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  لجنة األمن الغذائي العالمي
  واألربعون الخامسةالدورة 

 إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية""

2018أكتوبر/تشرين األول  19-15روما، إيطاليا، 

مشفوعة بمشروع قرار: خطة العمل يتقييم لجنة األمن الغذائي العالم

  ينبغي عرضها على اللجنةالمسائل التي 

قــدمها  "ي العــاملي: خطــة العمــل مشــفوعة مبشــروع قــرارئتقيــيم جلنــة األمــن الغــذا"املعنونــة   CFS 2018/45/2الوثيقــة إن 
  (أملانيا). Oliver Mellenthin(الصني) والسيد  Tian Jianiاملنسقان املشاركان يف تيسري العملية، السيدة 

  إن اللجنة:و 
(الصــني) لتيســريمها  Tian Jianiوالســيدة (أملانيــا)  Oliver Mellenthinتعــرب عــن تقــديرها للســيد   (أ)

، 12، و11، و10، و7توصـــيات التقيـــيم  الـــرد علـــى اوحتديــدً وضــع خطـــة العمـــل يف صـــيغتها النهائيـــة، 
 واألربعني للجنة. الرابعةاليت مل تقدَّم إىل الدورة  14، و13و

ـــة ا"تعتمـــد   (ب) ـــيم جلن  CFS(الوثيقـــة  "مشـــفوعة مبشـــروع قـــرار ألمـــن الغـــذائي العـــاملي: خطـــة العمـــلتقي

2018/45/2.(  

مقدمة  - أوالً 

، 4، 3، و2، و1 الـرد علـى التوصـياتتوصـيات التقيـيم األربـع عشـرة، مبـا يشـمل  على الردودتعرض خطة العمل   -1
ـــــا الرابعـــــة واألربعـــــني املنعقـــــدة يف عـــــام 9، و8، و6، و5و ا اللجنـــــة يف دور الـــــردود علـــــى . وأُعـــــدت 2017، الـــــيت اعتمـــــد

الفرتة مـن نوفمرب/تشـرين الثـاين  يفمن خالل عملية مشاورات دارت  14، و13، و12، و11، و10، و7الباقية التوصيات 
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 Oliverوشـارك يف تيسـري العمليـة كـل مـن السـيد ، وتـرد نتائجهـا يف خطـة العمـل. 2018حـىت يناير/كـانون الثـاين  2017

Mellenthin  (أملانيــــا) والســــيدةTian Jiani  (الصــــني)ن اختارمهــــا مكتــــب اللجنــــة. ومشلــــت العمليــــة سلســــلة مــــن ذااللــــ
  .2018يناير/كانون الثاين  19و 2017نوفمرب/تشرين الثاين  27و 23االجتماعات الشاملة يف 

  
) علــى مجيــع أصــحاب CFS 2017/44/Inf 23األمــن الغــذائي العــاملي (الوثيقــة التقريــر النهــائي لتقيــيم جلنــة  ووزع  -2

. وأكــد التقريــر أن اللجنــة هــي املنصــة الوحيــدة يف منظومــة األمــم املتحــدة الــيت 2017املصــلحة يف اللجنــة يف أبريل/نيســان 
لعـاملي لوضـع خطـوط توجيهيـة سياسـاتية وتوصـيات بشـأن جتمع بني جمموعة واسعة مـن أصـحاب املصـلحة علـى املسـتوى ا

ـ الرئيسـية، باالسـتناد إىل قاعـدة األدلـة الـيت  ااألمن الغذائي والتغذية مبشاركة اجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص يف مجيـع عمليا
امهة اللجنــة يف تعزيــز التنســيق توفرهــا تقــارير فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى املعــين بــاألمن الغــذائي والتغذيــة. وأقــر التقريــر مبســ

ـــا توصـــية لتحســـني أمهيـــة اللجنـــة  14العـــاملي يف املســـائل املتصـــلة بـــاألمن الغـــذائي والتغذيـــة. وقـــدَّم التقريـــر  وفعاليتهـــا وكفاء
  حسب ترتيب األولويات، وأفاد أن مجيعها ضرورية.

  
اتفاق عام بني أصحاب املصلحة يف اللجنة على أن نتائج التقيـيم واسـتنتاجاته وتوصـياته ُتشـكِّل قاعـدة  مثةوكان   -3
حتسـينات ملعاجلـة نتـائج التقيـيم الـيت تتخطـى حـدود  أيًضـايف اللجنـة نة وشاملة لتعزيز اللجنة. واقرتح أصـحاب املصـلحة يمت

  الصلة. توصيات التقييم. وترد هذه التحسينات يف التوصيات ذات
  

  خطة العمل –تقييم لجنة األمن الغذائي العالمي   -اثانيً 
  
ا للمكتب كي يرأس عملية وضع خطة اسرتاتيجية/إطار اسرتاتيجي لتوجيه عمل ينبغي للجنة   -4 أن ُتصدر توجيها

وعــرب االسرتشــاد، كإطــار مرجعــي، للتنميــة املســتدامة   2030اللجنــة علــى املــدى املتوســط إىل البعيــد، باســتخدام خطــة عــام 
مــن بــني أمـــور أخــرى، مبـــذكرة املســائل احلامســة والناشـــئة الــيت صـــدرت عــن فريــق اخلـــرباء الرفيــع املســـتوى. وينبغــي أن تكـــون 

ــا، شــاملة وأن تســتفيد مــن أفكــار أع اء اللجنــة واملشــاركني كافــة، وغــريهم مــن ضــالعمليــة، الــيت ميســك املكتــب بزمــام قياد
نبغــــي تكليــــف جمموعــــة عمــــل مفتوحــــة العضــــوية مدعومــــة مــــن فريــــق مهــــام فــــين، بصــــياغة أصــــحاب املصــــلحة املعنيــــني. وي

  اخلطة/اإلطار.
  
ماده مبا أن علـى كـل منظمـة نظام التخطيط احملدَّد الذي ينبغي للجنة اعتأو إمالء فرض بفريق التقييم  يرغبوال   -5

ًجــت منظومــة األمــم املتحــدنَّــي الــنهج األكثــر مالءمــة لواليتهــا. وتبئــأن ترت ، مــا خيــص التخطــيط يف علــى النتــائج اا قائًمــة 
ا  ومن احملبذ أن تدرج اللجنة مبادئ النهج القائم على النتائج يف إطارها. وسيكون مـن املفيـد النظـر يف الـُنهج الـيت اعتمـد

مـــن ضـــمنه خطـــة و ســـنوات،  10إطـــار اســـرتاتيجي مدتـــه األغذيـــة والزراعـــة الوكـــاالت الـــيت توجـــد مقارهـــا يف رومـــا. وملنظمـــة 
ا  . وللصـــندوق الـــدويل للتنميـــة الزراعيـــة إطـــار لســـنتني مـــن الـــزمنيزانيـــة املعمـــل و للســـنوات وبرنـــامج  4متوســـطة األجـــل مـــد

ا  مـع خطـطسـنوات  10اسرتاتيجي مدته  خطـة اسـرتاتيجية سـنوات، فيمـا لربنـامج األغذيـة العـاملي  3متوسـطة األجـل مـد
ا مخس سنوات.   مد

  
سـنوات تُغطـي ثـالث فـرتات ماليـة،  6ل األفـق الـزمين للتخطـيط يف جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي عـن يق أالوينبغي   -6

. وال حتـــل اخلطـــة االســـرتاتيجية/اإلطار االســـرتاتيجي حمـــل برنـــامج حبســـب املقتضـــى أن خيضـــع للمراجعـــة والتحـــديثوينبغـــي 
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يف إطاره برنـامج العمـل املتعـدد السـنوات. وميثـل برنـامج  وإمنا ُحتدِّد االجتاه الذي ينبغي أن يصاغ –العمل املتعدد السنوات 
  ة برنامج العمل املتعدد السنوات.العمل املتعدد السنوات برنامج األنشطة الذي تعتزم اللجنة تنفيذه خالل مد

  
وينبغي للخطة االسرتاتيجية أو لإلطار االسرتاتيجي حتديد رؤية اللجنة وهدفها العام (أهدافها العامة) فضـًال عـن   -7

عدد صغري من الغايات االسرتاتيجية لتوجيهها حنو حتقيق اهلـدف (األهـداف) أو املسـامهة فيهـا. ويف حـني ال توجـد قاعـدة 
الّ يكــون هنــاك أكثـر مــن مخســة أهــداف مفصَّـلة بوضــوح ونتــائج أو نــواتج ذ أهــداف االســرتاتيجية، مـن احملبَّــلعــدد األحمـدَّدة 

ينبغــي حتقيقهــا. ومــن املهــم أن تتنــاول اللجنــة املســارات الالزمــة لتحقيــق النــواتج أو النتــائج املنشــودة، ويف هــذه احلالــة ميكــن 
ة اخلطــــة االســــرتاتيجية/اإلطار للمنطـــق الــــداليل للربنــــامج الــــذي وضـــع خــــالل التقيــــيم أن يســــتخدم كمرشـــد. وتتــــيح صــــياغ

فرصـة أمـام اللجنـة لتوضـيح األدوار السـتة احملـدَّدة يف وثيقـة اإلصـالح وطرائـق تنفيـذ تلـك األدوار. ويبـني  أيًضـااالسرتاتيجي 
  طة اسرتاتيجية/إطار اسرتاتيجي.خلبصورة مبسَّطة العناصر الداللية  1الشكل 

  
ا عـن اسرتاتيجي، ينبغي للجنة أن تسـتفيد مـن وثيقـة ستصـدر قريبًـ وكجزء من عملية وضع خطة اسرتاتيجية/إطار  -8

، واملعلومات حول ما تقوم به اجلهات الفاعلة العاملية األخرى "والناشئة احلامسةاملسائل "فريق اخلرباء الرفيع املستوى بعنوان 
ت الــيت ميكنهــا أن تضــيف قيمــة يف جمــال األمــن الغــذائي والتغذيــة، لتمكــني اللجنــة مــن توضــيح موضــوع ختصصــها، واجملــاال

: على اللجنـة أن حتصـل علـى "على األرض"فيها. وينبغي للخطة االسرتاتيجية/اإلطار االسرتاتيجي االسرتشاد بواقع احلال 
الوطنية املتعلقـة بـاألمن الغـذائي والتغذيـة، فضـًال عـن معلومـات بشـأن املنتـديات الوطنيـة احلاليـة معلومات بشأن األولويات 

ميكنها من  بوضع مالئماجملموعة االستشارية والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومنظمة الصحة العاملية  وتتمتعة. واملزمع
  ن األولويات واملنتديات الوطنية.معلومات عتوفري 

  
  االتوصية مقبولة جزئيً 

  
منظومــة األمـم املتحـدة املعنيــة جلنـة األمـن الغــذائي العـاملي هـي املنصــة املتعـددة أصـحاب املصــلحة الوحيـدة ضـمن   -9

بالتنسيق العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذيـة. وتتفـق اللجنـة علـى ضـرورة وجـود توجـه أكثـر اسـرتاتيجية يسرتشـد بـه عمـل 
حبــد ذاتــه. وســوف تُعــزز اللجنــة املضــمون االســرتاتيجي  اا قائًمــا اســرتاتيجيً بصــفتها منصــة فهــي ال تتطلــب إطــارً  اللجنــة، إمنــا

طة. كــذلك، ج العمــل املتعــدد الســنوات وتوســعه حبيــث يغطــي فرتتــني مــاليتني علــى األقــل، مــع حتــديث منــتظم لألنشــلربنــام
طــول مــدة اســرتاتيجية وحتــدِّد نتــائج/نواتج متوقعــة تُــدرج يف برنــامج العمــل املتعــدد الســنوات األ اســوف تضــع اللجنــة أهــدافً 
احملـــدَّدة يف وثيقـــة اإلصـــالح لتحقيـــق رؤيـــة مهة األدوار الســـتة للجنـــة لرؤيـــة اللجنـــة، وتوضـــيح مســـا التـــوفري التوجيهـــات حتقيًقـــ

ــذه األدوار (مبــا يف ذلــك كيفيــة تنفيــذها واجلهــة املســؤولة عــن تنفيــذها)، باالســتناد إىل اخلــربات اللجنــة وطــرق االضــطالع 
سـنوات إىل األولويـات العامليـة املكتسبة منذ إصـالح اللجنـة. وسـوف ُيشـري املضـمون االسـرتاتيجي لربنـامج العمـل املتعـدد ال

ا يف املـذكرة الصـادرة عـن فريـق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى بشـأن )، والقضايا اليت متت إثار 2030(خطة التنمية املستدامة لعام 
  وكالة اليت توجد مقارها يف روما.والناشئة واألهداف االسرتاتيجية لل احلامسة املسائل
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  .ارتابطتان وسوف جيري تنفيذمها معً م 2و 1إن التوصيتني   -10
  

التمويل اإلضافي  اإلطار الزمني الجهاز المنفِّذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
  المطلوب

 (نعم أو ال)

وضــــــع مضــــــمون اســــــرتاتيجي لربنــــــامج عمــــــل متعــــــدد  1-1اإلجــــــراء 
الســنوات متوســط إىل طويــل األجــل؛ وتوضــيح مســامهة األدوار الســتة 

جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي، احملدَّدة يف وثيقة اإلصـالح لتحقيـق رؤيـة 
وكيفية تنفيذها، واجلهـة املسـؤولة عـن تنفيـذها، باالسـتناد إىل اخلـربات 

  املكتسبة منذ إصالح اللجنة.

