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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 نالدورة األربعو

 3112أكتوبر/تشرين األول  11-7روما، إيطاليا، 

 التعديالت املقرتحة يف الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي

 من الالئحة العامة للمنظمة ونتائج عمل واملادة الثالثة والثالثني

 والتابعة للجنة األمن الغذائي العاملي الداخليةجمموعة العمل املعنية بالالئحة 

  

A 
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 :املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها
 

 ؛لية للجنة األمن الغذائي العامليارتياحها لعمل جمموعة العمل بشأن الالئحة الداخاللجنة تبدي  (1)
 

 (.اجلزء األول)أمني جلنة األمن الغذائي العاملي وانضمام أجهزة أخرى تابعة لألمم املتحدة إىل أمانة اللجنة 

 :إّن اللجنة
 

 اخلاصة باختيار أمني جديد للجنة األمن الغذائي العاملي؛املراجعة تقّر االختصاصات واملؤهالت واإلجراءات  (2)

الطرق والشروط املطلوبة لالنضمام إىل أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي من خالل انتداب موظفني من  تقّر (3)

 أجهزة أخرى تابعة لألمم املتحدة ومعنية مباشرة باألمن الغذائي؛

دمًا تطلب إىل منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي املضي ق (4)

 .إجراءات تعيني أمني للجنة يف أقرب وقت ممكنب
 

 (اجلزء الثاني)من الالئحة العامة للمنظمة  33االقرتاحات لتعديل الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي واملادة 

 :إّن اللجنة
 

إحالة هذا التعديل إىل املنظمة من الالئحة العامة للمنظمة وتطلب إىل جملس  33تقّر التعديل املقرتح يف املادة  (5)

 للموافقة عليه؛( 2115حزيران /يونيو 13-6روما، )الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر 

من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي ( اجملموعة االستشارية)تقّر التعديل املقرتح يف املادة الرابعة  (6)

 .العاملي
 

العمل يف املستقبل على معايري اختيار األعضاء يف اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى وتشكيل اجملموعة 

 .االستشارية والتمييز بني املشاركني واملراقبني يف اللجنة

 :إّن اللجنة
 

التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى تكّلف املكتب بالنظر يف معايري االختيار لتعيني األعضاء يف اللجنة  (7)

من الالئحة  11من الوثيقة عن إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي ويف الفقرة  43يف الفقرة  ااملشار إليه

، اليت ينبغي إدراجها يف املادة اخلامسة من الالئحة الداخلية 1الداخلية لعمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى

 ؛2114تشرين األول /اقرتاح إىل اللجنة خالل الدورة العادية اليت ستعقدها يف أكتوبربهدف تقديم  2للجنة

بالعمل فورًا على حتليل دور اجملموعة االستشارية بالتشاور مع اجملموعة االستشارية،  ،تكّلف املكتب (8)

إىل  ًااقرتاحاملكتب  وسيقدم. وفئاتها وإجراءات االختيار يف كل فئة من الفئات لتعزيز مشاركتها شكيلهاوت

                                                 
1  _Rules_and_procedures.pdf-http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_. 
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 ؛2114تشرين األول /اللجنة يف دورتها العامة اليت ستعقدها يف شهر أكتوبر

تكّلف املكتب إعطاء مزيد من اإليضاحات حول الوثيقة عن إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن التمييز  (9)

لجنة يف دورتها العامة اليت ستعقدها يف بني املشاركني واملراقبني يف اللجنة وذلك بهدف تقديم اقرتاح إىل ال

 .2114تشرين األول /شهر أكتوبر

 

 أجهزة أخرى تابعة لألمم املتحدةانضمام أمني جلنة األمن الغذائي العاملي و  – 1اجلزء 

 3أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي إىل

 

 معلومات أساسية

 

كّلفت املكتب وضع إجراءات االختيار، "قد كانت جلنة األمن الغذائي العاملي، يف دورتها التاسعة والثالثني،  

مبا يشمل املؤهالت املطلوبة واالختصاصات ملنصب أمني اللجنة، باإلضافة إىل الطرق والشروط اخلاصة بانضمام أجهزة 

، وذلك بغية تقديم اقرتاحات إىل أمانة اللجنة الغذائي والتغذية أخرى تابعة لألمم املتحدة ومعنية بشكل مباشر باألمن

وينبغي هلذه االقرتاحات أن تراعي آراء الرؤساء التنفيذيني . 2113تشرين األول /للجنة خالل جلستها العامة يف أكتوبر

 .4"ملنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي

 

، إيكال مناقشة هذه املسائل جملموعة 2113كانون الثاني /يناير 25وقرر املكتب، يف االجتماع الذي عقده يف  

 .، نائب ممثل الصنيGuo Handiالعمل املعنية بالالئحة الداخلية للجنة، برئاسة السيد 

 

رق والشروط اخلاصة وقد عقدت جمموعة العمل ثالثة اجتماعات هلا ناقشت خالهلا إجراءات االختيار والط 

