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 اجمللس
 الدورة الثالثة والستون بعد املائة

 2019ديسمرب/كانون األول  6-2روما، 

 االجتماع املشرتك بني الدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج تقرير 
 املائة للجنة املاليةوالدورة الثامنة والسبعني بعد 

 )2019نوفمرب/تشرين الثاين  4(
 

 موجز
 
 يلفت االجتماع املشرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية عناية اجمللس إىل ما توصل إليه من نتائج وتوصيات بشأن:  
 

 )6(الفقرة  2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  (أ)
سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل التقرير السنوي عن  (ب)

 )7(الفقرة  السلطة
 )12إىل  8اقرتاح استخدام األرصدة غري املنفقة من اعتمادات فرتة السنتني (الفقرات من  (ج)
 )13فقرة املرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما (ال التقرير (د)
 )14العمل يًدا بيد" (الفقرة  مبادرة" (ه)

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 
 ما توصل إليه االجتماع املشرتك من نتائج وتوصيات. إّن اجمللس مدعو إىل إقرار  

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Jiani Tianالسيدة 

 أمينة جلنة الرب�مج
 3007 5705 3906+ اهلاتف:

http://www.fao.org/
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 املشرتك بني الدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج  االجتماع تقرير
 والدورة الثامنة والسبعني بعد املائة للجنة املالية

 
 2019نوفمرب/تشرين الثاين  4روما، 

 
 مقدمة

 
  االجتماع املشرتك تقريره على اجمللس. عرض -1
 
 السيدة) و هولندا( Johannes Petrus Hoogeveenالسيد  سعادة االجتماع، إىل جانب الرئيسوقد حضر  -2

Imelda Smolcic Nijers )األعضاء التالية أمساؤهم: و، ممثلاملاليةجلنة  ة)، رئيسأوروغواي 
 

 (الياابن) Toru Hisazomeالسيد  1)األرجنتني( Guillermo Valentín Rodolicoالسيد 
 (األردن) فايز خوريالسيد  )أسرتاليا( Lynda Haydenالسيدة 
 Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norلسيد ا )بنغالديش( Manash Mitraالسيد 

  (ماليز�)
 (مايل) Traoré Halimatou Koneالسيدة  (الربازيل) Rodrigo Estrela de Carvalhoالسيد 
 (املكسيك) Benito Santiago Jiménez Saumaالسيد  (كندا) Jennifer Fellowsالسيدة 
 (نيوزيلندا)  Donald G. Symeالسيد  (شيلي) Tamara Villanuevaالسيدة 
 (النيجر) Tahirou Rahila Rabiouالسيدة  (الصني) NI Hongxingالسيد 

 (االحتاد الروسي) Vladimir V. Kuznetsovالسيد  (مجهورية مصر العربية)  السيد هيثم عبد اهلادي
 Zenebu Tadesse Woldetsadikسعادة السيدة 

  2(إثيوبيا)
 السيد سيد أمحد األمني محيد األمني (السودان)

 (اململكة املتحدة) Marie-Therese Sarchسعادة السيدة  (فرنسا) Delphine Borioneالسيدة 
 (الوال�ت املتحدة األمريكية) Emily Katkar ةالسيد (أملانيا) Heiner Thofernالسيد 

 Mohammad Hossein Emadiسعادة السيد 
 إيران اإلسالمية) (مجهورية

 (زامبيا) Kayoya Masuhwaالسيد 

 

                                                           
كممثل لألرجنتني يف الدورة السابعة   María Cristina Boldorini ةالسيدسعادة حمل ليحّل  Guillermo Valentín Rodolicoالسيد  جرى تعيني  1

 والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج. 
يف جزء من الدورة الثامنة والسبعني  Zenebu Tadesse Woldetsadikليحل حمل سعادة السيدة   Melkamu KebedeAddisuجرى تعيني السيد   2

 بعد املائة للجنة املالية.
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 3اعتماد جدول األعمال املؤقت
 
الذي  املدير العام وأثىن على العرض الشامل واملشّجع والغين ابملعلومات يلقيهرّحب االجتماع املشرتك أبول بيان  -3

 تضمّنه.
 
