
August 2018 CFS 2018/45/3 
 

(، QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
 

A

جلنة األمن الغذائي العاملي
 واألربعون اخلامسةالدورة 

"إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

2018أكتوبر/تشرين األول  19-15روما، إيطاليا، 

القرار مشروع مع - التقييم على الرد   تنفيذ: العاملي الغذائي األمن جلنة تقييم

بيان احملتويات
الصفحات

2 .......................................................................................................................... مقدمة -أواًل 

3 ................................................................... العناصر الرئيسية لتحسني جلنة األمن الغذائي العاملي -ثانًيا

12 .....................................................................................امللحق -ثالثًا

12 ............................................................ أدوار اللجنة وأهدافها االسرتاتيجية -ألف

16 .................................. هيكل برنامج العمل املتعدد السنوات اجلديد والعملية اخلاصة به -باء

23 ..................................................... تشجيع املساءلة وتقاسم أفضل املمارسات -جيم

29 ....................................... اقرتاح لتكون اجللسة العامة أكثر حيوية، وجاذبية وجوهريةً  -دال

31 ......................................... اقرتاح اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها الدول األعضاء -هاء

33 .......................................................... األمن الغذائي العاملي جلنةدور رئيس  -واو

34 .................................................................... اختصاصات أمني اللجنة -زال

36 .........................................................االستشارية وعملياهتا اجملموعةتشكيلة  -حاء

MX545/a



CFS 2018/45/3 2 

 املسائل اليت تستدعي اهتمام اللجنة
 

ران املتشييييييييياركان  Oliver Mellenthin)الصيييييييييني( والسييييييييييد  Jiani Tianعرض كل من السييييييييييدة   )أملانيا(، امليسييييييييي 
 .مع مشروع قرار" -األمن الغذائي العاملي: تنفيذ الرد  على التقييمعنوان "تقييم جلنة ب CFS 2018/45/3 العملية الوثيقةيف 
 

 إن اللجنة:
 

)أملانيا( لتيسريمها تنفيذ  Oliver Mellenthin)الصني( والسيد  Jiani Tianتعرب عن تقديرها للسيدة  )أ(
 إىل انعقاد الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. وصواًل الرد  على التقييم 

 مع مشييييييييييييييروع قرار"  - "تقييم جلنييييييية األمن الغيييييييذائي العييييييياملي: تنفييييييييذ الرد  على التقييم وتؤييييييييد )ب(
 اليت تقر  بأن وثيقة اإلصالح تبقى حجر الزاوية يف عمل اللجنة. (،CFS 2018/45/3)الوثيقة 

 
 مقدمة -أواًل 

 
 1رؤية جلنة األمن الغذائي العاملي

 
وستشكل اللجنة جلنة األمن الغذائي العاملي هي جلنة حكومية دولية يف منظمة األغذية والزراعة وستبقى كذلك.  

من الشراكة العاملية الناشئة بشأن الزراعة واألمن الغذائي والتغذية، املنتدى الدويل  حموريًاا ، بوصفها عنصرً اليت مت إصالحها
ا للعمليات ا بصورة متناسقة دعمً امللتزمني للعمل معً  املصلحةواحلكومي الدويل الشمويل األول لطائفة واسعة من أصحاب 

تسييعى اللجنة جاهدًة و  .والتغذية لإلنسييانية اعاءاليت تقودها البلدان من أجل القضيياء على اجلوع واييمان األمن الغذائي 
يف  إىل قيام عامل متحرر من اجلوع تقوم فيه البلدان بتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف  

 سياق األمن الغذائي القطري.
 
 يف جمال األمن حبيث تتمكن من تأدية دورها كاماًل  2009عام يف أجرت جلنة األمن الغذائي العاملي اإلصالح  -1

ا مع رؤيتها. وتبقى وثيقة اإلصالح حجر الزاوية يف عمل اللجنة. أم ا تقرير التنفيذ فيوث ق تنفيذ خطة شيً االغذائي والتغذية مت
. ويسعى التقرير 20173-2016ا بالرد  على التوصيات املقدمة من التقييم املستقل الذي أجرته اللجنة يف الفرتة مرفقً  2العمل

املنتدى الدويل واحلكومي الدويل إىل توايح أو إعادة إحياء عناصر حمد دة يف اإلصالح من أجل تعزيز اللجنة بوصفها 
ة ، والبيئة العاملية اجلديد4االعتبار احلالة املقلقة يف ظل  تزايد اجلوع وسوء التغذيةبلألمن الغذائي والتغذية، مع األخذ الشمويل 

                                                           
 .Rev.2 2009/2 الوثيقة جلنة األمن الغذائي العاملي:  1

 .)خطة العمل( XX/2018/45 الوثيقة جلنة األمن الغذائي العاملي:  2

 .Inf.23/2017/44 الوثيقة جلنة األمن الغذائي العاملي:  3

 . 2017حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل،   4
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التغذية، وعقد ب املعين، ومتابعة املؤمتر الدويل الثاين 2030لألمن الغذائي والتغذية اليت حد دهتا خطة التنمية املستدامة لعام 
 األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية، وعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية وغريها من املبادرات ذات الصلة.

 
خالل الدورة الرابعة واألربعني بإجناز خطة  منحه والية جلنة األمن الغذائي العامليالذي مت وقام مكتب اللجنة،  -2

العملية، اليت تضم نت مناقشات شاملة مع ايع أصحاب  لقيادةرين املشاركني بتعيني اثنني من امليس  العمل وتنفيذها، 
حول كيفية املضي على النحو األفضل شكل اجتماعات مفتوحة، ومعتكف املكتب لعرض األفكار يف يف اللجنة  املصلحة

بعملية تنفيذ تت سم بالفعالية والكفاءة. كما أن املدخالت اخلطية، واالجتماعات الثنائية واجتماعات أصدقاء امليس رين 
املشاركني طيلة هذه الفرتة امنت اإلصغاء إىل ايع اآلراء وحصول اتصاالت نشطة. ومت  تبادل ايع املعلومات مع 

يف اللجنة بطريقة منفتحة وحسنة التوقيت من خالل حي ز العمل اخلاص باللجنة حبيث تبقى العملية  صلحةاملأصحاب 
 .املصلحةشف افة ومنس قة مع أصحاب 

 
 عن حتفيز قدراهتا وقدرات تنفيذ خطة العمل إىل حتسيييييييييييييني مالءمة اللجنة، وفعاليتها وكفاءهتا، فضييييييييييييياًل  هدفيو  -3

وتوصيييياهتا، اليت تخسيييتخدم وتخطب ق على أسييياا طوعي، باراه حتقيق رؤية اللجنة واالسيييتجابة بشيييكل  منتجاهتا السيييياسييياتية
الرئيسييييييية  ئأفضييييييل إىل التحديات املسييييييتقبلية. وسييييييوف تشييييييكل اللجنة منتدًى يخع  باألمن الغذائي والتغذية توج هه املباد

 ألرض واملرونة يف التنفيذ.الثالثة يف اإلصالح: الشمولية، والروابط القوية بالواقع على ا
 
ذت للتصدي للتحديات اليت تواجهها  الثاين ويعرض اجلزء -4 ، واليت استندت إىل اللجنةمن التقرير التدابري اليت اُتخ

املعلومات عداد خطة العمل. وأم ا اجلزء الثالث فيوف ر املزيد من إاالستنتاجات الواردة يف تقرير التقييم واليت مت  حتديدها خالل 
 واالقرتاحات املطلوبة يف خطة العمل.

 
 العناصر الرئيسية لتحسني جلنة األمن الغذائي العاملي -اثانيً 

 
يرمي تنفيذ خطة العمل إىل تعزيز جلنة األمن الغذائي العاملي من أجل التصد ي للتحديات املستقبلية يف عامل  -5

ا ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. كما أن اجلهود الكبرية اليت بخذلت ملناقشة نتائج التقييم يشهد جمددً 
على معاجلة املشاكل احلالية ومواطن عدم  املصلحةوالتوص ل إىل توافق حول مضمون تقرير التنفيذ تبني  عزم أصحاب 

 الكاملة امن منظومة األمم املتحدة وحوكمة األمن الغذائي العاملي. الكفاءة يف عمل اللجنة، من أجل امان مالءمتها 
 
ا ملعاجلة القضايا املتصلة باألمن الغذائي ا رئيسيً وتضطلع جلنة األمن الغذائي العاملي بدور هام باعتبارها جهازً  -6

ويتعني على اللجنة االستفادة بالكامل ا ال يتجزأ من حوكمة األمن الغذائي العاملي. . وتشكل اللجنة جزءً 5والتغذية يف العامل
ا من دورها الفريد لرتتيب األولويات يف قضايا األمن الغذائي والتغذية والرتكيز عليها، مع توفري توجيه اسرتاتيجي أكثر واوحً 

تزام يف اللجنة بشأن التنفيذ تؤكد االل املصلحة. كذلك، فإن املناقشات املكثفة بني أصحاب 6حيث تتمتع مبيزة نسبية
                                                           

 .30، الفقرة 2015ديسمرب/كانون األول  22، 70/223قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   5

 تخذكر املزايا النسبية األساسية للجنة األمن الغذائي العاملي يف اجلزء باء من امللحق.  6
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املتجدد من جانب اجلميع باللجنة، والدعم الطويل األجل لرؤيتها، وأنشطتها وعملها يف جمال تقارب سياساهتا واتساقها 
 .ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملي ياتاملستو  وعرب، يف ايع القطاعات املصلحةبني أصحاب 

 
تواجهها اللجنة، ولتوفري القاعدة لنهج  مشويل إزاء وقد مت  حتديد سبعة عناصر رئيسية للتصد ي للتحديات اليت  -7

 . وتفس ر الفقرات التالية كيف أن هذه العناصر سوف حتس ن جلنة األمن الغذائي العاملي: 7عملية التنفيذ
 

 توفري توجيه أكثر اسرتاتيجية لتعزيز جلنة األمن الغذائي حبيث حتقق رؤيتها. -التوجيه (1)
ا من انعدام واحتياجات األشخاص األكثر تضررً  ا برؤيتهاموج هً امان أن يكون عمل اللجنة  -موج ه بالطلب (2)

 ا إىل الواقع على األرض.ئي وسوء التغذية، وأن يكون مستندً ااألمن الغذ
امان ترتيب األولويات بشكل فعال واختيار جماالت العمل يف اللجنة اليت ميكنها أن تساهم  -ترتيب األولويات (3)

ا مع شيً ابشكل مباشر يف توليد آثار إجيابية على األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، مت
 رؤية اللجنة.

تعظيم قيمة املدخالت الواردة من فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي  -االستناد إىل األدل ة/العلوم (4)
 والتغذية.

 .رفيعي املستوى للدول األعضاءالاملمثلني الزخم السياسي، مم ا يؤدي إىل مشاركة والتزام  خلق -امللكية (5)
رفع مستوى الوعي إزاء اللجنة، والرتويج لنشر منتجات اللجنة وتوصياهتا، واستخدامها، وتطبيقها،  -االستفادة (6)

 ومراجعتها واستعرااها على املستويات كافة.
امان التمويل املالئم واملستدام للجلسة العامة ومسارات العمل، وفريق اخلرباء الرفيع املستوى وآلية  -التمويل (7)

 اجملتمع املدين.
 

 التوجيه
 

 توفري توجيه أكثر اسرتاتيجية لتعزيز جلنة األمن الغذائي حبيث حتقق رؤيتها
 

التغذية مع الرتكيز سوء انعدام األمن الغذائي و سوف يرك ز عمل اللجنة على األنشطة اليت حتد د وتعاجل أسباب  -8
، اجلنسنيالتغذية. كذلك، سوف جيري تعميم املساواة بني سوء ا من انعدام األمن الغذائي و على األشخاص األكثر تضررً 

وهبدف وحقوق النساء والفتيات ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية يف ايع مسارات عمل اللجنة ومنتجاهتا. 
توفري توجيه اسرتاتيجي أكرب يف األجل املتوسط إىل الطويل لعملها، أواحت اللجنة مسامهة أدوارها الستة الواردة يف وثيقة 
 اإلصالح، يف رؤية اللجنة إاافةً إىل كيفية االاطالع هبا واألطراف املسؤولة عن االاطالع هبا. واألدوار الستة هي التالية:

 
 العاملي املستوى: التنسيق على 1الدور 

                                                           
 .(CFS:2018/45/15 INF)الوثيقة ترد حملة عامة تفصيلية لكل إجراء على حدة يف اللمحة العامة عن حالة تنفيذ خطة العمل   7
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 : التقارب بني السياسات2الدور 
 : تقدمي الدعم واملشورة إىل البلدان واألقاليم3الدور 
 : التنسيق على املستويني الوطين واإلقليمي4الدور 
 : تشجيع املساءلة وتقاسم أفضل املمارسات على املستويات كافة5الدور 
 ي لألمن الغذائي والتغذية: واع إطار اسرتاتيجي عامل6الدور 

 
ا اسرتاتيجية ونتائج متوقعة من شأهنا أن حتد د تركيز أنشطة ا أهدافً وقد واعت جلنة األمن الغذائي العاملي أيضً 

 اللجنة يف برنامج العمل املتعدد السنوات لفرتة األربع سنوات املقبلة.
 
