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وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة بشأن خارطة الطريق المتكاملة لبرنامج األغذية العالمي
عرض ت ت ت ت ت ت منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) على كل من الدورة الثالثة والس ت ت ت ت تتتن بعد املائة للجنة املالية والدورة
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اخلامست ت ت تتة واخلمست ت ت تتن بعد املائة جمللس املنظمة وثيقة بعنوان "وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة بش ت ت ت ت ن خارطة الطريق
املتكاملة لربنامج األغذية العاملي" (الوثيقة.)CL 155/13
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ولكن بعض التطورات قد طرأت منذ االنتهاء من إعداد تلك الوثيقة.

فبعد مناقشت ت ت ت تتات مع برنامج األغذية العاملي (الربنامج) ،مت معاجلة بعض الش ت ت ت ت تواغل اليت عرب عنها األعضت ت ت ت تتاء
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واملنظمة يف اخلطة االسرتاتيجية املراجعة للربنامج للفرتة  .2021-2017وجتدر اإلشارة على وجه اخلصوص إىل أن الربنامج
ال يعتزم توسيع نطاق واليته وإىل أن االستجابة حلاالت الطوارئ املتصلة باألمن الغذائي وتوفري املساعدة اإلنسانية املباشرة
س ت تتيبقيان حمور الرتكيز الرئيس ت تتي للربنامج .وتركز اخلطة االست ت ترتاتيجية املراجعة على ض ت تترورة أن يكون التعاون بن املنظمات
اليت توجد مقارها يف روما عنص ت ت ترا أس ت تتاس ت تتيا لتعظيم النتائج الرامية إىل بلوغ أهداف التنمية املس ت تتتدامة على النحو املش ت تتار
إليه يف مشروع القرار املقرتح.
وعالوة على ذلكُ ،وضت ت ت ت تتع الوثيقة املشت ت ت ت تترتكة عن التعاون بن املنظمات اليت توجد مقارها يف روما بصت ت ت ت تتيغتها
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النهائية وهي تش ت ت ت تتكل وثيقة متفقا عليها بن املنظمات الثالث انطالقا من نظرهتا التطلعية إىل املس ت ت ت تتتقبل .ونظرا إىل أمهية
هذه الوثيقة ،مبا يف ذلك يف املستقبل املنظور ،فإهنا تشكل األساس للعمل يف املستقبل.
ورغم هذه التطورات ،ال تزال بعض الشواغل تساور املنظمة يف ما يتعلق مبجاالت االزدواجية أو التداخل الفعلية
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أو احملتملة مع الربنامج ،فضتتال عن املستتائل اخلاصتتة بالعالقة بالربنامج .واحلوار بن املنظمة والربنامج ،وأيضتتا بن األعضتتاء
وأصحاب املصلحة ،حسب االقتضاء ،ضروري ملعاجلة هذه املسائل يف املستقبل.
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org

للبيئة.
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وتنص خريطة الطريق املتكاملة على أن املرحلة الرائدة من اخلطط االست ترتاتيجية القطرية للربنامج س تتتبدأ يف ش تتهر
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يناير/كانون الثاين  .2017وسيتيح هذا الفرصة للمنظمات اليت توجد مقارها يف روما لالستناد إىل تدابري ملموسة للتعاون
على املستوى القطري ،على النحو املبن يف الوثيقة املشرتكة عن التعاون بن املنظمات اليت توجد مقارها يف روما ،وللعمل
سويا على رصد التقدم احملرز لرتمجة التدابري املتفق عليها على شكل إجراءات ملموسة يف امليدان.
ويف ض ت تتوء ما تقدم ،فقد تقرر إرجاء إص ت تتدار الوثيقة  .CL 155/13وس ت تتتقدم املنظمة نس ت تتخة مراجعة من الوثيقة
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إىل جلنة املالية يف دورهتا املزمع عقدها يف ش ت تتهر فرباير/ش ت تتبا  2017وحس ت تتب املقتض ت تتى إىل اجمللس يف دورته املقرر عقدها
يف شهر أبريل /نيسان  .2017وستتشاور املنظمة مع الربنامج لغرض إعداد الوثيقة املذكورة.