على مجلة عناصر،  ءسلط الضو مع التقدير ابلعرض املقدم القرتاحاته وأنشطته ومبادراته و االجتماع املشرتك رحبو  -4

 الداخلية مبا يف ذلك تفويض السلطات وتعزيز ) حتسني الشفافية واحلوكمة1إضافة إىل املسائل الواردة يف التقرير احلايل: (
) والسياسات واإلجراءات الرامية إىل رفع معنو�ت املوظفني وأيّد ابلكامل تقديره للموظفني ابعتبارهم 2اإلشراف واملساءلة؛ (

البيولوجي؛  والتنوع ) والتشديد على االبتكار مبا يف ذلك الرقمنة وكذلك الزراعة املستدامة3األصول الرئيسية لدى املنظمة؛ (
سياسة املنظمة بعدم التسامح إطالقًا مع حاالت و ) 5) وإسناد األولوية لرتبية األحياء املائية ومصايد األمساك واحمليطات؛ (4(

 التحرش والتحرش اجلنسي واستغالل السلطة.
 
رفق املاالجتماع املشرتك جدول أعماله بعد إدخال التعديالت الالزمة. ويرد جدول األعمال ضمن  اعتمدوقد  -5

 هبذا التقرير.  ألف
 

 20214-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 
 
 االجتماع املشرتك: إنّ  -6
 

 أخذ علًما بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن املؤمتر؛ (أ)

 وأثىن على التعديالت األولية اليت اقرتحها املدير العام؛ (ب)

ماليني  1 005.6وأبدى ارتياحه إلدارة التعديالت املقرتحة ضــــمن املســــتوى اإلمجايل املتفق عليه للميزانية وقدره  (ج)
فيذ ندوالر أمريكي من خالل الوفورات يف التكاليف والز�دات يف الكفاءة من دون أن يؤثر ذلك ســـــــــــــلًبا على ت

 بر�مج العمل املتفق عليه؛ 

ورّحب ابملوارد اإلضـــــــــــافية املخصـــــــــــصـــــــــــة لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  (د)
وبر�مج املشــــــورة العلمية يف جمال ســــــالمة األغذية املشــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــحة العاملية 

 لتنوع البيولوجي؛ ومن أجل تعميم ا

 ؛3للتوزيع املنقح لالعتمادات الصافية حبسب أبواب امليزانية على حنو ما هو مبّني يف اجلدول  وأعرب عن أتييده (ه)

 5) والتعديالت يف إنشــــــــاء الوظائف املدرجة يف امليزانية (امللحق 1وأشــــــــار إىل اهليكل التنظيمي احملّدث (امللحق  (و)
 على الويب)؛ 

                                                           
 .JM 2019.2/1 ةالوثيق  3
 على الويب. 7إىل  2واملالحق من  CL 163/3 الوثيقة  4
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 على الرتكيز بقدر أكرب على الُنهج العلمية والقائمة على القرائن؛ وأثىن (ز)

ري اســــــــتحداث مكتب االبتكار ووظيفة كبعلى من حيث املبدأ على احلاجة إىل االبتكار وأثىن  الضــــــــوءســــــــّلط و  (ح)
 ك واليتهل، مبا يف ذاملكتبأشار إىل ضرورة إعطاء مزيد من املعلومات املفصلة بشأن مفهوم إنشاء هذا و العلماء 

 ؛ واختصاصاته ودور املكتب وآليته

(ك) من تقرير الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر مشدًدا على ضرورة مراعاة أولو�ت البلدان كافة  70وذّكر ابلفقرة  (ط)
 مبا يف ذلك البلدان املتوسطة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية العليا؛

لنامية غري امكتب الدول اجلزرية الصـــــــــغرية النامية والبلدان األقل منًوا والبلدان (ي) وأثىن من حيث املبدأ على إنشـــــــــاء 
آليته وواليته ودور املكتب و اجلغرايف  نطاقهمزيًدا من اإليضــــــاحات حول دوره ضــــــمن املنظمة و  طلبالســــــاحلية و 