املكتــــب، بعــــد التشــــاور 
مــــــــــــــــــــــــــع اجملموعــــــــــــــــــــــــــة 

 االستشارية

حبلـــــــــــــول مـــــــــــــارس/آذار 
، علــــــــــــــــــــــــــــــــى أن 2018

تصــــادق عليهــــا اللجنــــة 
ـــــــــــــا اخلامســـــــــــــة  يف دور

 نيواألربع

 ال

  
  2التوصية 

  
تنقيح هيكل برنامج العمل املتعدد السنوات وعمليته. وينبغي لربنـامج العمـل املتعـدد السـنوات أن يسرتشـد  ينبغي  -11

أن يكـــون هنـــاك رابـــط واضـــح بـــني أنشـــطة الربنـــامج والنتـــائج أو النـــواتج يف  وينبغـــيباإلطـــار االســـرتاتيجي وأن يتســـق معـــه، 
إىل  بعــة أعــوام. ولكــن نظــرًاعمــل متعــدد الســنوات مدتــه أر ا يتمثَّــل يف برنــامج للجنــة خيــارً اإلطــار االســرتاتيجي. وتتــدارس ا

الصـــعوبة الـــيت تواجههـــا اللجنـــة جلهـــة ضـــمان ميزانيـــة ثابتـــة لفـــرتة ســـنتني، فـــإن متديـــد الربنـــامج إىل فـــرتة أربـــع ســـنوات ســـيعين 
خطـــة  إدخـــالاألجـــل فتقـــوم علـــى ببســـاطة خطـــة تضـــم الكثـــري مـــن األنشـــطة غـــري املموَّلـــة. أمـــا احلاجـــة إىل منظـــور متوســـط 

  ثالث فرتات مالية.لتغطية اسرتاتيجية/إطار اسرتاتيجي 
  

ا بعمليـة صـياغة امليزانيـة مـن أجـل خفـض مـواطن العجـز املزمنـة وعلى برنامج العمل املتعدد السنوات أن يكون مرتبطً   - 12
أولويــات عملهــا  تــبأن تر  أيًضــاملســتدام، عليهــا يف التمويــل الــيت يواجههــا الربنــامج. وفيمــا تســعى اللجنــة إىل ضــمان التمويــل ا

التـوازن وأن تبسِّط مسارات العمل وأن ترفع الرتكيـز عـن مسـارات عمـل أخـرى حبسـب مقتضـى احلـال. وعلـى اللجنـة أن ُحتـدِّد 
 الــدقيق بــني جــودة مســارات العمــل وكميتهــا وأن تتفــادى اســتنزاف جهودهــا. وينبغــي ألي برنــامج عمــل متعــدد الســنوات يرفــع

وينبغـــي أن إىل الـــدورة العامـــة للجنـــة أن حيتـــوي علـــى ميزانيـــة خمصصـــة مـــع ختصيصـــات حمـــدَّدة ملســـارات العمـــل ذات األولويـــة. 
  .تمويل من خارج امليزانية متوافرًايصبح الأن إىل  عمل أخرىمسارات  البدء يف أنه ينبغي عدم يكون مفهوًما

  
  جزئًياالتوصية مقبولة 

  
. وسوف يتضمن الربنـامج اجلديـد، الـذي سـيبدأ يف وعمليته اللجنة هيكل برنامج العمل املتعدد السنوات ستنقح  -13

 يشـري إىل إىل طويـل األجـلمتوسـط  اسـرتاتيجي مضـمون ذا "ادائمً " اقسمً تني على األقل، ييغطي فرتتني مالسو  2020عام 
اخلــرباء الرفيــع  املســائل احلامســة والناشــئة الصــادرة عــن فريــقمبــذكرة  يسرتشــدوف وســ)، 2030 عــاماألولويــات العامليــة (خطــة 

متجـدد ُيشـري إىل األنشـطة الـيت  قسمواألهداف االسرتاتيجية للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، باإلضافة إىل  ،املستوى
والناشـئة وامللحـة  احلامسـة لاملسـائمع األخـذ يف االعتبـار تـوفر املـوارد. وسـوف تُعطـى األولويـة إىل  بانتظام، احتديثهيجري س

املتصــلة بــاألمن الغــذائي والتغذيــة، علــى أن يــتم النظــر يف تأثريهــا علــى الســكان األكثــر تــأثراً بانعــدام األمــن الغــذائي وســوء 
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ا ومناقشة تلك القضايا وتقدمي النظر فيها جيرياليت  املسائلاقرتاح دعى الدورة العامة إىل التغذية. وسوف تُ   ،التوجيه بشأ
  ما يلي: مراعاةمع 

  
  املعلومــات الــيت يوفرهــا فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى والتطــورات العامليــة، مــع النظــر يف صــلتها بعمــل أصــحاب

 املصلحة على الصعيد القطري، مبا يف ذلك الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما؛
  إمكانية االزدواجية مع أجهزة أخرى؛و 
  جلنة األمن الغذائي العاملي ورؤيتها؛ راألخذ يف االعتبار أدواالقيمة املضافة املتوقعة مع و 
  احتمال التآزر بني القضايا. و  

  
وســوف يتضــمن إعــداد برنــامج العمــل املتعــدد الســنوات مرحلــة ختطــيط شــامل بقيــادة أصــحاب املصــلحة لتحديــد   -14

ي ملشـــاركة اللجنـــة، باإلضـــافة إىل جمـــاالت العمـــل ذات األولويـــة، وســـوف يتـــألف بالنســـبة إىل كـــل نشـــاط مـــن تربيـــر منطقـــ
الصـــرحية للجنـــة، واألدوار واملســـؤوليات يف مرحلـــة مـــا بعـــد املصـــادقة، وأنشـــطة الرصـــد املضـــافة األهـــداف والنـــواتج، والقيمـــة 

وامليزانيــة. وســوف تــؤدي العمليــة إىل اختــاذ قــرار بشــأن وجــوب أو عــدم وجــوب اعتمــاد النشــاط املعــين. وأمــا القــرار املتصــل 
بتـــوفر املـــوارد، مـــع األخـــذ يف االعتبـــار  د الســـنوات فســـوف يكـــون مشـــروطًانشـــطة جديـــدة يف برنـــامج العمـــل املتعـــدبـــإدراج أ

  عوامل أخرى، مثل عبء العمل.
  

التمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  اإلطار الزمني الجهاز المنفذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
اإلضـــــــــــــــــــــــــــــــافي 

  المطلوب 
 (نعم أو ال)

وضــــع اقــــرتاح هليكــــل جديــــد لربنــــامج العمــــل املتعــــدد  1-2اإلجــــراء 
، مـع جـزء دائـم ذي 2030السنوات وعملية تربط خبطة التنمية لعام 

)، وجـــزء متجـــدد يتضـــمن 1-1مضـــمون اســـرتاتيجي (انظـــر اإلجـــراء 
 أنشطة مرتبطة بتوفر املوارد.

املكتـــب، بعـــد التشـــاور 
مـــــــــــــــــــــــــع اجملموعــــــــــــــــــــــــــة 

 االستشارية

حبلــــــــــــــول يونيــــــــــــــو/حزيران 
أن تصــادق  ، علــى2018

ـــــــا عليــــــه اللجنـــــــة يف  دور
 اخلامسة واألربعني

 ال

نشـــطة ا الختيـــار أوضـــع وتطبيـــق معـــايري أكثـــر وضـــوحً  2-2اإلجـــراء 
 جلنة األمن الغذائي العاملي.

املكتـــب، بعـــد التشـــاور 
مـــــــــــــــــــــــــع اجملموعــــــــــــــــــــــــــة 

 االستشارية

حبلــــــــــــــول يونيــــــــــــــو/حزيران 
2018 

 ال 

إعطـــــاء الــــدورة العامـــــة الفرصــــة لتقـــــدمي االقرتاحـــــات،  3-2اإلجــــراء 
األمــن الغــذائي والتغذيــة  مســائل بشــأنواملناقشــة وتــوفري التوجيهــات 

برنــــامج العمــــل  يف إعــــدادــــا  والناشــــئة وامللحــــة لالسرتشــــاد احلامســــة
 املتعدد السنوات.

املكتـــب، بعـــد التشـــاور 
مـــــــــــــــــــــــــع اجملموعــــــــــــــــــــــــــة 

 االستشارية

حبلــــول فرباير/شــــباط مــــن 
كـــل عـــام النعقـــاد الـــدورة 
العامــــة يف أكتوبر/تشــــرين 

 األول 

 ال 

حتديد مرحلة للتخطيط الشامل لربنامج العمل املتعـدد  4-2اإلجراء 
الســـنوات مـــن أجـــل حتديـــد األنشـــطة، مـــع األخـــذ يف االعتبـــار تـــوفر 

 املوارد.

املكتـــب، بعـــد التشـــاور 
مـــــــــــــــــــــــــع اجملموعــــــــــــــــــــــــــة 

 االستشارية

حبلــــــــــــــول يونيــــــــــــــو/حزيران 
2018 

 ال 
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  3التوصية 
  

امليزانيـــة املســـتدامة للجنـــة. وينبغـــي  علـــىالقـــدرة علـــى تنفيـــذ األنشـــطة يف برنـــامج العمـــل املتعـــدد الســـنوات  تتوقـــف  -15
  التالية لضمان التمويل املستدام للجنة: اإلجراءاتللمكتب أن يتخذ 

  
أن يضع اسرتاتيجية حلشد املوارد باعتبار ذلك مسألة ملحة. وينبغي السرتاتيجية حشـد املـوارد أن  ينبغي  )1(

  .تستند إىل رسالة واضحة ومبسَّطة عن اللجنة كفيلة باجتذاب شركاء التمويل احملتملني
ينبغـــي الســـرتاتيجية حشـــد املـــوارد أن ختـــص الـــدورة العامـــة للجنـــة ومســـارات العمـــل وفريـــق اخلـــرباء الرفيـــع   )2(

املســـتوى وآليـــة اجملتمـــع املـــدين. وعلـــى مصـــادر التمويـــل أن تكـــون متنوعـــة. وجيـــب النظـــر يف اســـتقطاب 
قاعـــدة  املؤسســـات اخلاصـــة والقطـــاع اخلـــاص شـــرط أالّ يكـــون هنـــاك تضـــارب يف املصـــاحل. وجيـــب توســـيع
تُبــادر إىل اجلهــات املاحنــة مــن املصــادر العامــة، مــع توجيــه نــداءات إىل الــدول األعضــاء يف اللجنــة الــيت مل 

  متويلها منذ إصالحها.
ا مــن خــالل مــذكرة ا رمسيًــأن تضــفي طابًعــالــيت توجــد مقارهــا يف رومــا  ينبغــي للوكــاالت  )3( ا علــى مســامها

ا السـنوية. ولـيس ممكنًـاة تفاهم، وميكن التفاوض معها من أجل زياد توقـع حجـم الزيـادة إذ أن  مسـامها
.ذلك سيكون رهن عدد مسارات العمل يف برنامج    العمل املتعدد السنوات املعنيَّ

وضــــع امليزانيــــة حبيــــث يظهــــر كيــــف مت التوصــــل إىل قــــرارات أن تكــــون هنــــاك شــــفافية أكــــرب يف عمليــــة  ينبغــــي  )4(
إلنفاق فال تقل أمهية عنها. وجيب إخضاع املصـاريف الفعليـة إىل التـدقيق ختصيص امليزانية. أما الشفافية يف ا

  ع املستوى وآلية اجملتمع املدين.باستثناء ما خيص فريق اخلرباء الرفي اسيب إذ أن ذلك ال يُطبِّق حالًيااحمل
  منصب يف األمانة متخصص يف حشد املوارد وحتليل امليزانية واإلبالغ عن اإلنفاق. استحداث مراعاة ينبغي  )5(

  
  جزئًياالتوصية مقبولة 

  
يف رومـا الـيت تعتمد جلنة األمن الغذائي العاملي على املسامهات الواردة من الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها   - 16

، يف امليزانيـــة الرئيســية للجنـــة مبــا يغطـــي تكـــاليف ماليــة نقـــًدا أو عينًــار أمريكـــي يف كــل فـــرتة مليــون دوال 4.05ا تــوفِّر معــًـ 
م مــن الوكــاالت الــيت توجــد  الــدورة العامــة للجنــة واألمانــة. وتتــألف املســامهة العينيــة مــن ثالثــة مــوظفني كبــار تــتم إعــار

نـة، ولكنهـا يزانيـة الرئيسـية للجا كامـل املمقارها يف روما. وكانت هذه املسامهة، القائمة منذ إصـالح اللجنـة، تغطـي رمسيـً 
منها فقط بفعل الزيـادات يف التكـاليف اجلاريـة، والتغيـريات يف تشـكيل األمانـة الـيت تشـمل أمـني  باتت اآلن ُتغطي جزًءا

(األمـوال املخصصـة لـبعض أعمـال الرتمجـة الفوريـة يف الفـرتة  "الرئيسية"سر بدوام كامل، واإلضافات إىل ما يعترب امليزانية 
الذي تساهم به الوكاالت الـيت  املبلغلرئيس اللجنة)، وجيب أن يتم االتفاق على كامل  دومساعاصلة بني الدورات، الف

يكلية  اتستناد إىل قرار توجد مقارها يف روما بني الوكاالت الثالث باال ا الرئاسية. وترتبط مناقشة هذه التوصية  أجهز
. وأمــا فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى وآليــة اجملتمــع املــدين فهمــا ممــوالن 9لتوصــية األمانــة الــيت أوصــى التقيــيم بتعــديلها يف ا

