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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

 الدورة اخلامسة والتسعون

  3102 آذار/مارس 6-4، روما

 من 22التعديالت املقرتحة على املادة : جلنة األمن الغذائي العاملي

 الالئحة العامة للمنظمة 

      

 معلومات أساسية -أوال

تشرين /أكتوبر 11 - 11 روما،) والثالثني اخلامسة ادورته يف ،(اللجنة) العاملي الغذائي األمن جلنةقامت  -1

 األمن جلنة إصالح" املعنونة  CFS 2009/2 Rev. 2 الوثيقة يف الواردة املقرتحات واعتماد باستعراض ،(9002 األول

 92-11 روما،) نيوالثالث السادسة تهدوراملؤمتر يف  اعتمد اإلصالح، نفيذوسعيا إىل ت ذلك، بعدو. 1"العاملي الغذائي

 2-2املادتني مت تعديل  ،تبعا لذلكو. العامةالئحتها واملنظمة  دستور على تعديالت( 9002 تشرين الثاني/نوفمرب

 اعتمدت إلصالح،عملية ا تنفيذوملواصلة . 2من الالئحة العامة للمنظمة 22املادة  باإلضافة إىل الدستور من( ب) 6-5و

 . 3الئحتها الداخلية املنقحة ،(9011 تشرين األول/أكتوبر 99-11 روما،) نيوالثالث السابعة تهادوراللجنة يف 

من الالئحة  22للمادة  اللجنةبرفع توصية بتحديث بتكليف املكتب  الدورة، تلكخالل  ،أيضا لجنةال وقامت- 9

ىل املؤمتر يف ها إال بعدحتعلى أن  ،(9019 تشرين األول/أكتوبر 90- 15 روما،) والثالثني التاسعةدورتها أثناء  العامة

                                                           
1
 .C 2009/21 Rev.1 الوثيقة  
2

 الوثيقةمن  151-151 الفقراتو ،(9002 تشرين الثاني/نوفمرب 92-11 روما،) للمؤمتر نيوالثالث السادسة الدورة تقرير انظر 

C 2009/REP. 11/9002 رقمالقرار و" الدستور يف التعديالت العاملي، الغذائي األمن جلنة إصالح" 12/9002 رقم املؤمتر قرار أيضا انظرو 

 .9002 تشرين الثاني/نوفمرب 99 يف ينعتمدملا" للمنظمة العامة الالئحة يف التعديالت العاملي، الغذائي األمن جلنة إصالح"
3
 .من اجلزء األول من النصوص األساسية للمنظمة "ل"انظر أيضا القسم .  CFS: 2011/FINAL REPORT من الوثيقة 60الفقرة    
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 للمنظمة العامة الالئحة من 22املادة تطابق أن ت لبوُط(. 9012 حزيران/يونيو 99-15 روما،) والثالثني الثامنة تهدور

 .4"مع وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي ومع الالئحة الداخلية املنقّ حة"

 من 22 املادة على التعديالت املقرتحة، 9019، خالل الفصل األول من عام اللجنة مكتبأعضاء  واستعرض- 2

 يف روما يف تعقدان اليت يف دورتها التاسعة والثالثني العاملي إلحالتها إىل جلنة األمن الغذائي للمنظمة العامة الالئحة

 .9019 تشرين األول/أكتوبر 90إىل  15 من الفرتة

 

تشرين /أكتوبر 11-1 روما،) اخلامسة والتسعني، يف دورتها والقانونية الدستورية الشؤون جلنة استعرضتو- 1

 بعد، 9012السادسة والتسعني يف عام  دورتهاتها يف دراس بها جيدر أنه واعتربت املقرتحة التعديالت ،(9019 األول

التعديالت هذه األخرية وأقرت . 5والثالثني التاسعة دورتها يف العاملي الغذائي األمن جلنة ِقبلاستعراضها وإقرارها من 

ووافقت على إحالتها إىل اللجنة وجملس املنظمة من أجل إحالتها  للمنظمة العامة الالئحة من 22 املقرتحة على املادة

 .6إىل املؤمتر للموافقة النهائية عليها

 

 التعديالت املقرتحة- ثانيا

 