ومرتابطة، وتساهم بشكل مشرتك يف حتقيق رؤية اللجنة وتتطل ب  مهمةبأن ايع أدوار اللجنة  االعرتافومت   -9

على املستويات كافة. ويف برنامج العمل املتعدد  املصلحةايع الدول األعضاء يف اللجنة وأصحاب من املشاركة النشطة 
بالطلب بشكل  على حنو موج ه 5و 2، و1، سوف تركز اللجنة مواردها على تأدية األدوار 2023-2020السنوات للفرتة 

. ومع اإلقرار بأن جلنة األمن الغذائي العاملي هي جهاز حكومي 6 عن الدور أكرب ومبزيد من الكفاءة والفعالية، فضاًل 
بصورة رئيسية على مبادرات  4و 3، سوف يعتمد الدوران 8(ES30، 4ا )تقرير التقييم، االستنتاج ا منف ذً دويل، وليس جهازً 

 خريناآل املصلحة، وأجهزة أخرى يف األمم املتحدة وأصحاب رها يف رومااوجد مقت الوكاالت اليتاحلكومة، رمبا بالتعاون مع 
سوف تواصل اللجنة االاطالع بالدورين  ولكنتنسيق على املستويني الوطين واإلقليمي. التنفيذ و اليضطلعون بدور  الذين

من خالل تيسري املشورة وتقدميها بالنسبة إىل النخهج الضرورية لتحسني األمن الغذائي والتغذية، والرتويج الستخدام  4و 3
واملمارسات  اخلربات وتبادلمن خالل رميع  على سبيل املثالوتطبيق منتجات اللجنة على املستويني القطري واإلقليمي، 

 تصلة باألمن الغذائي والتغذية.امل املصلحةددة أصحاب تعاملنص ات املاجليدة، وتعزيز أو إقامة 
 

وتستند األهداف االسرتاتيجية لربنامج العمل املتعدد السنوات إىل أدوار جلنة األمن الغذائي العاملي، مع اإلشارة  -10
. وهي تسرتشد باملذكرات الصادرة 2030إىل األولويات العاملية يف جمال األمن الغذائي والتغذية وخطة التنمية املستدامة لعام 

وغريها  اليت توجد مقارها يف روماعن فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشأن القضايا احلرجة والناشئة، وبالعمل الفين للوكاالت 
املنتدى الدويل واحلكومي الدويل بأن اللجنة متثل  االعرتافمن مصادر األمم املتحدة ذات الصلة. كما أهنا تشج ع على 

 الرائد لألمن الغذائي والتغذية، وتخبقي مواوع األمن الغذائي والتغذية يف أعلى جدول أعمال التنمية العاملي.الشمويل 
 

وسييييييييوف تسيييييييياعد ثالثة أهداف اسييييييييرتاتيجية مرتابطة يف توجيه طاقة اللجنة ومواردها إىل أنشييييييييطة برنامج العمل  -11
ت لفرتة األربعة أعوام املقبلة اليت تسييييييييييييتجيب إىل احتياجات األشييييييييييييخاص الذين يعانون من انعدام األمن املتعدد السيييييييييييينوا

تنفيذ خطة التنمية املسيييتدامة الغذائي وسيييوء التغذية، وسيييوف تسييياهم يف حتقيق رؤية اللجنة. كذلك، سيييوف تدعم اللجنة 
هداف األمن أهداف التنمية املسيييييييييييتدامة وروابطه ب 2بقيادة قطرية، مع الرتكيز بصيييييييييييورة رئيسيييييييييييية على ا دف  2030لعام 
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خرى ذات الصييييييلة باألمن الغذائي والتغذية، بتوجيه من األهداف االسييييييرتاتيجية التالية لربنامج العمل املتعدد األقاصييييييد املو 
 .2023-2020السنوات للفرتة 

 
  املنتدى الدويل واحلكومي الدويل املنتدى: تعزيز القدرة على عقد االجتماعات باعتباره  -1ا دف االسرتاتيجي

 األول ملناقشة واع األمن الغذائي والتغذية وتنسيق العمل اجلماعي على املستويات كافة.الشمويل 
  السياسة: واع توجيهات طوعية عاملية للتقارب واالتساق بني السياسات من أجل  -2ا دف االسرتاتيجي

 .ع على إجناز اإلعمال املط رد للحق يف غذاء كاف  حتقيق األمن الغذائي، وحتسني التغذية والتشجي
  االستفادة: تعزيز االستفادة من التجارب وأفضل املمارسات، بشأن استخدام وتطبيق  -3ا دف االسرتاتيجي

 منتجات اللجنة على املستويات كافة، ومتابعتها واستعرااها.
 

 موج ه بالطلب
 

ا من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، األشخاص األكثر تضررً ا باحتياجات امان أن يكون عمل اللجنة موج هً 
 ا إىل الواقع على األرضوأن يكون مستندً 

 
سوف يتوفر حي ز للجلسة العامة من أجل حتديد الطلبات والتعر ف إىل القضايا ذات األولوية يف جمال األمن  -12

وسوف يوىل دور أهم للجلسة العامة يف اقرتاح التوجيهات، . املصلحةتعدد أصحاب املوار احلالغذائي والتغذية من خالل 
ومناقشتها وتوفريها لربنامج العمل املتعدد السنوات. ويتماشى هذا األمر مع أحد األحكام الواردة يف وثيقة إصالح جلنة 

ددة ذات الصلة باألمن الغذائي احملسائل امل"أن ترك ز اجللسة العامة على  ارورةاألمن الغذائي العاملي، والذي ينص  على 
 .9على استئصال الفقر" املصلحةوالتغذية من أجل تقدمي توجيهات وتوصيات قابلة للتنفيذ ملساعدة ايع أصحاب 

 
وتقع مسؤولية امان أن تكون اللجنة موج هة بالطلب على حنو أكرب على عاتق ايع الدول األعضاء واملشاركني  -13

ذية وتعزيز الروابط بني خمتلف األطراف على املستويني اإلقليمي والوطين. وسوف تساهم اجملموعة يف اللجنة، من خالل تغ
دخالت للمكتب، بناءً على الطلب، املا بالطلب على حنو أكرب من خالل توفري االستشارية يف أن يكون عمل اللجنة موج هً 

بشكل منتظم  اتم  استشارهتسيية، نيابًة عن أوساطها اليت بشأن احتياجات العمل السياسايت املتصل باألمن الغذائي والتغذ
 .بشكل منفتح

 
 ترتيب األولويات

 
 اييييييمان ترتيب األولويات بشييييييكل فعال واختيار جماالت العمل يف اللجنة اليت ميكنها أن تسيييييياهم بشييييييكل مباشيييييير

 مع رؤية اللجنة متاشيًاوسوء التغذية،  يف توليد آثار إجيابية على األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي
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سوف تؤدي عملية إعداد برنامج العمل اجلديد املتعدد السنوات إىل ترتيب أكثر فعالية ألولويات مسارات العمل  -14
ا، مع مراعاة املوارد، وعبء  للتطبيق وواقعيً املواايعية للجنة. وسوف يتم  إعداد برنامج عمل متعدد السنوات يكون قاباًل 

يف اللجنة  املصلحةاملوارد. كذلك، سوف تساهم العملية اجلديدة يف تعزيز ملكية والتزام أصحاب  تعبئةالعمل وإمكانية 
بتنفيذ نتائج عمل اللجنة يف جمال السياسات واالستخدام األمثل ملدخالت فريق اخلرباء الرفيع املستوى من أجل دعم 

ملواايعية لدى اللجنة. وسوف تقتصر هذه املسارات على تعزيز جودة العملية ومشو ا. كما أن اعتماد مسارات العمل ا
مة األنشطة، وامان جودة النواتج ءعملية مالئمة لرتتيب األولويات واختيارها تت سم بأمهية أساسية من أجل توطيد مال

 للتنسيق مع أوساطهم. املصلحةوإتاحة الوقت الكايف ألصحاب 
 

وترمي أنشطة اللجنة املتنوعة إىل إنتاج أنواع خمتلفة من النواتج، مبا يف ذلك املناقشات الشاملة، والتوجيهات  -15
السياساتية العاملية النااة عن املفاواات، وحتديثات اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية، والنواتج املتصلة 

 ت املتأتية عن جلسات املتابعة واالستعراض.باالتصال والتواصل واالستنتاجا
 

وسييوف تبدأ عملية إعداد برنامج العمل املتعدد السيينوات  لسيية عامة خمصييصيية ملناقشيية القضييايا احلرجة والناشييئة  -16
. وهذا لن مينع أصيييييييييحاب 10يف جمال األمن الغذائي والتغذية، لتبادل اآلراء والتوصيييييييييل إىل قضيييييييييايا ميكن أن تعاجلها اللجنة

يف اللجنة من البحث يف قضيييييايا إايييييافية يف اخلطوات التالية من العملية. كذلك، سيييييوف تشيييييمل العملية ايع  املصيييييلحة
فتوحة. وسييوف يقوم املكتب، بعد التشيياور مع اجملموعة االسييتشييارية، املشيياورات املاملهتمني من خالل  املصييلحةأصييحاب 

 الواجب تقدميه إىل اجللسة العامة ملناقشته وإقراره. املتعدد السنوات بواع اللمسات األخرية على مشروع برنامج العمل
 

وسوف تخطب ق معايري حمددة لرتتيب أولويات مسارات العمل املواايعية للجنة. وتشمل هذه املعايري مسامهة  -17
التغذية. سوء الغذائي و  األنشطة يف رؤية اللجنة وا دف اإلاايل الذي يقضي مبعاجلة األسباب األساسية النعدام األمن

كما تضم  األهداف االسرتاتيجية لربنامج العمل املتعدد السنوات، وقيمتها املضافة بالنظر إىل املزايا النسبية للجنة، ومالءمتها 
أتية باستخدام وتطبيق املنتجات السياساتية املت املصلحةلألولويات العاملية يف جمال األمن الغذائي والتغذية والتزام أصحاب 

 عن األنشطة. وسوف تراعي عملية اختيار أنشطة اللجنة املوارد املتاحة وعبء العمل.
 

 االستناد إىل األدل ة/العلوم
 

 من فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية الواردةتعظيم قيمة املدخالت 
 

 وأجهزة األمم املتحدةالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف اللجنة، مثل  املصلحةمن املسل م به أن أصحاب  -18
، وآلية اجملتمع املدين، وآلية القطاع اخلاص واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية يوف رون مدخالت فنية خرىاأل

للجنة. وقد استعرض تقييم اللجنة بصورة  خاصة مسامهة فريق اخلرباء الرفيع املستوى. وقد  هامة لتطوير العمل السياسايت
ا من إصالح اللجنة هبدف تعزيزها من خالل اخلربة ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية، هذا الفريق باعتباره جزءً  ئأنش

                                                           
 أخنظر القسم باء من امللحق.  10



CFS 2018/45/3 8 

لمجاالت لاملستقبل وإيالء االهتمام  العمل يف أولويات حتديدوحتديد القضايا الناشئة ومساعدة الدول األعضاء على 
 .11رئيسيةال
 

حبيث يستند كل من  12ويوفر فريق اخلرباء الرفيع املستوى الدعم للجنة من خالل خربته املنظمة ووظائفه الرئيسية -19
لرفيعة اجلودة البحوث والتحليالت ا ورميعقرارات اللجنة وعملها على األدل ة واملعارف األفضييييييييييييييل املتاحة، باسييييييييييييييتخدام 

فرة. وسييييوف يقوم تفاعل منتظم ومتواصييييل بني اللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلرباء واملكتب واجملموعة االسييييتشييييارية، ااملتو 
وخباصييييييية حول القضيييييييايا اجلوهرية. كذلك، سييييييييوف ر فريق اخلرباء املشيييييييورة وتدخالت مرك زة بناًء على طلب اللجنة من أجل 

 ا مكماًل اخلرباء يف دعم عمل اللجنة يف جمال التقارب واالتسيييييييييييياق بني السييييييييييييياسييييييييييييات باعتباره عنصييييييييييييرً تعظيم قيمة فريق 
 للمنتجات الرئيسية لفريق اخلرباء )ال سيما التقارير املواوعية(، مع مراعاة موارد فريق اخلرباء وعبء العمل لديه.

 
سييييييييييييييوف تتلقى عملية حتديد األولويات يف فريق فجهاز حكومي دويل،  هي جلنة األمن الغذائي العاملي ومبا أن -20

اخلرباء التوجيهات من اجللسيييييييية العامة واملكتب. ويف إطار عملية إعداد برنامج العمل املتعدد السيييييييينوات، سييييييييوف تسييييييييتند 
التقارير/التحليالت اليت يضييعها فريق اخلرباء، بوصييفها وثائق مدخالت/معلومات أسيياسييية يف مناقشييات اللجنة، على فهم 

خرين اآل املصلحة، من خالل اجللسة العامة واملكتب، إىل دعم الدول األعضاء للجنة وأصحاب يهدفبأن التقرير وااح 
يف تصيييييييميم االسيييييييرتاتيجيات والربامج ملعاجلة انعدام األمن الغذائي وسيييييييوء التغذية، وكيف سيييييييتندرج يف العملية مع األخذ 

اييييوع قيد املناقشيييية. وميكن أن تسييييتمر اجللسيييية العامة بالطلب إىل فريق االعتبار اجلدول الزمين وتوافر املعلومات حول املو ب
اخلرباء وايييع مذكرة حول القضيييايا احلرجة والناشيييئة. كذلك، سيييتناقم اجللسييية العامة هذه املذكرة وتوف ر التوجيهات لعملية 

 واع برنامج العمل املتعدد السنوات. 
 

 امللكية
 

  الرفيعي املستوى للدول األعضاء مشاركة والتزام املمثلنيتوليد الزخم السياسي، مم ا يؤدي إىل 
 

املركزي الُتاذ القرارات والنقاش والتنسيق واستخالص  اجلهازكما تشري إليه وثيقة اإلصالح، اجللسة العامة هي  -21
العاملي بشأن قضايا تتعلق باألمن  املستوىعلى  املصلحةوالتوصل إىل تقارب يف ما بني ايع أصحاب  الدروا املستفادة

. 14، يف حني يبقى التصويت واُتاذ القرارات االمتياز احلصري للدول األعضاء13الغذائي والتغذية وحتقيق رؤية اللجنة
وتضطلع اجللسة العامة بدور حاسم يف توليد الزخم السياسي، كما ستخبذل ايع اجلهود لتكون اجللسة العامة أكثر حيوية 

قادرين على إحداث تغيريات على املستوى الوطين. وسوف تضم  الرفيعي املستوى الشاركني املأعمال جيذب مع جدول 
 .15اسرتاتيجية االتصال خطة إعالمية للجلسة العامة
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وسوف يعكس جدول األعمال القضايا احلامسة، وامللح ة والناشئة على جدول األعمال العاملي لألمن الغذائي  -22

من آلية اجملتمع  املصلحةرفيعة املستوى وابتكارية تضم أصحاب النتديات املستديرة و امل املوائدتوازي مع تنظيم والتغذية، بال
املدين وآلية القطاع اخلاص، وفرق تفكري، ومؤسسات مالية وباحثني للتشجيع على إجراء حوارات أكثر تفاعلية وأمهية 

األمن الغذائي والتغذية، مع امان إحقاق التوازن مع وظيفتها يف اُتاذ القرارات. وهذا سوف يساهم يف تعزيز دور  بشأن
اللجنة كمنتدى، والتأكيد على أن اللجنة هي املكان املناسب لتوليد األفكار وأوجه التآزر والتشجيع على التنسيق والتقارب 

 بني السياسات.
 

نامج العمل املتعدد السنوات اليت تؤدي إىل ترتيب أولويات مسارات العمل املواايعية لربنامج وإن عملية إعداد بر  -23
من خالل مشاركتهم املباشرة منذ مرحلة البدء والتزامهم بتنفيذ  املصلحةسوف تعز ز ملكية أصحاب املتعدد السنوات العمل 

 العمل السياسايت الناجم عن النشاط املقرتح.
 

. ما بني الدورات للجنة األمن الغذائي العامليمشاركة واخنراط ايع الدول األعضاء يف أنشطة  وسوف تتعز ز -24
وسيقوم أعضاء املكتب بتقدمي موجزات إىل جمموعاهتم اإلقليمية على حنو منتظم، ونقل املعلومات الراجعة اليت يتلقوهنا من 

لى اط الع منتظم بأنشطة اللجنة والتقدم احملرز، كما تخعلم أعضاء البلدان إىل املكتب. وتخبقي ايع الدول األعضاء بلداهنا ع
 املكتب بأولوياهتا القطرية وشواغلها الواجب تقدمي تقرير بشأهنا خالل اجتماعات املكتب واجملموعة االستشارية.

