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جلنة األمن الغذائي العاملي
الدورة األربعون
روما ،إيطاليا 11-7 ،أكتوبر/تشرين األول 3112

األحكام والقرارات اخلاصة بأمني جلنة األمن الغذائي العاملي
واألمانة واجملموعة االستشارية وفريق اخلرباء الرفيع املستوى
املعين باألمن الغذائي والتغذية
تعطي هذه الوثيقة معلومات أساسية عن املسائل اليت تتناوهلا الوثيقة  CFS 2013/40/10وهي حتديداً:
ألف -
باء -
جيم -
دال -

إجراءات اختيار أمني جلنة األمن الغذائي العاملي ،مبا يف ذلك املؤهالت املطلوبة واالختصاصات
إشراك كيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة يف األمانة
تشكيل اجلماعة االستشارية
معايري اختيار األعضاء يف اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

ألف – إجراءات اختيار أمني جلنة األمن الغذائي العاملي ،مبا يف ذلك املؤهالت املطلوبة واالختصاصات
الالئحة العامة للمنظمة ،املادة  ،33الفقرة

51

هاء – األمانة
يتم ،وفقاً للشروط اليت حتددها اللجنة ،تعيني أمني ،خلدمة اللجنة ،مبا فيها املكتب وفريق اخلرباء الرفيعي املستوى،
ولالضطالع بوظائف االتصال فيما يتعلق بكل أنشطة اللجنة]...[ .
التقرير النهائي للدورة السابعة والثالثني للجنة – أكتوبر/تشرين األول  ،1155الفقرة
يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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التقرير النهائي للدورة السابعة والثالثني للجنة – أكتوبر/تشرين األول  ،1155الفقرة

15

طلبت اللجنة إىل املكتب مواصلة التحليل ،بالتنسيق مع الوكاالت ذات الصلة ،للطرائقق واملتطلبقات القيت تتقيب تطبيقق
نظام تناوب يف أمانة جلنة األمن الغذائي بني منظمة األغذية والزراعقة ،والصقندو القدولي للتنميقة الزراعيقة ،وبرنقام
األغذية العقاملي ،مبقا يف ذلقك املقؤهالت املطلوبقة واالختصاصقات ألمانقة جلنقة األمقن الغقذائي إضقافة إىل الرتاتبيقة يف
املسؤولية ،مبا ميكّن اللجنة من اتّخاذ قرار مستنري حول هذه املسألة يف دورتها العادية القادمة.
اجتماع مكتب اللجنة –  11يوليو/متوز

1151

سوف ينظر املكتب يف مسألة اختيار أمني جلنة األمن الغقذائي العقاملي وتعيينقع بعقد حصقول القرئيآ علقى ظراء منظمقة
األغذية والزراعة والصندو الدولي للتنمية الزراعية وبرنام األغذية العاملية حول هذه املسألة.
اجتماع مكتب اللجنة –  7سبتمرب/أيلول

1151

مل يكن لدى املكتب الوقت الكايف لدراسة تداعيات اجلولة الثانية من الرسائل اليت وردتقع مقن الفقاو والصقندو القدولي
للتنمية الزراعية وبرنام األغذية العاملي وللتشاور بشأنها يف ما يتعلق بتعيني أمني للجنة .ويتعني علقى املكتقب التوسقع
أكثر يف حتليل هذه املسألة [ ]...بغرض تقديم اقرتاحاتع بهذا الشأن إىل اللجنة يف أكتوبر/تشرين األول  .1153وإذ أشار
أعضاء املكتب إىل دعم الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما إلنشاء منصب أمقني بقدوام كامقل ،أبقدوا قلقهقم إزاء
التداعيات املالية هلذا االقرتاح .وتقرر عدم اقرتاح أي تغقيري يف الالئحقة الداخليقة يف هقذه املرحلقة :وميكقن أن تكلّقف
اجللسة العامة للجنة املكتب استكشاف إمكانية استحداث منصب أمني بدوام كامل وانعكاسات ذلك.
التقرير النهائي للدورة التاسعة والثالثني للجنة – أكتوبر/تشرين األول  ،1151الفقرة