  .التربعاتبالكامل من 
  

وتواجــه مجيــع املكونــات الثالثــة يف ميزانيــة اللجنــة (الــدورة العامــة ومســارات العمــل، وفريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى   -17
وآلية اجملتمع املدين)، فجوة مزمنة يف امليزانية اليت تعتمد على مسـامهات طوعيـة واردة مـن األعضـاء واملشـاركني. ومثـة حاجـة 
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ترتيـب أفضـل لألولويـات يف أنشـطة اللجنـة، وحشـد مالئـم للمـوارد. وكانـت  طريـق عـنُملحة للتأكد مـن موازنـة هـذا األمـر 
هذه أولوية يف املناقشات اليت جرت بني مكتب اللجنة واجملموعة االستشـارية، ويف اجتمـاع مفتـوح بشـأن التمويـل املسـتدام 

  .2017مارس/آذار  9للجنة انعقد يف 
  

  ما يلي الرد على التوصية: يفو   -18
  

، مبشـــورة مـــن الوكـــاالت الـــيت توجـــد مقارهـــا يف أن تضـــع وتنفـــذجلنـــة األمـــن الغـــذائي العـــاملي علـــى  توافـــق  )1(
روما، اسرتاتيجية حلشد املوارد للدورة العامة للجنة ومسارات عملهـا، وفريـق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى وآليـة اجملتمـع 

يهــا، حاملــا يــتم حتديــد املضــمون االســرتاتيجي الســنوات املتفــق عل املــدين مــن أجــل تنفيــذ بــرامج العمــل املتعــددة
اجلديـــد لربنــــامج العمــــل، مـــع حتديــــد أنشــــطة خاصـــة للميزانيــــة. وســــوف تتضـــمن االســــرتاتيجية ضــــمانات متينــــة 

  مل يف املصاحل.تتماشى مع اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة للحؤول دون وقوع تضارب حمت
قاعـدة اجلهـات املاحنـة، مبـا يف ذلـك التوجـه إىل الـدول األعضـاء يف ذل جهود متواصلة لتوسيع بسوف تُ   )2(

  لقطاع اخلاص، واملؤسسات املالية.اللجنة وإىل املؤسسات اخلاصة وا
ا املعلنـة،   )3( سوف تطلب اللجنة إىل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما املسامهة باملبلغ الكامـل ملسـامها

ــدف القــدرة فاء الطــابع الرمســي علــى مســامهضــالنقديــة والعينيــة، وإمــع وضــع مبــادئ توجيهيــة للمســامهات  تها 
ا.   على التنبؤ 

ا بطريقــة   )4( ســوف يطلــب األعضــاء يف اللجنــة إىل الوكــاالت الــيت توجــد مقارهــا يف رومــا تعــديل مســامها
ا مـــن فـــرتة الســـنتني مســـتدامة لتغطيـــة امليزانيـــة الرئيســـية املتصـــلة بالـــدورة العامـــة ومســـارات العمـــل يف اللجنـــة بـــدءً 

2020-2021.  
ف الفعليـة املتصـلة بالـدورة العامـة للجنـة ومسـارات العمـل وفريـق اخلـرباء الرفيـع ييُدرج اآلن تدقيق املصار   )5(

شــــّكل وثيقــــة املســــتوى وآليــــة اجملتمــــع املــــدين وآليــــة القطــــاع اخلــــاص يف التقريــــر املرحلــــي الســــنوي للجنــــة، الــــذي ي
. وتُعلن القرارات بشأن ختصيص امليزانية يف اجلـزء 2017من التقرير املرحلي السنوي لعام  معلومات سنوية، بدًءا

املتصل باالفرتاضات يف جدول امليزانية يف برنامج العمل املتعدد السنوات. وسوف توضَّـح احلاجـة إىل معلومـات 
وفر معلومــات إضــافية حســب إضــافية بشــأن املصــاريف الفعليــة والقــرارات املتصــلة بتخصــيص امليزانيــة، كمــا ســت

  الشفافية.املتفق عليه لتعزيز 
  

التمويــــــل اإلضــــــافي  اإلطار الزمني الجهاز المنفِّذ  الواجب اتخاذها اإلجراءات 
المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب 

 (نعم أو ال )

) وضــــع وتنفيــــذ اســــرتاتيجية حلشــــد املــــوارد 1( 1-3اإلجــــراء 
ختــص الــدورة العامــة للجنــة األمــن الغــذائي العــاملي ومســارات 
عملهـــا، وفريـــق اخلـــرباء الرفيـــع املســـتوى وآليـــة اجملتمـــع املـــدين 
لدعم أولويات اللجنة، مع ضمانات واضحة ومتينة تتماشى 

ة للحـؤول دون وقـوع تضـارب منظمـمع اخلطوط التوجيهيـة لل
 ما خيص التمويل. يف املصاحل يف

األمانـــة، مبشـــورة مـــن الوكـــاالت الـــيت 
توجد مقارهـا يف رومـا وبعـد التشـاور 

 املكتب واجملموعة االستشارية مع

حبلول يونيـو/حزيران 
2018 

 ال
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التمويــــــل اإلضــــــافي  اإلطار الزمني الجهاز المنفِّذ  الواجب اتخاذها اإلجراءات 
المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب 

 (نعم أو ال )

األعضــــــاء،  ن) تنويــــــع قاعـــــدة التمويــــــل مـــــ2( 2-3اإلجـــــراء 
 واملؤسسات اخلاصة والقطاع اخلاص، واملؤسسات املالية.

األمانـــة، بـــدعم سياسي/تواصـــل مـــن 
جانــــــب رئــــــيس اللجنــــــة، واملكتــــــب، 

 باستعداد املسامهني. رهًناو 

 نعم متواصل

الطلـــب إىل الوكـــاالت الـــيت توجـــد مقارهـــا ) 3( 3-3اإلجـــراء 
يف رومــا املســامهة بــاملبلغ الكامــل ملســامهتها املقــررة، مــع وضــع 
مبادئ توجيهية للمسامهات النقدية والعينية، وإضفاء الطـابع 

ا لتحقيق االستدامة.  الرمسي على مسامها

حبلول يونيـو/حزيران  رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 
2018 

 ال

) الطلـــب إىل الوكـــاالت الـــيت توجـــد مقارهـــا 3( 4-3اإلجـــراء 
ا حبيـــــث تغطـــــي امليزانيـــــة الرئيســـــية  يف رومـــــا تعـــــديل مســـــامها

مــن  مــة ومســارات العمــل يف اللجنــة بــدًءااملتصــلة بالــدورة العا
 .2021-2020فرتة السنتني 

األعضـــــــــــــاء يف اللجنـــــــــــــة، حســـــــــــــب 
اجتماعـــات اجلهـــاز االقتضـــاء، أثنـــاء 

الرئاسي للوكاالت اليت توجد مقارها 
 يف روما

ا للجـــــــــــــــدول وفًقـــــــــــــــ
ــــــــــــزمين لألجهــــــــــــزة  ال

2018الرئاسية لعام 

 ال

) توضـــــيح حاجـــــة أصـــــحاب املصـــــلحة إىل 4( 5-3اإلجـــــراء 
معلومـــات إضـــافية وتـــوفري هـــذه املعلومـــات بشـــأن املصـــاريف 

يف  الفعليـــــة والقـــــرارات املتصـــــلة بتخصـــــيص امليزانيـــــة، والنظـــــر 
كيفيــــــة حتســــــني احلصــــــول علــــــى معلومــــــات وشــــــفافية هــــــذه 

 املعلومات

مــع اجملموعــة املكتــب، بعــد التشــاور 
 االستشارية 

حبلول يونيـو/حزيران 
2018 

 ال

  
  4التوصية 

  
ا علـــى أداء مهامهـــا بفعاليـــة.   -19 ـــا ليضـــمن قـــدر ينبغـــي للمكتـــب أن يراجـــع تشـــكيلة اجملموعـــة االستشـــارية وعمليا

وينبغي الطلب من أعضاء اجملموعـة االستشـارية الـذين تغيبـوا عـن حضـور ثالثـة اجتماعـات متعاقبـة يف فـرتة السـنتني احلاليـة 
. وميكن منح أولئك األعضاء خيار املقعد املخصص املضي ُقدًمايعربوا عن اهتمامهم بأن يربروا سبب عدم حضورهم وأن 

مهـم. ومـن اخليـارات األخـرى املطروحـة  ـم أو  حبيث يستطيعون احلضـور فقـط حـني تكـون هنـاك بنـود حمـدَّدة ذات صـلة 
  ذين ال يوجد مركز عملهم يف روما.إتاحة مرافق لالتصال اهلاتفي يستفيد منها األعضاء ال

  
ا بـُنهج العنايـة الواجبـة. وينبغـي أالّ يُقيِّم املكتب الطلبات علـى مقاعـد يف اجملموعـة االستشـارية مسـتعينً  وينبغي أن  -20

  كر ال احلصر على النقاط التالية:يُنظر يف الطلبات إالّ يف حال كانت مرفقة باقرتاح مفصَّل ينطوي على سبيل الذ 
  

 ،؛والقيمة املضافة اليت سيقدمها املشارك إثبات كيفية مسامهة املشارك يف حتقيق أهداف اللجنة 
 ؛إثبات املسامهات املقدَّمة حىت تارخيه يف إجراءات اللجنة واهلياكل األخرى 
 ؛قرار من املنظمات األعضاء اليت سيجري متثيلها، مع أرقام مراجعة وموثوقة بشأن العضوية 
  ؛تشكيل هياكل صنع القرار أو اهلياكل التوجيهية –ترتيبات احلوكمة 
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 ؛كيفية متويل املشاركة يف اجملموعة االستشارية 
 ؛تصريح عن تضارب املصاحل 
 .املشاركة يف أجهزة أخرى حكومية دولية  

  
ما خيص الطلبات احلالية على آلية جديدة أو مقاعد إضافية، فإن القرار يقع على عاتق املكتب. وقد طُلب  ويف  -21

  ما يلي آراء الفريق: وبشأن التوزيع احلايل للمقاعد. ويفمن فريق التقييم اإلدالء برأيه بشأن تلك الطلبات 
  

مـن املقاعـد كآليـة اجملتمـع املـدين، مبعـىن أنـه مهمـا بلـغ عـدد  ساويًاا متطلبت آلية القطاع اخلاص عددً   )1(
املقاعد املخصصة هلذه األخرية، فإنه ينبغي آللية القطاع اخلاص أن تنال العدد نفسه من املقاعد. ويرى فريق 

املساواة يف الصوت ال تعين بالضرورة املسـاواة يف عـدد املقاعـد. فقـد ُخصصـت أربعـة مقاعـد آلليـة التقييم أن 
اجملتمع املدين من أجل منح األولوية لألصوات اليت عانت التهميش علـى الـدوام يف السـابق. وأمـا التكـافؤ يف 

ع املــدين والقطــاع اخلــاص ضــمن توزيــع املقاعــد فســيؤدي فقــط إىل تعزيــز التفــاوت يف مــوازين القــوة بــني اجملتمــ
سـياق منتــدى متعـدد أصــحاب املصــلحة، ومـن مث تقــويض مبـادئ اإلصــالح. بيــد أن هنـاك مؤسســات جتاريــة 

اصغرية تعمل يف جمال إنتـاج األغذيـة وينبغـي  ينبغـي النظـر يف مـنح مقعـد إضـايف آلليـة  ،وبنـاًء عليـه ،اسـتقطا
 القطاع اخلاص.

زارعني إنشــاء آليــة للمــزارعني علــى أســاس أن املــزارعني غــري ممثلــني بالشــكل طلبــت املنظمــة العامليــة للمــ  )2(
ـا ُمتثـِّل احلركــات االجتماعيـة ال املـزارعني، وأن آليـة القطـاع اخلــاص  الكـايف مـن ِقبـل آليـة اجملتمــع املـدين، مؤكـدة أ

ــذه احلجــة نظــرً متثــل األعمــال الزراعيــة التجاريــة ال املــزارعني. ومل إىل وجــود مــزارعني يف كــل مــن  ا يقتنــع التقيــيم 
، اآلليتني. وأشار الفريق إىل أن املنظمة العاملية للمزارعني واملنظمات األعضاء فيها ُتشدِّد بقوة على هذه املسـألة

ا إىل تقدمي اقرتاح مفصل إىل املكتب يتناول البنود املذكورة يف الفقرة  ينبغيوأنه   .11دعو
ا برهنت علـى التزامهـا  نظمةملختصيص مقعد  مراعاةينبغي   )3( الصحة العاملية يف اجملموعة االستشارية مبا أ

 باللجنة ومسامهتها فيها.
ينبغي الطلب من آليـة اجملتمـع املـدين تقـدمي اقـرتاح شـامل لتربيـر احلاجـة إىل مسـاحة إضـافية. وينبغـي أن   )4(

املـــدين تنظيمهـــا الـــداخلي، ال ســـيما كيفيـــة ا بإثبـــات معاجلـــة آليـــة اجملتمـــع يكـــون ختصـــيص مقعـــد إضـــايف مشـــروطً 
  حتسني االتصال باألقاليم الفرعية وزيادة مشاركتها.