أمجع أعضاء جمموعة العمل ، 2113متوز /يوليو 24ويف . بانضمام أجهزة أخرى تابعة لألمم املتحدة إىل أمانة اللجنة

وثيقة تتضمن اخلطوط العريضة للعناصر الرئيسية املتعلقة باختصاصات األمني اجلديد للجنة، ومؤهالته وإجراءات  على

االنضمام إىل األمانة، من خالل انتداب موظفني، ألجهزة أخرى تابعة لألمم املتحدة اختياره فضاًل عن طرق وشروط 

 . وقد ُعرضت الوثيقة على مكتب اللجنة ملناقشتها وإقرارها. ومعنية مباشرة باألمن الغذائي والتغذية
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 إجراءات االختيار، مبا يف ذلك املؤهالت املطلوبة واالختصاصات  -1

 

، االقرتاحات التالية وأقّرها بهدف رفعها 2113آب /أغسطس 6املكتب، يف االجتماع الذي عقده يف  استعرض 

 :إىل اللجنة يف دورتها األربعني إلقرارها
 

 1-اختصاصات أمني جلنة األمن الغذائي العاملي من فئة مد (أ)

 

 اإلشراف العام لرئيس جلنة األمن الغذائي العاملي وبالتعاون الوثيق مع املكتب واجملموعة االستشارية  حتت

الشخص املكّلف  توىلومع رؤساء جمموعات العمل بصفتهم ممثلي األعضاء يف اللجنة واملشاركني، سوف ي

 :التاليةاملهام 
 

o إدارة األمانة واإلشراف عليها؛ 

o رفع التقارير عنها واملساءلة عنها؛إدارة ميزانية اللجنة و 

o يكون مسؤواًل عن تنفيذ اسرتاتيجية تعبئة املوارد اخلاصة باللجنة؛ 

o  يكون مسؤواًل عن تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة باللجنة وعن التواصل بني أصحاب املصلحة

 يف اللجنة وعن نشر مطبوعات اللجنة؛

o  واللوجسيت لرئيس اللجنة ولرؤساء خمتلف جمموعات حيرص على تقديم الدعم التقين واإلداري

 العمل والفرق الفنية؛

o يتوىل اإلشراف وتقديم املساهمات الفنية إلعداد مطبوعات اللجنة ووثائق عملها واجتماعاتها؛ 

o يتوىل اإلشراف بشكل عام على الدعم الذي تقّدمه أمانة اللجنة لفريق اخلرباء الرفيع املستوى؛ 

o ؤساء الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما باستمرار على عمل اللجنة حيرص على إطالع ر

 بواسطة القنوات املناسبة؛
 

 خيضع األمني ألنظمة الفاو ولوائحها. 
 

 املؤهالت (ب)
 

 ينبغي بالشخص املكّلف باملهام: 
 

o  املصلحة أن تكون لديه خربة مهنية بالنسبة إىل اإلجراءات املتعددة األطراف واملتعددة أصحاب

 وإدارتها؛

o ل أن تكون يف جماالت متصلة باألمن الغذائي والتغذية؛أن يكون حائزًا على شهادة ختصص يفّض 
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o  أن تكون لديه اخلربة املهنية الكافية بالنسبة إىل املسائل والسياسات املتصلة باألمن الغذائي

 ل أن يكون لديه سجل من املطبوعات؛والتغذية، ويفّض
 

  الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما االتفاق على سائر التفاصيل األخرى املتعلقة باإلعالن يتعني على

، على عن الوظيفة الشاغرة ومبؤهالت أمني اللجنة، ومنها مثاًل املهارات اإلدارية واللغوية وغريها من مهارات

 .وعة االستشاريةأن يتم إبالغ اللجنة بذلك يف الوقت املناسب بواسطة املكتب واجملم
 

  إجراءات االختيار (ج)
 

 جيب أن تكون عملية االختيار شفافة ومفتوحة ألي مرشح تتوافر لديه املؤهالت املطلوبة؛ 

 اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة على املواقع اإللكرتونية ملنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية  ُينشر

الزراعية وبرنامج األغذية العاملي وُيعمم بواسطة وسائل إعالم أخرى وعن طريق خمتلف أصحاب املصلحة 

 املعنيني بعمل اللجنة؛

  يعّينه رؤساء تلك  كل من الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماسوف يكون فريق االختيار مؤلفًا من ممثل عن

 املنظمات؛

 جتري املقابالت طبقًا لإلجراءات املعتادة املتبعة يف الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما؛ 

 يعّين املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة أمني اللجنة بناء على قرار جلنة االختيار. 

