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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة احلادية واألربعون

 "إحداث أثر فارق يف األمن الغذائي والتغذية" 

 4132أكتوبر/تشرين األول  31-31روما، إيطاليا، 

 التعديالت املقرتحة يف الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي 

 لية ونتائج عمل جمموعة العمل املعنية بالالئحة الداخ

 والتابعة للجنة األمن الغذائي العاملي

    

 مسائل ُمحالة إىل اللجنة:

 معايري االختيار اخلاصة بتعيني األعضاء يف اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى (1)

 إن اللجنة:

  الئحنة الداخلينة   تعّدل املادة اخلامسة )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية( منن ال

 هلذه الوثيقة. 1للجنة، كما ترد يف امللحق 

 دور اجملموعة االستشارية وتشكيلها (2)

 إن اللجنة:

 هلذه  2ل املادة الرابعة )اجملموعة االستشارية( من الالئحة الداخلية للجنة، كما ترد يف امللحق تعّد

 الوثيقة؛

 اجملموعة االستشارية للجنة من دون أي  على الفئات اخلمسة يف تصادق على توصية املكتب باإلبقاء
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 تغيري؛

 فئاتها  تأخذ علمًا بقرار املكتب احلفاظ على التشكيلة احلالية للمجموعة االستشارية وتوزيع املقاعد بني

 املتتالية؛

  كل فئة من فئات اجملموعة  بالنسبة إىل ختياراحلفاظ على املمارسة احلالية لالتأخذ علمًا بقرار املكتب

 ارية.االستش

 املشاركون واملراقبون يف جلنة األمن الغذائي العاملي (3)

 إن اللجنة:

 يف اجتماعات جلنة  ية املشاركة بصفة مراقبتصادق على توصية املكتب بالسماح ملمثلي األوساط األكادمي

 األمن الغذائي العاملي؛

 علق مبشاركة اجملتمع املدني تقّر بالعمل الذي ُأجري خالل الفرتة األخرية الفاصلة بني الدورات يف ما يت

تكّلف املكتب ، وواملنظمات غري احلكومية، واحتادات القطاع اخلاص يف أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي

استعراض املسألة على حنو أكرب بهدف ضمان مشاركة فعالة ملمثلي منظمات اجملتمع املدني/املنظمات غري ب

 جلنة األمن الغذائي العاملي وعملها. احلكومية وممثلي القطاع اخلاص يف دورات
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 معلومات أساسية  -أواًل

 

، بتفويض املكتب مبا 2113قامت جلنة األمن الغذائي العاملي، خالل دورتها األربعني املنعقدة يف أكتوبر/تشرين األول 

 يلي: 

اخلرباء الرفيع املستوى املشار  النظر يف معايري االختيار اخلاصة بتعيني األعضاء يف اللجنة التوجيهية لفريق )أ(

من الالئحة الداخلية  11ويف الفقرة  1من الوثيقة عن إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي 33إليها يف الفقرة 

، اليت ينبغي إدراجها يف املادة اخلامسة من الالئحة الداخلية للجنة، وذلك 2لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

لشأن إىل اللجنة خالل الدورة العامة اليت ستعقدها يف شهر أكتوبر/تشرين األول بغرض تقديم اقرتاح بهذا ا

 ؛2113

التشاور مع اجملموعة االستشارية، العمل فورًا على حتليل دور اجملموعة االستشارية وتشكيلها وفئاتها ب )ب(

املقرر أن يقدم املكتب  ومن وإجراءات االختيار يف كل فئة من الفئات من أجل تعزيز املساهمة اليت تقدمها.