  
  جزئًياالتوصية مقبولة 

  
بشـأن األمـن  موضـوعيةإسـهامات  إىل املكتـب اجملموعـة االستشـارية أن تقـدمأمهيـة  جرى التأكيد من جديد على  -22

  ويف توعية اجلهات التأسيسية. ،تها الدورة العامة للجنة إىل املكتبجمموعة املهام اليت أوكل تغطيالغذائي والتغذية 
  

مــن اجملموعــة االستشــارية وخــربة ومعــارف جمموعــة واســعة مــن أصــوات  اســتفادة كاملــة احالًيــوال يســتفيد املكتــب   -23
ا علـــى تأديـــة  ـــا لتضـــمن قـــدر اجلهـــات التأسيســـية الـــيت ُمتثلهـــا. وستســـتعرض اللجنـــة تشـــكيل اجملموعـــة االستشـــارية وعمليا

  وظائفها بفعالية.
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  تاليـــة لينظـــر فيهـــا املكتـــبالضـــوء علـــى العناصـــر ال 2017وســـلطت االجتماعـــات الـــيت ُعقـــدت يف ســـبتمرب/أيلول   -24
  يف استعراضه:

  
 ما يتعلق بالعملية: يف
 وأن تســـدي املشـــورة إىل املكتـــب بشـــأن  بالعمـــل املوضـــوعي موعـــة االستشـــارية أن ُتســـاهم أساًســـاينبغـــي للمج

 ثيقة اإلصالح والالئحة الداخلية.ا مع و األمن الغذائي والتغذية، متاشيً 
  توضــيح الــدعم املطلــوب مــن اجملموعــة االستشــارية قبــل تعيــني أعضــائها، وخــالل واليتهــا الــيت ينبغــي للمكتــب

ا سنتان، مع طلب مشورة حمدَّدة بشأن املسائل   وبنود جدول األعمال. املوضوعيةمد
  الل احلضـــور الفعلـــي أو وســـائل أخـــرى، خنـــراط النشـــطان يف عمـــل اللجنـــة، إمـــا مـــن خـــاالتكتســـي املشـــاركة و

م يف اللجنة، أمهية. والتقارير  الدورية السنوية ألعضاء اجملموعة االستشارية بشأن مسامها
 
 ما يتعلق بالتشكيل: يف
 املعـايري  تعـرب عنـها ينبغي أخذه يف االعتبـار، وهـو مـا عامًال مهمً  ومدى مالءمتها جودة املشورة املقدَّمة تشكل

 مقاعد يف اجملموعة االستشارية.ى الواردة يف التوصية املتعلقة بتقييم طلبات احلصول عل
  ًا ملسألة التشكيل.تظل الفئات اخلمس من اجلهات التأسيسية مناسبة وينبغي أن يكون الشمول حمرك 
 ـا التأسيسـية وينبغـي أن يظـل املكتـب منفتًحـ ا ينبغي للمجموعة االستشـارية إبـراز طيـف واسـع مـن أصـوات جها

 ة، بالنظر إىل احلاجة إىل استعراض عدد املقاعد والفئات.لتلقي املشورة من عدد أكرب من أصحاب املصلح
  حمـــدَّد وفـــرتة زمنيـــة حمـــدودة، وفًقـــايتـــيح تعيـــني مشـــاركني خمصصـــني بواليـــة تقتصـــر علـــى موضـــوع معـــنيَّ ونشـــاط 

لالئحة الداخلية، مرونة ومشوًال مـن أجـل االسـتجابة بشـكل أفضـل ألولويـات اللجنـة يف برنـامج العمـل املتعـدد 
  املتفق عليه.ت السنوا

  

ــــل اإلضــــافي  اإلطار الزمني الجهاز المنفِّذ اإلجراءات الواجب اتخاذها التموي
المطلــوب (نعــم أو 

 ال)

اســــــــتعراض تشــــــــكيل اجملموعــــــــة االستشــــــــارية  1-4اإلجــــــــراء 
ا حىت يتسىن هلا أداء مهامها بفعالية.  وعمليا

مـــع التمـــاس مكتـــب اللجنـــة، 
مــدخالت إضــافية حســب مــا 

 تقتضيه احلاجة.

حبلـــــول مـــــارس/آذار 
2018. 

 ال

  
  5التوصية 

  
تُعترب الدورة العامة ذروة العمل املنجز على مدار العام، وعلى املكتب أن يضمن بأن تكون الدورة العامـة منتـدى   -25

ا يتم فيه التحاور بشأن القضايا الراهنة الرئيسية يف جمال األمن الغـذائي والتغذيـة. وال جيـب اعتبـار كثـرة االجتماعـات ناشطً 
ديـــد للـــدورة العامـــة الرئيســـية، بـــل كفرصـــة إلبـــراز مكانـــة اللجنـــة لـــدى مجهـــور يتخطـــى املشـــاركني يف الـــدورة  اجلانبيـــة مبثابـــة 

للتحاور بشـأن املسـائل العسـرية أو املثـرية للجـدل والـيت مل تبلـغ  أيًضاأن ُتستخدم هي  العامة. وينبغي لالجتماعات اجلانبية
  ال الرئيسي للدورة العامة للجنة.جدول األعم



11 CFS 2018/45/1 

  
ا والـيت تقضـي بعقـد مفاوضـات قبـل فـرتة طويلـة مـن أسـبوع وعلى املكتـب أن يُعيـد النظـر يف املمارسـة املتبعـة أخـريً   -26

ايـة املطـاف، ومـن انعقاد الدورة العامة.  وُتضاهي عمليـة التفـاوض مـن حيـث األمهيـة توصـيات السياسـات الـيت تُعتمـد يف 
ا طــويًال، فــإن الشــمولية قــد الضــروري أن تكــون العمليــة شــاملة قــدر اإلمكــان. ويف حــني أن تلــك العمليــات تســتغرق وقتًــ

الــيت تســتثىن عــن غــري عمــد األشــخاص غــري  تكــون أكثــر كفــاءة علــى املــدى البعيــد، مقارنــة بــُنهج الكفــاءة قصــرية األجــل
ج آخـر علـى غـرار االجتماعـات  احلكوميـة القادرين على السفر إىل روما لعدة مرات يف السنة. وميكن للجنة أن تنظر يف 

الدوليــة األخــرى حيــث تُعقــد االجتماعــات اجلانبيــة واملفاوضــات علــى مســتوى املســؤولني مــثالُ قبــل انعقــاد الــدورة العامــة، 
  ناقشات اليت يشارك فيها مندوبون وزاريون.وامل
  

  جزئًياالتوصية مقبولة 
  

يتعـــنيَّ أن تكـــون الـــدورة العامـــة حيويـــة كمـــا ينبغـــي أن جيتـــذب جـــدول األعمـــال الـــوزراء القـــادرين علـــى إحـــداث   -27
نبغــي أن يكــون ا عــن كلمــات طويلــة خــالل الــدورة العامــة، يتغيــريات علــى املســتوى الــوطين وممثلــني رفيعــي املســتوى. وعوًضــ

ا حبيــث يعكــس برنــامج عمــل متعــدد الســنوات يثــري االهتمــام ويرتافــق بتنظــيم اجتماعــات مائــدة جــدول أعمــال الــدورة جــذابً 
مـــن اآلليـــات، وفـــرق التفكـــري وآليـــات البحـــوث مســـتديرة أو منتـــديات رفيعـــة املســـتوى وابتكاريـــة تضـــم أصـــحاب مصـــلحة 

ل األمن الغذائي والتغذية، مبا يضمن حتقيق تـوازن مـع وظيفـة صـنع القـرارات لتشجيع قيام حوارات أكثر تفاعلية وأمهية حو 
ا الدورة العامة. ومـن شـأن هـذا األمـر أن يُعـزز وظيفـة اللجنـة بوصـفها منصـة،  ـا فيُ اليت تضطلع  مكـان لتوليـد نظـر علـى أ

  األفكار اجلديدة.
  

إعــالن مشــرتك مــن الــوزراء أو  إصــدارمشلــت االقرتاحــات الراميــة إىل جعــل الــدورة العامــة حيويــة وجذابــة إمكانيــة و   -28
رؤساء الوفود، واجتماعات مائدة مستديرة رفيعة املستوى، وجلسات نقاش لتحفيـز الشـراكات، واسـرتاتيجية تواصـل إلبـراز 

ة للدورة العامة وتقـدمي التقـارير اهلامـة والتطـورات العامليـة املتصـلة أمهية اللجنة على حنو أكرب، وقد يشمل ذلك خطة إعالمي
  باألمن الغذائي والتغذية.

  
لــى املمارســة الــيت تقضــي بعقــد مفاوضــات قبــل أســبوع انعقــاد الــدورة العامــة جــدير باإلشــارة أن اللجنــة أثنــت عو   -29

  ].15، الفقرة 2016رير النهائي لعام خالل الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي [التق
  

ــــل اإلضــــافي  اإلطار الزمني الجهاز المنفِّذ اإلجراءات الواجب اتخاذها التموي
المطلــوب (نعــم أو 

 ال)

ـــــدورة إعـــــداد اقـــــرتاح جلعـــــل  1-5اإلجـــــراء  العامـــــة حيويـــــة، ال
عمليـــة  املتولــدة مــناألفكــار  مــع مراعــاة، وموضــوعيةوجذابــة 
 التشاور.

بعـــــــــــــد مكتــــــــــــب اللجنـــــــــــــة، 
التشــــــــــــاور مــــــــــــع اجملموعــــــــــــة 

 .االستشارية

حبلـــــــول فرباير/شـــــــباط 
2018. 

ا قــــــد يتطلــــــب مزيــــــدً 
ا مـــــــن التمويـــــــل تبًعـــــــ

 .لالقرتاح
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  6التوصية 
  

عــدد جمموعــات العمــل املفتوحــة العضــوية عــرب توحيــد اجملموعــات ذات املهــام املرتابطــة، املكتــب  ينبغــي أن يرّشــد  -30
ـا الـدورة العامـة  فضًال عن تقييم اجملموعات اليت أمتت يف  أن ينظـر املكتـب. وينبغـي وال يلـزم اسـتمرارهااملهـام الـيت كلفتهـا 

جمموعـة  وضـعية. وينبغي إعادة النظر يف وامليزنةإنشاء جمموعة عمل مفتوحة العضوية معنية بربنامج العمل املتعدد السنوات 
املـــا تنتهـــي مـــن اســـتعراض هـــذا اإلطـــار، ذلـــك أن حتـــديث العمـــل املفتوحـــة العضـــوية املعنيـــة باإلطـــار االســـرتاتيجي العـــاملي ح

  مفتوحة العضوية. كاملة  اإلطار عقب كل دورة عامة ال يتطلب جمموعة عمل
  

 وينبغـــــي أن حتـــــددحتكـــــم ســـــري عملهـــــا. جمموعـــــات العمـــــل املفتوحـــــة العضـــــوية اختصاصـــــات  وينبغـــــي أن تضـــــع  -31
ئج الــيت ينبغــي أن حتققهــا خــالل فــرتة الســنتني، ويف حـــال  االختصاصــات أهــداف جمموعــة العمــل املفتوحــة العضــوية والنتــا

 وينبغـــي أن تشـــملكانـــت اجملموعـــة املعيَّنـــة ذات صـــلة بالسياســـات، فيجـــب حتديـــد موعـــد النتهـــاء مـــدة واليـــة اجملموعـــة. 
. ويف ومســؤوليات الــرئيس واملشــاركني وفــرق املهــام الفنيــة الــيت تــدعم جمموعــة العمــل املفتوحــة العضــوية أدواراالختصاصــات 

العمــــل األخــــرى املتعلقــــة أو مســــارات  مــــن جمموعــــات العمــــل املفتوحــــة العضــــوية عمــــل جممــــوعتني أو أكثــــر تــــرابطحــــال 
  العمل املفتوحة العضوية املعنية.عقد اجتماعات مشرتكة لرؤساء جمموعات ل ينبغي اختاذ ترتيبات، بالسياسات

  
  التوصية مقبولة

  
عـدد جمموعـات عملهـا املفتوحــة العضـوية. وبعـد التشـاور مـع اجملموعـة االستشـارية، ســوف  برتشـيدتقوم اللجنـة سـ  -32

يوضح املكتـب األدوار واملسـؤوليات املنوطـة باملكتب/اجملموعـة االستشـارية ومبجموعـات العمـل املفتوحـة العضـوية، مبـا يتـيح 
اللجنـة واجملموعـة االستشـارية إدارة القضـايا ذلك، سـوف يتـوىل مكتـب كـ.  املسائل املوضوعيةجملموعات العمل الرتكيز على 

، وميكـــن أن 2018املرتابطــة وغــري املواضـــيعية. وســوف يـــتم حتديــد هــذه القضـــايا خــالل الفـــرتة الفاصــلة بــني الـــدورات لعــام 
تشمل قضايا مثل وضع جدول أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي ومواردهـا، ووظـائف الرصـد واملسـاءلة، والفعاليـة (كانـت 

ـــا يف جمموعـــات العمـــل املفتوحـــة العضـــوية املعنيـــة برب ابقً ســـ ـــة ن امج العمـــل املتعـــدد الســـنوات والرصـــد، وجمموعـــة العمـــل املعني
  بالالئحة الداخلية).