 وعالقته مببادرة "العمل يًدا بيد"؛  تهاواختصاص

 ددّ شــــعلى ضــــرورة جتّنب االزدواجية يف العمل و  أّكدو إنشــــاء جلنة شــــؤون املرأة وجلنة شــــؤون الشــــباب أثىن على و  )ك(
 على أّن هاتني اللجنتني ال تضطلعان مبسؤوليات براجمية؛

تعلق بدورها ي وأشــــار إىل احلاجة إىل مزيد من اإليضــــاحات ابلنســــبة إىل جمموعة التنوع البيولوجي، خاصــــة يف ما )ل(
 ووظيفتها وموقعها ضمن املنظمة واملوظفني فيها؛ 

لز�دة لتغطية عدم كفاية هذه اإزاء  أنه أبدى قلقهوأشار إىل املوارد اإلضافية املخصصة ملكتب املفتش العام غري  )م(
 ؛عبء العمل املتزايد للمكتب

) وشـــــــّجع األعضـــــــاء على تقدمي مســـــــامهات 4وأخذ علًما ابلتقديرات احملّدثة للموارد من خارج امليزانية (اجلدول  )ن(
 طوعية لتيسري حتقيق األهداف االسرتاتيجية وتنفيذ بر�مج العمل املتكامل؛

 لتنفيذ  اًقاوأقّر إباتحة الفرصــــــــــــــة لألجهزة الرائســــــــــــــية للبحث يف إمكانية إجراء اســــــــــــــتعراض وتعديل أوســــــــــــــع نط )س(
مبــا يف ذلــك خالل الــدورة الرابعــة والســــــــــــــتني بعــد املــائــة للمجلس  2020بر�مج العمــل وامليزانيــة خالل ســــــــــــــنــة 

 ).2020(يونيو/حزيران 
 

 التقرير السنوي عن سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية 
 5من التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة

 
 االجتماع املشرتك: إنّ  -7
 

 رّحب ابلتقدم احملرز من أجل مواءمة أنشــــــــــــــطة املنظمة ابلنســــــــــــــبة إىل املســــــــــــــائل املذكورة مع املبادرات القائمة  (أ)
مســــــتوى منظومة األمم املتحدة ككّل، مبا يف ذلك املشــــــاركة يف آلية رفع التقارير الفصــــــلية ألمني عام األمم على 

 مع حاالت التحرش جبميعمطلًقا  املوجهة من اإلدارة العليا بشـــــــأن عدم التســـــــامحوالرســـــــالة الواضـــــــحة املتحدة 
 أشكاهلا؛ 

                                                           
 .CL 163/12 الوثيقة  5
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 وأثىن على خطيت العمل املنفصلتني اللتني ّمت وضعهما حيث تتعلق األوىل ابلوقاية من التحرش اجلنسي فيما تُعىن (ب)
عيد تنفيذ خطط على صاقبة التقدم احملرز الثانية ابحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وشدد على أمهية مر 

 على مزيد من املعلومات احملدثة وعلى نتائج الدورات التدريبية؛  إىل احلصول تطّلعو العمل 

 ابســتخدام مصــطلحات منســقة ومتســقة مبا يف ذلك ضــمن نطاق الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما،  أوصــىو  (ج)
 ال سيما يف ما يتعلق بتعاريف االنتهاك؛ 

ة يف وأشار إىل أمهية وجود درجة أكرب من الثقمحاية املبلغني عن املخالفات  سياسةورّحب ابلنسخة املنقحة من  (د)
 مستذكرًا معدالت الرّد املتدنية على الدراسة االستقصائية السابقة؛ التقارير 

 املنظمـــة على إعـــداد التقـــارير على مســــــــــــــتوى منظومـــة األمم املتحـــدة من خالل اآلليـــات املعتمـــدة  شــــــــــــــّجعو  (ه)
 وعلى مستوى املنظمة نفسها عرب موقعها اإللكرتوين؛ 