 ؛2113اقرتاحًا إىل اللجنة خالل الدورة العامة اليت ستعقدها يف شهر أكتوبر/تشرين األول 

مزيد من اإليضاحات حول الوثيقة عن إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي يف ما يتعلق بالتمييز بني  إعطاء )ج(

ع اقرتاح إىل اللجنة خالل الدورة العامة املقبلة اليت املشاركني يف اللجنة واملراقبني فيها وذلك بغرض رف

 .21133 ستعقدها يف شهر أكتوبر/تشرين األول

 

خالل الفرتة األخرية الفاصلة بني الدورات، نظر املكتب، بالتشاور مع اجملموعة االستشارية ومن خالل مدخالت 

الغذائي العاملي )امُلسّماة يف ما يلي "جمموعة العمل"(، رئيسية من جمموعة العمل املعنية بالالئحة الداخلية للجنة األمن 

يف معايري االختيار لتعيني أعضاء اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى، ويف دور اجملموعة االستشارية للجنة 

من هذه  3، و2، و1وتشكيلها، ويف مسألة املشاركني واملراقبني يف اللجنة. وجيري تناول هذه املواضيع يف األجزاء 

 الوثيقة على التوالي.

 

 ء اللجنة التوجيهية معايري االختيار لتعيني أعضا  -1اجلزء 

 لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

 

ار الصادر عن اللجنة يف دورتها األربعني، فّوض املكتب مسألة استعراض معايري االختيار لتعيني رقيف إطار تنفيذ ال

 Guoإىل جمموعة العمل، اليت يرتأسها السيد غوو هاندي  فريق اخلرباء الرفيع املستوىالتوجيهية لأعضاء اللجنة 

Handi ممثل الصني. ، نائب 

                                                      
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf. 
2 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_-_Rules_and_procedures.pdf. 
 .http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi744e.pdf، متاحة على املوقع: 43، الفقرة CFS 2013/40 REPORTالوثيقة  3

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_-_Rules_and_procedures.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi744e.pdf
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، حبثت جمموعة العمل يف معايري االختيار املذكورة يف وثيقة إصالح جلنة األمن 2113يناير/كانون الثاني  21ويف 

، وحّددت بالتوافق معايري إضافية ة لفريق اخلرباء الرفيع املستوىالتوجيهيالغذائي العاملي والالئحة الداخلية للجنة 

ينبغي إدراجها يف املادة اخلامسة من الالئحة  التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوىاللجنة لتعيني األعضاء يف 

، 2113مارس/آذار  7 الداخلية للجنة. وقد ُقدم اقرتاح جمموعة العمل إىل املكتب الذي وافق، يف اجتماعه املنعقد يف

 على التعديالت املقرتحة للالئحة الداخلية للجنة.

 

 1واللجنة مدعوة إىل املوافقة على التعديالت املقرتحة للمادة اخلامسة من الالئحة الداخلية للجنة، كما ترد يف امللحق 

 4.للجنة من الالئحة الداخلية - تعديل املواد - لمادة الثالثة عشرةطبقًا لهلذه الوثيقة، 

 

 دور اجملموعة االستشارية وتشكيلها  -2اجلزء 

 

عقب الوالية املعطاة إليه من جلنة األمن الغذائي العاملي خالل دورتها األربعني، قام املكتب وبالتشاور مع اجملموعة 

)ج( إجراء االستشارية، بتحليل ثالث مسائل مرتبطة باجملموعة االستشارية: )أ( دورها؛ )ب( فئاتها وتشكيلها؛ و

 االختيار لكّل فئة.

 

 دور اجملموعة االستشارية ( أ)

، الوظائف اليت توّلتها اجملموعة االستشارية، ونظرت 2113أبريل/نيسان  23استعرض املكتب، يف اجتماعه املنعقد يف 

ستشارية للجنة يف إمكانية تعزيز دورها. وأوصى املكتب بأن تنظر اللجنة يف إسناد أدوار إضافية إىل أعضاء اجملموعة اال

 األمن الغائي العاملي.