 :قضايا أربعب يتعلق فيما للمنظمة العامة الالئحة من 22 املادة على تعديالتاللجنة  مكتب اقرتح- 5

 األمناملعين ب املستوى الرفيعاخلرباء  فريق( ج) ؛استثنائية دورات عقد( ب) األعمال؛ وجدول الدعوة طاباتخ( أ)

 .فرعية أجهزة ليتشكو( د) ؛والتغذية الغذائي

 

 املتبعة ملمارسةإبراز اإىل  6 للفقرة املقرتح التعديل يهدف، وجدول األعمال الدعوة خبطاباتأوال، فيما يتعلق - 6

 (أو خاصة) عادية غريأن تعقد دورة  جيوز للجنة" االقرتاح، ومبوجبتبعا لذلك، و. لجنةال إصالح منذ اآلن حتى

 ."اللجنةأي قرار تتخذه  مراعاة مع رئيس،وال العام املدير من بدعوة

 

 أنه على تنص جديدة 1 فقرة إدراجقرتح يف امليتمثل  ،(خاصة أو)عادية  غري دورات عقدفيما خيص  ،اثاني- 1

 طلب إذا( ب)أو  عادية؛ دورة أي يف ذلك اللجنة قررت إذا( أ) :(أو خاصة) عادية أن تعقد دورة غري جيوز للجنة"

 ".ذلك املكتب

 

 تعديلقرتح يف امليكمن  ،والتغذية الغذائي املعين باألمن املستوى اخلرباء الرفيع فريقبالنسبة إىل  ،اثالث- 1

 عضويتهواليته و مثل)فحسب  الرئيسيةتنظيم خصائصه  ،للمنظمة العامة الالئحة يف ،لكي يتسنى 19 و 11 الفقرتني

                                                           
4
  CFS: 2011/FINAL REPORT من الوثيقة 61 الفقرة  

5
 CL 145/2 الوثيقةيف املوجز من  (ح) الفقرةو 21 إىل 26من  الفقرات  

6
 CFS 2012/39 FINAL REPORT الوثيقة من 10 الفقرة  
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 أعضائه والية مدةو ريالتسي جلنةشكيل ت) التشغيلية املعلومات تنظم حبيث 11 و 12 الفقرتني حذفيف و( هوهيكل

 .الداخلية للجنةالالئحة  يف( باملشاريع ةاملعني ةق املخصصالفرو ومهامه

 

لكي تنص على أن التقرير  92 الفقرة تعديلقرتح يف امليتمثل  ،األجهزة الفرعية بإنشاء يتعلق فيما وأخريا،- 2

 التشاور بعد األمني، قبل من"يتعني إعدادها  جديد فرعيجهاز  إنشاء قبلالنظر فيه األمن الغذائي للجنة  ينبغيالذي 

 ".الزراعية للتنمية الدولي العاملي والصندوقاألغذية  وبرنامج املنظمة، مع

 

 قرار مشروع يفمن الالئحة العامة  22املادة  من 92و 11-11و 1و 6 الفقرات على املقرتحة التعديالت وترد -10

 .املرفقالوارد يف  املؤمتر

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة -ثالثا 

 

  .توصياترفع ما تراه مناسبا من و الوثيقة هذه استعراض والقانونية الدستورية الشؤون جلنةيرجى من - 11

 

 إىل وإحالته الوثيقة هذه مرفق يف الوارد املؤمتر قرار مشروعإقرار  اخلصوص، وجه على ،اللجنةويرجى من - 19

 .ؤمترامل إىل ذلك بعدلكي حيال  اجمللس
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 املرفق

 

 3102/...القرار  

 الغذائي العامليتنفيذ إصالح جلنة األمن 

 من الالئحة العامة للمنظمة 22تعديالت على املادة 

 

 إن املؤمتر، 

 

خالل  روما يف تعقد يتال والثالثني، اخلامسة دورتها يف ،قامت (اللجنة) العاملي الغذائي األمن جلنة أن إىل يشري إذ

 CFS 2009/2 الوثيقة يف الواردة املقرتحات واعتماد باستعراض ،9002 تشرين األول/أكتوبر 11إىل  11 من الفرتة