 
يقر ر طرق العمل، ا بعد انتخابه، جمموعًة استشارية، و املكتب، فورً ئ وكما تشري إليه وثيقة اإلصالح، سوف ينش -25

 16مبا يف ذلك تواتر وشكل االجتماعات مع اجملموعة االستشارية. وسوف يطلب املكتب من اجملموعة االستشارية التابعة له
 مشورة حمددة بشأن القضايا اجلوهرية والبنود املدرجة على جدول األعمال.

 
ا لالئحة الداخلية للجنة أدوراهم التنسييييقية، وفقً سيييوف يشيييج ع املكتب أعضييياء اجملموعة االسيييتشيييارية على تعزيز  -26

وايييييييييع توجيهات للمنظمات احملتملة/املرشيييييييييحني احملتملني املهتمني باملشييييييييياركة يف اجملموعة على ، و 17األمن الغذائي العاملي
 االستشارية ولينظر املكتب يف هذه الطلبات.

 
يتعد ى املساعدة يف حتقيق رؤية اللجنة وأهدافها، كذلك، يضطلع رئيس اللجنة بدور سياسي واسرتاتيجي يف روما  -27

 .18فرتة ما بني الدوراتوسوف يوف ر قيادًة اسرتاتيجية للجنة يف اجللسة العامة ويف 
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 االستفادة
 

 رفع مستوى الوعي إزاء اللجنة، والرتويج لنشر منتجات اللجنة وتوصياهتا، واستخدامها، 
 وتطبيقها، ومراجعتها واستعرااها على املستويات كافة 

 
تتوىل  الدول األعضاء املسؤولية الرئيسية يف الرتويج للجنة األمن الغذائي العاملي، واستخدام وتطبيق املنتجات  -28

األمم املتحدة ، وأجهزة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماالسياساتية للجنة وتوصياهتا على املستويات كافة، بالتعاون مع 
خرى ذات الصلة، وآلية اجملتمع املدين، وآلية القطاع اخلاص، واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، واملؤسسات األ

اخلريية واملالية وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية. وهبدف زيادة الروابط بني اللجنة واملستويني اإلقليمي والقطري، تخشج ع 
شبكات األمن  على سبيل املثالالدول األعضاء، حسب تقديرها، على إقامة أو تعزيز آليات وطنية متعددة التخصصات )

اليت الغذائي، والتحالفات الوطنية، واملنصات الوطنية لألمن الغذائي والتغذية(، مبشاركة نشطة من املقار الرئيسية للوكاالت 
 .19ا، وتعزيز اهتمامها ومسامهتها يف اللجنةا ومالئمً نية، حيث يكون ذلك ممكنً يف روما والشبكات امليدامقارها  توجد

 
 املصلحة اآلخريناألخرى وأصحاب األمم املتحدة ، وأجهزة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماويضطلع كل من  -29

بدور  يف تعميم منتجات اللجنة وتوصياهتا يف عملهم، وتيسري استخدامها وتطبيقها على املستويات كافة. كما أهنم يوف رون 
املشورة والدعم الفين ملواايع حمددة، بناًء على طلب البلدان، باالستناد إىل خمتلف املوارد مبا يف ذلك عمل اللجنة. ويخشج ع 

على تنظيم أحداث على ايع املستويات من شأهنا أن تعز ز االستفادة من عمل اللجنة.  أعضاء اجملموعة االستشارية
يف اللجنة، ورفع تقرير  املصلحةكذلك، سوف يتم تبادل نتائج هذه األحداث، واألنشطة واإلجنازات مع ايع أصحاب 

 بشأهنا إىل املكتب على أساا سنوي.
 

ر نشط يف التشجيع على استخدام وتطبيق منتجات اللجنة وسوف يستمر رئيس اللجنة باالاطالع بدو  -30
الصلة  يو ذ املصلحةوتوصياهتا. وسوف يدعو الرئيس إىل البحث يف النتائج السياساتية للجنة، والتعاون مع ايع أصحاب 

 إلجياد الفرص من أجل رفع مستوى الوعي إزاء العمل الذي رريه اللجنة.
 

الدول األعضاء واملشاركني. وتشري االتصاالت إىل جمموعتني متمايزتني من االتصاالت هي مسؤولية ايع و  -31
( األنشطة باراه استخدام وتطبيق 2( األنشطة الرامية إىل التوعية إزاء اللجنة وعملها واليت ستدعمها األمانة و)1األنشطة: )

القطري اليت تتوىل  الدول األعضاء املسؤولية األساسية بشأهنا. وسوف يدعم  املستوىمنتجات اللجنة وتوصياهتا على 
يف اللجنة عملية نشر املنتجات والتوصيات اليت تقر ها اللجنة، ويخشج عون على مواصلة نشر تقارير فريق  املصلحةأصحاب 

 اخلرباء الرفيع املستوى، مع اإلقرار بأهنا ليست منتجات تصادق عليها اللجنة.
 
للجنة ووسائل  اإللكرتوينوستواصل األمانة الرتكيز على رفع مستوى الوعي إزاء اللجنة وعملها من خالل املوقع  -23

التواصل االجتماعي، لضمان رفع تقارير عن النتائج إىل األجهزة العاملية املعنية مثل اجلمعية العامة لألمم املتحدة من خالل 
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خرى ذات الصلة. كذلك، سوف تدعم األ األمم املتحدة ل املعلومات مع أجهزةاجمللس االقتصادي واالجتماعي، وتباد
 ا هبذا الشأن إىل املكتب.ا باملوارد املتاحة، وترفع تقريرً جهود التواصل اليت يقوم هبا رئيس اللجنة، رهنً 

 
امن دورها لتشجيع املساءلة وتقاسم أفضل املمارسات  20ا آللية الرصد االبتكاريا مشرتكً وقد واعت اللجنة فهمً  -33

العاملي وعلى  املستوىعلى املستويات كافة، مبا يف ذلك من خالل متابعة واستعراض حالة األمن الغذائي والتغذية على 
ة اللجنة والرصد ؛ وتقييم فعالياملستفادة البلدان/األقاليم، واالراهات، والتقدم احملرز، والتحديات وتبادل الدروا مستوى

هبا إزاء عملية  ىاملوصالطوعي الستخدام وتطبيق منتجاهتا السياساتية وتوصياهتا؛ وتيسري املشورة يف ما خيص  النيخهخج 
عقد يف اللجنة  تستمرالقطري/اإلقليمي ألهداف األمن الغذائي والتغذية. وسوف املستوى االستعراض واملتابعة على 

على تنظيم أحداث وطنية وإقليمية  املصلحةعاملية يف اجللسة العامة مر ة كل سنتني، وتشجيع أصحاب الواايعية املحداث األ
 لدعم هذه األحداث املواايعية العاملية.

 
 التمويل

 
 امان التمويل املالئم واملستدام للجلسة العامة ومسارات العمل،

 وآلية اجملتمع املدين  املعين باألمن الغذائي والتغذية وفريق اخلرباء الرفيع املستوى
 

املوارد أن تدعم اجللسة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي ومسارات عملها،  لتعبئةمن شأن اسرتاتيجية متينة  -34
ج العمل املتعدد السنوات وفريق اخلرباء الرفيع املستوى وآلية اجملتمع املدين من أجل دعم أولويات اللجنة، كما حد دها برنام

مع امانات وااحة تتماشى مع اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة، للحؤول دون وقوع تضارب يف املصاحل يف ما 
وسوف تتواصل اجلهود لتوسيع نطاق قاعدة التمويل وتنويعها، مبا يف ذلك من خالل التوج ه إىل الدول  .خيص التمويل

 إىل املؤسسات اخلاصة والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية.األعضاء يف اللجنة، و 
 

لضمان أن تتمكن األمانة من دعم اللجنة على حنو فعال  ها استعراض هيكل األمانة ومراجعتوسوف يتم أيضً  -35
فرة ايف االستخدام األمثل للموارد املتو  النظرومن استخدام املوظفني واملوارد املتاحة بالكفاءة القصوى. ويتعني على املكتب 

باالستناد إىل املعلومات عن امليزانية اليت توفرها األمانة، من بني الة أمور، هبدف تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات. 
ومن مصادر  ،اليت توجد مقارها يف روماوينبغي أن تضم  هذه املعلومات تفاصيل عن املسامهات العينية والنقدية للوكاالت 

ا تفسريات عن التكاليف املقد رة لألنشطة والنفقات املقررة. وعلى اوء االحتياجات خرى. وجيب أن تشمل أيضً األتمويل ال
الوكاالت اليت املستقبلية واملوارد املتاحة، جيوز للدول األعضاء يف اللجنة، عند االقتضاء، الطلب إىل األجهزة الرئاسية يف 

 تعديل مسامهتها يف اللجنة.ا توجد مقارها يف روم
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 امللحق -اثالثً 
 

سب الضرورة، مع إمكانية طلب مدخالت من الدول األعضاء، حبميكن للمكتب تعديل طرق العمل يف امللحق،  
. وسوف يخعرض أي تعديل على اجللسة العامة املستفادةبعد التشاور مع اجملموعة االستشارية، باالستناد إىل الدروا 

 إلقراره.
 

 أدوار اللجنة وأهدافها االسرتاتيجية -ألف
 

 توايح مسامهة األدوار الستة للجنة يف رؤيتها وطرق تنفيذها. -أواًل 
 
هامة ايعها. فهي مرتابطة وتساهم بشكل مشرتك يف حتقيق رؤية اللجنة،  21األدوار الستة اليت تضطلع هبا اللجنة -1

 على املستويات كافة. املصلحةمم ا يتطل ب اخنراط الدول األعضاء يف اللجنة وأصحاب 
 
)التنسيق  1، سوف ترك ز اللجنة مواردها على تأدية الدور 2023-2020ويف برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  -2

)تشجيع املساءلة وأفضل املمارسات( بطريقة موجهة  5)التقارب بني السياسات( والدور  2العاملي(، والدور  املستوىعلى 
)اإلطار االسرتاتيجي العاملي(. ومع اإلقرار بأن جلنة  6 عن الدور بالطلب على حنو أكرب ومبزيد من الكفاءة والفعالية، فضاًل 

)تقدمي الدعم  3، سوف يعتمد الدور 22اا منفذً ايت حكومي دويل، وليس جهازً سياس جهازاألمن الغذائي العاملي هي 
)التنسيق على املستويني الوطين واإلقليمي( بشكل رئيسي على مبادرات احلكومة،  4واملشورة إىل البلدان واألقاليم( والدور 

الذين خرين اآل املصلحةوأصحاب  األخرى ألمم املتحدةا، وأجهزة الوكاالت اليت توجد مقارها يف رومارمبا بالتعاون مع 
من خالل  4و 3سوف تستمر اللجنة يف تأدية الدورين و تنسيق على املستويني الوطين واإلقليمي. التنفيذ و اليضطلعون بدور 

لى القطري/اإلقليمي والتشجيع ع املستويتيسري وتوفري املشورة بالنسبة إىل النيخهخج لتحسني األمن الغذائي والتغذية على 
واملمارسات اجليدة بشأن تعزيز أو  اخلرباتمن خالل رميع وتبادل  على سبيل املثالاستخدام وتطبيق منتجات اللجنة، 
 القائمة واملتصلة باألمن الغذائي والتغذية. املصلحةإقامة املنصات املتعددة أصحاب 

 
 مسامهة كل دور يف رؤية اللجنة، وكيف يتم أو جيب االاطالع به. 1ترد يف اجلدول و  -3
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 : مسامهة أدوار اللجنة يف رؤيتها وطرق تنفيذها1اجلدول 
 

 كيف يتم/ينبغي تأدية الدور املسامهة يف رؤية اللجنة
 : التنسيق على املستوى العاملي1الدور 

املنتدى الدويل واحلكومي الدويل هذا الدور، من خالل توفري  -
 :اروري من أجلاألول للتنسيق بني السياسات وتباد ا، الشمويل 

األمن الغذائي  ملناقشة قضايا( تشكل اللجنة املنتدى الرائد يف العامل 1)
إبقاء مسألة األمن الغذائي والتغذية من بني البنود األهم و ( 2والتغذية؛ )

وتسخري قدرة اللجنة على عقد يف جدول األعمال العاملي، 
بني أصحاب  يف ما التنسيق وتعزيز العمل التعاوينو ( 3االجتماعات؛ )

 يف اللجنة. املصلحة
 

التجارب يف تطبيق السياسات املتصلة باألمن الغذائي  بشأنمناقشات شاملة  -
قت والتغذية، واالراهات يف هذا اجملال والقضايا احلرجة، وامللح ة والناشئة يف الو 

 املالئم السرتعاء انتباه صانعي القرارات.
إبقاء األمن الغذائي والتغذية بني البنود األهم يف جدول األعمال إىل الدعوة  -

 .العاملي

 : التقارب بني السياسات2الدور 
يساهم هذا الدور يف الرتويج للتقارب/االتساق بني السياسات يف  -

)البلدان، واملنظمات وغريها( وبني  املصلحةصفوف أصحاب 
القطاعات على املستويات كافة بشأن القضايا املتصلة باألمن الغذائي 

 والتغذية.

صياغة منتجات وتوصيات سياساتية عاملية يتم التفاوض بشأهنا من خالل  -
 عمليات شاملة، وقائمة على األدل ة والتوافق

شخاص الذين يعانون من انعدام األمن اختيار مواايع بناًء على تأثريها على األ -
 الغذائي وسوء التغذية، وعلى معايري برنامج العمل املتعدد السنوات.