33

كلّفت اللجنة املكتب وضع إجراءات االختيار ،مبا يشمل املؤهالت املطلوبة واالختصاصات ملنصقب أمقني اللجنقة []...
وذلك بغية تقديم اقرتاحات للجنة خالل جلستها العامة يف أكتوبر/تشقرين األول  .1153وينبغقي هلقذه االقرتاحقات أن
تراعي ظراء الرؤساء التنفيذيني ملنظمة األغذية والزراعة والصندو الدولي للتنمية الزراعية وبرنام األغذية العاملي.
باء – إشراك كيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة يف األمانة
الالئحة العامة للمنظمة ،املادة  ،33الفقرة 51
هاء – األمانة
[ ]...وتشمل األمانة املوظفني املعينني هلا القادمني من برنام األغذية العاملي والصندو الدولي للتنمية الزراعية ،ضقمن
مجلة جهات.
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الالئحة الداخلية للجنة – املادة السادسة – األمانة
تُساعد اللجنة أمانة مشرتكة دائمة قائمة يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما .وستتمثل املهام املوكلقة إليهقا
يف مساعدة اجللسة العامة ،واملكتب ،واجملموعة االستشارية وفريق اخلرباء الرفيع املستوى .وسوف يرتأس األمانة أمني
وتضم موظفني من منظمة األغذية والزراعة ،والصندو الدولي للتنمية الزراعية ،وبرنام األغذية العاملي.
وثيقة إصالح اللجنة ،الفقرات

 33و 33و31

من املفرتض أن تكون هناك أمانة دائمة صغرية للجنة األمن الغذائي العقاملي باملنظمقة يف رومقا .وسقتتمثل املهقام املوكلقة
إليها يف مساعدة اجللسة العامة ،واملكتب ،واجملموعة االستشارية وفريق اخلرباء الرفيع املستوى يف عملهم .وخالل فرتة
السنتني  ،1155-1151سوف يرتأس األمانة أمني من املنظمة وستشتمل على موظفني من وكاالت األمم املتحدة األخرى
اليت تتخذ من روما مقرا هلا (برنام األغذية العاملي والصندو الدولي للتنمية الزراعية) .سقيتعني علقى اجللسقة العامقة
للجنة يف عام  1155اختاذ قرارات بشأن الرتتيبات األخرى اليت تتعلق مبنصب األمني ،مبقا يف ذلقك إمكانيقة التنقاوب
فيما بني الوكاالت الثالث اليت تتخذ من روما مقرا هلا ،وإدراج كيانات األمم املتحقدة األخقرى املعنيقة مباشقرة بقاألمن
الغذائي والتغذية يف األمانة.
وستستمر األمانة احلالية للجنة يف االضطالع بوظائفها إىل حني اعتماد وتنفيذ القرارات النهائيقة للجلسقة العامقة للجنقة
وفق ًا للفقرة .33
اجتماع مكتب اللجنة –  7سبتمرب/أيلول

1151

يتعني على املكتب مواصلة حتليل [ ]...الطرائ ق واملتطلبات إلشراك كيانقات أخقرى مقن األمقم املتحقدة معنيقة مباشقرة
باألمن الغذائي والتغذية يف األمانة ،بغية تقديم اقرتاحاتع بهذا الشأن إىل اللجنة يف أكتوبر/تشرين األول .1153
التقرير النهائي للدورة التاسعة والثالثني للجنة – أكتوبر/تشرين األول ،1151
الفقرة 33
كلّفت اللجنة املكتب حتديد [ ]...الطرائق واملتطلبات إلشراك كيانات أخرى مقن األمقم املتحقدة معنيقة مباشقرة بقاألمن
الغذائي والتغذية يف األمانة ،بغية تقديم اقرتاحات بهذا الشأن إىل اللجنة يف أكتوبر/تشرين األول .1153
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جيم – تشكيل اجملموعة االستشارية
الالئحة العامة للمنظمة ،املادة  ،33الفقرة 51

جيم-

رئيآ جلنة األمن الغذائي العاملي ومكتبها واجملموعة االستشارية ملكتبها

[ ]...وحيظى املكتب مبعونة جمموعة استشارية تنشأ وفقاً ألحكام الالئحة الداخلية.
الالئحة الداخلية للجنة ،املادة الرابعة – اجملموعة االستشارية ،الفقرة

5

يشكّل املكتب جمموعة استشارية من بني ممثلي منظمة األغذية والزراعقة وبرنقام األغذيقة العقاملي ،والصقندو القدولي
للتنمية الزراعية ،ومنظمات أخرى يُجاز هلا املشاركة يف أعمال اللجنة يف إطار الفقرة  55من وثيقة إصقالح جلنقة األمقن
الغذائي والفقرة  3من املادة  33من الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة .ويتمّ تعيني أعضاء اجملموعة االستشقارية يف
منصبهم ملدة سنتني .وال يتجاوز عدد أعضاء اجملموعة االستشارية عدد أعضاء املكتب ،مبا فقيهم القرئيآ ،مقا مل تققرّر
اللجنة خالف ذلك.
تساعد اجملموعة االستشارية املكتب من خالل تقاسم اخلربة واملعرفة مع جمموعة واسقعة مقن املنظمقات القيت
-1
متثّلها ،ومن خالل توعيقة دوائرهقا .وتسقاهم ،بشقكل منقتظم وملحقوظ يف النشقاطات القيت تنظّمهقا اللجنقة يف مقا بقني
الدورات ،وجيوز ألعضاء اجملموعة االستشارية اقرتاح قضايا على املكتب للنظر فيها.
وثيقة إصالح اللجنة ،الفقرة