Rev. 2  للمنظمة؛ األساسية النصوصاجلزء الثاني من  يف تجأدر ، واليت"العاملي الغذائي األمن جلنة إصالح" املعنونة 

 

 92إىل  11 من الفرتةخالل  روما يف تعقد يتال والثالثني السادسة دورته يف املؤمتر، أن إىل أيضا يشري وإذ

 الالئحة على تعديالت العاملي، الغذائي األمن جلنة إصالح" 11/9002 رقم القرار اعتمد ،9002 تشرين الثاني/نوفمرب

 ؛"للمنظمة العامة

 

 الفرتةخالل  روما يف تعقد يتال والثالثني، السابعة دورتها يف ،اعتمدت األمن الغذائي جلنة أن إىل كذلك يشري وإذ

 22املادة برفع توصية بتحديث  املكتب تفوكّل ةاملنقحالالئحة الداخلية  ،9011 تشرين األول/أكتوبر 99إىل  11 من

 ".مع وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي ومع الالئحة الداخلية املنقّ حة"حتى تتطابق  من الالئحة العامة

 

تشرين /أكتوبر 11-1 روما،) والتسعني اخلامسة دورتها يف والقانونية، الدستورية الشؤون جلنةبآراء  أخذ علما أن وبعد

 للمنظمة؛ العامة الالئحة من 22 املادةعلى  املكتب اقرتحها اليت التعديالت بشأن( 9019 األول

 

 تشرين األول//أكتوبر 90-15 روما،) يف نيوالثالث التاسعة ادورته يف قامت، الغذائي األمن جلنة أن إىل شريوإذ ي

 األمن جلنة إصالح لتنفيذ للمنظمة العامة الالئحة من 22 املادة على املقرتحة التعديالتإقرار و باستعراض ،(9019

 العاملي؛ الغذائي
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 التعديالت أقر ،(9019 كانون األول/ديسمرب 1-2 روما،) املائةبعد  واألربعني اخلامسة دورته يف اجمللس، أن وإذ رأى

 عليها؛ للموافقة املؤمتر إىل إحالتها على ووافق املقرتحة

 

 : 7على النحو التالي للمنظمة العامة الالئحةمن  22املادة  تعديل يقرر

 

 22 املادة"

 

 العاملي الغذائي األمن جلنة

 

 واملشاركة التشكيل- ألف

 
)...( 

 

 اللجنة رئيسو  مع بالتشاور العام املدير من بدعوة مالية، فرتة كل يف دورتني العادية األحوال يف اللجنة تعقد  -6

 إضافية دورات تعقد أن االقتضاء، عند للجنة، وجيوز. اللجنة تتخذه قرار تبديها مقرتحات أي مراعاة مع ،ومكتبها

 إىل اللجنة أعضاء غالبية تقدمه كتابي طلب على بناء أو ومكتبها، اللجنة رئيس مع بالتشاور العام املدير من بدعوة

 .العام املدير

 

 (:أو خاصة) استثنائيةأن تعقد دورة  جيوز للجنة" -1[ جديد]

 عادية؛ دورة أي ذلك يف اللجنة قررت إذا( أ)

 ".ذلك املكتب طلب أو إذا( ب)

 (يعاد ترقيم الفقرات التالية)

 

 والتغذية الغذائي باألمن املعين املستوى الرفيع اخلرباء فريق -دال

 

 إليه واملشار ،يضطلع بالوظائف التالية والتغذية الغذائي باألمن معين املستوى رفيع خرباء فريق اللجنة يعاون -11 19

 :التالية بالوظائف الفريق هذا ويضطلع. املستوى الرفيع الفريق باسم بعد فيما

                                                           
7
 .حتتهااحلروف املائلة ووضع خط اإلضافات باستخدام وإىل   خّط يتوسطه النص بكتابة  عبارات احملذوفةاليشار إىل   
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 الكامنة؛ وأسبابه والتغذية الغذائي لألمن الراهنة احلالة وحتليل تقييم (أ)

 هو ما على اعتمادًا بالسياسات، صلة ذات حمددة مسائل بشأن واملشورة واملعرفة العلم إىل يستند حتليل تقديم (ب)