  
جمموعــة  تكــوين إىل مــا إذا كانــت مثــة حاجــةبشــأن قــرارات رفقــة بشــروط حمــدَّدة للتمكــني مــن اختــاذ توضــع معــايري مس  - 33

اختصاصـــات  وســـتحددجمموعـــات العمـــل املفتوحـــة العضـــوية القائمـــة.  اســـتمرار إذا كـــان ينبغـــي أو مـــا عمـــل مفتوحـــة العضـــوية
واضحة قبل إنشاء جمموعات عمل مفتوحـة العضـوية جديـدة، واختصاصـات جملموعـات العمـل املفتوحـة العضـوية القائمـة الـيت 

  .مدروسا عن قرار وسيكون أي متديد هلا ناجتً  اتفي مبعايري االستمرار بالعمل. وستكون هذه االختصاصات حمدَّدة زمنيً 
  

عمــل بديلــة، مثــل فــرق املهــام  اتترتيبــســيجري استكشــاف وإىل جانــب جمموعــات العمــل املفتوحــة العضــوية،   - 34
يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى) وفرق املهام الفنية أو غريها احملدَّدة (املعنية مثًال مبسامهة جلنة األمن الغذائي العاملي 

عمـــل جمموعـــة  وســـيختتممـــن الرتتيبـــات املخصصـــة. وستوضـــع اختصاصـــات واضـــحة لرتتيبـــات العمـــل البديلـــة املـــذكورة. 
رتاتيجي العـاملي العمل املفتوحة العضوية املعنية باإلطار االسرتاتيجي العاملي حلني احلاجة إىل حتـديث دوري لإلطـار االسـ

  يف املستقبل.
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مبيزانيــة  الرفيــع املسـتوى، مرتبطـة ارتباطًـا مباشـرًا وسـتكون مجيـع مسـارات العمـل، مبــا فيهـا تقـارير املنتـدى السياسـي  -35

  ت العمل بدون تأمني ميزانية هلا.اللجنة، ولن تصدر أي موافقة على أي أنشطة من أنشطة مسارا
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  اإلطار الزمني الجهاز المنفِّذ اإلجراءات الواجب اتخاذها التموي
اإلضـــــــــــــــــــــــــــــــافي 
 المطلــــــــــــــــــــــــــــوب

 (نعم أو ال) 

وضــــع معــــايري جديــــدة مرفقــــة بشــــروط حمــــدَّدة  1-6اإلجــــراء 
للتمكني من اختـاذ قـرارات بشـأن مـا إذا كانـت مثـة حاجـة إىل 
تكــوين جمموعــة عمــل مفتوحــة العضــوية أو مــا إذا كــان ينبغــي 

 .العضوية القائمةاستمرار جمموعات العمل املفتوحة 

املكتب، بعـد التشـاور مـع اجملموعـة 
 االستشارية.

حبلــول يونيــو/حزيران 
2018. 

 ال

فتوحــة املعمــل الوضــع اختصاصــات جملموعــات  2-6اإلجــراء 
الـــيت تفـــي مبعـــايري إنشـــاء جمموعـــة  اجلديـــدة والقائمـــة العضـــوية

قائمــــة العمــــل العمــــل جديــــدة أو اســــتمرار العمــــل مبجموعــــة 
. وســـوف تُعـــرض هـــذه االختصاصـــات علـــى )1-6(اإلجـــراء 

 .إلقرارهاالدورة العامة 

املكتب، بعـد التشـاور مـع اجملموعـة 
 االستشارية.

حبلــول يونيــو/حزيران 
2018 

 ال

وضـع اختصاصـات لرتتيبـات عمـل بديلـة (مثـل  3-6اإلجراء 
ألمـــن الغـــذائي دة (معنيـــة مـــثًال مبســـامهة جلنـــة افـــرق مهـــام حمـــدَّ 

السياسي الرفيع املستوى)، وفرق مهام فنية العاملي يف املنتدى 
 أو غريها من الرتتيبات املخصصة).

املكتب، بعـد التشـاور مـع اجملموعـة 
 االستشارية 

حبلــول يونيــو/حزيران 
2018. 

 ال

توضــــــــــــــيح األدوار واملســــــــــــــؤوليات املنوطــــــــــــــة  4-6اإلجــــــــــــــراء 
باملكتب/اجملموعــــة االستشــــارية، وجمموعــــات العمــــل املفتوحــــة 

 املســــائلالعضــــوية، مبــــا يتــــيح جملموعــــات العمــــل الرتكيــــز علــــى 
 .املوضوعيةاملواضيعية 

املكتب، بعـد التشـاور مـع اجملموعـة 
 االستشارية.

حبلــول يونيــو/حزيران 
2018. 

 ال

  
  7التوصية 

  
يف ها ئأعضــا علــى ويقــعجلنــة حكوميــة دوليــة ضــمن منظومــة األمــم املتحــدة، هــي جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي إن   -36

عضـــاء أل ميكـــنالـــيت  اإلجـــراءات. ويف هـــذا الصـــدد، مثـــة عـــدد مـــن اضـــطالع اللجنـــة بواليتهـــا واجـــب ضـــمانايـــة املطـــاف 
  للجنة:اللجنة اختاذها لتحسني سري عمل ا

  
، ومعاجلـــة الثغـــرات لضـــمان وإليهـــا دفق املعلومـــات مـــن عواصـــمهمتـــعضـــاء اللجنـــة اســـتعراض أل ينبغـــي  (أ)

ا إىل الوزارات املعنيةوصول منتجات    ؛سياسات اللجنة وتوصيا
ا وتطبيقهـا كـل يف بلـده حبسـب أل ينبغيو   (ب) عضاء اللجنـة الـدعوة إىل اسـتخدام منتجـات اللجنـة وتوصـيا

م م وأولويا   ؛احتياجا
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  أو عينية يف موارد اللجنة.، التربع مبسامهات نقدية اء اللجنة، حيثما يكون ذلك ممكًناعضينبغي ألو   (ج)
  

  التوصية مقبولة
  

ا   -37 يقــع علــى أعضــاء جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي املســؤولية األوىل عــن تعزيــز اللجنــة واســتخدام منتجــات سياســا
ا وتطبيقهـــا، ولكـــن يلـــزم  ـــه دعـــم مـــن مجيـــع أصـــوتوصـــيا حاب املصـــلحة يف إطـــار جهـــد مجـــاعي علـــى النحـــو الـــذي أكدت

 دان الناميــــة والبلــــدان األقــــل منــــًوا. ويلــــزم الــــدعم بصــــفة خاصــــة مــــن أجــــل تنميــــة القــــدرات يف البلــــ11االســــتجابة للتوصــــية 
ا وتطبيقها. وجيري تنفيذ عدد من األنشطة يف البلدان حتت قيادة  يف جمال السياسات الستخدام منتجات اللجنة وتوصيا

احلكومات والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، واملنظمات املشـاركة يف آليـة اجملتمـع املـدين، وآليـة القطـاع اخلـاص، وسـائر 
  ستعراض شامل موَحد هلذه األنشطة.أصحاب املصلحة، غري أنه مل يتم إجراء ا

  
  العناصر التالية لتيسري التواصل والتوعية:حت واقرتُ   -38

  
  قيــام أعضــاء اللجنــة برتشــيح جهــة اتصــال للجنــة األمــن الغــذائي العــاملي علــى املســتوى القطــري يف الـــوزارة أو

 يف جمـــال السياســـات تعمـــيم نـــواتج اللجنـــةاألكثـــر صـــلة مـــن أجـــل تعزيـــز منصـــة أصـــحاب املصـــلحة املتعـــددين 
 واستخدامها وتطبيقها واإلبالغ عن األنشطة املتصلة باللجنة يف البلدان.

  أو االســـتفادة مـــن يف جمـــال األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة إنشـــاء منصـــات وهياكـــل ألصـــحاب املصـــلحة املتعـــددين
علــى املســتويني اإلقليمــي والقطــري، حبيــث تشــمل بصــفة خاصــة األشــخاص األشــد املنصــات واهلياكــل القائمــة 

ا مــن انعــدام األمــن الغــذائي وســوء التغذيــة، مــع مشــاركة فاعلــة مــن الوكــاالت الــيت توجــد مقارهــا يف رومــا تضــررً 
 .اإلقليمية، حيثما يكون ذلك ممكًنا ومالئًماومكاتبها 

  إشراك الوزارات ومجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا يشمل اخلرباء من العواصم منذ بدايـة عمليـات تقـارب
 لزيادة ملكية خمرجات تقارب السياسات على املستويني القطري واإلقليمي.السياسات 

  تيسـري 1واملشاركة وااللتزام املعـزَّز مـن الوكـاالت الـيت توجـد مقارهـا يف رومـا مـن أجـل مـا يلـي: (زيادة التعاون (
، بوســائل اســتخدام وتطبيــق أعمــال اللجنــة يف جمــال تقــارب السياســات يف البلــدان، بنــاًء علــى طلــب البلــدان

دعـــم صـــياغة مـــواد للتواصـــل و ) 2تشـــمل بـــرامج العمـــل واتفاقـــات الشـــراكة مـــع البلـــدان وأصـــحاب املصـــلحة؛ (
 .11والتوعية مبا يتماشى مع الرد على التوصية 

  ًا لتكييفها مع اجلماهري املختلفة (مثل جمموعـات وضع خمرجات جلنة األمن الغذائي يف ُحزم أبسط وأكثر إجياز
 ا بتوفر املوارد.ائم املرجعية، والتقارير املوجزة، والرسائل الرئيسية، واألدوات) رهنً األدوات، والقو 

  تشــجيع الوكــاالت الــيت توجــد مقارهــا يف رومــا، مــن خــالل القنــوات املالئمــة، علــى إدراج جلنــة األمــن الغــذائي
ا الرئاسية.  العاملي كبند منتظم يف جداول أعمال اجتماعات أجهز

 عضــاء إىل عقــد التزامــات طوعيــة وصــياغة خطــط ملموســة بشــأن اســتخدام وتطبيــق منتجــات دعــوة البلــدان األ
ا، وتقدمي نتائج جهودها يف الدورة العامة.  اللجنة وتوصيا

  مجــع اخلــربات علــى املســتوى القطــري بشــأن املنصــات واهلياكــل القائمــة ألصــحاب املصــلحة املتعــددين يف جمــال
 األمن الغذائي والتغذية.
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 دان األعضــــاء إىل تعزيــــز الصــــالت بــــني عمليــــات سياســــات جلنــــة األمــــن الغــــذائي العــــاملي والنــــواتج دعــــوة البلــــ
واملبادرات اجلارية وجـداول األعمـال اخلاصـة باآلليـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة، مـن أجـل تعزيـز 

 اتساق السياسات على هذا املستوى.
  

مـن تقريـر املشـاورة إلعـداد الـرد علـى تقيـيم جلنـة  2-3و 1-3ين ار اإلجـراء) مـن التوصـية يف إطـ3ة (وتُعاجل النقط  -39
ا 1األمن الغذائي العاملي   واألربعني. الرابعة، الذي اعتمدته اللجنة يف دور

  

التمويل اإلضافي  اإلطار الزمني الجهاز المنفِّذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
  المطلوب

 (نعم أو ال) 

إعداد اقرتاح بشأن اإلجراءات اليت ميكن أن  1-7اإلجراء 
يتخذها األعضاء بدعم، عند االقتضاء، من أصحاب املصلحة 

نواتج اللجنة يف  تعميم اآلخرين، لتحسني أداء اللجنة وتعزيز
 واستخدامها وتطبيقها بشكل أفضل جمال السياسات

املكتب، بالتشاور مع 
 اجملموعة االستشارية

حبلول يونيو/حزيران 
2018. 

 ال 

  
  8التوصية 

  
مـا بشــأن منصــب الـرئيس مبــا يتخطـى رئاســته الجتماعـات ينبغـي   - 40 الــدورة العامــة للجنــة واملكتـب توضــيح توقعا

واجتماعـــات املكتب/اجملموعـــة االستشـــارية. وينبغـــي أن يتضـــمن هـــذا التوضـــيح النتـــائج املنشـــودة ألنشـــطة التوعيـــة الـــيت 
ا. وينبغي  اينطوي عليها هذا املنصب، مع مراعاة تلك النتائج يف التخطيط ألنشطة اللجنة ووضع ميزانيا توضـيح  أيًضـ

. وقــد يســتوجب ذلــك اســتعراض اختصاصــات أمــني "الرماديــة"أجــل معاجلــة اجملــاالت دور الــرئيس إزاء أمانــة اللجنــة مــن 
روما واألمني االتفاق على بروتوكول لإلبالغ من اليت توجد مقارها يف على الرئيس والوكاالت اللجنة وتنقيحها. ويتعنيَّ 

  أمانة اللجنة.
  