31

ينشئ املكتب ،حال انتخابع ،جمموعة استشارية تتألف من ممثلني عن املنظمة ،وبرنقام األغذيقة العقاملي ،والصقندو
الدولي للتنمية الزراعية ،واملشاركني اآلخرين من غقري األعضقاء يف اللجنقة (انظقر الفققرة  .)55وتكقون مقدة واليقة هقذه
اجلماعة مطابقة ملدة والية املكتقب .وسقيدعو املك تقب الفئقات املختلفقة للمشقاركني يف اللجنقة لتسقمية ممثلقيهم يف هقذه
اجلماعة ،اليت لن يزيد عدد أعضائها يف العادة على عدد أعضاء مكتب اللجنة .وتتمثل وظيفة اجملموعة االستشقارية يف
توفري املساهمات للمكتب فيما يتصل بطائفة املهام اليت طلبت إليع اجللسقة العامقة للجنقة القيقام بهقا .وسقتكون سقلطة
اختاذ القرارات يف يد الدول األعضاء .ومن املفرتض أن يكون أعضاء اجملموعة االستشارية ققادرين علقى املسقاهمة بعمقل
موضوعي وتوفري املشورة إىل مكتب اللجنة.
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معايري اختيار األعضاء يف اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى
الالئحة الداخلية للجنة ،املادة اخلامسة  -فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية ،الفقرة 3
تتألف اللجنة التوجيهية من عشرة إىل مخسة عشر خبرياً من اخلقرباء ذوي السقمعة الرفيعقة والشقهرة الدوليقة يف شقتى
اجملاالت ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية [.]...
وثيقة إصالح اللجنة ،الفقرة

33

سيسعى مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي ،بالتعاون الوثيق مع إدارة منظمة األغذيقة والزراعقة تأسيسقا علقى النصقو
القانونية املعمول بها يف املنظمة ،إىل احلصول على ترشيحات للعضوية يف اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء.
( )5جيب أن تعكآ اللجنة التوجيهية جمموعة متنوعة من التخصصات التقنية ،واخلربات اإلقليمية ،والتمثيل
اإلقليمي .وسيكون للمرشحني املثاليني خربة وثيقة الصلة يف العمل يف عمليات اخلرباء املتعددة التخصصات.
( )1سيشارك أعضاء اللجنة التوجيهية بصفتهم الشخصية وليآ كممثلني حلكوماتهم أو للمؤسسات أو املنظمقات
التابعني هلا.
( )3سيشغل أعضاء اللجنة التوجيهية مناصبهم ملدة سنتني قابلة للتجديد ملرة واحدة.
القواعد واإلجراءات اخلاصة بعمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين
باألمن الغذائي والتغذية ،الفقرة 51
تسري املبادئ التالية بالنسبة إىل أعضاء اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء:
( )5ينبغي أن يكونوا من اخلرباء املشهود هلم دولياً يف جمال اختصاصهم املرتبط باألمن الغقذائي والتغذيقة ،وأن
يتمتعوا برؤية واسعة وخربة وافية يف العمليات اليت يشارك فيها خرباء من اختصاصات خمتلفة .وجيب أن
يكونوا من املهنيني الذين يتمتعون خبربة واسعة ،ومقن للقة الشقهادات اجلامعيقة ولقديهم سقجل حافقل
باملؤلفات و/أو مهارات واسعة يف جمال إدارة املشاريع امليدانية ومشاريع األحباث يف جمال األمقن الغقذائي.
واأله ّم مقن هقذا كلّقع أن تكقون لقديهم خقربة واسقعة يف جمقال إدارة جمموعقات أو شقبكات مقن اخلقرباء،
وأن يتمتعوا بقدرة عالية على التواصل والتعاطي مع اآلخرين وأن يتمتعوا مبهقارات قياديقة ،وانطالققاً ممقا
حيظون بع من تقدير من قبل نظرائهم على املستوى الوطين ،أن تكون لديهم القدرة على اجتقذاب شقبكات
اخلرباء وإقامتها.
( )1أن يشاركوا بصفتهم الشخصية وليآ كممثلني عن احلكومات ،أو املؤسسات ،أو املنظمات التابعني هلا.
( )3يراعققى عنققد تشققكيل اللجنققة التوجيهيققة التققوازن بققني االختصاصققات الفنيققة واخلققربات اإلقليميققة
والتمثيل اإلقليمي.