خالل الدورة اليت ســــتعقدها جلنة هاء -3-10هو املؤشــــر أكثر متانة لألداء جديد  اقرتاح مؤشــــر رئيســــي طلبو  (و)
  ؛2020املالية يف شهر مايو/أ�ر 

إجراء الدراســــــة االســــــتقصــــــائية بشــــــأن رضــــــا املوظفني، مبا يف ذلك مســــــائل التحرش رّحب مبوافقة اإلدارة على و  (ز)
مع مراعاة التجربة والدروس املســـــتفادة من العمليات  2019والتحرش اجلنســـــي واســـــتغالل الســـــلطة خالل ســـــنة 

 اليت جرت يف وكاالت أخرى من بينها بر�مج األغذية العاملي؛  املشاهبة

 إشراك جهازي متثيل املوظفني يف إعداد الدراسة االستقصائية بشأن رضا املوظفني؛  طلبَ و  (ح)

 ع حمددة واســـــــتكمال دورات التعّلم اإللزامي على املضـــــــي قدًما يف عقد جلســـــــات إحاطة حول مواضـــــــي شـــــــّجعو  (ط)
 عن بُعد حبمالت إعالمية وبدورات للتوعية خمصصة جلهات االتصال يف املكاتب امليدانية؛ 

 إىل املعلومات احملدثة بشأن حالة التعيني يف وظيفيت مسؤول الشؤون األخالقية وأمني املظامل.  أشارو  )ي(
 

 6املنفقة من اعتمادات فرتة السنتنياقرتاح بشأن استخدام األرصدة غري 
 
ذّكر ابلطلب الصـــــــــادر عن اجمللس خبصـــــــــوص تقدمي اقرتاح بشـــــــــأن االجتماع املشـــــــــرتك أبّن املؤمتر كان قد " ذّكر -8

االســتخدام املنهجي لألرصــدة غري املنفقة من اعتمادات فرتات الســنتني، بعد اســتعراض جلنة الشــؤون الدســتورية والقانونية 
هذا االقرتاح ، وطلب عرض )CL 158/REP(ج) من الوثيقة 10واالجتماع املشــــــــــــــرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية (الفقرة 

 .7")2019ديسمرب/كانون األول  - على دورتيهما القادمتني اللتني ستنعقدان يف أكتوبر/تشرين األول
 
 3-4ابســتثناء ما نصــت عليه املادة من الالئحة املالية اليت تنص على أنه " 2-4وذّكر االجتماع املشــرتك ابملادة  -9

 من الالئحـــة املـــاليـــة فيمـــا يتعلق برب�مج التعـــاون الفين، تســــــــــــــتخـــدم االعتمـــادات خالل الفرتة املـــاليـــة للوفـــاء اباللتزامـــات 
 " اليت ربطت من أجلها، وتلغى االعتمادات غري املرتبط هبا عند �اية الفرتة املالية.

                                                           
 .JM 2019.2/2 الوثيقة  6
 .C 2019/REP(أ) من الوثيقة 73الفقرة   7
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عاًما على ممارســــة ترحيل األرصــــدة  12منذ أكثر من  تقد اعتاد املنظمةإىل أّن  بقلقاالجتماع املشــــرتك  أشــــارو  -10

 االســــــــــــــتثنـــاء من الالئحـــة املـــاليـــة وجيعـــل  2-4وهو أمر ال يتوافق مع املـــادة غري املنفقـــة من اعتمـــادات فرتة الســــــــــــــنتني، 
 هو "القاعدة".