 

واّتفق املكتب أيضًا على أنه ينبغي ألعضاء اجملموعة االستشارية أن يرفعوا تقريرًا إىل املكتب بشأن العمل الذي ُأجري 

 خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات ليضطلعوا بأدوارهم على التوالي باعتبارهم جهات منّسقة.

 

ة املوصى بها واإلبالغ املقرتح من جانب أعضاء اجملموعة االستشارية يف التعديالت املقرتحة للمادة وترد األدوار اإلضافي

 ، من الالئحة الداخلية للجنة. 3و 3الرابعة، الفقرتني 

 

ترد  من الالئحة الداخلية للجنة، كما 3و 3، الفقرتني ةالتعديالت املقرتحة للمادة الرابعواللجنة مدعوة إىل املوافقة على 

 5.من الالئحة الداخلية للجنة -تعديل املواد -هلذه الوثيقة، طبقًا للمادة الثالثة عشرة 2يف امللحق 

                                                      
جيوز للجنة بأغلبية ثلثي األصوات املعطاة أن تعّدل الئحتها الداخلية، بشرط أن يكون من الالئحة الداخلية للجنة على ما يلي: "  13تنص املادة  4

بتعديل هذه الالئحة يف جدول أعمال أي دورة وال ُيدرج أي اقرتاح العامة للمنظمة ووثيقة إصالح اللجنة.  والالئحةهذا التعديل متسقًا مع الدستور 
 ."للجنة ما مل يرسل األمني العام تبليغًا مسبقًا بشأنه إىل أعضاء اللجنة قبل افتتاح الدورة بثالثني يومًا على األقل

 .أعاله 3ُأنظر احلاشية  5
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 فئات اجملموعة االستشارية وتشكيلها ( ب)

استعرض املكتب التشكيلة احلالية للمجموعة االستشارية وفئاتها اخلمسة. ولدى استعراض االقرتاح ذات الصلة يف وثيقة 

ل ونظرًا إىل أن الفئات اخلمسة متث من الغذائي العاملي يف ما خيّص تشكيلة اجملموعة االستشارية،إصالح جلنة األ

جمموعة واسعة من أصحاب الشأن املعنيني مبجال األمن الغذائي والتغذية، أوصى املكتب اللجنة باحلفاظ على الفئات 

 اخلمسة احلالية يف اجملموعة االستشارية.

 

، قّرر 6املوجود من املقاعد املسندة إىل كّل فئة من فئات اجملموعة االستشارية هو من مسؤوليته علمًا أن توزيع العدد

املكتب عدم تغيري توزيع املقاعد بني الفئات اخلمسة يف هذه املرحلة. وأشار أيضًا إىل أن أعضاء املكتب الذين سوف 

قد يعيدوا  2112ذائي العاملي يف أكتوبر/تشرين األول جيري انتخابهم خالل الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن الغ

  .النظر يف هذه املسألة

 

يف األنشطة وعالوًة على ذلك، بهدف ضمان مشاركة واسعة من أصحاب الشأن املهتمني وتعزيز مشاركة أطراف آخرين 

لتشاور مع املكتب، مشاركني خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات، اتفق املكتب على إمكانية أن يعّين رئيس اللجنة، با

متخصصني يف اجملموعة االستشارية. وستكون والية املشاركني املتخصصني حمدودة مبوضوع معّين، ونشاط معّين 

من املادة الرابعة من الالئحة الداخلية للجنة األمن  2وحمدودة يف الزمن. ويرد االقرتاح يف التعديالت املقرتحة للفقرة 

 الغذائي العاملي.

