستنظر هذه األخةة يف روما
 

التمويل  اإلطار الزمني الجهاز المنّفذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
اإلضافي 
المطلوب 

 )نعم أو ل(
مستويات واختصاصات مجيع  استعراض 1-9اى را  

ى وعرض  لك عل ،ألمانة املشرتكة للجنةالوظائف يف ا
 املكتب من أ ل التشاور

اليت تو د مقارها الوكاالت 
، بالتعاون مع أمني  رومايف

 اللجنة

 آ ارمارس   لو  
2018  

 ال

سا ات املتفق علي ا تقدت امل مان  2-9اى را  
ألمانة إىل ا  رومااليت تو د مقارها يفكاالت لو ل

 يف الوقت املناسب املشرتكة للجنة

اليت تو د مقارها الوكاالت 
  رومايف

 ال  ار  

 
  

                                                      
 (؛mr918rev1a.pdf-http://www.fao.org/3/a) CL 155/12 Rev.2انظر الوثيقة   2

 WFP/EB.2/2016/4-D/Rev.1 (http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp287369.pdf،)والوثيقة 
 EB 2016/119/R.45 (https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/arabic/EB-2016-119-R-45.pdf)والوثيقة 
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 1الملحق 
 

 خارطة الطريق إلعداد خطة العمل رّداً على تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 المقدمة
 

 تُقدمم إىل الدورة الرابعة ملتعرض خارطة الطريق االسااااااااارتاتيجية ىعداد الرد  على مجيع التوصااااااااايات املنبثقة عن التقيي  واليت 
واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي لغرض اىعالم أو املصاااااااااادقة، بناً  على نتائج عملية التشااااااااااور. وقد    اساااااااااتكما  

توصااااية. كما ُأ ريت عملية تشاااااور شاااااملة من يونيو حزيران  14، واقرتأ 2017التقرير عن تقيي  اللجنة يف أبريل نيسااااان 
 ، إ اةًة إىل خارطة الطريق.9و 8و 6و 5و 4و 3و 2و1ىعداد الرد  على التوصيات  2017 أيلو  سبتمّبإىل  2017

 
 العملية

 
يضاااطلع مكتب  نة األمن الغذائي العاملي مبساااؤولية إعداد خطة العمل لعر ااا ا على الدورة العامة رد اً على تقيي  اللجنة. 

إىل حني انعقاد الدورة  2017 أيلو  إىل ساابتمّب 2017يونيو حزيران  مندة املمتوقد أشاارف على عملية التشاااور يف الفرتة 
، مصر، والسيد يلخالد الطو  الرابعة واألربعني للجنة من خال  تعيني عضوين من املكتب بصفة ميسرين مشاركني، السيد

Jón Erlingur ،يسلندا. ويُقرتَأ أن يقوم املكتب، بعد التشاور مع اعموعة االستشارية، ويف طور البالت عن مدخالت آ
 .2018إ اةية حسب ا ا ة، بو ع اللمسات األخةة على إعداد خطة العمل خال  الفرتة الفاصلة بني الدورات لعام 

 
د على التوصااااااايات عد ى حدود توصااااااايات التقيي  يف الردو وساااااااوف ُتدرج التالساااااااينات املقرتحة ملعا ة نتائج التقيي  اليت تت

 الصلة.  ات
 

 اإلطار الزمني
 

، كما أن الردود على توصاااااااااااايات التقيي  اليت 2018سااااااااااااوف تُنَجز خطة العمل خال  الفرتة الفاصاااااااااااالة بني الدورات لعام 
 دورهتا اخلامسة علي ا سوف تُقد م إىل اللجنة يفتُقدمم إىل الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي للمصادقة  مل

للمكتب  تا تماعا 5اىعالم. ومن املقرر عقد ما عموعه  لغرض واألربعني، بعضااااااااااا ا لغرض املصاااااااااااادقة والبع  اآلخر
واعموعة االساااتشاااارية )باللون األزرق( وا تماعات املكتب )باللون الّبتقايل( الساااتكما  خطة العمل من نوةمّب تشااارين 

. ويرد يف ما يلي شاااااااااكل ال تماعاتلالتايل  ير ا دو  الزمب اىشاااااااااا، كما يظ ر يف 2018 مارس آ ار إىل 2017لثاق ا
  خطة العمل ومضمو ا.
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 (2018 مارس/آذار - 2017 نوفمبر/تشرين الثاني)الجتماعات لي ر ي اإلشاالجدول الزمن
 
 
 