 : تقدمي الدعم واملشورة إىل البلدان واألقاليم3الدور 
( تيسري 2( بالتوعية إزاء اللجنة وعملها؛ و)1يقضي هذا الدور ) -

 واألقاليم، بناًء على طلبهاعملية تقدمي الدعم واملشورة إىل البلدان 
 يقوم ايع الدول األعضاء واملشاركني بالتوعية إزاء اللجنة وعملها -

)اسرتاتيجية  CFS 2018/45/16 INFأخنظر القسم هاء من هذا امللحق والوثيقة 
 االتصال(

يقوم ايع الدول األعضاء واملشاركني بتيسري عملية تقدمي الدعم واملشورة إىل  -
 واألقاليم، بناًء على طلبها الستخدام وتطبيق منتجات اللجنة وتوصياهتاالبلدان 

مساعدة البلدان على واع املنتجات والتوصيات العاملية يف جمال األمن الغذائي  -
والتغذية يف سياقها، مع مراعاة األوااع احمللية والعمليات ذات الصلة اجلارية على 

 املستويني الوطين واإلقليمي
عملية تقدمي الدعم واملشورة باالستناد إىل التحديات القائمة والدروا  استعراض -

 املستفادة
 CFS 2018/45/16 INFأخنظر القسمني جيم وهاء من هذا امللحق والوثيقة 

 )اسرتاتيجية االتصال(
 : التنسيق على املستويني الوطين واإلقليمي4الدور 

راءات على املستويني يشجع هذا الدور التنسيق واملواءمة بني اإلج -
 الوطين واإلقليمي ومعهما، ويعزز الروابط بالواقع على األرض

، ووكاالت الوكاالت اليت توجد مقارها يف رومايتم االاطالع به بالتعاون مع  -
 واملنظمات اإلقليمية.األخرى األمم املتحدة 

 أخنظر القسم هاء من هذا امللحق
 أفضل املمارسات: تشجيع املساءلة وتقاسم 5الدور 

يشجع هذ الدور مساءلة الدول األعضاء واملشاركني وتقاسم أفضل  -
املمارسات، وإطالع اللجنة على مدى االستفادة من منتجاهتا 

 وتوصياهتا، ومعاجلة القيود املفرواة على استخدامها وتطبيقها

 رساتاألنشطة اليت يشملها إطار اللجنة لتشجيع املساءلة وتقاسم أفضل املما -
 جيم من هذا امللحق القسمأخنظر 



CFS 2018/45/3 14 

 كيف يتم/ينبغي تأدية الدور املسامهة يف رؤية اللجنة
 : اإلطار االسرتاتيجي العاملي6الدور 

يدعم هذا الدور التنسيق، والتقارب واالتساق، واجلهود املتضافرة  -
 املصلحةألصحاب 

التحديث والنشر املنتظمان لإلطار االسرتاتيجي العاملي، وتوفري التوجيهات من  -
االسرتاتيجيات، والسياسات واإلجراءات يف جمال األمن خالل التوصيات بشأن 

 الغذائي والتغذية
 

 األهداف االسرتاتيجية لربنامج العمل املتعدد السنوات التايل -اثانيً 
 
تخقرتح ثالثة أهداف اسرتاتيجية مرتابطة للمساعدة يف توجيه وقت اللجنة ومواردها لألنشطة يف برنامج العمل  -4

 (.2023-2020التالية )للسنوات األربع 
 
باالستناد إىل األدوار الستة، سوف ترو ج األهداف االسرتاتيجية اإلقرار بلجنة األمن الغذائي العاملي باعتبارها و  -5

األول لألمن الغذائي والتغذية، وإبقاء هذا املواوع على أعلى جدول األعمال املنتدى الدويل واحلكومي الدويل الشمويل 
 ة.العاملي للتنمي

 
بقيادة قطرية، مع الرتكيز بصورة أساسية على  2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام وسوف تدعم اللجنة  -6

قاصد ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية، بتوجيه املخرى و األهداف األمن أهداف التنمية املستدامة وصلته ب 2ا دف 
 .2023-2020من األهداف االسرتاتيجية الثالثة التالية لربنامج العمل للفرتة 

 
  املنتدى الدويل واحلكومي الدويل الشمويل تعزيز القدرة على عقد اجتماعات باعتبارها  -1ا دف االسرتاتيجي

 لتغذية وتنسيق العمل اجلماعي على املستويات كافة.ملناقشة حالة األمن الغذائي وا األول
 
وسوف تسخ ر اللجنة على حنو أكرب قدرهتا على عقد اجتماعات املنصة التابعة  ا من خالل تبادالت/مناقشات  -7

، والتحديات والقضايا امللح ة والناشئة، اقائمة على األدل ة حول التطورات العاملية يف جمال األمن الغذائي والتغذية، واراهاهت
 .املصلحةمبا يؤدي إىل مناقشات شاملة ويعز ز اإلجراءات املنس قة بني أصحاب 

 
 النتائج: -8
 

يف اللجنة التطورات، واالراهات والقضايا املتصلة باألمن الغذائي والتغذية  املصلحةيدرك أصحاب  (1)
 ويفهموهنا؛

ا يؤدي إىل عمل تعاوين، مع ممالعاملي،  املستوىيعز ز كل من الدول األعضاء واملشاركني التنسيق على  (2)
 تأثري إجيايب متوقع على املستويني اإلقليمي والوطين؛

يستخدم كل  من الدول األعضاء واملشاركني مناقشات اللجنة وتوجيهاهتا السياساتية ملعاجلة القضايا  (3)
 .ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملي املستوياتة والناشئة يف جمال األمن الغذائي والتغذية، على احلرجة، وامللح  
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  طوعية للتقارب واالتساق بني السياسات من أجل  واع توجيهات سياساتيةالسياسة:  -2ا دف االسرتاتيجي
.  حتقيق األمن الغذائي، وحتسني التغذية والرتويج لإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف 

 
 سييييياسيييياتية طوعية للتقارب واالتسيييياق بني السييييياسييييات على املسييييتويات كافة، سييييوف تضييييع اللجنة توجيهات و  -9

. وسوف تضع اللجنة األشخاص منا يؤثر على أكرب عدد مممن أجل معاجلة أسباب انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 
هذه التوجيهات من خالل عمليات شيييياملة، وقائمة على األدل ة والتوافق. كذلك، سييييوف تشييييجع اللجنة الدول األعضيييياء 

ويني الوطين واإلقليمي ملسييييييياعدة البلدان واألقاليم، بناًء على واملشييييييياركني فيها الذين يضيييييييطلعون بدور تنفيذي على املسيييييييت
 طلبها، يف جمال استخدام وتطبيق منتجات اللجنة وتوصياهتا.

 
األولويات العاملية يف جمال األمن الغذائي والتغذية )خطة  االعتباربوأم أ اختيار مسارات العمل فسوف يأخذ  -10

التغذية، وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية، ب املعيناملؤمتر الدويل الثاين  ، ومتابعة2030التنمية املستدامة لعام 
خرى ذات الصلة(، ومذكرات فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن األبادرات املوعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية و 

ية للجنة وقيمتها املضافة احملتملة، وتكملة جهود أجهزة األمم القضايا احلرجة والناشئة، وامليزة النسب بشأنالغذائي والتغذية 
 .الوكاالت اليت توجد مقارها يف رومااملتحدة يف جمال األمن الغذائي والتغذية، وخباصة 

 
من خالل توفري معلومات قائمة على  وسوف يواصل فريق اخلرباء الرفيع املستوى دعم املناقشات السياساتية -11

 ا بتوافر املوارد.األدل ة، واملشورة وتدخالت مركزة عرب تقاريره املواايعية ومدخالت أخرى بناًء على طلب اللجنة، رهنً 
 

 النتيجة: -12
 

العاملية الصادرة عن اللجنة يف حتسني التقارب واالتساق بني السياسات  تساهم التوجيهات السياساتية (1)
، من حول القضايا الرئيسية يف جمال األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف  

دية )من وبني القطاعات( ومن الناحية العامو  املصلحةالناحية األفقية )بني البلدان، واملنظمات وأصحاب 
 املستوى احمللي إىل املستوى العاملي، والعكس(.

 
  تعزيز االستفادة من التجارب وأفضل املمارسات، بشأن استخدام وتطبيق االستفادة:  -3ا دف االسرتاتيجي

 منتجات اللجنة على املستويات كافة، ومتابعتها، واستعرااها وتقامسها.
 

سوف تدعم اللجنة على حنو أكرب االستفادة من عملها يف جمال السياسات، من خالل تعزيز الوعي، واالتصال  -13
اخلربات، والتحديات وأفضل املمارسات، وإقامة الشراكات على املستويات كافة، ورصد استخدام وتطبيق  وتبادلوالتواصل، 
 والتوصيات بشكل طوعي. السياساتيةاملنتجات 

 
يف رفع مستوى الوعي إزاء اللجنة، واستخدام  املصلحةسوف تعزز اللجنة جهودها وتدعم أصحاب  كذلك، -14

من خالل أنشطتها يف جمال االتصال والتواصل، وربطها باملستويني اإلقليمي والوطين،  وتوصياهتاوتطبيق منتجاهتا السياساتية 
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واملتصلة باألمن الغذائي والتغذية أو التشجيع على إقامتها. القائمة  املصلحةمبا يف ذلك تعزيز املنصات املتعددة أصحاب 
وسوف تواصل تقدمي التقارير إىل مؤمتر املنظمة واجلمعية العامة لألمم املتحدة من خالل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

 خرى، عند االقتضاء.األألمم املتحدة اوتبادل املعلومات مع أجهزة 
 

 النتائج: -15
 

ا على العاملي يف جمال األمن الغذائي والتغذية معروفً  املستوىيكون التقارب واالتساق السياسايت على  (1)
 نطاق واسع على املستويات كافة؛

تقوم البلدان باستخدام وتطبيق التقارب واالتساق بني السياسات اخلاصة باللجنة يف اإلجراءات اإلقليمية  (2)
 والوطنية.

 
 والعملية اخلاصة به اجلديد العمل املتعدد السنواتهيكل برنامج  -باء

 
 هيكل برنامج العمل املتعدد السنوات -أواًل 
 
يتألف برنامج العمل املتعدد السنوات من ثالثة أجزاء. اجلزء األول هو جزء دائم يتضمن رؤية اللجنة وهدفها   -11

 اإلاايل. وأم ا اجلزءان الثاين والثالث فيتضم نان األنشطة الواجب القيام هبا. ويشمل برنامج العمل املتعدد السنوات: 
 

 واايعيةاملعمل المسارات  (1)
 

 )التوجيهات السياساتية العاملية( 1-2)املناقشات الشاملة( و 1-1لنارني وهي مرتبطة با
 

 األنشطة الداعمة (2)
 

 .23وتتضمن ايع األنشطة الواجب القيام هبا لضمان عمل اللجنة
 

 اجلزء الدائم: رؤية جلنة األمن الغذائي العاملي وهدفها اإلاايل -ألف
 

 اللجنة : رؤية1-ألف
 

                                                           
ا للجنة، عمً وهي تشمل من بني أمور أخرى، تنظيم الدورة السنوية العامة مع األنشطة املرتبطة هبا يف جمال االتصال والتواصل، وأنشطة رئيس اللجنة د  23

االسرتاتيجي العاملي )اإلطار  2-2ا األنشطة املرتبطة بالنواتج وإعداد برنامج العمل واملناقشات حول الالئحة الداخلية، حسب االقتضاء. وتتضمن أيضً 
 )االتصال والتواصل(. 2-3و)االستنتاجات املتأتية عن جلسات املتابعة واالستعراض(  1-3ولألمن الغذائي والتغذية(، 
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األول لطائفة واسعة من أصحاب املنتدى الدويل واحلكومي الدويل الشمويل جلنة األمن الغذائي العاملي "تشكل  -22
ا بطريقة منسقة يف دعم العمليات اليت تقودها البلدان باراه القضاء على اجلوع وامان األمن املصلحة امللتزمني بالعمل معً 

وتسعى اللجنة جاهدًة إىل قيام عامل متحرر من اجلوع تقوم فيه البلدان بتنفيذ اخلطوط  .الغذائي والتغذية جلميع البشر
  ."24يف سياق األمن الغذائي الوطين التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف  

 
 : ا دف اإلاايل للجنة2-ألف
 
اللجنة إىل القضاء على اجلوع وسوء التغذية من خالل حتسني التقارب/االتساق بني السياسات على  هتدف -3

 تعزيز اإلجراءات على املستويني الوطين واإلقليمي. إىلالعاملي، مم ا يؤدي  املستوى
 
على قدرة سبل جيري تصميم ايع األنشطة يف برنامج العمل املتعدد السنوات، وُتطيطها وتنفيذها للتشجيع و  -4

ا من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛ واعتماد هنج متعدد العيم على الصمود؛ وإيالء االهتمام لألشخاص األكثر تضررً 
القطاعات شامل وتشاركي؛ واُتاذ قرارات قائمة على األدلة؛ وامان االستدامة البيئية، واالقتصادية واالجتماعية؛ واملساواة 

 وق النساء والفتيات ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية.، وحقاجلنسنيبني 
 
 اجلزء االسرتاتيجي يف برنامج العمل املتعدد السنوات املمتد على أربع أعوام -باء
 
للجنة واألنشطة الداعمة لفرتة األربع سنوات. وبالنسبة إىل كل مسار  يعرض هذا اجلزء مسارات العمل املواايعية -5

عمل مواايعي، يتضمن هذا اجلزء التربير املنطقي إلدراجه يف برنامج العمل، واألهداف، والنتائج، واملسامهة يف ا دف 
 اإلاايل للجنة ويف األهداف االسرتاتيجية لربنامج العمل املتعدد السنوات.

 
بقيادة قطرية، مع الرتكيز  2030م اختيار مسارات العمل لدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام وسوف يت -6

خرى واملقاصد ذات الصلة باألمن األ باألهدافمن أهداف التنمية املستدامة وصالته  2بشكل أساسي على ا دف 
، واملسامهة يف حتقيق النواتج األنواع التالية من وهي هتدف إىل تقدمي. الغذائي والتغذية، بتوجيه من األهداف االسرتاتيجية

 :األهداف االسرتاتيجية
 

  املنتدى الدويل واحلكومي الدويل جتماعات باعتباره االتعزيز القدرة على عقد املنتدى:  -1ا دف االسرتاتيجي
 املستويات كافة.األول ملناقشة حالة األمن الغذائي والتغذية وتنسيق العمل اجلماعي على الشمويل 

 
 : املناقشات الشاملة1-1الناتج 

 
ميكن التعبري عن املناقشات الشاملة بشأن التطورات واالراهات يف جمال األمن الغذائي والتغذية، والقضايا الناشئة 

 خرى.األطرق الواحلرجة من خالل االستنتاجات، والتقارير، وملخ صات الرئيس و 

                                                           
 .CFS:2009/2 Rev.2 الوثيقة من 4 الفقرة  24
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  الغذائي األمن سييييييييييييييياق يف املرأة متكني بشييييييييييييييأن العاملي الغذائي األمن جلنة منتدى( 2017) على سييييييييييييييبيل املثال

 (CFS 2017/44/7)الوثيقة  نتائج مسودة مع الرئيس ملخص - والتغذية
 

  طوعية للتقارب واالتساق بني السياسات من أجل  واع توجيهات سياساتيةالسياسة:  -2ا دف االسرتاتيجي
.  حتقيق األمن الغذائي، وحتسني التغذية والرتويج لإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف 

 
 : التوجيهات السياساتية العاملية1-2الناتج 

 
أو  ئجيري التفاوض بشأهنا )اخلطوط التوجيهية الطوعية، املباد يتم  توفريها من خالل إعداد منتجات سياساتية
 أطر سياساتية أخرى( وتوصيات حول مواايع اسرتاتيجية.

 
( توصيات سياساتية باالستناد إىل تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي 2017) على سبيل املثال
 "والتغذية الغذائي األمن حتقيق أجل من املستدامة احلراجة" والتغذية بعنوان

 
 : اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية2-2الناتج 

 
يتم  إقامته من خالل التحديث املنتظم لإلطار االسرتاتيجي العاملي، مع إدراج املنتجات السياساتية والتوصيات 

 ة.الصادرة عن اللجنة واليت جيري إقرارها خالل اجللسة العام
 

( حتديث اإلطار االسرتاتيجي العاملي حبيث يضم  تطو رات دولية رئيسية جديدة يف جمال 2017) على سبيل املثال
 األمن الغذائي والتغذية

 
  تعزيز االستفادة من التجارب وأفضل املمارسات حول استخدام وتطبيق االستفادة:  -3ا دف االسرتاتيجي

 ومتابعتها واستعرااها وتقامسها. منتجات اللجنة على املستويات كافة،
 
 : االستنتاجات النااة عن جلسات املتابعة واالستعراض1-3الناتج 

 
يتم توفريها من خالل متابعة واستعراض احلالة العاملية واخلاصة بالبلدان/األقاليم يف جمال األمن الغذائي والتغذية، 

؛ وتقييم فعالية اللجنة ورصد استخدام وتطبيق منتجاهتا املستفادة واراهاهتا، والتقدم احملرز، والتحديات وتبادل الدروا
 السياساتية وتوصياهتا بشكل طوعي.