 :لجنة مدعوة إىلال إن

 ؛املصادقة على توصية املكتب باحلفاظ على الفئات اخلمسة يف اجملموعة االستشارية من دون أي تغيري 

  ؛بقرار املكتب باحلفاظ على التشكيلة احلالية للمجموعة االستشارية، وتوزيع املقاعد بني فئاتها العلمأخذ 

  ملادة الرابعة لالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي، كما من ا 2املوافقة على التعديالت املقرتحة للفقرة

 7.من الالئحة الداخلية للجنة -تعديل املواد -13هلذه الوثيقة، طبقًا للمادة  2ترد يف امللحق 

 إجراء االختيار بالنسبة إىل كل فئة من فئات اجملموعة االستشارية )ج(

من الالئحة الداخلية للجنة األمن  3من املادة  1عة االستشارية، وطبقًا للفقرة يف ما يتعلق بإجراء اختيار أعضاء اجملمو

 املمارسة القائمة حاليًا الختيار كل فئة من فئات اجملموعة االستشارية. ، قّرر املكتب احلفاظ على 8الغذائي العاملي

الختيار كل فئة من فئات اجملموعة إن اللجنة مدعوة إىل أخذ العلم بقرار املكتب احلفاظ على املمارسة احلالية 

 .االستشارية

                                                      
شّكل املكتب جمموعة استشارية من بني ممثلي منظمة األغذية " يمن الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي،  3من املادة  1طبقًا للفقرة  6

من  11لفقرة والزراعة وبرنامج األغذية العاملي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمات أخرى ُيجاز هلا املشاركة يف أعمال اللجنة يف إطار ا

ويتّم تعيني أعضاء اجملموعة االستشارية يف  ئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة.من الال 33من املادة  3وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي والفقرة 

 ."وال يتجاوز عدد أعضاء اجملموعة االستشارية عدد أعضاء املكتب، مبا فيهم الرئيس، ما مل تقّرر اللجنة خالف ذلك منصبهم ملدة سنتني.
 أعاله. 3ُأنظر احلاشية  7
8 http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024E.pdf#page=125 

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024E.pdf#page=125
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 املشاركون واملراقبون يف جلنة األمن الغذائي العاملي  -3اجلزء 

 

عماًل بالوالية املعطاة إليه من اللجنة يف دورتها األربعني، تطّرق املكتب إىل مسألتني حمّددتني متعّلقتني باملشاركني 

 واملراقبني يف اللجنة:

 اركة ممثلني عن األوساط األكادميية يف دورات جلنة األمن الغذائي العاملي بصفة مراقبني؛إمكانية مش )أ(

 مشاركة منظمات اجملتمع املدني ومنظمات غري حكومية واحتادات القطاع اخلاص يف أعمال اللجنة. )ب(

 

ط األكادميية املشاركة يف دورات جلنة ويف ما خيّص املسألة األوىل، مّت التعبري عن توافق عام باجتاه السماح ملمثلي األوسا

 .من الغذائي العاملي بصفة مراقبنياأل

 

وأّما مسألة مشاركة ممثلي منظمات اجملتمع املدني ومنظمات غري حكومية والقطاع اخلاص يف دورات اللجنة، فقد 

واجملموعة خضعت لنقاش مكثف يف ثالثة اجتماعات عقدها املكتب، وثالثة اجتماعات مشرتكة بني املكتب 

 االستشارية، وكذلك يف اجتماعني جملموعة العمل.

 

ونظر أعضاء املكتب وجمموعة العمل يف خيارين، جيري وصفهما أدناه، ملشاركة منظمات اجملتمع املدني ومنظمات غري 

ة، وكذلك حكومية واحتادات القطاع اخلاص يف دورات اللجنة، مع األخذ يف االعتبار االنعكاسات القانونية والسياسي

 املنافع واملساوىء اليت ينطوي عليها كل خيار من اخليارات.

 املعايري اجلغرافية -1

رتاح ، ُقّدم اق2113يناير/كانون الثاني  12خالل االجتماع املشرتك بني املكتب واجملموعة االستشارية الذي انعقد يف 

الختاذ تمع املدني واملنظمات غري احلكومية املؤهلة ل باالستناد إىل تطبيق معايري جغرافية للتمييز بني منظمات اجملأّو

ووفقًا هلذا اخليار، قد تشارك منظمات اجملتمع املدني واملنظمات  صفة املشاركني وتلك املؤهلة الختاذ ضفة املراقبني.