 

سوف يتم االستناد إىل هذه العناصر الرئيسية إلعداد اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة ولتطبيق إجراءات االختيار  

 . اليت هي من مسؤولية الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما

 

 انضمام أجهزة أخرى تابعة لألمم املتحدة إىل األمانة- 2
 

 على األمني أن يطلب إىل أجهزة أخرى تابعة لألمم املتحدة إتاحة موظفني يف ضوء احتياجات األمانة؛ يتعّين 

  يتعّين على أجهزة األمم املتحدة املعنية باألمن الغذائي والتغذية واملهتمة بانتداب موظف أو أكثر من موظفيها

ىل رئيس اللجنة الذي، وبعد مراعاة مسارات اللجنة وإ أمنيإىل األمانة، تقديم طلب رمسي وتربير مناسب إىل 

عمل اللجنة وأولوياتها واحتياجاتها، يقرر ما إذا كان يتعّين دعوتهم إىل االنضمام إىل الفريق وبالتالي إبالغ 

 ؛بذلك املكتب واجملموعة االستشارية

 ولوائحها من  املنظمةًا ألنظمة بعد صدور القرار، يوّقع اجلهاز املعين التابع لألمم املتحدة اتفاقًا مع الفاو طبق

 .أجل حتديد نوع املساهمة وأي مسائل إدارية أخرى
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 اقرتاحات تعديل الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي   – 2اجلزء 

 5من الالئحة العامة للمنظمة 33واملادة 

 

 33مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي باستعراض التعديلني املقرتحني يف الالئحة الداخلية للجنة ويف املادة  قام 

من الالئحة الداخلية  – اجملموعة االستشارية –املادة الرابعة  يفويرد التعديل املقرتح . من الالئحة العامة للمنظمة

من  – تعديل املواد – الثالثة عشرةللجنة يف القسم باء أدناه وُيعرض على الدورة األربعني للجنة العتماده طبقًا للمادة 

من الالئحة العامة للمنظمة يف القسم ألف أدناه  33من املادة  7ويرد التعديل املقرتح يف الفرتة . 6الالئحة الداخلية للجنة

 الفاو  رالدورة التاسعة والثالثني ملؤمت إىلعلى الدورة األربعني للجنة إلقراره وإحالته من ثّم ويعرض 

 .7اجمللس طريق عن( 2115حزيران /يونيو 13-6روما، )

 

 8من الالئحة العامة للمنظمة 33التعديل املقرتح يف املادة   :القسم ألف
 

33املادة 
9 

 

 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 التشكيل واملشاركة  –ألف

)...( 

 (:أو خاصة)جيوز للجنة أن تعقد دورة استثنائية - 7
 

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

 أو؛ إذا طلب املكتب ذلك (ب)
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جيوز للجنة بأغلبية ثلثي األصوات املعطاة أن تعدل الئحتها الداخلية، بشرط أن يكون  ": من الالئحة الداخلية للجنة على ما يلي 13تنص املادة   6

ُيدرج أي اقرتاح بتعديل هذه الالئحة يف جدول أعمال أي دورة  وال. ووثيقة إصالح اللجنة هذا التعديل متسقًا مع الدستور والالئحة العامة للمنظمة

 ".العام تبليغًا مسبقًا بشأنه إىل أعضاء اللجنة قبل افتتاح الدورة بثالثني يومًا على األقل األمنيللجنة ما مل يرسل 
ة للمؤمتر إقرار أي تعديالت أو إضاافات علاى هاذه    جيوز يف أي جلسة عام " – 2: )...( من الالئحة العامة للمنظمة على ما يلي 49تنص املادة   7

االقرتاح بأربع  الالئحة بأغلبية ثلثي األصوات املعطاة بشرط أن يبلغ اإلخطار باقرتاح التعديل أو اإلضافة للمندوبني قبل اجللسة اليت سينظر فيها هذا

للمجلاس أن يقارتح تعاديالت أو إضاافات هلاذه       - 3 .اللجناة املختصاة  وعشرين ساعة على األقل، وأن يكون املؤمتر قد تلقى تقريرا عن االقرتاح من 

 ."الالئحة، وجيوز النظر يف أي اقرتاح من هذا القبيل يف الدورة التالية من دورات املؤمتر
 .بتسطري النص املائلفيما ُيشار إىل اإلضافات  النص يتوسطه خّطُيشار إىل النص احملذوف بكتابة   8
 .من الالئحة العامة للمنظمة 33التعديالت يف املادة  – 11/2113على التعديل مبوجب قرار املؤمتر رقم  بناء  9
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 .طلب ذلك ما ال يقل عن األغلبية البسيطة من الدول األعضاء إذا (ج)

 

 10الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي يفاملقرتح  لالتعدي  :باء القسم
 

 الرابعةاملادة 

 اجملموعة االستشارية

 

يشّكل املكتب جمموعة استشارية من بني ممثلي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي، والصندوق - 1

من وثيقة إصالح جلنة  11الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمات أخرى ُيجاز هلا املشاركة يف أعمال اللجنة يف إطار الفقرة 

ويتّم تعيني أعضاء اجملموعة . ن الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعةم 33من املادة  3والفقرة  العاملي األمن الغذائي

وال يتجاوز عدد أعضاء اجملموعة االستشارية عدد أعضاء املكتب، مبا فيهم . االستشارية يف منصبهم ملدة سنتني

 .خالف ذلك املكتب اللجنة يقرر تقّررالرئيس، ما مل 

                                                 
 .بتسطري النص املائلفيما ُيشار إىل اإلضافات  النص يتوسطه خّطُيشار إىل النص احملذوف بكتابة   10