 
( نتائج احلدث املواايعي العاملي عن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة 2016) على سبيل املثال

 العامة. اجللسةئي الوطين، الذي جرى تنظيمه يف حليازة األرااي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذا
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 : االتصال والتواصل2-3الناتج 
 

للجنة ووسائل  اإللكرتوينيتم  حتقيق هذا الناتج من خالل رفع مستوى الوعي إزاء اللجنة وعملها عرب املوقع 
التواصل االجتماعي، مع تقدمي التقارير إىل األجهزة العاملية مثل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، وتبادل 

 ا باملوارد املتاحة.خرى، ودعم أنشطة التواصل اليت جيريها رئيس اللجنة رهنً األاألمم املتحدة املعلومات مع أجهزة 
 

(، أحداث لرفع مستوى الوعي بعد املصادقة، مثل حدث التواصل بشأن إطار العمل 2016)على سبيل املثال 
( أحداث التواصل اخلاصة بربط 2017من أجل األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة الذي نخظ م يف نريويب و)

 أصحاب احليازات الصغرية باألسواق يف أديس أبابا وأبيدجان.
 

 نشطة الواجب القيام هبااجلزء املتوايل: األ -جيم
 
خمتار واألنشطة الداعمة له، خمتلف األنشطة املتوقعة مواايعي يتضمن هذا اجلزء، بالنسبة إىل كل مسار عمل  -7

لتحقيق األهداف والنتائج املتوقعة، وترتيبات العمل، وتقديرات امليزانية، مبا يف ذلك إشارات إىل املوارد البشرية الضرورية، 
 حد  زمين مؤقت. عن فضاًل 

 
 عملية واع برنامج العمل املتعدد السنوات -اثانيً 
 
لرتتيب أولويات مسارات العمل املواايعية املستقبلية ة ؤ وكفهذا االقرتاح إىل توفري عملية منظ مة، وشاملة  يهدف -8

 للجنة واألنشطة الداعمة  ا واختيارها.
 
 املصلحةوسوف يقوم رئيس اللجنة بتيسري العملية، ويرتأا االجتماعات املفتوحة، ويتشاور مع خمتلف أصحاب  -9

 االعتبار.باملعنيني ويتأكد من أخذ ايع اآلراء واملواقف 
 

 .2يرد وصف هذه العملية يف اجلدول  -10
 

 : عملية واع برنامج العمل املتعدد السنوات2اجلدول 
 

اجللسة العامة مناقشة يف 
حول القضايا احلرجة والناشئة 

املتصلة باألمن الغذائي 
والتغذية لربنامج العمل 
املتعدد السنوات اخلاص 

  باللجنة

ناقشة القضايا احلرجة والناشئة يف جمال ملالعامة  اجللسةسوف تبدأ العملية بتخصيص جلسة يف 
إعداد اقرتاحات برنامج  بشأنالحقة لاناقشات املاألمن الغذائي والتغذية حبيث تستفيد منها 

يف اللجنة بتبادل اآلراء وإثارة قضايا  املصلحةالعمل. وهتدف هذه اجللسة إىل السماح ألصحاب 
 ممكنة تعاجلها اللجنة. 

خرى مثل األصادر املوأم ا مذكرة فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشأن القضايا احلرجة والناشئة، و 
 ، فسوف تشكل وثائق أساسية للمناقشة.توجد مقارها يف روماالوكاالت اليت تقارير 
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وسوف يعكس ملخص رئيس اللجنة نتائج املناقشة يف اجللسة العامة، مع إلقاء الضوء على 
القضايا اليت لقيت الدعم األكرب. وسيتم توزيع ملخص الرئيس واستعرااه خالل اجللسة العامة. 

خرى يف العملية األواايع املقضايا و اليف  النظريف اللجنة من  املصلحةوهذا لن مينع أصحاب 
 التالية.

 -االجتماع املفتوح األول
 عرض اقرتاحات أولية

يتم تنظيم االجتماع املفتوح األول لعرض االقرتاحات األولية من جانب مقدميها، ومناقشتها 
. ني من منطقتنيتم دولتني عضو حيتاج كل اقرتاح إىل دعو باالستناد إىل معايري ترتيب األولويات. 

 وميكن أن يكون املشاركون من بني الداعمني.
 .1-2و 1-1وسوف تخع  االقرتاحات األولية مبسارات العمل املواايعية املرتبطة بالنارني 

 وسوف توف ر االقرتاحات األو لية املعلومات التالية:
سب كيفية حبيف برنامج العمل املتعدد السنوات،  التربير املنطقي لضم  مسار العمل املواايعي

 استجابته ملعايري ترتيب األولويات؛
النتائج املتوقعة وكيف سوف تساهم يف إجنازات األهداف االسرتاتيجية واملقاصد املتصلة باألمن 

 ؛ 2030الغذائي والتغذية يف خطة التنمية لعام 
 يق املنتجات السياساتية للجنة؛األنشطة بعد املصادقة للتشجيع على استخدام وتطب

 ، واملوارد البشرية واحلد  الزمين.25تقديرات امليزانية
ويف إطار عملية إعداد برنامج العمل املتعدد السنوات، سوف تستند تقارير/حتليالت فريق اخلرباء 
الرفيع املستوى، باعتبارها وثيقة مدخالت/معلومات أساسية ملناقشات اللجنة، على فهم وااح 
بأنه من خالل اجللسة العامة واملكتب، يهدف التقرير إىل دعم الدول األعضاء يف اللجنة 

خرين يف تصميم االسرتاتيجيات والربامج للتصدي النعدام األمن الغذائي اآل املصلحةصحاب وأ
االعتبار اجلدول الزمين، وتوافر بوسوء التغذية، وكيف سوف ينخرط ذلك يف العملية مع األخذ 

 .26املعلومات حول املواوع قيد النقاش
األولوية.  ذاتيعد  املكتب، بالتشاور مع اجملموعة االستشارية، قائمًة مبسارات العمل املواايعية   ترتيب األولويات

االعتبار نتائج املناقشة يف بيستند ترتيب األولويات على االقرتاحات األو لية، وجيري مع األخذ و 
 العامة. اجللسة

 املواايعية:وسوف تخستخدم املعايري التالية لرتتيب أولويات مسارات العمل 
التصد ي  بغيةرؤية اللجنة وهدفها اإلاايل: يساهم مسار العمل يف رؤية اللجنة وهدفها اإلاايل 

مع الرتكيز على األشخاص األكثر  لألسباب األساسية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
 .ا من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةتضررً 

 مسار العمل يف حتقيق هدف اسرتاتيجي واحد أو أكثر. األهداف االسرتاتيجية: يساهم

                                                           
 ميكن ألمانة اللجنة، بناًء على طلب مقدمي االقرتاحات، توفري املساعدة لواع تقديرات امليزانية.  25

ا بشأن تقرير فريق اخلرباء الرفيع قرارً  2018بصورة استثنائية، من املتوقع أن تأخذ اجللسة اليت سوف رري خالل الدورة اخلامسة واألربعني للجنة عام   26
 .2020املستوى لعام 
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القيمة املضافة للجنة: يضيف مسار العمل القيمة للعمل السياسايت القائم يف اجملاالت ذات 
زدواجية والبحث الصلة واملشرتكة بني القطاعات باالستناد إىل امليزة النسبية للجنة، مع تفادي اال

 عن أوجه التكامل والتآزر.
 املزايا النسبية الرئيسية للجنة:وتشمل 

األول املنتدى الدويل واحلكومي الدويل الشمويل فرادهتا يف منظومة األمم املتحدة باعتبارها 
  للتنسيق العاملي والتقارب بني السياسات بشأن األمن الغذائي والتغذية؛

 توفري األدلة من خالل فريق اخلرباء الرفيع املستوى؛
وأجهزة األمم املتحدة اليت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما لفنية من احلصول على اخلربة ا

 تخع  باألمن الغذائي والتغذية؛
الدول األعضاء والعملية الشاملة والقائمة على التوافق،  مشروعية نوارها السياساتية بفعل قرار

 بقيادة قطرية. 2030مع بعضها لدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  تتوافقواليت 
مالءمتها لألولويات العاملية: يعاجل مسار العمل القضايا احلرجة، والطارئة والناشئة املتصلة باألمن 
الغذائي والتغذية، مثل القضايا احملددة يف مذكرة املعلومات الصادرة عن فريق اخلرباء الرفيع 

التغذية، وعقد األمم ب املعينيل الثاين ددة للتنمية املستدامة، واملؤمتر الدو احملهداف األاملستوى، و 
 .وما إىل ذلكاملتحدة للعمل من أجل التغذية وعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية، 

يف اللجنة باستخدام وتطبيق  املصلحةيف اللجنة: يلتزم أصحاب  املصلحةالتزام أصحاب 
 املنتجات السياساتية املتأتية عن مسار العمل.

عقد االجتماع املفتوح الثاين ليتمكن املكتب من عرض قائمته ملسارات العمل املواايعية يخ  سوف الثايناالجتماع املفتوح 
 يف اللجنة. املصلحةاألولوية، وتلقي التعليقات واملدخالت من أصحاب  ذات

واألنشطة  ا بشأن مسارات العمل املواايعيةيتخذ املكتب، بالتشاور مع اجملموعة االستشارية، قرارً  االختيار
الداعمة  ا الواجب امها إىل برنامج العمل املتعدد السنوات، مع مراعاة املعلومات الراجعة اليت 

ا،  للتطبيق وواقعيً مت  تلقيها خالل االجتماع املفتوح الثاين. وسيتم إعداد برنامج عمل يكون قاباًل 
 د.املوار  تعبئةاالعتبار املوارد، وعبء العمل وإمكانيات بمع األخذ 

 عن التوقعات للسنوات وسوف توف ر أمانة اللجنة حملًة عامة عن الواع احلايل للموارد فضاًل 
 .التارخييةالية املبيانات الاألربعة املقبلة باالستناد إىل 

ويف ما خيص  عبء العمل، سوف تكون مسارات عمل اللجنة حمدودًة لتعزيز جودة العملية 
 ومشو ا.

ينبغي وينبغي أن تكون أنشطة فريق اخلرباء الرفيع املستوى عمليًة بالنسبة إىل عمل اللجنة، كما 
أن يستند اختيارها إىل فهم وااح للكيفية اليت يقصد هبا املسامهة يف أهداف اللجنة وإدخا ا 

 .يف عملياهتا
عمل الجمموعة  لیإ حاجة كانت هناكإذا   إىل وسوف يشري برنامج العمل املتعدد السنوات

ا، ال ميكن إقامة هكذا جمموعات عمل سوى ملسارات العمل فتوحة العضوية. ومبدئيً امل
تخع  باألنشطة الداعمة، عند لكي فتوحة العضوية املعمل الاملواايعية. وميكن إقامة جمموعة 

 االقتضاء.
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املتعدد فتوحة العضوية، سوف يتضمن برنامج العمل املعمل من جمموعات الولكل جمموعة 
السنوات األهداف، والنواتج املتوقعة واألنشطة مع جدول لتنفيذها. وسوف تتوقف اجملموعة عن 

 العمل حاملا تخنجز الوالية املسندة إليها من برنامج العمل املتعدد السنوات.
أم ا املعلومات الواردة يف برنامج العمل فسوف تسرتشد هبا عملية إعداد اختصاصات جمموعة 

ملفتوحة العضوية. وسوف تقدَّم اختصاصات جمموعة العمل اجلديدة إىل املكتب للموافقة العمل ا
عليها، بعد التشاور مع اجملموعة االستشارية. وسوف تشمل االختصاصات املعلومات التالية: 

هدف و ( 2العامة وإشارات برنامج العمل بشأن مسار العمل؛ ) اجللسة( رميع قرارات 1)
رفقة  دول املاألنشطة و ( 4ا للنتيجة؛ )النواتج املتوقعة وفقً و ( 3فتوحة العضوية؛ )جمموعة العمل امل

هام املاإلشارات املتعلقة بضرورة تشكيل فريق و ( 5تنفيذها مبا يف ذلك موعد انتهائها املنتظر؛ )
 فين )التشكيلة، والوالية واملهام(.ال

البحث واملصادقة خالل 
 اجللسة العامة

، يف برنامج العمل املتعدد السنوات املقرتح راءآلا توافق علی بناءً اجللسة العامة،  تنظرسوف 
املوارد أو تظهر إشارة وااحة بأنه جيري  توفري حىت يتمولن تبدأ األنشطة  واملصادقة عليه.
 التحضري  ا.

خالل اجللسة املوارد وتنفيذها إثر املصادقة على برنامج العمل  لتعبئةسوف يتم إعداد اسرتاتيجية 
 العامة.

سنوية للجزء املتوايل يف برنامج العمل، بالتشاور مع اجملموعة التحديثات اليقوم املكتب بإعداد و 
كس ويهدف ذلك إىل عفيها واملصادقة عليها.  للنظراالستشارية، وتخقد م إىل اجللسة العامة 

نفيذ برنامج العمل املتعدد مكنة، واستعراض تاملتعديالت اليف  والنظرقرارات اجللسة العامة، 
 على عبء العمل.  املرتتبة السنوات. وسوف رري هذه التحديثات مع مراعاة املوارد واآلثار
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 تشجيع املساءلة وتقاسم أفضل املمارسات -جيم
 

 املعلومات األساسية

 
عمل يخربز دورها يف خمتلف األنشطة اليت اعتها مًعا شاماًل لل اأوصى تقييم اللجنة بأنه "على اللجنة أن تضع إطارً  -1

حتت راية الرصد. ونشأ الكثري من االلتباا جراء االستخدام العام للعبارة اليت مشلت مهاًما خمتلفة ولكن غري مرتابطة يف ما 
 للتنمية املستدامة." 2030 وعلى اللجنة أن تطبق االتساق بني مصطلحاهتا وهنجها وبني مصطلحات وهنج خطة عام بينها.

 
االعتبار املناقشات السابقة، والقرارات واخلربة املكتسبة، واستعراض إطار بوكان الرد  على هذه التوصية "األخذ  -2

 الرصد يف اللجنة وتوايح أدوار اللجنة على املستويات كافة."
 
العاملي املستوى ستعراض التقدم احملرز على مبتابعة وا 1974عام يف ومتثل جزء أساسي يف والية اللجنة منذ إنشائها  -3

واجلهود القطرية يف جمال مكافحة اجلوع وسوء التغذية. كما توجد وفرٌة من القرارات، واملناقشات املوث قة والتقارير اليت "تأخذ 
للمساعدة يف توايح أدوار  مهمةا ، وتوف ر أفكارً "27السابقة للجنة [...]من حماوالت الرصد  املستفادةاالعتبار الدروا ب

 اللجنة يف جمال الرصد على املستويات كافة.
 