دني غري احلكومية الناشطة على الصعيد الدولي بصفة مشاركني يف دورات اللجنة، يف حني أن منظمات اجملتمع امل

 واملنظمات غري احلكومية الناشطة على الصعيد احمللي قد تشارك بصفة مراقب.

 

وقد تنطبق املعايري على منظمات اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية اليت تطلب حضور اجتماعات اللجنة بصفتها 

نظمات غري احلكومية اليت تعّبر عن الشخصية، وليس من خالل آلية اجملتمع املدني. وأّما منظمات اجملتمع املدني وامل

مشارك. وعلى الرغم من أن فقد تستمر يف املشاركة بصفة  اهتمام يف حضور اجتماعات اللجنة يف إطار آلية كّل منها،

مراقب، اعترب بعض أعضاء املكتب أن معايري ركة احتادات القطاع اخلاص بصفة وثيقة إصالح اللجنة ال تلحظ مشا

ق على احتادات القطاع اخلاص اليت تطلب حضور اجتماعات اللجنة بصفتها الشخصية، وليس مماثلة جيب أن تنطب

 من خالل آلية القطاع اخلاص.
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ومتاشيًا مع املبدأ التوجيهي للشمولية الذي ميّيز إصالح جلنة األمن الغائي العاملي، قد ينطوي هذا اخليار على فائدة 

دني واملنظمات غري احلكومية اليت ليست جزءًا من آلية اجملتمع املدني، ضمان أن يتمكن عدد من منظمات اجملتمع امل

 مشارك يف اجتماعات اللجنة.نضمام إليها، من املشاركة بصفة أو ال ترغب يف اال

 

الدور التنسيقي الذي والحظ بعض األعضاء أيضًا أنه باالستناد إىل وثيقة إصالح اللجنة، مثة حاجة إىل احلفاظ على 

آليات التنسيق املستقلة، وأشاروا إىل أن خطر وجود عدد كبري من املشاركني خارج آلية اجملتمع املدني قد  تضطلع به

 ُيضعف آليات التنسيق و/أو جيعل من الصعب إدارة دورات اللجنة.

 املشاركة من خالل آليات التنسيق -2

اقرتاحاتها بشأن  9ّدمت اجملموعات اإلقليمية، ق2113بناًء على دعوة رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي يف مارس/آذار 

ووّفرت  10طرق مشاركة منظمات اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية واحتادات القطاع اخلاص يف أعمال اللجنة.

ظمات غري مبوجبه ملمثلي منظمات اجملتمع املدني واملن لذي جييزاجملموعات اإلقليمية الثالثة الدعم لالقرتاح ا

احلكومية واحتادات القطاع اخلاص املشاركة يف اجتماعات اللجنة بصفة املشارك فقط من خالل آليات التنسيق اخلاصة 

بها، يف حني أن مجيع منظمات اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية واحتادات القطاع اخلاص األخرى اليت ال 

 جيب أن تشارك بصفتها الشخصية كمراقبني.ترغب يف املشاركة كأعضاء يف آليات تنسيق، 

 

 ياص فحسب قد يعّزز الدور التنسيقشري إىل أن حصر صفة املشارك باألعضاء يف آلية اجملتمع املدني وآلية القطاع اخلوُأ

 تعّظم قابلية إدارة دورات اللجنة.الذي تؤديه اآلليات، و

 

لقائم حاليًا يتيح ملنظمات اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية غري أن اإلطار القانوني للجنة األمن الغذائي العاملي ا

واحتادات القطاع اخلاص طلب املشاركة يف اجتماعات اللجنة بصفة املشارك إّما من خالل آليات التنسيق أو بصفتها 

 الشخصية.

