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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 الدورة الثانية واألربعون
 

 األمن الغذائي والتغذية" يفإحداث فارق "

 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12روما، إيطاليا، 

 واملراقبني يف جلنة األمن الغذائي العامليالتمييز بني املشاركني  آخر املعلومات بشأن

 

/تشرين يف أكتوبرا احلادية واألربعني اليت انعقدت يف دورته، األمن الغذائي العاملي )اللجنة( جلنة نظرت -1

غري احلكومية ومجعيات القطاع اخلاص يف واملنظمات اجملتمع املدني منظمات ، يف مسألة مشاركة 2014 األول

إليه سندتها أعلى والية بناء املكتب، أجراها سابقة عمليات استعراض  ت حمطكانوهي مسألة  ،1اللجنة مداوالت

 تكّلفاليت "قد نظرت اللجنة يف نتائج عملية االستعراض يف دورتها احلادية واألربعني وتها األربعني. دوراللجنة يف 

املكتب باستعراض املسألة على حنو أكرب بهدف ضمان مشاركة فعالة ملمثلي منظمات اجملتمع املدني/املنظمات غري 

 2."احلكومية وممثلي القطاع اخلاص يف دورات جلنة األمن الغذائي العاملي وعملها

 

اآلراء يف توافق يف أي ل إىل التوصعدم بالنظر إىل و ةاالستشاري موعةمع اجمل أجراها مناقشةعقب  ،املكتبإن و -2

واملراقبني يف  نياملشاركب ةتعلقاملسألة املتأجيل مناقشة قرر ، 2014 /تشرين الثانينوفمرب 28اجتماعه الذي انعقد يف 

 حتى إشعار آخر.اللجنة 

 

احلصول على معلومات إضافية من بهذا الشأن بضرورة رار اختاذ قوراء قرار تأجيل الكامنة األسباب وترتبط  -3

املنظمات اليت حيق هلا املشاركة بصفة مشارك بني لتمييز جيب وضعها لأجل اختاذ قرار مستنري بشأن املعايري اليت 

 .فحسب بصفة مراقبللمشاركة هؤهلة املتلك و
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عملية من  أن تكون جزءًاي نبغييف اللجنة واملراقبني  نياملشاركمسألة ن مناقشة أشري إىل أوباإلضافة إىل ذلك،  -4

لقواعد واملمارسات ذلك الطريقة اليت تضمن بها اوميكن أن يشمل اللجنة.  مداوالتبشأن املشاركة يف نطاقا تفكري أوسع 

كن هل  مي نيذاألمن الغذائي والتغذية الاملهتمني بموعة واسعة من أصحاب املصلحة جملاحلالية املشاركة الفعالة 

 اللجنة. عملري يف إىل حد كباهمة سامل

 

وقد يكون هناك جمال للنظر يف االضطالع بعملية تفكري أوسع نطاق يف فرتة السنتني القادمة، باالستناد إىل  -5

النتائج املنبثقة عن الدراسة االستقصائية بشأن كفاءة اللجنة وتقيي  اللجنة املطلوب إجراؤه يف برنامج العمل املتعدد 

 .2016واملتوقع القيام به يف عام  2015-2014سنوات للفرتة 