 االعتبارات املتوفرة لالقرتاح
 
مت  حتديد العديد من القيود يف وجه ااطالع اللجنة بدور الرصد، وخباصة مع مراعاة فهم الرصد باعتباره "مراسالت  -4

. ويتطلب إجراء الرصد املزيد من 28والتغذية مقارنًة بالواع األساسيبني اإلجراءات والتغيريات يف مؤشرات األمن الغذائي 
لتحديد البيانات األساسية اليت ميكن على اوئها تقييم النتائج اليت مت احلصول عليها من اإلجراءات املتخذة  واملوارد الوقت

ات اليت خلصت إليها اجللسة العامة، وباالستناد إىل التجارب السابقة واالستنتاج 29".واالستثمارات وإقامة عالقات سببية
. 30ا إىل أن عملية رفع التقارير القطرية إىل اللجنة مل تكن مرايةكان من الصعب على اللجنة رصد التقدم القطري احملرز نظرً 

ذية ، وأنه ينبغي ألنشطة الرصد يف سياق األمن الغذائي والتغمرغوبًا فيهصارم ليس الرصد الواتفقت اللجنة على أن إطار 
 .31لرصد للبلدان"انخهج بتوصية ال بشأنا  على رصد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة وفعالية اللجنة، وثانيً الرتكيز "أواًل 

 

                                                           
 .(2009وثيقة إصالح اللجنة )من ( 2)6الفقرة   27

 .سم خرائط إجراءات األمن الغذائي على الصعيد القطرير ، CFS 36, 2010/3الوثيقة   28

 .، رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي على الصعيد القطريCFS 36, 2010/3 الوثيقةمن  7الفقرة   29

 ،التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل عن: تقرير أعمال مؤمتر القمة العاملي لألغذيةمتابعة ،  ,2008/3CFS 34 الوثيقةمن  الرابع واخلامس اجلزءان  30
 ، االستنتاجات.مقرتحات لتعزيز قدرة جلنة األمن الغذائي العاملي على مواجهة التحديات اجلديدة -CFS. 34 2008/6 والوثيقة

 .والتوصيات الصادرة عن جلنة األمن الغذائيإطار لرصد القرارات ، CFS 40, 2013/40/8الوثيقة   31
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ا بأن تواع جهود اللجنة وأنشطتها املتصلة بالرصد امن سياق خطة التنمية وقد أوصى تقييم اللجنة أيضً  -5
ا الدعم للبلدان من أجل حتقيق املقاصد املتفق عليها دوليً  لتيسرياالعتبار للجنة  إيالء. وينبغي 2030املستدامة لعام 

ت يف خطة  عن هندسة املتابعة واالستعراض كما حخد دواملؤشرات املتصلة باألمن الغذائي، والتغذية والزراعة املستدامة، فضاًل 
يف سياق اخنراط اللجنة يف تنفيذ خطة  2016األنشطة اليت جرى تطويرها منذ عام  هذا أن يشملينبغي . و 2030عام 

 وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية بقيادة قطرية. 2030التنمية لعام 
 
 مكافحة جمال يف احملرز اإلاايل التقدم الستعراض اللجنة والية من أساسي جزء يف ايعها األنشطة هذه وتساهم -6

 على يخقرتح لذا،. تقدمها لرصد القطرية اجلهود وتيسري املمارسات، أفضل وتقاسم املساءلة، وتشجيع التغذية، وسوء اجلوع
 يشمل" كافة  املستويات على املمارسات أفضل وتقاسم املساءلة لتشجيع" إطار إىل للرصد إطار من االنتقال اللجنة

 .بالرصد املتصلة األنشطة
 

 املمارساتاإلطار املقرتح للجنة لتشجيع املساءلة وتقاسم أفضل 
 
للجنة كما ورد يف وثيقة اإلصالح باراه "تشجيع املساءلة وتقاسم أفضل  5ا لتوايح الدور إطارً  1يوف ر اجلدول  -7

تصلة بالرصد، يف سياق دعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة واملقاصد املنشطة األاملمارسات"، والذي يتضمن 
التغذية وإعالن ب املعينإطار العمل املنبثق عن املؤمتر الدويل الثاين  على سبيل املثالالصلة )خرى ذات األعاملية الطر األو 

القائمة واملرتابطة اليت  "األنشطة املتصلة بالرصد"حملًة عامة عن  1(. ويتضمن اجلدول وما إىل ذلك، اعية الصحة العاملية
. وجيب أن تكون األنشطة على ايع املستويات متسقة ملصلحةا عن األنشطة اليت جيريها أصحاب رريها اللجنة، فضاًل 

 واليت تنطبق على نظم الرصد واملساءلة. 32اخلمسة احملددة يف اإلطار االسرتاتيجي العاملي ئمع املباد
 
وميثل هذا اإلطار املقرتح آليًة لنخهج الرصد االبتكارية والرتاكمية اليت اعتمدهتا اللجنة، أو قد تعتمدها يف املستقبل  -8

 من وثيقة اإلصالح بشأن "تشجيع املساءلة وتقاسم أفضل املمارسات على املستويات كافة"، مبا يف ذلك: 5لتحقيق الدور 
 

 العاملي واخلاصة بالبلدان/األقاليم، واالراهات،  املستوىوالتغذية على  حالة األمن الغذائي متابعة واستعراض
االراهات العاملية يف جمال  بشأن، مبا يف ذلك املناقشات املستفادة والتقدم احملرز، والتحديات وتبادل الدروا

 ة الطوعية(.األمن الغذائي والتغذية والتقدم الذي حترزه البلدان يف هذا اجملال )االستعرااات الوطني
 اللجنة واستعراض عملية استخدام منتجاهتا السياساتية: تتضمن األنشطة تقييمات مستقلة،  تقييم فعالية

 واستطالعات الرأي والتقارير السنوية اليت تتب ع القرارات الصادرة عن اللجنة.
 خيص  رصد أهدافها املتصلة باألمن الغذائي  لتقدمي التوصيات للبلدان/األقاليم يف ما استخدام وتطبيق نواتج اللجنة

والتغذية. وتتضمن األنشطة توفري التوجيهات )االختصاصات( لعمليات التقييم القطرية الطوعية والتفصيلية، 
وأفضل املمارسات يف جمال اجلهود  اخلرباتا خالل اجللسة العامة لتبادل ا سنويً واألحداث الوطنية/اإلقليمية وحيي زً 

                                                           
 . املساءلة بشأن االلتزامات والنتائج.أ-5-5اإلطار االسرتاتيجي العاملي، اجلزء   32
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قليمية لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية )األحداث املواايعية العاملية، األحداث املخصصة(، القطرية/اإل
 .وما إىل ذلك

 
 تساهم األنشطة يف هذا اإلطار يف حتسني اللجنة من خالل: -9
 

  حبد  ذاهتاتوجيه العمل املستقبلي للجنة من خالل فهم التقدم احملرز حىت اآلن يف البلدان، ومن جانب اللجنة 
  هات اجل، أجهزة األمم املتحدة و الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماباشرة )من الدول األعضاء، املدل ة األتوفري

 اجملال( لدعم عمل اللجنة من خالل تقييم التقدم احملرز وعكس الواقع على األرض هذا خرى يفاألفاعلة ال
 

تعزيز ملكية اللجنة ومنتجاهتا من جانب الدول األعضاء واملشاركني من خالل التماا التجارب، والدروا 
 األحداث املواايعية العاملية(، وبني العمليات العاملية ذات الصلةعلى سبيل املثال ، ودراسات احلالة )املستفادة

، من خالل االستعرااات على سبيل املثالتوى )مثل أهداف التنمية املستدامة واملنتدى السياسي الرفيع املس
 الوطنية الطوعية(.

 
 : اإلطار املقرتح لتعزيز املساءلة وتبادل أفضل املمارسات1اجلدول 

 
 جلنة( بصفتهااللجنة ) تضطلع هباباخلط العريض: األتشطة اليت  املفتاح:

 املصلحة يف اللجنة األنشطة اليت تضطلع هبا/تقودها فرادى الدول األعضاء/أصحاب :حتته خط
 الدورات اجلارية يف جلنة األمن الغذائي باخلط املائل:

 
تقييم فعالية جلنة األمن الغذائي  األمن الغذائي والتغذية واراها حالة  

 العاملي
استخدام وتطبيق نواتج جلنة األمن الغذائي 

 العاملي
ارية

بتك
د ا

رص
لية 

آ
 

لى 
ع

وى
ملست

ا
 

املي
الع

 
لة  واراهات متيابعة واسيييييييييييييتعراض حيا

 األمن الغذائي والتغذية يف العامل 
حالة األمن تقرير  بشأنمناقشة سنوية 

 الغذائي والتغذية يف العامل
)باالسيييتناد إىل الرصيييد الذي قامت به 

مقييارهييا يف روميا،  يت توجييدالوكيياالت ال
 سيف(يومنظمة الصحة العاملية واليون

مذكرة  مناقشيييييات دورية باالسيييييتناد إىل
فريق اخلرباء الرفيع املسيييييييييييييتوى بشيييييييييييييأن 
القضييييييييايا احلرجة والناشييييييييئة وغريها من 

 القضايا

جلنييية األمن  1التقييم اليييدوري لفعييياليييية
 :الغذائي العاملي من خالل
جلنييييية األمن التتبع السييييييييييييييينوي لقرارات 

من خالل التقييييييارير  الغييييييذائي العيييييياملي
هييا أميي احملرزعن التقييدم  ةالعيياميي نية ا)تعييد 

 الغذائي العاملي( جلنة األمن
 2التقييم الييييذايت أو التقييم املسيييييييييييييييتقييييل

لفعالية جلنة األمن الغذائي العاملي من 
 3دوريةالرأي الخالل اسييييييييييتقصيييييييييياءات 

 خرى للمعلومات الراجعةاألليات اآلو 
 

بناءً على املعلومات املنبثقة عن رصيييد االسيييتخدام 
الرئيسية  والتطبيق الطوعيني للمنتجات السياساتية

توصيييييييييييييييييييات الللجنيييييية األمن الغييييييذائي العيييييياملي و 
صييييييييادرة عن اللجنة على الخرى األسييييييييياسيييييييياتية ال

 :ةوالعاملي ة، واإلقليميةالوطني املستويات
لتشييييياطر التجارب واملمارسيييييات  4االختصييييياصيييييات

اجليدة يف جمال تطبيق قرارات جلنة األمن الغذائي 
العاملي وتوصييييييييياهتا من خالل تنظيم أحداث على 

. وتسيييييييياهم املسييييييييتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية
نتييائج هييذه األحييداث يف األحييداث املوااييييييييييييييييعييية 
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ليم
و إق

د أ
ى بل

 عل
رتكيز

ع ال
م

 

متابعة واسييييييييييييتعراض التقدم احملرز على 
صيييييييييييييعيييد األمن الغييذائي والتغييذييية يف 

 البلد/اإلقليم
غريها من و  2030ا مع خطة شييييييييييييييييً ا)مت

عييياملي الطيييار اإلأهيييداف ومؤشيييييييييييييييرات 
وخاصيييييييييية أهداف التنمية املسييييييييييتدامة، 

 بيييالتغيييذيييية اليييدويل الثييياين املعينواملؤمتر 
 وعقد العمل من أجل التغذية(

 طوعيييةالتوطنييية السيييييييييييييييتعراايييييييييييييييييات اال
  التغذيةوغريها، مثاًل  7سنويةال

)باالسييييييييييييييتناد إىل الرصييييييييييييييد الذي رريه 
 يت توجدمن الوكاالت الالبلدان بدعم 

مقييييييارهييييييا يف رومييييييا، ومنظوميييييية األمم 
 املتحدة وغريها(

 اجللسييييييييييييات يفسيييييييييييينتني  فرتة العاملية اليت تخنظ م كل
 العامة للجنة

عاملية كل فرتة سيينتني الواايييعية املحداث األتنظيم 
املنتجات السييييييييييياسيييييييييياتية الرئيسييييييييييية للجنة  بشييييييييييأن

واألحداث املختصيييييييييييييية/األحداث اجلانبية بشييييييييييييييأن 
صيييييييييادرة عن الخرى األسيييييييييياسييييييييياتية التوصييييييييييات ال

 5اللجنة
بشييييييييييييييييييأن  6املتعمقييييةقطرييييية الطوعييييية التقييمييييات ال

السييييياسيييياتية الرئيسييييية اسييييتخدام وتطبيق املنتجات 
صيييييادرة الخرى األسيييييياسييييياتية التوصييييييات الللجنة و 

 عن اللجنة
ديدة )أخنظر القسييييييييييييييم بعنوان اجلنشييييييييييييييطة األتطوير 

 ا" أدناه(قدمً  املضي"

 
 احلواشي الواردة يف هذا اجلدول:

 يف سبيل إطار لرصد القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي: CFS 2014/41/11 الوثيقة -1
 العاملي الغذائي األمن للجنة املستقل التقييم: CFS 2017/44/INF/23 الوثيقة -2
 العاملي الغذائي األمن جلنة فعالية بشأن اآلراء استقصاءعن نتائج  تقرير: CFS 2015/42/10 الوثيقة -3
االختصاصات لتشاطر التجارب واملمارسات اجليدة يف جمال تطبيق قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصياهتا من خالل : CFS 2016/43/7 الوثيقة -4

 أحداث على املستويات الوطنية واإلقليمية والعامليةتنظيم 
 بشأن السياسات -رصد تنفيذ املنتجات الرئيسية للجنة بشأن السياسات وتوصيات اللجنة األخرى: CFS 2017/44/11 الوثيقة -5
 املستقل التقييم سياق يف قطرية مقابالت أخجريت -6
 : الدروا املستفادة من عمليات االستعراض الوطنية التطوعية األوىل2030من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة عام : CFS 2016/43/INF/22 الوثيقة -7

 للتنمية املستدامة 2030الدروا املستخلصة من تنفيذ خطة عام : INF/15/2017/44والوثيقة 
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 اقدمً  املضي
 

خالل حتسني األنشطة القائمة و/أو اجلديدة، كجزء من يتعني على اللجنة مواصلة البناء على هذا اإلطار من  -10
من أجل تعزيز أداء دورها لتعزيز املساءلة وأفضل املمارسات، مع مراعاة أولويات السنوات،  املتعددبرنامج العمل عملية 
 .وتوافر املوارد اللجنة

 
 حتسني األنشطة القائمة

 
  األحداث على سبيل املثالذات الصلة )العامة للجلسات فرتة ما بني الدورات رفع مستوى التحضري وامللكية يف ،

 املواايعية العاملية، االستعرااات الوطنية الطوعية وحالة انعدام األمن الغذائي يف العامل(
  ر حتسني الرتابط مع برنامج العمل االسرتاتيجي اخلاص باللجنة وأدوارها ومسارات عملها، مبا يف ذلك األفكاو

 وآثار األنشطة على عمل اللجنة املستفادةاألهداف، والدروا ب املتعلقة
  كيف ميكن التشديد بشكل أفضل على القضايا املتصلة باألمن الغذائي والتغذية والرتويج  ا يف تقارير و