 

مبنظمات اجملتمع ومن وجهة نظر سياسية، فإن اقرتاح حصر صفة املشارك يف جلنة األمن الغذائي العاملي 

املدني/املنظمات غري احلكومية واحتادات القطاع اخلاص اليت هي أعضاء يف آلية اجملتمع املدني أو آلية القطاع اخلاص 

د بعض قد يتعارض مع مبدأ الشمولية الذي يشّكل أحد املبادىء التوجيهية إلصالح اللجنة. وعالوًة على ذلك، شّد

ن الشفافية يف املعايري والطرق املطّبقة لقبول ممثلي منظمات اجملتمع املدني واملنظمات األعضاء على احلاجة إىل مزيد م

 غري احلكومية والقطاع اخلاص يف آليات التنسيق اخلاصة بها، أو إقصائهم منها.

                                                      
 .اجملموعة اإلقليمية ألوروبا واجملموعة اإلقليمية للشرق األدنى 9

تمع املدني/املنظمات غري احلكومية واحتادات القطاع عقب تقديم االقرتاحات الثالثة اليت شّددت على ضرورة حتديد املعايري ذاتها ملنظمات اجمل 10

 .اخلاص، توّسع النقاش حبيث جرت أيضًا مناقشة املعايري اخلاصة باحتادات القطاع اخلاص
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لتنسيق شري إىل أنه قبل إقرار هذا اخليار، ينبغي معاجلة هذه الشواغل بهدف تعزيز عمل آليات اويف هذا اخلصوص، ُأ

ومشوليتها، وضمان أن تّتسم عملية شفافة لقبول األعضاء يف آلية اجملتمع املدني وآلية القطاع اخلاص تشاركية، حبيث 

تشمل مجيع أصحاب الشأن ذات الصلة. وميكن أن ُتدعى اآلليات إىل رفع اقرتاح ملعاجلة هذه الشواغل إىل املكتب، 

 بناًء على توصية أعضاء اللجنة.

 

شارة إىل أنه مل يتّم التوصل إىل أي توافق بشأن أي من اخليارات املذكورة أعاله، أقّر املكتب يف اجتماعه املنعقد ومع اإل

باحلاجة إىل استعراض املسألة على حنو أكرب ولذا، الطلب إىل اللجنة إعطاء املكتب املزيد من  2113يوليو/متوز  11يف 

خالل الدورة ورات ملناقشتها من أجل تقديم اقرتاح إىل جلنة األمن الغذائي العاملي الوقت يف الفرتة املقبلة الفاصلة بني الد

 .2112عام الثانية واألربعني 

 

 :إن اللجنة مدعوة إىل

 املصادقة على توصية املكتب بالسماح ملمثلي األوساط األكادميية املشاركة بصفة مراقبني يف اجتماعات اللجنة؛ 

 اجملتمع الفرتة األخرية الفاصلة بني الدورات يف ما خيّص مشاركة منظمات  أقّرت بالعمل الذي جرى خالل

يف أعمال اللجنة، وتفّوض املكتب بأن يستعرض هذه  املدني واملنظمات غري احلكومية واحتادات القطاع اخلاص

كومية منظمات اجملتمع املدني واملنظمات غري احلاملسألة على حنو أكرب بهدف ضمان مشاركة فعالة ملمثلي 

 .يف أعمال اللجنة والقطاع اخلاص
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 1مللحق ا

 التعديالت املقرتحة للمادة اخلامسة من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي

 

 5املادة 

 11فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية

، يسّمى يف ما يلي "الفريق الرفيع لغذائي والتغذيةُيساعد اللجنة فريق خرباء رفيع املستوى معيّن باألمن ا -1

جلنة األمن الغذائي،  من وثيقة إصالح 32إىل  34يف الفقرات  وهيكليته وطريقة عمله، وظائفهو تهتشكيلوترد  .املستوى"

 .لألمم املتحدة من الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة 33من املادة  13و 12 تنيويف الفقر

 

 تغري[.]مل ت -2

 

تألف اللجنة التوجيهية من عشرة إىل مخسة عشر خبريًا من اخلرباء ذوي السمعة الرفيعة والشهرة الدولية يف ت -3

، ويعّينون بصفتهم الشخصية لوالية سنتني، قابلة للتجديد على شتى اجملاالت ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية

توازنًا يف ة التوجيهية جمموعة متنوعة من التخصصات التقنية، وجيب أن تعكس اللجنالتوالي مّرة واحدة فقط. 