 
 
 

 طلب متزامن للمدخالت جدول أعمال أّولي التاريخ
نوةمّب تشرين 

 2017الثاق 
 )نصف يوم(

 3 12و 7حول التوصيتين مناقشة 
: إ را ات يتخذها األعضا  يف  نة األمن الغذائي العاملي لتالسني 7

 اللجنة
 نشر تقارير ةريق اخلّبا  الرةيع املستوى :12

 )املسؤوليات عن أنشطة االتصا  والتوعية( 11التوصية 
إىل ا كومااااات لالطالع على اهتمااااام ااااا يف تنظي  أحااااداأ على الصاااااااااااااااعياااد  اساااااااااااااااتبيااااانإرسااااااااااااااااااا  

 اىقليمي الوطب

أواخر 
يناير كانون الثاق 

)نصف  2018
 يوم(

 4 11و 10التوصيتين مناقشة حو  
 و ع إطار رصد شامل: 10
 املسؤوليات عن أنشطة االتصا  والتوعية: 11

)إطالع املكتب واعموعة االسااااتشااااارية على آخر التطورات يف عمل ةريق اخلّبا   14و 13التوصاااايتان 
 املعتمد يف ةريق اخلّبا  لدعوة اخلّبا (الرةيع املستوى، واستعراض اى را  

 عقد ا تماع تشاوري مع ةريق اخلّبا  الرةيع املستوى 

ةّباير شباة 
2018  

 )نصف يوم(

  145و 13التوصية مناقشة حو  
مل عإطالع املكتب واعموعة االسااااتشااااارية على آخر التطورات يف : 13

 ةريق اخلّبا  الرةيع املستوى

  

                                                      
 وينبغي مناقشت ما معاً. ،ميكن أن تتخذها البلدان األعضا  يف  نة األمن الغذائي العاملي لتالسني اللجنة بإ را ات 12و 7التوصيتان علق تت  3
 ، وينبغي مناقشت ما معاً.ورصدهالجنة البنشر منتجات  11و 10تتعلق التوصيتان   4
 ةريق اخلّبا  الرةيع املستوى وعملياته، وينبغي مناقشت ما معاً.سة عمل ب 14و 13تتعلق التوصيتان   5

 يناير/كانون الثاني
2018 

 )نصف يوم(

 2018فبراير/شباط 
 )نصف يوم(

 2018فبراير/شباط 
 ل()يوم كام

 2018مارس/آذار 
 (يوم كامل)

 الثاني نوفمبر/تشرين
2017 

 )نصف يوم(
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 طلب متزامن للمدخالت جدول أعمال أّولي التاريخ
  ةريق اخلّبا  لدعوة اخلّبا املعتمد يفاستعراض اى را  : 14

ةّباير شباة 
2018 

 (يوم كامل)

  14و 13و 12و 11و 10و 7مناقشة مشاريع الردود على التوصيات 
 

 

آ ار  سمار 
2018  
 (كامل  )يوم

 14و 13و 12و 11و 10و 7الردود على التوصيات مشاريع املواةقة على 
  

 

 
 

  هاومضمونخطة العمل شكل 
 

 توة ر خطة العمل رداً إمجالياً على التقيي  ورداً على كل توصية مرةقاً باملعلومات التالية:سوف 
 

 إ ا كانت التوصية قد قُبلت أو قُبلت  زئياً أو رُةضت 
  أو الرة   ا زئي اى را ات الوا ب اخا ها و أو اى را ات املتخذة أصاًل و أو التعليقات بشأن القبو 
  ا  از املسؤو اعموعة املسؤولة 
 اىطار الزمب لتنفيذ اى را ات املقرتحة 
 لتنفيذ اى را ات املقرتحة اً إ ا كان التمويل اى ايف  روري 
  ادقة الدورة العامة )نع  كال(إىل مصا ا ة 
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 خطة العمل رداً على تقرير التقيي  الصادر عن  نة األمن الغذائي العاملي
 

 التقيي  إ اةة إىل تقرير التقيي ، ونتائجه، واستنتا اته و دواهالرأي اىمجايل بشأن  (1)
 
 مصفوةة الرد   (2)

 
قرار الدورة   التاريخ 

 العامة
  خطة العمل ، مقبول جزئياً أو مرفوضالرد مقبول توصية التقييم

اإلجراءات الواجب 
اتخاذها، و/أو التعليقات 
بشأن القبول الجزئي أو 

 الرفض

قائم الجهاز ال
 على التنفيذ

يتطلب قرار  يلزم مزيد من التمويل )نعم/ل( اإلطار الزمني
 الدورة العامة

 )نعم/ل(

إدراج تعليق تفساااااةي مو ز بشاااااأن قرار  Xالتوصية 
قبو  التوصاااااااااااااااياااااة، أو قبوهلاااااا  زئياااااًا أو 
رةضااااااااااااا ا؛  كر التقدم احملرز أصااااااااااااالً يف 

 تنفيذ التوصية، إن ُو دت.