 االستعرااات الوطنية الطوعية، والروابط مبسامهات اللجنة يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى
  توايح/تعزيز دور رئيس اللجنة وأمانتها يف جمال الرتويج للجنة ومنتجاهتا )مبا يرتبط باسرتاتيجية االتصال والتواصل و

 للجنة(
  تعزيز دور اللجنة يف املناقشات بشأن متابعة التقرير عن حالة انعدام األمن الغذائي يف العاملو 
 

 إجراء أنشطة جديدة، مثل:
 

 قيادة قطرية ودعم من األمم حتت د، على اوء جهود رصد أهداف التنمية املستدامة التوصية بنيخهخج إزاء الرص
 االعتبار الطابع الطوعي ألي عملية رصد يف اللجنةباملتحدة يف البلدان، مع األخذ 

  ة، يف جمال رصد األمن الغذائي والتغذي املستفادةتوفري حي ز يف اجللسة العامة لتعرض أجهزة األمم املتحدة الدروا و
واملؤمتر ، ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، على سبيل املثال

. وما إىل ذلكوالتقرير السنوي الصادر عن مقرر األمم املتحدة املعين باحلق يف الغذاء، الدويل الثاين املعين بالتغذية 
 اللجنةيف  املصلحةحبيث يناقشها أصحاب 

  يف جمال األمن الغذائي والتغذية، أو تعزيز  املصلحةتعددة أصحاب املقليمية اإلوطنية و النتديات املتشجيع إقامة و
، حيثما يكون ذلك اليت توجد مقارها يف رومااملنتديات القائمة، مبشاركة ناشطة من املكاتب القطرية للوكاالت 

 داخل اللجنةاملستفادة ا، لتقاسم الدروا ا ومناسبً ممكنً 
  والدروا  يف جمال األمن الغذائي والتغذية املصلحةإقامة مستودع للمنتديات الوطنية واإلقليمية املتعددة أصحاب و

 يف اللجنة. املصلحة، مع مدخالت من الدول األعضاء وأصحاب املستفادة
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  مبا يف ذلك التقدم احملرز خرباهتالتبادل  للبلدان ما بني الدوراتتوفري حي ز يف اجللسة العامة وخالل األنشطة يف و ،
والثغرات، يف ما خيص  القضايا والسياسات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية، ورارهبا بالنسبة إىل استخدام وتطبيق 

 منتجات اللجنة.
  الصلة لتسرتشد هبا األحداث  ذوي املصلحةالتشجيع على تنظيم أحداث إقليمية مبشاركة ايع أصحاب و

 واايعية العامليةامل
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 العامة أكثر حيوية، وجاذبية وجوهريةً  اجللسةاقرتاح لتكون  -دال
 
والتوصل إىل تقارب يف ما  والدروا املستفادةاملركزية الُتاذ القرارات والنقاش والتنسيق  اجلهازمتثل اجللسة العامة  -1

وسيؤدي املكتب املهام اليت توكلها إليه اجللسة العامة، مبا يف ذلك  33العاملي. املستوىعلى  املصلحةبني ايع أصحاب 
، وقد حظيت اجللسة العامة السنوية حبضور جيد على حنو متزايد. 34إعداد الوثائق واملقرتحات، مثل واع جداول األعمال

رغم عدم توف ر مشاركة رفيعة على املستوى الوزاري. ففي السنوات السابقة، وبناءً على اقرتاح املكتب واجملموعة االستشارية، 
، John Kufuorيرلندا، والسيد ، الرئيسة السابقة آلMary Robinsonمت ت دعوة شخصيات رفيعة املستوى مثل السيدة 

لسة االفتتاحية. لكن يف حني لقي حضور هذه الشخصيات التقدير، كانت تطغى الرئيس السابق لغانا، للمشاركة يف اجل
ا إىل هذه  وغري متصل باملواوع قيد النقاش. واستنادً على هذه اجللسات تصرحيات املندوبني، كان البعض منها طوياًل 

مين، على أن يكون هذا احلي ز ضرورة توفري حي ز خمص ص لتصرحيات املندوبني يف اجلدول الز بالتجربة، بات يخعرتف اآلن 
ا من اجللسات املخصصة  عن مشاركة الشخصيات الرفيعة املستوى. ولن تكون االقرتاحات الواردة أدناه جزءً منفصاًل 

 لتصرحيات املندوبني.
 
سب عدد القرارات الواجب اُتاذها، وطبيعتها والوقت املتوفر. حبوُتتلف االحتياجات احملددة يف كل جلسة عامة  -2
بالفعل، ليس من املتوقع تنفيذ ايع االقرتاحات الواردة أدناه يف سنة واحدة، بل ميكن رربتها ملعرفة ما إذا تؤدي إىل قيام و 

القيام بعمل  ارورةا إىل جلسات أكثر حيوية. وينبغي اإلقرار بأن ليس كل اجللسات ميكن أن تكون "مفعمة باحليوية" نظرً 
حمد د يف اللجنة. ولن تنجم عن االقرتاحات أدناه نتائج تخرسل إىل جلنة الصياغة. وميكن للمكتب البحث يف أي تغيري يف 

 ا بتوافر املوارد.شكل اجللسة العامة، بالتشاور مع اجملموعة االستشارية، على أن يكون ذلك رهنً 
 
األهم يف العامل يف جمال األمن الغذائي والتغذية، حبيث رمع بني ايع  ويتمثل ا دف  عل اجللسة العامة امللتقى -3

 األطراف ذات الصلة.
 

االستفادة من اخلطوط التوجيهية والتوصيات السياساتية الصادرة عن جلنة األمن  ندورات حمددة بشأ (1)
 الغذائي العاملي

 
ا. اعيفً كان مستوى االستفادة منه   إال أنصادقت على عمل اللجنة، قد أن اجللسة العامة  من رغمعلى ال

اافًة إىل األحداث املواايعية العاملية، ميكن دعوة الوزراء إىل رفع تقارير عن االستفادة من العمل باإلو 
 السياسايت للجنة يف بلداهنم.

  

                                                           
 .Rev.2 2009/2الوثيقة  من 20الفقرة  :العامليجلنة األمن الغذائي   33

 .Rev.2 2009/2الوثيقة من  30الفقرة جلنة األمن الغذائي العاملي:   34
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 مستديرة ديناميكية وزارية/رفيعة املستوى "على أسلوب دافوا" موائد (2)
 

يف هذا السياق، يعين "أسلوب دافوا" مناقشة ميس رة، مرك زة وشاملة للمواايع ذات األمهية بالنسبة إىل 
 املصلحةوزراء أو أصحاب الاجلمهور. وبإمكان املكتب واجملموعة االستشارية حتديد مواوع، كما ميكن دعوة 

و فعال، ميكن أن تشمل املشاركة من رفيعي املستوى إىل التفاعل. وهبدف استخدام الوقت على حنالخرين اآل
ا للمسامهة اليت قد يقدموهنا. وقد يسمح هذا ا نظرً احلضور بعض املندوبني الذين يكون قد مت  حتديدهم سابقً 

ا لدعم املشاركة باملواوع أو طويلة. وقد يكون التمويل اروريً  متصلةاألمر بتفادي تقدمي تصرحيات غري 
 الوزارية أو الرفيعة املستوى.

 
 القضايا احلرجة والطارئة التفاعلية (3)
 

، قد م فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي 2017عام  يف خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنة
والتغذية مذكرته بشأن القضايا احلرجة والناشئة إىل اجللسة العامة للمرة األوىل. وطيلة سنوات، حني مل يقدم 

اخلرباء أي مذكرة جديدة، كان يتم توسيع نطاق هذه اجللسة إلجراء مناقشة مع ممثلني من البلدان فريق 
ا إعطاء حي ز للمندوبني واجلهات اليت متثلها اللجنة مم ن يشاركون يف النقاش. ويف حال توف ر الوقت، ميكن أيضً 

 ا لدعم املشاركة. ون التمويل اروريً للتحدث عن القضايا احلرجة والناشئة يف بلداهنم أو إقليمهم. وقد يك
 

 واحملاارات "بأسلوب التكنولوجيا والرتفيه والتصميم" احملادثات (4)
  

دقيقة أو أقل(  18عادًة شكل حمادثات قصرية وقوية ) التكنولوجيا والرتفيه والتصميمتتخذ احملادثات بأسلوب 
عنيني املفكر الا للبنود الواردة يف جدول األعمال، ميكن دعوة قادة بتكاريني. ووفقً االفكر و المن جانب قادة 

 بشأنهبذه املواايع إىل التوج ه للجنة. كذلك، ميكن دعوة قادة الفكر إىل إعطاء حماارات أكثر جوهرية 
 ا لدعم املشاركة.مواايع حمد دة. وقد يكون التمويل اروريً 

 
 الرتويج لألحداث اجلانبية (5)
 

ميكن ُتصيص حي ز يف اجلدول الزمين ليتمكن بعض منظمي األحداث اجلانبية من عرض النتائج اليت خلصت 
إليها هذه األحداث اجلانبية يف اجللسة العامة. وميكن تنظيم هذا األمر يف اليوم األخري من الدورة اليت أخجنزت 

كل حدث جانيب. وميكن استخدام فيها األحداث اجلانبية، حيث يتم  ُتصيص مخس دقائق كحد  أقصى ل
املواايع، اليت يقررها كل عام املكتب واجملموعة االستشارية، لتجميع املسامهات أو واع قائمة موجزة مبقدمي 

ا بشأهنم، بدعم من األمانة. ولن يكون أي متويل إاايف ا مسبقً قرارً  اُتذالعروض اليت يكون الرئيس قد 
 ا.اروريً 
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 املواوع ذاته بشأنموازية  مناقشات (6)
 

بتنظيم جلسات املتعددين  املصلحةأصحاب  يف ما بنيالشراكات بعض تتمثل إحدى الطرق اليت تلجأ إليها 
املواوع ذاته. وتخقسم اجلهات املعنية املختلفة على اجللسات، مم ا يساعد يف إعطاء  حولا موازية أصغر حجمً 

ا، مم ا يؤدي إىل متواع أقل وتقارب أكرب. اجملموعات األصغر حجمً ا يف حي ز ملناقشات أكثر تفاعلية وتركيزً 
 ا.وبعدها تعرض كل جمموعة نتائج مناقشاهتا على اجللسة العامة. ولن يكون أي متويل إاايف اروريً 

 
 االستعرااات الوطنية الطوعية بعمليةالربط  (7)
 

واالستعرااات الوطنية الطوعية يف نيويورك. وميكن أن ينبغي تعزيز الرتابط بني جلنة األمن الغذائي العاملي 
 تساعد البنود املدرجة يف اجللسة العامة يف توطيد هذا الرتابط وتنظيم األحداث اجلانبية.

 
 األعضاء الدولاقرتاح اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها  -هاء

 
منظمة األغذية والزراعة، كما أن الدول األعضاء يف متثل جلنة األمن الغذائي العاملي اللجنة احلكومية الدولية يف  -1

 .واليتهاتنفيذ قيام اللجنة ب اللجنة هي اليت تضطلع يف هناية املطاف مبهمة امان
 
وقد جرى حتديد عدد من اإلجراءات للرتويج بشكل أفضل لنشر منتجات وتوصيات اللجنة، واستخدامها  -2

 وتطبيقها.
 

اإلقليمية والوطنية يف  املصلحةكخطوة أوىل لربط اللجنة بشكل أفضل باملنتديات املتعددة أصحاب  )أ(
 إنشاءالصلة املسامهة يف  يو خرين ذاآل املصلحةبإمكان الدول األعضاء وأصحاب فجمال األمن الغذائي والتغذية، 

 عن أمساء جهات علة املعنية؛ فضاًل مستودع تابع للجنة قد يضم  قائمة باملنتديات، والوظائف واجلهات الفا
االتصال يف اللجنة على املستوى القطري يف الوزارات، واملنتديات، واملؤسسات والوكاالت. وهذا قد يساهم يف 
تعزيز الرتابط بني اللجنة واجلهات الفاعلة املعنية على املستويني اإلقليمي والقطري، ويف نشر النتائج السياساتية 

 حيثما، اليت توجد مقارها يف روماها وتطبيقها، مبشاركة نشطة من املكاتب القطرية للوكاالت للجنة، واستخدام
دخالت املا يف واع عمليات للتقارب بني سياسات اللجنة من خالل توفري أيضً  ولكنا، ا ومناسبً يكون ذلك ممكنً 

وفري اإلشارات بشأن نوع الدعم فنية من جانب جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة ذات الصلة. كذلك، ينبغي تال
 املطلوب من جهات االتصال الوطنية لتوجيه عملية تعيينها. 

ا ألعضاء املكتب واجملموعة االستشارية امان تبادل املعلومات، عند االقتضاء، بشأن ميكن أيضً  )ب(
: الدعوة إىل توفري مدخالت لالستعرااات على سبيل املثالالعمليات ذات الصلة بلجنة األمن الغذائي العاملي )

( وما إىل ذلكبشأن التغذية؛ واألحداث املواايعية العاملية؛ املستفادة الوطنية الطوعية؛ وجلسات لتبادل الدروا 
 والتشجيع على إقامة روابط أقوى.