وسيكون للمرشحني املثاليني خربة وثيقة الصلة يف العمل يف عمليات نساني. لتمثيل اجلل ًااعتباراخلربات اإلقليمية، و

م املرتبط باألمن أن يكونوا من اخلرباء املشهود هلم دوليًا يف جمال اختصاصهنبغي ي اخلرباء املتعددة التخصصات.

يتمتعوا برؤية واسعة وخربة وافية يف العمليات اليت يشارك فيها خرباء من اختصاصات  12أنو، الغذائي والتغذية

وجيب أن يكونوا من املهنيني الذين يتمتعون خبربة واسعة، ومن محلة الشهادات اجلامعية ولديهم سجل . خمتلفة

واألهّم . ال إدارة املشاريع امليدانية ومشاريع األحباث يف جمال األمن الغذائيحافل باملؤلفات و/أو مهارات واسعة يف جم

من هذا كّله أن تكون لديهم خربة واسعة يف جمال إدارة جمموعات أو شبكات من اخلرباء، وأن يتمتعوا بقدرة عالية 

ون به من تقدير من قبل نظرائهم على التواصل والتعاطي مع اآلخرين وأن يتمتعوا مبهارات قيادية، وانطالقًا مما حيظ

 .على املستوى الوطين، أن تكون لديهم القدرة على اجتذاب شبكات اخلرباء وإقامتها

 

بناًء  عملية اختيار أعضاء اللجنة التوجيهية مكتب اللجنة توىليالقدمية مل يتغري[.  3]اجلزء األخري من الفقرة  -3

ن منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األغذية العاملي، والصندوق الدولي جلنة اختيار خمصصة تضّم ممثلني ع على توصية

تعقد اللجنة التوجيهية عادًة  .واملنظمة الدولية للتنّوع البيولوجي وممثاًل عن منظمات اجملتمع املدني للتنمية الزراعية،

 ة التوجيهية بالوظائف التالية:دورتني كل عام، ما مل تقّرر اللجنة خالف ذلك يف ظروف استثنائية. وتضطلع اللجن

                                                      
 .احلروف املائلة، وُيشار إىل اإلضافات باستخدام  نّص يتوسطه خّطُيشار إىل العبارات احملذوفة بكتابة  11
 .كلمة بكلمة تقريبًا 2من املادة  3إذ يكّرر العبارة األوىل من الفقرة من املقرتح حذف هذا اجلزء  12
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ضمان تقديم أحدث الدراسات/التحليالت بشأن جمموعة متنوعة من قضايا األمن الغذائي لتنظر فيها  ( أ)

 دورات جلنة األمن الغذائي العاملي؛

 شكيل فرق للمشروعات إلعداد الدراسات/التحليالت لدورات جلنة األمن الغذائي العاملي؛ت ( ب)

بصورة عامة،  واختصاصات فرق املشروعات وإدارة عملها ، وخطط العملحتديد منهجيات العمل )ج(

 واستعراضها على حنو دائم؛

 يات عمل واقرتاح خطط عمل؛ض منهجاستعرا )د(

 القيام بوظائف ذات الصلة عند الضرورة. )هن(

 

سساتهم، أو يشارك أعضاء اللجنة التوجيهية بصفتهم الشخصية، وليس كممثلني حلكوماتهم، أو مؤ]جديدة[  -2

  .منظماتهم

 

 مل تتغري[ 3]الفقرة القدمية  -4 -3

 مل تتغري[ 2]الفقرة القدمية  -7 -2

 مل تتغري[ 4]الفقرة القدمية  -8 -4
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 4امللحق 

 التعديالت املقرتحة للمادة الرابعة من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي

 املادة الرابعة

 13اجملموعة 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  ئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة.من الال 33من املادة  3األمن الغذائي والفقرة 

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

 الرئيس، ما مل تقّرر اللجنة خالف ذلك.