 
 8نة الشؤون الدستورية والقانونية.إىل توصيات جل االجتماع املشرتك وأشار -11

 
 االجتماع املشرتك:وإّن  -12

 
 مع اإلشــــــــــــارة إىل املمارســــــــــــة املتبعة من قبل املؤمتر منذ فرتة طويلة واليت تقضــــــــــــي برتحيل األرصــــــــــــدة غري املنفقة  (أ)

 2-4املادة  مع ال يتســــقمن اعتمادات فرتة الســــنتني، الحظ أّن إرســــاء إجراء دائم لرتحيل األرصــــدة غري املنفقة 
 من الالئحة املالية؛ 

من الالئحة املالية يف ما يتعلق ابملمارســـــــة  2-4لمادة االمتثال لوأوصـــــــى بضـــــــرورة أن يُناقش اجمللس ابلتفصـــــــيل  (ب)
لة بشـــكل خاص ضـــرورة ضـــمان شـــفافية العمليات واإلجراءات املتصـــمع مراعاة  املتبعة حالًيا قبل تطبيق االقرتاح

 . ابمليزانية ومالءمتها
 

 9الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماتقرير مرحلي عن التعاون بني 
 

 االجتماع املشرتك: إنّ  -13
 

ا ابملعلومــــات الواردة يف الوثيقــــة  (أ)  وابلتقــــدم احملرز يف جمــــال التعــــاون بني الوكــــاالت  JM2019.2/3أحــــاط علمــــً
 اليت توجد مقارها يف روما؛ 

وتوجيهات االجتماعات املشــــرتكة مل يؤخذ هبا  2018أشــــار بقلق إىل أّن قرار اجمللس يف ديســــمرب/كانون األول و  )ب(
اتباع �ج منظّم واســـــرتاتيجي بقدر أكرب إزاء التخطيط ورفع التقارير عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد  طلبو 

 مقارها يف روما؛ 

ريات املســـــائل االســـــرتاتيجية والدروس املســـــتفادة والتحد�ت الناشـــــئة والتأث أبن تركز التقارير املقبلة على أوصـــــىو  )ج(
املنبثقة عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، خاصــــــــــــة على واإلجنازات امللموســــــــــــة واملنافع املالية 

 املستوى القطري؛ 

لعاملي دويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية اوأثىن على االلتزام الراســــخ واملســــتمر لكل من املنظمة والصــــندوق ال )د(
 من أجــل تعزيز الشــــــــــــــراكــات والتعــاون مع الرتكيز على أوجــه التــآزر والتكــامــل بني الوكــاالت اليت توجــد مقــارهــا 

 ؛وطالب إبراز اإلجنازات امللموسة على حنو أكرب خاصة على املستوى القطري يف روما

                                                           
 .CL 163/2الوثيقة  8 
 على الويب. 4وامللحق  JM 2019.2/3 الوثيقة  9
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 إىل مزيد من النقاش ضــــــــــــمن عملية إصــــــــــــالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية األوســــــــــــع نطاقًا والوكاالت  تطّلعو  )هـ(
اليت توجد مقارها يف روما حبيث يتم إبراز التطورات بشــــــــكل مباشــــــــر ولكي يصــــــــبح هذا بنًدا دائًما على جدول 

 أعمال االجتماعات غري الرمسية لتلك الوكاالت؛ 

مواصـــــــــــلة اجلهود املبذولة من قبل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما الختاذ إجراءات منســـــــــــقة بوصـــــــــــفها  أيّدو  )و(
 اجملموعة الرائدة للوكاالت ضــــــــــــــمن منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل حتقيق النتائج املنشــــــــــــــودة ابلنســــــــــــــبة

 ضـــــــمن عملية اإلصـــــــالح اجلارية  من أهداف التنمية املســـــــتدامة وللتوصـــــــل إىل اســـــــتجابة منســـــــقة 2إىل اهلدف 
 يف األمم املتحدة؛

حتســــني عملية التواصــــل مع األعضــــاء ابلنســــبة إىل األنشــــطة والفعاليات املشــــرتكة على املســــتويني الدويل  طلبو  )ز(
 والوطين؛ 

شــــــاريع قطرية مشــــــرتكة وتطّلع إىل احلصــــــول على تقارير عن هذه امل تورّحب ابلبلدان الرائدة لتنفيذ اســــــرتاتيجيا )ح(
 الرائــدة وإىل أن حيــذو مزيــد من البلــدان حــذوهــا وأشـــــــــــــــار إىل املعلومــات اليت أعطتهــا اإلدارة ومفــادهــا أّن هنــاك