  التوصية مقبولة
  

ومـــن املهـــم أن تحقيـــق رؤيـــة اللجنـــة وأهـــدافها. ليف رومـــا وخارجهـــا  هاًمـــاسياســـًيا واســـرتاتيجًيا  ايـــؤدي الـــرئيس دورً   -41
للتمكــني مــن كممثــل دائم/عضـو ممثليــة دائمــة واإلملـام بعمــل اللجنـة والوكــاالت الــيت توجـد مقارهــا يف رومـا،   تكـون لــه خـربة

  توجد مقارها يف روما. األعضاء والوكاالت اليتتوسيع نطاق اللجنة وأثرها بني 
  

ح اللجنـــة دور الـــرئيس مبـــا يتخطـــى رئاســـته الجتماعـــات الـــدورة العامـــة واجتماعـــات املكتـــب واجملموعـــة وستوضـــ  -42
  رئيس، مع مراعاة النقاط التالية:االستشارية. وسيتم وضع اختصاصات منصب ال

  
 توفري القيادة االسرتاتيجية للجنة؛  )1(

                                                            
  .CFS 2017/44/12 Rev.1مبشروع القرار، الوثيقة  نة األمن الغذائي العاملي مرفًقاتقرير املشاورة إلعداد الرد على تقييم جل  1



CFS 2018/45/2 16 

وحكــومي دويل شـامل، ومناصــرة نتـائج اللجنــة رفـع مكانـة اللجنــة عـن طريــق الـرتويج للجنــة كمنـرب دويل   )2(
 روما واحملافل األخرى املناسبة؛ وعملها يف

التواصل مـع أصـحاب املصـلحة واملشـاركة معهـم علـى الُصـعد العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة، بالتشـاور مـع   )3(
مـن التقيـيم  11لـرد علـى التوصـية املكتب، مع األخذ بعني االعتبار املوارد املتاحة والنتائج املنشـودة، مبـا يتفـق مـع ا

 ؛2018يف عام  املقرر إعداده
 ما بني أصحاب املصلحة وتعزيز االتساق يف العمل املتعلق باألمن الغذائي والتغذية؛ بناء الثقة يف  )4(
 يشــمل اســتخدامها، مبــا يف جمــال السياســات اللجنــة منتجــاتالــدعوة إىل اســتخدام أصــحاب املصــلحة   )5(

 ؛2030سياق خطة عام يف 
مــــا بــــني الــــدورات مــــن أجــــل التوصــــل إىل توافــــق يف اآلراء بــــني أصــــحاب  أعمــــالدور قيــــادي يف أداء   )6(

 كاالت اليت توجد مقارها يف روما؛مع الو واملشاركة والتعاون املستمرين املصلحة، 
خــــالل الــــدعم مــــن املســــامهة يف توســــيع قاعــــدة التمويــــل مــــن األعضــــاء وأصــــحاب املصــــلحة اآلخــــرين،   )7(

  تعبئة املوارد.السياسي والدعوة إىل 
  

اســتعراض اختصاصـات األمــني، مبـا يكفــل الوضــوح واالتسـاق مــع اختصاصـات الــرئيس وأدوار املكتــب  وسـيجري  -43
الوظـــــائف و إن أي تغيـــــريات علـــــى اختصاصـــــات األمـــــني ســـــتأخذ بعـــــني االعتبـــــار الوظيفـــــة السياســـــية للـــــرئيس؛ و ووظائفـــــه. 

ا يف املنظمة. الفنية/اإلدارية لألمني، فضًال عن القواعد واللوائح  مسؤوليات رئيس اللجنة واألمـني  وضحتُ وف وساملعمول 
التسلســل اإلداري بــني هــذه األطــراف، مــع مراعــاة خــربة اللجــان األخــرى. وســيؤدي ذلــك إىل  حدد بوضــوحوســيُ واملنظمــة 

  ني.تالشفافية واملساءلة املتبادل زيادة
  

ـــــل اإلضـــــافي  اإلطار الزمني الجهاز المنفِّذ اإلجراءات الواجب اتخاذها التموي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  المطل

 (نعم أو ال) 

وضع اختصاصـات ملنصـب رئـيس  1-8اإلجراء 
 اللجنة

إضـافية  التمـاس إسـهاماتمكتب اللجنة، مع 
حســــــــــب االقتضــــــــــاء (مــــــــــثًال مــــــــــن اجملموعــــــــــة 
االستشــــــارية، ومكتــــــب الشــــــؤون القانونيــــــة يف 
املنظمــــــــــــة، واللجــــــــــــان األخــــــــــــرى، واألمــــــــــــني، 

  .والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما)

حبلــــــول مــــــارس/آذار 
2018 

 ال

األمــــني،  اتاســــتعراض اختصاصــــ 2-8اإلجــــراء 
 وتوضيح املسؤوليات والتسلسل اإلداري 

مكتب اللجنة، مع التمـاس إسـهامات إضـافية 
حســــــــــب االقتضــــــــــاء (مــــــــــثًال مــــــــــن اجملموعــــــــــة 
االستشــــــارية، ومكتــــــب الشــــــؤون القانونيــــــة يف 
املنظمــــــــــــة، واللجــــــــــــان األخــــــــــــرى، واألمــــــــــــني، 

 يف روما).والوكاالت اليت توجد مقارها 
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  9التوصية 
  

كفـاءة اسـتخدام هيكل أمانة اللجنة لضـمان متكـن األمانـة مـن دعـم عمـل اللجنـة بفعاليـة، ولضـمان  ينبغي تنقيح   -44
ا  استعراض مستويات مجيع. وينبغي املوظفني . ومن الضروري للوكاالت اليت حسب اللزوم وتنقيحهاالوظائف واختصاصا

أمانـــة  لضـــمان اســـتمرارية عمليـــاتمعقـــول  املنتدبـــة الشـــاغرة ضـــمن إطـــار زمـــينالوظـــائف  تشـــغلتوجـــد مقارهـــا يف رومـــا أن 
عقـد اتفـاق رمسـي بـني اللجنـة وبـني تلـك الوكـاالت بشـأن انتـداب املـوظفني، مبـا يف ذلـك اتفـاق لشـغل  ويستصوب .اللجنة

  الشواغر يف كل من تلك الوكاالت. لشغلالوظائف املنتدبة ضمن اُألطر الزمنية نفسها املستخدمة 
  

  مقبولة 9التوصية 
  

والتنقيح حبسـب املقتضـى لضـمان متكـن األمانـة مـن دعـم عمـل اللجنـة سيخضع هيكل أمانة اللجنة لالستعراض   -45
بفعاليــة واالســتخدام الكفــؤ للمــوظفني واملــوارد، وســُيعرض ذلــك علــى املكتــب. وإن الوكــاالت الــيت توجــد مقارهــا يف رومــا 

ويات واختصاصـــات الوظـــائف يف األمانـــة املشـــرتكة تـــدعم هـــذه التوصـــية وأشـــارت إىل اســـتعدادها الســـتعراض وتنقـــيح مســـت
للجنة. وسُتعد اقرتاحاً مشرتكاً مـع األمانـة. وسيسـتمر تطبيـق احلكـم القـائم القاضـي بـدعوة كيانـات األمـم املتحـدة األخـرى 

فق عليها يف وسيسمح اهليكل باملرونة من أجل مراعاة مسارات العمل املت 2ا الحتياجات األمانةوفقً إىل املسامهة باملوظفني 
املســامهة املتوقعــة مــن فــرق العمــل  3-6برنــامج العمــل املتعــدد الســنوات واألولويــات واالحتياجــات احملــدَّدة. ويعــاجل اإلجــراء 

  ل بديلة تتضمن فرق العمل الفنية.الفنية من خالل وضع اختصاصات لرتتيبات عم
  

مـا بينهـا وستسـعى وراء ُسـبل فعالـة لضـمان الوفـاء  توجـد مقارهـا يف رومـا التنسـيق يف تُعـزِّز الوكـاالت الـيتوف وس  -46
االنتـداب، أو إعـارة املـوظفني، ) يف الوقت املناسب، من خالل إما عمليـات 3( 3بالتزامات فرتة السنتني املرتبطة بالتوصية 

. وأمـا تـوفري الـدعم املـايل 3-3توجيهيـة الـواردة يف اإلجـراء املعادلة، متاشياً مـع املبـادئ ال األموالأو اخلرباء االستشاريني، أو 
واملوظفني لألمانة املشـرتكة للجنـة فهـو أصـًال أولويـة ضـمن اتفـاق التعـاون احلـايل بـني الوكـاالت الـيت توجـد مقارهـا يف رومـا، 

  .3اللزومتعزيز ذلك حسب هذه األخرية يف الُسبل الكفيلة ب وستنظر
  

التمويـــل اإلضـــافي  اإلطار الزمني الجهاز المنفِّذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
 المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

 (نعم أو ال) 

اســــــتعراض مســــــتويات واختصاصــــــات مجيــــــع  1-9اإلجــــــراء 
الوظــــائف يف األمانــــة املشــــرتكة للجنــــة، وعــــرض ذلــــك علــــى 

 املكتب من أجل التشاور.

الوكـــاالت الـــيت توجـــد مقارهـــا يف 
 روما بالتعاون مع أمني اللجنة

ــــــــــول مــــــــــارس/آذار  حبل
2018. 

 ال
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لوكــاالت الــيت توجــد مقارهــا يف ا وفــاءضــمان  2-9اإلجــراء 
ا املتفــــق عليهــــا رومــــا إىل األمانــــة املشــــرتكة  بتقــــدمي مســــامها

 للجنة يف الوقت املناسب. 

مقارهـــا يف الوكـــاالت الـــيت توجـــد 
 روما. 

 ال  جاٍر 

  
  10التوصية 

  
حتـت رايـة الرصـد. ونشـأ    خمتلف األنشطة اليت مجعتها مًعادورها يف حيددأن تضع إطار عمل شامل  ينبغي للجنة  -47

تــــوائم . وعلــــى اللجنـــة أن كــــي تغطـــي وظــــائف خمتلفـــة ولكــــن مرتابطـــةكثـــري مــــن االلتبـــاس جــــراء االســـتخدام العــــام للعبـــارة  
جهــا  ا و ــج خطــة التنميــة املســتدامة لعــام مصــطلحات مــع مصــطلحا لــدور اللجنــة يف . ويوصــى بــالنهج التــايل 2030و

  رسات اجليدة على املستويات كافة:تشجيع املساءلة وتقاسم املما
  

ا   )1( تتمثَــل وظيفــة اللجنــة يف متابعــة واســتعراض التقــدم احملــرز يف تطبيــق املنتجــات الرئيســية للجنــة وتوصــيا
دورية، وينبغـي أن يكـون هنـاك  استعراضاتالصادرة عن مصادر العمل يف جمال السياسات. وُمتثِّل هذه املنتجات 

 اليت جتري خالل فرتة السنتني. لالستعراضاتجدول زمين 
فعاليات خاصة لتقاسم التجارب واملمارسات اجليدة. وميكـن  تنظيمالدعوة إىل تتمثل وظيفة اللجنة يف   )2(

 الدورية. االستعراضاتلتلك الفعاليات أن تسرتشد باملعلومات اليت ُجتمع خالل 
 وينبغي للجنـةعلى عاتق احلكومات الوطنية مسؤولية الرصد املفصَّل للسياسات والربامج واخلطط. تقع   )3(

اســـتخدام وتطبيـــق منتجـــات  عـــنأن تنظـــر يف إجـــراء استقصـــاء طـــوعي مـــرة كـــل ســـنتني للحصـــول علـــى معلومـــات 
 ل السياسات.ا يف جماااللجنة وتوصي

حني تدعو احلاجـة إىل ذلـك، بشـأن النـواحي الرئيسـية  ،ينبغي للجنة أن تطلب إجراء تقييمات مستقلة  )4(
 العملية.

أن تُرصــد القــرارات والتوصــيات الــيت تصــدرها اللجنــة بشــأن العمليــات وأن يــتم اإلبــالغ مــن الضــروري   )5(
ــن النظــام احلــاأل وينبغــيعنهــا.  يل لتتبــع تلــك القــرارات والتوصــيات. وينبغــي للنظــام علــى أقــل مانــة اللجنــة أن ُحتسِّ
  تنفيذه.اإلجراء املتخذ أو عدم االحنراف عن  وأسبابير أن ُحيدِّد القرارات واإلجراءات املتخذة تقد

  
  جزئًياالتوصية مقبولة 

  
)، CFS2017/44/Report(كمــا جــاء يف التقريــر النهــائي للــدورة الرابعــة واألربعــني للجنــة األمــن الغــذائي العــاملي   -48

وتُـــدرك اللجنـــة أمهيـــة أن يكـــون لـــدى أصـــحاب املصـــلحة فهـــم ُيســـاهم الرصـــد بـــدور هـــام يف حتســـني فعاليـــة عمـــل اللجنـــة. 
ـا فريـق التقيـيم مجيـع مشرتك لوظيفة الرصد يف اللجنة، وهو ما ينتفي حاليً  ا. وال تُغطي عناصر النهج اخلمسـة الـيت أوصـى 

ــا اللجنــة مــن قبــل، وحت ا التقييمــات الطوعيــة القطريــة املتعمِّقــة، والتطــوير التــدرجيي آلليــة رصــد ديــدً أنشــطة الرصــد الــيت أقر
أن يــؤثر  مــن املتوقــع أن توضــحا كيفيــة اعتــزام اللجنــة حتقيــق رؤيتهــا، اللتــني 2و 1ابتكاريــة للجنــة. وميكــن لتنفيــذ التوصــيتني 

  على ما ينبغي رصده وكيفية رصده واجلهة اليت تتوىل الرصد.
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ج الرصد تو وينبغي أن   -49 املضافة للجنة من خالل الرصد. وينبغـي أن فر املوارد، وفعالية التكاليف، والقيمة يراعي 
يستفيد النهج من التآزرات املمكنة مع سائر الُنظم، ال سيما داخل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، وجتنب ازدواجيـة 

واملؤمتر الدويل الثاين  2030ارية، مبا يشمل خطة التنمية املستدامة لعام آليات الرصد القائمة اليت تُقر بعمليات اإلبالغ اجل
  املعين بالتغذية.