 عالية؛ نوعية من تقنية ودراسات وبيانات حبوث من موجود

 واالهتمام املستقبل يف اإلجراءات إىل بالنسبة األولويات ترتيب على األعضاء ومساعدة املستجدة القضايا حتديد (ج)

 .الرئيسية الرتكيز مبجاالت
 

خمصصة معنية ومن فرق  تسيري جلنة من والتغذية الغذائي باألمن املعين املستوى الرفيع اخلرباء فريق يتألف- 12 12

ويعمل  .والتغذية الغذائي األمن جمالي يف اخلرباء من شبكة حمددة وتشكل مشاريع باملشاريع تعمل بناء على أساس

  .داخلية للجنةوالتغذية وفقا لالئحة ال الغذائي باألمن املعين املستوى اخلرباء الرفيع فريق

 

 شتى يف الدولية والشهرة الرفيعة السمعة ذوي اخلرباء من خبريًا عشر مخسة إىل عشرة من التسيري جلنة تتألف- 12

 قابلة سنتني ملدة مناصبهم وسيشغلون الشخصية بصفتهم هؤالء وسيعني والتغذية، الغذائي باألمن الصلة ذات اجملاالت

 من مؤلفة خمصصة اختيار جلنة توصية على بناء التسيري جلنة أعضاء تعيني اللجنة مكتب ويتوىل. واحدة ملرة للتجديد

 Bioversity ومنظمة الزراعية، للتنمية الدولي والصندوق العاملي، األغذية وبرنامج والزراعة، األغذية منظمة من ممثلني

International، اللجنة تقرر مل ما السنة، يف دورتني عادة التسيري جلنة وُتعقد. املدني اجملتمع منظمات عن وممثل 

 على ووظائفها تشكيلها يكون استشارية مجاعة مبعونة التسيري جلنة وحتظى. االستثنائية الظروف يف ذلك خالف ذاتها

  :التالي النحو على التسيري جلنة وظائف وتكون. العاملي الغذائي األمن للجنة الداخلية الالئحة يف حمدد هو ما حنو
 

التحليالت بشأن جمموعة متنوعة من قضايا األمن الغذائي والتغذية لتنظر فيها /ضمان ومتابعة إعداد أحدث الدراسات

 اللجنة؛
 

 تشكيل فرق خرباء للمشروعات إلعداد الدراسات والتحليالت دعمًا لقرارات اللجنة؛
 

وإبقاء ذلك قيد االستعراض، وإدارة  حتديد املنهجيات التشغيلية لفرق املشروعات، وخطط عملها، واختصاصاتها،

 عملها بشكل عام؛
 

 استعراض منهجيات العمل واقرتاح خطط العمل؛
 

 .أداء ما قد ُيطلب منها من وظائف ذات صلة
 

ُتنشأ قاعدة بيانات عن اخلرباء يف شتى اجملاالت ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية الذين ميكن أن - 11

وتقوم جلنة التسيري استنادًا إىل هذه القاعدة . ي طرف معين آخر يشارك يف مداوالت اللجنةيرشحهم أعضاء اللجنة أو أ

وستشكل . بتشكيل فرق مشروعات خمصصة للتحليل وتقديم التقارير عن القضايا اليت قد حتيلها إليها جلنة التسيري
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يالت حتت التوجيه واإلشراف العام فرق املشروعات ملدد مسبقة التحديد وتكون مسؤولة عن إعداد الدراسات والتحل

 .للجنة التسيري

 (يعاد ترقيم الفقرات التالية)

 

 أحكام متفرقة- زاي

 

)...( 

 

 يف ازدواج دون أعماهلا، يسهل أن شأنه من ذلك أن ترى عندما صةخمص أو فرعية أجهزة تشكل أن للجنة- 92 99

من األمني، بعد  تقريرًا حبثت قد اللجنة تكون أن بعد إال الشأن هذا يف قرار اختاذ جيوز وال. القائمة األجهزة عمل

 واملالية االدارية اآلثار عن العام املدير من التشاور مع املنظمة وبرنامج األغذية العاملي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 .لذلك

 "(يعاد ترقيم الفقرات التالية)

 

 (9012حزيران /يونيو...  اعُتمد يف)

 

 