ة تنفيذ توصياىشارة إىل ما إ ا كان    
  رهناً بتمويل إ ايف

 

…       
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 2الملحق 
 إلعداد الرّد على التقييمتصنيف التوصيات 

 
 التصنيف  التوصيات األصلية حسب التقييم

تقاااادمي ااااا إىل الاااادورة الرابعااااة واألربعني للجنااااة األمن الغااااذائي العاااااملي  أواًل:
 للمصادقة علي ا

قد ال تتطلب مصاااادقة الدورة العامة؛ يقرر املكتب ما إ ا جيب تقدمي ا  ثانياً:
 للجنة لغرض اىعالم أو املصادقةإىل الدورة اخلامسة واألربعني 

  الدورة اخلامسة واألربعني للجنة للمصادقة علي اإىل تقدمي ا من املقرر  ثالثاً:
 الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى 
   للمصادقة و ع خطة اسرتاتيجية -1
إعااااادة النظر يف هيكاااال برنااااامج العماااال  -2

 وعملياته املتعدد السنوات
   للمصادقة

طرق لتاااأمني ميزانياااة مساااااااااااااااتاااداماااة للجنااة  -3
  األمن الغذائي العاملي

   للمصادقة

املكتب  وعملياتاساااااااااااتعراض تشاااااااااااكيل  -4
  واعموعة االستشارية

للمصااااادقة عليه يف حا  إ را    للمصادقة
من  ةالرابعااتغيةات على املااادة 

الالئالاااااة الاااااداخلياااااة أو قرارات 
 الدورة العامة

   للمصادقة  العامة أكثر حيوية عل الدورة  -5
التخفيف من عااااادد عموعاااااات العمااااال  -6

 املفتوحة العضوية
   للمصادقة

اى را ات املتخذة من األعضاااا  يف  نة  -7
 األمن الغذائي العاملي لتالسين ا

  ثانياً  

توقعااااااااات رئيس  نااااااااة األمن الغااااااااذائي  -8
  العاملي

للمصادقة علي ا يف حا  إ را    للمصادقة
من  ةالثااانيااتغيةات على املااادة 

الالئالاااااة الاااااداخلياااااة أو قرارات 
 الدورة العامة

إعااادة النظر يف هيكاال أمااانااة  نااة األمن  -9
 الغذائي العاملي

  يف حا  إ را اللمصادقة علي   للمصادقة
 ةالساااااااادساااااااتغيةات على املادة 

من الالئالة الداخلية أو قرارات 
 الدورة العامة

 للمصادقة عليه   و ع إطار رصد شامل -10

  ثانياً   مسؤوليات االتصا  واألنشطة -11
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 التصنيف  التوصيات األصلية حسب التقييم
تقاااادمي ااااا إىل الاااادورة الرابعااااة واألربعني للجنااااة األمن الغااااذائي العاااااملي  أواًل:

 للمصادقة علي ا
قد ال تتطلب مصاااادقة الدورة العامة؛ يقرر املكتب ما إ ا جيب تقدمي ا  ثانياً:

 للجنة لغرض اىعالم أو املصادقةإىل الدورة اخلامسة واألربعني 
  الدورة اخلامسة واألربعني للجنة للمصادقة علي اإىل تقدمي ا من املقرر  ثالثاً:

نشاااااااار واسااااااااتخدام التقارير الصااااااااادرة عن  -12
 ةريق اخلّبا  الرةيع املستوى

  ثانياً  

إطالع املكتب واعموعة االسااااااااااتشااااااااااارية  -13
بشاااااااااااااااأن عمل ةريق اخلّبا  على آخر التطورات 

 الرةيع املستوى

  ثانياً  

اساااااااااااااااتعراض إ را  ةريق اخلّبا  الرةيع  -14
 املستوى لدعوة اخلّبا 

للمصااااادقة عليه يف حا  إ را   ثانياً   
 ةاخلامساااااااااااااااتغيةات على املادة 

من الالئالة الداخلية أو قرارات 
 الدورة العامة

 