  
دوريــة لتقيــيم التقــدم احملــرز يف تنفيــذ  استعراضــات) مــن التوصــية (أي إجــراء 2) و(1وتتفــق اللجنــة مــع النقطتــني (  -50

ات اجليـــدة)، وهـــو املنتجـــات والتوصـــيات الرئيســـية للجنـــة يف جمـــال السياســـات وعقـــد فعاليـــات لتقاســـم التجـــارب واملمارســـ
ا الرابعة واألربعني ُيشكِّل جزًءا ما ج الرصد الذي أقرته اللجنة يف دور يـة يف ومن املتوقع أن ُتساهم الفعاليات العامل .4من 

مــا يتصــل باللجنــة وأعماهلــا يف جمــال السياســيات، والقضــايا الــيت عوجلــت يف الــرد علــى التوصــيتني  تعميــق الــوعي والفهــم يف
)، أن تكـون مفيـدة شـريطة حتديـد نطـاق تلـك 4. وميكن للتقييمات املستقلة، الـيت وردت اإلشـارة إليهـا يف النقطـة (11و 7

التقييمـــات مرهونـــة بتـــوفر املـــوارد. وبـــالنظر إىل أن  علـــى أســـاس طـــوعي،منتجـــات اللجنـــة تُنفـــذ بدقـــة، ذلـــك أن التقييمـــات 
تفاصـــيل يرصـــد  الـــذي) CFS2017/44/INF/22(الوثيقـــة  2017) يف التقريـــر املرحلـــي الســـنوي لعـــام 5وعوجلـــت النقطـــة (

ــا الثال احملــرز يفالتقــدم  ثــة واألربعــني مــن خــالل جمموعــات العمــل تنفيــذ القــرارات والتوصــيات الصــادرة عــن اللجنــة يف دور
  ت املكتب.املفتوحة العضوية واملكتب واجملموعة االستشارية واجتماعا

  
معلومـات هامـة  تـيحمن حيث التكلفة، إذ ي ) من التوصية) فعاًال 3ظم (النقطة (ويُعد إجراء استقصاء طوعي منت  -51

ـا احلاديـة واألربعـني. ومـن املهـم تـوفري خطـوط  شكِّل جـزًءابتكلفة منخفضة، وي ـج الرصـد الـذي أقرتـه اللجنـة يف دور مـن 
م علـــى اإلجابـــة علـــى األســـئلة بطريقـــة مفيـــدة. وينبغـــي مواصـــلة مناقشـــة دور  توجيهيـــة دقيقـــة ألصـــحاب املصـــلحة ملســـاعد

م علـــى رصـــد التقـــدم احملـــرز صـــوب حتقيـــق بلـــدان واألقـــالياللجنـــة يف إجـــراء تقييمـــات قطريـــة طوعيـــة متعمِّقـــة ويف مســـاعدة ال
  اعاة ما يلي:، مع مر 5أهداف األمن الغذائي والتغذية املتفق عليها من خالل وضع آلية مبتكرة للرصد

  
 ياســـات والـــربامج واخلطـــط اســـتنتاجات التقيـــيم (تقـــع علـــى احلكومـــات الوطنيـــة مســـؤولية الرصـــد املفصَّـــل للس

 الوطنية).
 مِّـق منـذ اختـاذ القـرار يف الـدورة احلاديـة واألربعـني للجنـة، إذ مل يتطـوَّع أي بلـد عدم إجراء أي تقييم قطـري متع

 ق على أي اختصاصات.ومل تُتح أي موارد، ومل يتم االتفا
  جيري بالفعل رصد االجتاهات والتقدم احملرز يف حتقيق مقاصد األمن الغذائي والتغذيـة احملـدَّدة يف خطـة التنميـة

لألمــــن  اإلقليمــــي واملشــــهد "حالــــة األمــــن الغـــذائي والتغذيــــة يف العــــامل"إطــــار تقريــــر  يف 2030املســـتدامة لعــــام 
ــــة.  ــــة بشــــأن التقــــدم احملــــرز يف حتقيــــق الغــــذائي والتغذي ــــة الطوعي ــــاول االستعراضــــات الوطني ــــة وتتن خطــــط التنمي

والتغذية والزراعـة تنفيذ السياسات والربامج واخلطط الوطنية ذات الصلة باألمن الغذائي  2030املستدامة لعام 
ـــا الثالثـــة واألربعـــني ، وتتـــيح اللجنـــة2030املســـتدامة يف ســـياق خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام  جمـــاًال  منـــذ دور

                                                            
  ).CFS 2017/44/11الوثيقة ، ("مشروع قرار –السياسات رصد تنفيذ املنتجات الرئيسية للجنة بشأن السياسات وتوصيات اللجنة األخرى بشأن "  4
ســوء تحقـق، وُسـبل احلـد مـن ت األهـداف تمـا إذا كانـمبسـائل بغيـة العنايــة البلـدان واألقـاليم، حسـب االقتضـاء، اللجنـة أن ُتسـاعد  الواجـبمـن و..."  5

ا يف ذلـك حتديـد مؤشـرات مشـرتكة، لرصـد التقـدم مبـآلية مبتكـرة،  استحداثوسيتطلب ذلك فعالية.  شدالتغذية وانعدام األمن الغذائي على حنو أسرع وأ
وثيقـة إصـالح ( "وحمـاوالت الرصـد األخـرى .. السابقة لألمن الغـذائي العـامليالدروس املستخلصة من اللجنة مراعاة ، مع املعتمدةحنو األهداف والتدابري 

  ).CFS: 2009/2 Rev.2) من الوثيقة 2( 6جلنة األمن الغذائي العاملي، الفقرة 
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ـــــك مـــــن خـــــالل  ـــــدم ومـــــا ميكـــــن استخالصـــــه مـــــن دروس مســـــتفادة، وذل ـــــدان مـــــن تُق ملناقشـــــة مـــــا حتققـــــه البل
  االستعراضات الوطنية الطوعية.

  

التمويـــل اإلضـــافي  اإلطار الزمني الجهاز المنفِّذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
 المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

 (نعم أو ال) 

مراعاة املناقشات السـابقة والقـرارات املتخـذة  1-10اإلجراء 
واخلــربات املكتســبة، واســتعراض إطــار الرصــد يف اللجنــة، مــع 

 توضيح أدوار اللجنة على املستويات كافة.

املكتـــــــــب، بعـــــــــد التشـــــــــاور مـــــــــع 
 االستشاريةاجملموعة 

حبلـــــــول يونيـــــــو/حزيران 
2018 

 ال

  
  11التوصية 

  
تبــين املبــدأ القائــل إن اإلبــالغ عــن أنشــطة اللجنـة هــو مــن مســؤولية كافــة أعضــاء اللجنــة واملشــاركني،  ينبغـي للجنــة  -52

يف  النظر يف إمكانية قيام أعضاء املكتـب بتنفيـذ النشـاط للتوعيـة، كـلٌ  جيببدعم من وظيفة االتصال لدى أمانة اللجنة. و 
الطلب من غـري  وينبغياللجنة على املستويات اإلقليمية. ز شأن إقليمه. فمن شأن ذلك أن يوزِّع مسؤوليات االتصال ويُرب 

 ذلك عرب صياغة نشرات إعالمية يف بلده. وبوسع أمانة اللجنة املساعدة يف كلاألعضاء يف املكتب القيام بنشاط للتوعية  
مقتضــبة تتضــمن مقدَّمــة تعريفيــة موَحــدة باللجنــة. وتلــك النشــرات اإلعالميــة ميكــن أن تســتخدم مــن ِقبــل أعضــاء اجملموعــة 
االستشـــارية يف أنشـــطتها اخلاصـــة بالتوعيـــة يف حـــال احتاجـــت إىل مســـاعدة. وللوكـــاالت الـــيت توجـــد مقارهـــا يف رومـــا دور 

وينبغـي أن تطلـب منتجـات وتوصـيات اللجنـة يف جمـال السياسـات وتطبيقهـا علـى املسـتوى القطـري،  حيوي تؤديـه يف نشـر
  .جهود التواصلتكثيف  منها اللجنة، من خالل املكتب،

  
  جزئًياالتوصية مقبولة 

  
تقــع املســؤولية عــن اإلبــالغ عــن أنشــطة اللجنــة علــى عــاتق مجيــع أعضــائها واملشــاركني فيهــا، مبــا يشــمل الوكــاالت   -53

مقارها يف روما وسائر هيئات األمـم املتحـدة واجلماعـة االستشـارية للبحـوث الزراعيـة الدوليـة وآليـة اجملتمـع املـدين  توجداليت 
اهلادفـة ) األنشـطة 1إىل جمموعتني متميزتني من األنشطة: (لية. وُيشري اإلبالغ ة واملايوآلية القطاع اخلاص واملؤسسات اخلري 
ا وتطبيقهـا علـى املسـتوى ا) األنشطة اهلادفة إىل استخدام منتجات اللجنة وتوصـي2إىل إذكاء الوعي باللجنة وبعملها، و(

ن ا. وختتلـف هاتـ7اء يف الـرد علـى التوصـية القطري، واليت تقع املسـؤولية األوىل عنهـا علـى عـاتق البلـدان األعضـاء، كمـا جـ
  لجنة وتوصيتها يف جمال السياسات.ن من األنشطة، ولكنهما متعاضدتني يف تعزيز األخذ باخلطوط التوجيهية لااجملموعت

  
وينبغـي ألمانـة اللجنـة مواصـلة الرتكيـز علـى إذكـاء الــوعي باللجنـة وعملهـا مـن خـالل موقعهـا اإللكـرتوين ووســائط   -54
صــل االجتمــاعي، ورفــع تقــارير إىل اهليئــات العامليــة، مــن قبيــل اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم املتحــدة، التوا

وتقاســـم املعلومـــات مـــع ســـائر هيئـــات األمـــم املتحـــدة حســـب االقتضـــاء، ودعـــم رئـــيس اللجنـــة ونائـــب الـــرئيس، رهنـــاً بتـــوفر 
  املوارد، يف جهود التوعية، بالتشاور مع املكتب.
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ا   -55 ويقـــع علـــى الوكـــاالت الـــيت توجـــد مقارهـــا يف رومـــا دور رئيســـي يف تيســـري اســـتخدام منتجـــات اللجنـــة وتوصـــيا
وتطبيقهــا علــى املســتوى القطــري. وتســدي تلــك الوكــاالت املشــورة والــدعم التقــين بشــأن مواضــيع حمــدَّدة بنــاًء علــى طلــب 

اللجنة. ولذلك، ينبغـي للوكـاالت الـيت توجـد مقارهـا يف رومـا، مستفيدة يف ذلك من شىت املوارد اليت تشمل عمل البلدان، 
ــا مــع الســلطات الوطنيــة وأصــحاب املصــلحة مــن أجــل الــرتويج  يف اســتجابتها لطلبــات البلــدان، أن تواصــل زيــادة تفاعال

ا.   بفعالية للجنة وتعميم عملها يف السياسات والربامج، حيثما كان ذلك مناسباً ألولويا
  

ـــا األربعـــني يف عـــام  6تعراض اســـرتاتيجية االتصـــاالت اخلاصـــة باللجنـــةوســـيجري اســـ  -56 ا اللجنـــة يف دور الـــيت اعتمـــد
ا يف جمـال السياسـات وتطبيقهـا علـى املسـتوى  2013 ـا وتوصـيا من أجل الرتويج للجنـة ولعملهـا ولتعزيـز اسـتخدام منتجا

  ليات وإطاراً زمنياً للتنفيذ.ومسؤو  أنشطة وأدواراً حمدَّدةالقطري. وسوف تشمل االسرتاتيجية 
  

  والتوعية مرهوناً بتوفر املوارد.وسيكون تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت   -57
  

التمويـــل اإلضـــافي  اإلطار الزمني الجهاز المنفِّذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
 المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

 (نعم أو ال) 

ـــة اخلاصـــة  1-11اإلجـــراء  تنقـــيح اســـرتاتيجية االتصـــاالت والتوعي
ا يف جمــــــال  باللجنــــــة لــــــدعم تعمــــــيم منتجــــــات اللجنــــــة وتوصــــــيا

 السياسات واستخدامها وتطبيقها، وإذكاء الوعي باللجنة. 

األمانة، مبشـورة مـن الوكـاالت 
الـــــيت توجـــــد مقارهـــــا يف رومـــــا 
وبعــــــد التشــــــاور مــــــع املكتــــــب 

 واجملموعة االستشارية 

و/حزيران حبلـــــول يونيـــــ
2018 

 ال

  
  12التوصية 

  
ع البلــدان األعضــاء علــى توزيــع تقــارير فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى علــى الــوزارات املعنيــة علــى املســتوى شــجَّ تُ   - 58

ـــــع املســـــتوى يف ـــــق اخلـــــرباء الرفي ـــــيت توجـــــد مقارهـــــا يف رومـــــا أن تراعـــــي إدراج تقـــــارير فري   القطـــــري. وينبغـــــي للوكـــــاالت ال
  برامج عملها.

  
  جزئًياالتوصية مقبولة 

  
ُيســاهم فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى بــدور جــوهري يف عمــل اللجنــة. وكلَّفــت اللجنــة فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى   -59

ـــة يف عمليـــة تقـــارب  بإعـــداد تقـــارير مســـتقلة وعلميـــة وقائمـــة علـــى األدلـــة لـــدعم أصـــحاب املصـــلحة يف اختـــاذ قـــرارات واعي
  بكل لغات األمم املتحدة.ى جماناً يف املوقع اإللكرتوين للفريق السياسات. وتُتاح تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستو 

  
هــذه التقـــارير كأســـاس ومتثــل تقـــارير فريــق اخلـــرباء الرفيـــع املســتوى وثـــائق معلومـــات أساســية للجنـــة. وُتســـتخدم   - 60

ت اللجنـة يف تستند إليه اللجنة يف التوصل إىل اتفاق بشأن تقـارب السياسـات مـن خـالل عمليـة شـاملة. وُتقـدَّم توصـيا
                                                            

  . CFS 2013/40/4اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة بلجنة األمن الغذائي العاملي، الوثيقة   6
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مواصــلة تعمــيم علــى املصــلحة يف اللجنــة  أصــحاب وُيشــجعجمــال السياســات بعــد ذلــك إىل الــدورة العامــة العتمادهــا. 
ـــا ال ُمتثـِّــل توصـــيات  تقـــارير فريـــق اخلـــرباء الرفيـــع املســـتوى علـــى الـــوزارات املعنيـــة علـــى املســـتوى القطـــري، مـــع التســـليم بأ

عتمدة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على النظر يف توصيات السياسات املسياسات معتمدة من اللجنة. وُتشجَّع 
  من اللجنة يف برامج عملها.