 



CFS 2018/45/3 32 

ارية و/أو األحداث بإمكان أعضاء املكتب واجملموعة االستشارية تقدمي آخر املعلومات عن املبادرات اجل (1)
 بالعمل الذي رريه اللجنة يف أقاليمهم أو امن أوساطهم. املعنيةاملستقبلية 

بإمكان أعضاء املكتب واجملموعة االستشارية امان أن يتم عرض املنتجات ذات الصلة اليت صادقت و  (2)
للجان االقتصادية لألمم : اعلى سبيل املثالالسياسات ) بشأنفيها خالل املناقشات  والنظرعليها اللجنة، 

 (وما إىل ذلكاملتحدة؛ املنتديات اإلقليمية للتنمية املستدامة؛ وجلنة واع املرأة؛ وجلنة التنمية االجتماعية، 
امان تبادل املعلومات، عند االقتضاء، بشأن أيًضا بإمكان أعضاء املكتب واجملموعة االستشارية و  (3)

: الدعوة إىل توفري مدخالت على سبيل املثالالغذائي العاملي )العمليات ذات الصلة بلجنة األمن 
بشأن التغذية؛ واألحداث املواايعية املستفادة لالستعرااات الوطنية الطوعية؛ وجلسات لتبادل الدروا 

 ( والتشجيع على إقامة روابط أقوى.وما إىل ذلكالعاملية؛ 
 
لموسة بشأن استخدام وتطبيق املطط اخلطوعية وصياغة السامهات املتخدعى الدول األعضاء إىل القيام بو  )ج(

 منتجات اللجنة، وعرض نتائج جهودها على اجللسة العامة.
تخدعى الدول األعضاء إىل تقدمي طلبات حمددة، من خالل القنوات املالئمة، للبحث يف إمكانية ام  و  )د(

اليت توجد مقارها يف الرئاسية للوكاالت جلنة األمن الغذائي كبند على جدول األعمال يف اجتماعات األجهزة 
 ، من أجل تعزيز مشاركتها يف نشر منتجات اللجنة، وتشجيع استخدامها وتطبيقها.روما
املسامهة لوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ل ميكنددة، احملوارد املفر اوبناءً على طلب البلدان، وحيثما تتو  )هي(
العاملي  املستوى( تيسري استخدام وتطبيق التوجيهات بشأن التقارب/االتساق بني سياسات اللجنة على 1يف: )

  املصلحةأصحاب يف ما بني يف البلدان، مبا يف ذلك من خالل برامج العمل واتفاقات الشراكة مع البلدان و 
 دعم تطوير مواد االتصال والتواصل.و ( 2)

ا على الطلبات احملددة الواردة من املؤسسات واملنتديات على املستويني تاحة ورد  باالستناد إىل املوارد املو  )و(
الوطين واإلقليمي، ميكن صياغة التوجيهات السياساتية العاملية اليت صادقت عليها اللجنة وتكييفها مع احتياجات 

واملوجزات اإلعالمية، والرسائل الرئيسية، ، عد ة األدوات، وقوائم التحقق، على سبيل املثالاجملموعات املختلفة )
 واألدوات(.
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 وصف دور رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي -واو
 

تأدية دور سياسي واسرتاتيجي رئيسي بطريقة حمايدة ومستقلة دعماً ألنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي  )أ(
 بشأنباراه حتقيق رؤيتها وأهدافها، والتعامل مع ايع اجلهات الفاعلة ذات الصلة بالعملية وتيسري املناقشات 

 القضايا ذات الصلة، بالتشاور واالتفاق مع املكتب؛
الشمويل اخلاص هبا والنتائج املتفق عليها يف املنتديات  لنموذجلوالرتويج  العاملي الغذائي األمن جلنة متثيلو  )ب(

 األمن إبقاء يف يساهم امم روما، يف مقارها توجد اليتالرئاسية للوكاالت  األجهزةالسياسية املالئمة، مبا يف ذلك 
 العاملي؛ السياسي األعمال جدول صدارة يف والتغذية الغذائي
الدعوة إىل النظر يف نتائج سياسات جلنة األمن الغذائي العاملي من قبل صانعي القرارات والسياسات و  )ج(

إلجياد  املعنيني املصلحةوالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وغريهم من أصحاب  األعضاء الدولوالتعاون مع 
 املستدامة؛ التنمية أهداف سياق يف ذلك يف مبا اللجنة، عمل نتائجفرص للتوعية ونشر 

 بشيييييأنالتوعية مسيييييؤولية  بأن القائلأنشيييييطة التواصيييييل، مع مراعاة املوارد املتاحة واملبدأ التوجيهي  دعمو  )د(
 مهمة من بدعم اللجنة، يف واملشيييييييييييييياركني األعضيييييييييييييياء ايع تقع على عاتق منتجاهتاجلنة األمن الغذائي العاملي و 

 ؛ا يئة أمانة يف االتصال
احلوار والتوصل إىل توافق  لتسهيل ،االاطالع بدور قيادي يف العمل ما بني الدورات بطريقة مستقلةو  )هي(

العامة  اجللسةاملهام اليت حتد دها ب واالاطالع، العاملي جلنة األمن الغذائييف  املصلحةأصحاب  يف اآلراء بني
 ؛للجنة األمن الغذائي العاملي

خرى األجتماعات االالعامة، واملكتب واالجتماعات املشرتكة مع اجملموعة االستشارية، و  ة اجللسةسرئاو  )و(
 للجنة؛باذات الصلة 

 تقوم بهبدعم من أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي وبالتشاور مع املكتب، متابعة العمل الفين الذي و  )ز(
 يف برنامج العمل املتعدد السنوات؛أمانة اللجنة، من أجل التنفيذ الناجح لألنشطة املتفق عليها 

العامة للجنة  اجللسة من خاللتخذ تالعامة واملكتب بشأن تنفيذ القرارات اليت  اجللسةرفع تقرير إىل و  )ح(
 واملكتب؛

 عمل املستجدات بشأن آخر لتقدمي روما يف مقارها توجد اليت الثالث الوكاالتمع مديري  االجتماعو  )ط(
 اللجنة؛
بنشاط على إجياد طرق لتوسيع قاعدة متويل جلنة األمن الغذائي العاملي من عضوية ايع العمل و  )ي(

اجملموعات اإلقليمية وأصحاب املصلحة اآلخرين، وذلك بالدرجة األوىل من خالل الدعوة وزيادة الدعم السياسي، 
 ؛يف اوء تطوير وتنفيذ اسرتاتيجية تعبئة املوارد للجنة

إىل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما لتستخدمها يف تقييمها  األمنيأداء  نبشأاملدخالت  تقدميو  )ك(
 املشرتك.
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 جلنة األمن الغذائي العاملياختصاصات أمني  -زال
 

 اختصاصات أمني جلنة األمن الغذائي العاملي
 1-الدرجة: مد
 )قابلة للتجديد لفرتة إاافية قصوى من سنتني( سنتانحمددة: املدة: والية 

 العمل: روما، إيطاليامقر 
 موجز املهام والوظائف:

 
 جملموعة واسييييييييعة املنصيييييييية الشيييييييياملة الدولية واحلكومية الدولية  يف املقام األول تشييييييييكل جلنة األمن الغذائي العاملي 

 ا للعمليات اليت تقودها البلدان من أجل القضيييييييييياء ا بصييييييييييورة منسييييييييييقة دعمً بالعمل معً امللتزمني  املصييييييييييلحةأصييييييييييحاب  من
 اجلوع وامان األمن الغذائي والتغذية لإلنسانية اعاء.على 

 
الوكاالت مشرتك من سيقوم أمني جلنة األمن الغذائي العاملي بقيادة عمل أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، بدعم و  

 .وإدارهتاالعامة  للجلسة التحضري بغيةللجنة وأجهزهتا الفرعية وجمموعات العمل التابعة  ا  ادعمً ها يف روما، اليت توجد مقار 
 

 رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي، وباالسييييييييييييييتناد إىل مداوالت املكتب وقراراته، بالتعاون ل ويف إطار التوجيه العام 
مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وحتت اإلشييراف اإلداري للمدير املسييؤول يف منظمة األغذية والزراعة، سييوف يقوم 

 باملهام التالية:أمني اللجنة 
 

  واإلشراف عليها؛ جلنة األمن الغذائي العامليإدارة أمانة 
  اخلرباء الرفيع املستوى؛ لفريقعلى الدعم الذي تقدمه أمانة اللجنة  العاماإلشراف و 
  ميزانية اللجنة، ورصدها، وتقدمي التقارير بشأهنا وحتمل مسؤوليتها؛ إدارةو 
  ومتويل أنشطة اللجنة؛واإلشراف عليها تصميم وتنفيذ اسرتاتيجية تعبئة املوارد يف اللجنة عملية قيادة و 
  بني أصحاب  املنتظماسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة باللجنة وتنفيذها، وواع آلية لالتصال حتديث تويل مسؤولية و

 يف اللجنة ونشر مطبوعات اللجنة؛ املصلحة
  رؤساء جمموعات العمل املختلفة وفرق املهام الفنية؛للوجسيت لرئيس اللجنة و امان الدعم الفين، واإلداري والو 
  اإلشراف على املدخالت الفنية وتوفريها يف إطار إعداد مطبوعات اللجنة، ووثائق العمل واالجتماعات؛و 
  للجنة يف سياق اجتماعات اللجنة من أجل الرتويج ملنصة ا اليت تتعدىعاملية السياساتية الوارات احلاملشاركة يف و

 ؛2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
  عرب مناسبنتائج اللجنة بشكل  لضمان نشرا يف روما العمل مع جهات االتصال للوكاالت اليت توجد مقارهو 

 القطري لتحسني نتائج األمن الغذائي والتغذية؛ املستوىأجهزة هذه الوكاالت، مبا يف ذلك على 
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  مت  اُتاذها من جانب، إىل املكتب، بشأن تنفيذ القرارات اليت طلبهتقدمي تقرير إىل رئيس اللجنة، وبناًء على و 
 ومكتبها. للجنةالعامة  اجللسة

 
لقواعد ولوائح  اللجنة أمنية األمن الغذائي العاملي، خيضع ا إىل أن منظمة األغذية والزراعة تستضيف جلنونظرً  

 املنظمة. وجيري تقييم أدائه/أدائها بالتشارك مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، مرفقًة مبدخالت من رئيس اللجنة.
 

 املتطلبات العامة
 

 ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية؛ التخصصاتن تكون يف يفضل أدرجة جامعية متقدمة، 
 األمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة؛التدرجيية ذات الصلة ب املسؤولة سنة كحد  أدىن من اخلربة 15 خربة ال تقل عن

القضايا بذات الصلة الشاملة هنية املربة اخلو  ،ملواوعاهنية وإتقان املكفاءة إظهار ال اإلدارة والقيادة الفنية لنظام عال  مع
 ذية؛والسياسات املتعلقة باألمن الغذائي والتغ

 ؛وأصحاب املصلحة املتعددين األطرافالعمليات املتعددة بأداء  يف ما يتعلقخربة مهنية واسعة وذات الصلة 
 دويل؛ حميطالقدرة على التعاون بفعالية مع األشخاص من خلفي ات وطنية وثقافية خمتلفة يف 

 ؛أمر مرغوب فيه للغاية ةيستويات احلكوماملربة يف جمال تعبئة املوارد وبناء الشراكات، مبا يف ذلك على أعلى اخل
أو أو العربية،  األخريني الفرنسية أو اإلسبانية ومعرفة حمدودة إلحدى اللغتني االنكليزية، أولغرض العمل باللغة  ملاماإل

 الصينية أو الروسية.
 
 كفاءات القيادةال
 
ق، ويدير، قيادة وإشييييييييييراك ومتكني اآلخرينحتقيق النتائج املتفق عليها.  املسيييييييييياءلة عنالنتائج: يتحم ل  على رتكيزال : ينسيييييييييي 

االتصييييياالت: يشيييييج ع  -وتطوير إمكانياهتم حتقيق  علىبيئة متكينية ويسييييياعد اآلخرين  وخيلقويسيييييه ل ويقر   هود الفريق؛ 
تبادل  -بعمل املنظمة للنهوضاكات الشر  ويطورالشراكة والدعوة: يرو ج لألفكار  -الوااح والصريح  ويساهم يف التواصل

التفكري  -املعرفة والتحسييييني املسييييتمر: يسييييعى باسييييتمرار إىل حتسييييني املعرفة واملهارات وعمليات العمل لديه ولدى اآلخرين
 ا.مع األهداف واالسرتاتيجيات األوسع نطاقً ومتماسكة تتوافق االسرتاتيجي: يت خذ قرارات مستنرية 

 ، واحرتام اجلميع والنزاهة والشفافية.جلهة االلتزامشحني جيب أن يلتزموا بقيم األمم املتحدة يرجى مالحظة أن ايع املر 
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 وعملياهتا االستشاريةتشكيلة اجملموعة  -حاء
 
 مع اجملموعة االسييييييييييييييتشييييييييييييييارية وبدرجة عالية  اخلاصيييييييييييييية به تفاعلال عملية قامةصييييييييييييييالحية إلالكتب بيتمتع كل م -1

حجم اجملموعة االسييتشييارية وتوزيع املقاعد بني الفئات اخلمس من اجملموعة، اييمن  يف حتديدقرار المن االسييتقاللية الُتاذ 
 ا(.ا كحد أقصى حاليً مقعدً  14العامة ) اجللسة احملددة مناحلدود 

 
 يف ما يتعلق بعملية التفاعل مع اجملموعة االستشارية، ينبغي للمكتب النظر يف العناصر التالية:و  -2
 
)مع تذكر  اجلوهريةدخالت املزيد من املاالستشارية، عند االقتضاء، لتوفري  اجملموعةتوجيه طلبات وااحة إىل  (1)
 دور فريق اخلرباء الرفيع املستوى وجمموعات العمل املفتوحة العضوية(؛ ايضً أ
اخلربة ذات الصلة مبا توايح الدعم الذي حيتاجه من اجملموعة االستشارية التابعة له، والتشجيع على توفري و (2)

أعضاء اجملموعة االستشارية على حنو نشط  مشاركة مع األخذ باالعتبار يتماشى مع برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة،
 يف جمموعات العمل املفتوحة العضوية حيث توف ر مدخالت جوهرية؛

 االسييييييييييييييتشييييييييييييييارية بوقت كاف  قبل االجتماعات يف ما خيص  املدخالت احملددة  اجملموعةاملعلومات إىل  تقدميو (3)
 املطلوبة منها؛

 رتكة بني الوكاالت املشيييييييييييمع إيالء االهتمام الواجب إىل الرزنامة  - لالجتماعات الزمين دولاجلوايييييييييييع رزنامة و و  (4)
 اليت توجد مقارها يف روما؛

سرتاتيجية من أجل استخدام اجملموعة االستشارية بشكل أفضل، االاالجتماعات جداول أعمال املزيد من واع و  (5)
 عبء العمل؛ ومراعاةمع اإلقرار بدور املكتب يف صنع القرارات، 

 عقد املؤمترات السمعية أو الفيديوية. مرافقامان املشاركة عن بعد ألعضاء اجملموعة االستشارية من خالل و  (6)
 
 بشيييييييكل عام،  كافًياا  مقعدً  14خيص  تشيييييييكيلة اجملموعة االسيييييييتشيييييييارية، اعتخرب احلد  األقصيييييييى احلايل البال   يف ماو  -3

األحكام القائمة لتعزيز  لالسيييتفادة على أفضيييل وجه من إيالء االعتبار ، ينبغيولذلكمع مراعاة توفري املشييياركة املختصييية. 
 املشاركة والشمولية:

 
اجملموعة االستشارية على تعزيز أدوارهم التنسيقية امن أجهزهتا بغية توطيد دفق تشجيع األعضاء يف  )أ(

 أكرب املعلومات ووجهات النظر باالراهني. وبذلك، تبقى اجملموعة االستشارية صغرية احلجم وفعالة فيما تضم
إلافاء اجملموعة االستشارية  مراجعًة لعملية رفع التقارير يف اأيضً من مصادر املعرفة واملشورة. وقد تضم   ممكنقدر 

اجملموعة االستشارية وإبراز أكثر لعمل أنشطة التنسيق اليت يقوم هبا األعضاء بصورة عامة، على  مهيةاأل مزيد من
وأنشطتها يف جمال التواصل والتنسيق مع أجهزهتا. وينبغي ألعضاء اجملموعة االستشارية النظر يف رارب التنسيق 

ث اليت ميكن أن تقود عملية تشكيل آليات أخرى، باالستناد إىل و منظمات البح ثالعلى سبيل املالناجحة، 
 زيد من الشمولية. )وسوف يشجع املكتب هذه العملية(.املرربة آلية اجملتمع املدين وآلية القطاع اخلاص، لضمان 

باملشاركة يف اجملموعة االستشارية  املهتمنيتملة احملنظمات املتملني/احمللمرشحني ل توجيهاتواع و  )ب(
 ولينظر املكتب يف هذه الطلبات.