 

ربة واملعرفة مع جمموعة واسعة من املنظمات اليت ساعد اجملموعة االستشارية املكتب من خالل تقاسم اخلت -2

وتساهم، بشكل منتظم وملحوظ يف النشاطات اليت تنّظمها اللجنة يف ما بني  متّثلها، ومن خالل توعية دوائرها.

 الدورات، وجيوز ألعضاء اجملموعة االستشارية اقرتاح قضايا على املكتب للنظر فيها.

 
ء اجملموعة االستشارية مسؤواًل عن إقامة روابط منتظمة مع منظمات يكون كل عضو من أعضا]جديدة[  -3

 :وكيانات ضمن الفئة اليت ميثلها، واحلفاظ عليها، وتعزيزها، بهدف

تعزيز مشاركة املنظمات والكيانات املهتمة اليت تتمثل يف كل فئة من الفئات اخلمسة يف اجملموعة  ( أ)

االجتاهني خالل الفرتات الفاصلة بني دورات جلنة االستشارية من أجل ضمان تبادل للمعلومات يف 

 ؛األمن الغذائي العاملي

تيسري املشاركة وتوفري مدخالت، وتعليقات ومقرتحات يف ما خيص األنشطة اجلارية للجنة األمن  ( ب)

الغذائي العاملي من جانب هذه الكيانات املمّثلة يف كل فئة من الفئات ميكنها أن توّفر مساهمات ذات 

 ؛مناقشات اللجنةصلة يف 

ية على املستوى العاملي، ذمساعدة املكتب يف حتديد تطّورات هامة يف جمال األمن الغذائي والتغ )ج(

األنشطة املستمرة اليت جتريها كيانات خمتلفة ممثلة يف كل فئة من ب، والتوعية واإلقليمي والوطين

 ؛الفئات

 .املساهمة يف نشر نتائج اللجنة ومداوالتها )د(

 

                                                      
 .احلروف املائلة، وُيشار إىل اإلضافات باستخدام نّص يتوسطه خّطُيشار إىل العبارات احملذوفة بكتابة  13
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يف نهاية كل فرتة فاصلة بني الدورات، ينبغي أن يعّد كل عضو يف اجملموعة االستشارية تقريرًا إلطالع ]جديدة[  -3

املكتب على العمل الذي جرى خالل العام حبيث يؤدي دوره. وجيب إيالء انتباه خاص إىل اإلجنازات اليت قاموا بها 

 .بني أصحاب الشأن واللجنة ات ومدخالت يف االجتاهنييف ما يتعلق بإشراك مبجموعاتهم، وتيسري تبادل معلوم

 

مشاركني متخصصني تنحصر واليتهم مبوضوع  للجنة تعينيبعد التشاور مع املكتب، جيوز أن يقّرر رئيس ا]جديدة[  -2

ة حمّدد، ونشاط حمّدد، وتكون حمدودة يف الزمن. وينبغي أن تأتي خربة املشاركني املتخصصني وخلفيتهم بقيمة إضافي

إىل املداوالت، وأن تساهم يف عمل اجملموعة االستشارية. وقد يشارك املشارك املتخّصص املعّين، ويتمتع حبق التدّخل يف 

 .ملعاجلتها، يف االجتماعات املشرتكة بني املكتب واجملموعة االستشارية امناقشات حول املواضيع اليت جرى تعيينه

 