  
. وُتدرك اللجنة ضرورة ختصيص مزيـد مـن الوقـت 7وسيجري النظر يف هذه التوصية عند تنفيذ الرد على التوصية   -61

وى ومناقشـتها قبـل الشـروع يف عمليـة تقـارب السياسـات. وميكـن للتعامل مع نتائج وفحوى تقارير فريق اخلرباء الرفيـع املسـت
أن تشــــمل تقــــارير فريــــق اخلــــرباء الرفيــــع املســــتوى وجهــــات نظــــر متقاربــــة ومتنــــافرة، إذ ميكــــن أن تكــــون مبتكــــرة ومــــن املفيــــد 

بعمل  ُقدًما للدفعمناقشتها. وينبغي أن ينصب مزيد من الرتكيز على استخدام هذه التقارير على حنو سليم وبصورة أفضل 
  ا.الدورة العامة للجنة ومكتبه

  
  13التوصية 

  
مــــع املكتــــب واجملموعــــة االستشــــارية  أن يتفاعــــلرئيس اللجنــــة التوجيهيــــة لفريــــق اخلــــرباء الرفيــــع املســــتوى لــــ ينبغــــي  -62

ديـد ميـس ب علم ا علىمإلبقائه آخر التطورات يف عمل الفريق الرفيع املستوى. وال ُتشكِّل هذه اإلحاطات اإلعالمية أي 
لعمـل علـى الـرتويج استقالل فريق اخلرباء الرفيع املستوى، وميكن أن تفيد يف تشجيع أعضاء املكتـب واجملموعـة االستشـارية 

وفريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى حبيــث يكــون هنــاك تقــدير متبــادل الفريــق. وينبغــي إجــراء مناقشــات مماثلــة بــني أمــانيت اللجنــة 
  لعمل كل منهما.

  
  التوصية مقبولة

  
واجملموعة  كتبتواصلت اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى، من خالل رئيس اللجنة التوجيهية، مع امل  -63

خالت أثنـاء ااملكتـب واجملموعـة االستشـارية، وقـدَّمت مـد، وعرضت عملها أثنـاء اجتماعـات يف عدة مناسبات االستشارية
  جمموعات العمل املفتوحة العضوية، بوسائل مشلت التداول عرب الفيديو.اجتماعات 

  
وسوف يستفيد الطابع اجلماعي لعمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى من التفاعل بني املكتب واجملموعـة االستشـارية   -64

. ومن املهم لتعظيم القيمة اليت حتصل عليها اللجنة من فريق اخلرباء الرفيع املسـتوى يف دعـم ق ككلواللجنة التوجيهية للفري
 لفريـق اخلـرباء الرفيـع املسـتوىعمل اللجنة يف جمال تقارب السياسات زيادة التفاعل املنـتظم واملسـتمر بـني اللجنـة التوجيهيـة 

ا املوضـوعية. وينبغـي أن يركـز التفاعـل علـى القضـايا املوضـوعية، مـع واملكتب واجملموعة االستشارية، ال سـيما بشـأن القضـاي
إرسـال طلبـات احلصـول علــى إسـهامات مـن الفريـق إىل جلنتــه التوجيهيـة قبـل انعقـاد االجتماعــات. وميكـن أن يسـتمر ذلــك 

شــارية عقــب كــل التفاعــل يف شــكل اجتمــاع غــري رمســي مشــرتك يُعقــد بــني اللجنــة التوجيهيــة ككــل واملكتــب واجملموعــة االست
كمـــا يف مراحـــل معيَّنـــة.   شـــاريعجتديـــد للجنـــة التوجيهيـــة، باإلضـــافة إىل املشـــاركة اإلضـــافية مـــع رئـــيس و/أو قيـــادات فـــرق امل

ني الرؤساء (جلنة األمن الغذائي العـاملي واللجنـة التوجيهيـة لفريـق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى) يف بنـاء بالتفاعل املنتظم سيساعد 
  أقوى حول عمل اللجنة ودور فريق اخلرباء الرفيع املستوى يف دعمه.متبادل تفاهم 
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وتُقدَّم يف كل اجتماع من اجتماعات املكتب واجملموعة االستشارية حتـديثات منتظمـة بشـأن اإلجـراءات وامليزانيـة   -65
نسـق الفريـق الـذي يباشـر املتعلقة بعمـل فريـق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى كجـزء مـن حتـديثات مسـارات عمـل اللجنـة. وُيشـارك م

عملــه مــن رومــا يف هــذه االجتماعــات وجييــب علــى االستفســارات اإلجرائيــة املتصــلة بعمــل الفريــق، أو ميكــن أن يســاعد يف 
إلعـداد تـدخالت تركـز علـى مسـائل حمـدَّدة  أيًضـانقل تلك االستفسـارات إىل اللجنـة التوجيهيـة. واللجنـة التوجيهيـة جـاهزة 

  .من اللجنة مسبًقاعلى طلب مقدَّم  بناءً 
  

وتوافــق اللجنــة علــى أن زيــادة التفاعــل بــني فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى واملكتــب واجملموعــة االستشــارية ال ُيشــكل   -66
ديد الستقالل الفريق، وميكن أن ُيسفر عن حتسني استخدام عمـل الفريـق يف اللجنـة، مـع التسـليم بـأن تقـارير الفريـق  أي 

  معتمدة من اللجنة.ليست توصيات سياسات 
  

وميكــن زيــادة تكثيــف التنســيق والتعــاون بــني أمانــة فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى وأمانــة جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي   -67
  لتعظيم الكفاءة والفعالية يف استخدام املوارد.

  

التمويـــــــل اإلضـــــــافي  اإلطار الزمني الجهاز المنفِّذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
 المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

 (نعم أو ال) 

اقـــــرتاح كيفيـــــة وموعـــــد زيـــــادة املشـــــاركة مـــــع اللجنـــــة  1-13اإلجـــــراء 
التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى ملناقشة القضايا املوضوعية من 

 أجل حتسني استخدام خمرجات الفريق يف اللجنة.

مكتــب اللجنــة بعــد التشــاور 
 مع اجملموعة االستشارية.

ــــــــــــــــو/حزيران  يوني
2018 

 ال

اقـــرتاح كيفيـــة حتســـني التنســـيق والتعـــاون بـــني أمـــانيت  2-13اإلجـــراء 
 اللجنة والفريق لتعظيم الكفاءة والفعالية وإلثراء عمل املكتب.

أمانــــة اللجنــــة ومنســــق فريــــق 
 اخلرباء الرفيع املستوى.

ــــــــــــــــو/حزيران  يوني
2018 

 ال

إسـداء املشـورة وتقـدمي مـداخالت تركـز علـى القضـايا  3-13اإلجراء 
املوضــوعية بنــاًء علــى طلــب اللجنــة لتكميــل املنتجــات الرئيســية الــيت 

 يصدرها فريق اخلرباء الرفيع املستوى (التقارير املوضوعية يف العادة)

لفريــــــــق اللجنــــــــة التوجيهيــــــــة 
توى بنـــاًء اخلـــرباء الرفيـــع املســـ

 علــى طلـــب املكتـــب، ورهنًـــا
 وارد الفريقبتوفر م

 الجارٍ 

  
  14التوصية 

  
ينبغي للجنة التوجيهيـة لفريـق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى تنـاول الشـواغل الـيت أعـرب عنهـا املسـتجوبون، ومـواطن سـوء   -68

اخلرباء، مـن الفهم املتعلقة بإجراءات دعوة خرباء املشاريع. وسوف يفرض ذلك استعراض إجراءات االتصال الراهنة لدعوة 
حتديد املواطن اليت حتتاج إىل حتسني. وعلى اللجنة كذلك أن تتخذ خطوات لتحسني إطالع القراء غري املتخصصني أجل 

  لتقنية على تقارير فريق اخلرباء.بالشؤون ا
  

  التوصية مقبولة
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التابعــة لــه، تُقــر اللجنــة جبهــود فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى يف ضــمان شــفافية عمليــة اختيــار أعضــاء فــرق املشــاريع   -69

. وتؤكـــد اللجنـــة أمهيـــة ضـــمان الصـــلة العلميـــة والتقنيـــة وكـــذلك التـــوازن موكـــذلك توقيـــت ونشـــر الـــدعوة إىل تقـــدمي ترشـــيحا
  ثيل اإلقليمي يف عملية االختيار.اجلنساين والتم

  
 وســـيجري حتســـني شـــفافية عمليـــة االختيـــار والـــدعوة إىل تقـــدمي ترشـــيحات أعضـــاء فـــرق املشـــاريع مـــن خـــالل  - 70
  يلي:  ما
  

  عمليـة االختيـار، ومعـايري تزويد املرشحني مبعلومات أكثر تفصيًال يف الدعوات املقبلة لتقـدمي ترشـيحات بشـأن
االختيــار، وااللتــزام الــزمين املتوقــع مــن كــل عضــو مــن أعضــاء فــرق املشــاريع، وكــذلك الــرد علــى املرشــحني حاملــا 

اإلجراءات الداخلية واخلطوط التوجيهيـة "ا حييل إىل إلكرتونيً ا تستكمل العملية. وسوف تشمل الدعوات رابطً 
 ."املنهجية لعمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى

  ضــــمان انتشــــار أوســــع للــــدعوات لرتشــــيح أعضــــاء فــــرق املشــــاريع. وســــوف تُرســــل الــــدعوات إىل أصــــحاب
ستشــارية، وســائر أعضــاء املصــلحة يف جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي، مبــا يشــمل أعضــاء املكتــب واجملموعــة اال

اللجنـــــة، واملشـــــاركني واملـــــراقبني؛ وأعضـــــاء اللجنـــــة التوجيهيـــــة لفريـــــق اخلـــــرباء الرفيـــــع املســـــتوى؛ واملؤسســـــات 
األكادمييـــة علـــى نطـــاق العـــامل؛ واخلـــرباء الـــذين شـــاركوا يف الفريـــق يف املاضـــي، مبـــا يشـــمل املـــراجعني النظـــراء 

ونيـة املفتوحـة للفريـق الـيت نظمهـا املنتـدى العـاملي بشـأن األمـن اخلارجيني؛ ومن سامهوا يف املشـاورات اإللكرت 
 الغذائي والتغذية التابع للمنظمة.

  
واختذ فريق اخلرباء الرفيع املستوى خطوات من أجل ضمان وصول شرائح متنوعة مـن اجلمهـور إىل تقـاريره، سـواًء   -71

امن حيث حمتواها أو شكلها. وسيويل الفريق عناية خاصة لشكل تقاريره املقبلة    ، وسينظر يف اآليت:وسهولة قراء
  

  امن جانب أشخاص غري خرباء لتقييم مدى  أيًضااستعراض التقارير املقبلة  .سهولة قراء

  مـــا يتعلـــق بالتقـــارير املقبلـــة، إعـــداد وثيقـــة أقصـــر تتضـــمن النتـــائج والتوصـــيات الرئيســـية الـــواردة يف التقريـــر  يفو
 ا بعبء عمل الفريق واملوارد املتاحة.الكامل ليناسب شرائح متنوعة من القراء، رهنً 

  
مجــة تقــارير فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى يف الوقــت املناســب لتيســري إتاحتهــا ألصــحاب وتؤكــد اللجنــة أمهيــة تر   - 72

 ،47- 2املصلحة وضمان مشول عملية تقارب السياسات واملشاركة فيها. وسوف ينـاقش ذلـك يف إطـار تنفيـذ اإلجـراء 
ــــة أنشــــطة برنــــامج  دَّد ميزاني ــــةإذ مــــن املتوقــــع أن ُحتــــ ط الشــــامل لربنــــامج التخطــــي العمــــل املتعــــدد الســــنوات أثنــــاء مرحل

  املذكور.  العمل
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التمويــــــــــــــل اإلضــــــــــــــافي  اإلطار الزمني الجهاز المنفِّذ اإلجراءات الواجب اتخاذها
 المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

 (نعم أو ال) 

تزويد املرشحني مبعلومـات أكثـر تفصـيًال  1-14اإلجراء 
ـــزمين  عـــن عمليـــة االختيـــار ومعـــايري االختيـــار وااللتـــزام ال

مــا  املتوقــع مــن كــل عضــو مــن أعضــاء فــرق املشــاريع يف
ـــــد  ـــــدعوات املقبلـــــة لتقـــــدمي ترشـــــيحات، وتزوي يتصـــــل بال

 .مكتب اللجنة بإحصاءات مفصَّلة عن املرشحني

 ال جارٍ  أمانة فريق اخلرباء الرفيع املستوى

ضــــــمان انتشــــــار أوســــــع للــــــدعوات إىل  2-14اإلجــــــراء 
 ترشيح أعضاء فرق املشاريع

 ال جاٍر  أمانة فريق اخلرباء الرفيع املستوى

حتســـني إمكانيـــة االطـــالع علـــى تقـــارير  3-14اإلجـــراء 
فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى، مبــا يشــمل إتاحتهــا للقــراء 

خاصــــة لشــــكل التقنيــــني عــــن طريــــق إيــــالء عنايــــة غــــري 
ا.ا  لتقارير املقبلة وسهولة قراء

اللجنــــة التوجيهيـــــة لفريـــــق اخلـــــرباء 
 الرفيع املستوى

 نعم جارٍ 

  