 ؛ 2020حتليًال قطرً� مشرتكاً جديًدا لألمم املتحدة قيد اإلعداد خالل سنة  34

تعمل مع بر�مج األغذية العاملي والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية تقييم جدوى دمج  وطلب من املنظمة أن (ط)
 الوظائف اإلدارية وتوطيد التعاون يف بعض وظائف اإلشراف؛

وأثىن على جهود الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما إزاء التحضـــــــــــــريات ملؤمتر القمة العاملي حول النظم الغذائية  )ي(
 على إشراك األعضاء بشكل كامل.  عام األمم املتحدة املباشرة وشددّ  حتت قيادة أمني

 
 "مبادرة العمل يًدا بيد" -ما يستجد من أعمال 

 
من أهداف  2و 1مببادرة "العمل يًدا بيد" كأداة لتسريع إعمال اهلدفني من حيث املبدأ  االجتماع املشرتك رّحب -14

التنمية املســتدامة يف البلدان األشــد حاجة مبا يف ذلك البلدان النامية غري الســاحلية والدول اجلزرية الصــغرية النامية والبلدان 
 األقل منوا والبلدان اليت تعاين من أزمات غذائية. وإّن االجتماع املشرتك: 

 
 رّحب ابلعرض املقدم حول "مبادرة العمل يًدا بيد"؛  (أ)

  ؛فيها التقدم احملرزوإاتحة معلومات خطية عن املبادرة و دورية إحاطة  عقد جلساتاحلاجة إىل  أبرزو  )ب(

أّكد و  البريوقراطية أو التكرار شـــــــــكل جديد منو التزامات جديدة على ضـــــــــرورة أال تنطوي املبادرة على  شـــــــــددو  )ج(
 ؛ احلاجة إىل مواصلة الرتكيز على أوجه التآزر

على ضــرورة أن تركز املبادرة على النتائج على املســتوى القطري وعلى امللكية لدى البلدان األشــد  ســّلط الضــوءو  (د)
 فقرًا، إضافة إىل البيا�ت ورسم اخلرائط؛
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احلصــــــول على مزيد من املعلومات عن التداعيات على صــــــعيد الربامج وامليزانية والعالقة بعملية إصــــــالح  طلبو  (هـ)
منائية وآليات التنسيق وشدد على احلاجة إىل مزيد من املعلومات قبل اختاذ قرار مستنري منظومة األمم املتحدة اإل

 هبذا الشأن؛

لة احلصـــــــــــــول على مزيد من املعلومات طلبو  )و( ظمة؛ وحتديد موقعها يف املنآلية املواءمة؛ عن طريقة عمل  املفصـــــــــــــّ
 األخرى التابعة لألمم املتحدة؛وإشراك األعضاء فيها؛ وإشراك القطاع اخلاص؛ وإشراك املنظمات 

إىل تلقي وثيقة تتضــــــــــمن تفاصــــــــــيل هذه املبادرة والغرض املنشــــــــــود منها ونطاقها قبل انعقاد الدورة الثالثة  تطّلعو  )ز(
 والستني بعد املائة للمجلس. 
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 عمال االجتماع املشرتك الذي مت اعتمادهأجدول  –املرفق ألف 
 

 JM 2019.2/1 اعتماد جدول األعمال -1

 CL 163/3 2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  -2

التقرير الســــــــنوي عن ســــــــياســــــــات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش  -3
 اجلنسي وسوء استغالل السلطة، مبا يف ذلك نتائج الدراسة االستقصائية بشأن رضا املوظفني

CL 163/12 

 اقرتاح بشأن استخدام األرصدة غري املنفقة من اعتمادات فرتة السنتني -4

 ]CCLM 109/3نظر الوثيقة ا[

JM 2019.2/2 

 JM 2019.2/3 تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما -5

  ما يستجد من أعمال -6

 

 


