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 لساجمل

 رابعة والستون بعد املائةالدورة ال

 20201 متوزيو/ليو  6-01

 االجتماع املشرتك بني الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج  تقرير
 والدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية

 )2020يونيو/حزيران  17و 16و 12و 8(
  

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

 ؛2021-2020التعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  (أ)

 ؛2019-2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  (ب)

 ؛2019-2018استخدام الرصيد غري املنفق من اعتمادات فرتة السنتني  (ج)

إىل األجهزة الرائسية ملنظمة األغذية  2020املوجهة من املنتدى العاملي لألغذية والزراعة يف عام الدعوة  (د)
 ؛والزراعة من أجل "دعم عملية" لغرض "إنشاء جملس رقمي دويل لألغذية والزراعة

 .وتداعياته على األمن الغذائي والنظم الغذائية 19-املعلومات عن كوفيدآخر  (هــ)

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 إّن اجمللس مدعو إىل املصادقة على نتائج االجتماع املشرتك وتوصياته. 
 

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

 أمينة جلنة الرب�مج
 53007 06570 39+ اهلاتف:

  

                                                            
 .2020حزيران /يونيو 21إىل  8كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من   1
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 البنود التمهيدية
 

 عرض االجتماع املشرتك تقريره على اجمللس. 1-
 
الســــــيد ســــــعادة و ) أوروغواي( Imelda Smolcic Nijers ة الســــــيدةوقد حضــــــر االجتماع، إىل جانب الرئيســــــ -2

Hans Hoogeveen )األعضاء التالية أمساؤهم: وممثل، رئيس جلنة الرب�مج، )هولندا 
 

 (الياابن) Toru Hisazomeالسيد  )األرجنتني( Carlos Bernardo Cherniakالسيد سعادة 

 2(األردن) ليث عبيدات السيد )أسرتاليا( Lynda Haydenالسيدة 

  (ماليز�) Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norلسيد ا )بنغالديش( Manash Mitraالسيد 

 (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 

 3(االحتاد الروسي) Denis Cherednichenkoالسيد  (مجهورية مصر العربية)  السيد هيثم عبد اهلادي

 السيد سيد أمحد األمني محيد األمني (السودان)  4(إثيوبيا) Zenebu Tadesse Woldetsadikسعادة السيدة 

 (اململكة املتحدة) Marie-Therese Sarchسعادة السيدة  (فرنسا) Delphine Borioneالسيدة سعادة 

 5(الوال�ت املتحدة األمريكية) Jennifer Harhigh ةالسيد  (أملانيا) Heiner Thofernالسيد 

 Mohammad Hossein Emadiسعادة السيد 
 إيران اإلسالمية) (مجهورية

 (زامبيا) Kayoya Masuhwaالسيد 

 
املدير العام على بيانه الشـــامل وأثىن على قيادته للمنظمة يف هذه الظروف توجه االجتماع املشـــرتك ابلشـــكر إىل و  -3

 .19-غري املسبوقة يف ظّل أزمة كوفيد
  

                                                            
 جرى تعيني السيد ليث عبيدات ليحّل حمّل سعادة السيد فايز خوري.  2
 .Vladimir V. Kuznetsovليحّل حمّل السيد  Denis Cherednichenkoجرى تعيني السيد   3
  خالل جزء من االجتماع املشرتك. Zenebu Tadesse Woldetsadikليحّل حمّل سعادة السيدة  Addisu Melkamuتعيني السيد  جرى 4
 .Emily Katkarلتحّل حمّل السّيدة  Jennifer Harhighجرى تعيني السّيدة   5
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 6اعتماد جدول األعمال املؤقت - أوالً 
 
. 19-انعقدت هذه الدورة لالجتماع املشــــرتك بصــــورة افرتاضــــية على حنو اســــتثنائي بســــبب تفشــــي جائحة كوفيد -4

  25من املــــــــادة  13وأعقــــــــب هــــــــذا موافقــــــــة أعضــــــــــــــــــــــاء اجمللس على اقرتاح املــــــــدير العــــــــام، عمًال أبحكــــــــام الفقرة 
من الالئحة العامة للمنظمة، أبن تعقد كل جلنة من جلان اجمللس يف أقرب فرصة ممكنة دورهتا املقبلة بصورة افرتاضية لبحث 

 جه السرعة خالل النصف األول من السنة التقوميية. القضا� اليت تستدعي عناية اجمللس والبت فيها على و 
 
االجتماع املشـــــــــــــرتك، عمًال أبحكام املادة الســـــــــــــابعة من الالئحة الداخلية للجنة الرب�مج وجلنة املالية على  أّكدو  -5

من املـادة الثـانيـة من  4من املـادة الثـانيـة من الالئحـة الـداخليـة للجنـة الرب�مج والفقرة  5الفقرة  تعليقعلى  املوافقـةالتوايل، 
 الالئحة الداخلية للجنة املالية اللتني تقتضيان عقد االجتماعات يف مقر املنظمة.

 
الرئيســـــة األعضـــــاء أبنه ســـــيتم تعليق اجللســـــة يف حال عدم أتمني النصـــــاب القانوين ألســـــباب تقنية تُعيق  بلغتوأ -6

 االتصال ابلشبكة.
 
االجتماع املشـــــــــــــــرتك من إدارة املنظمة حتديث خطة عمل املنظمة للوقاية من حاالت التحرش والتحرش  طلبو  -7

اجلنسي واستغالل السلطة واالستجابة هلذه احلاالت وذلك يف أعقاب نتائج الدراسة االستقصائية عن رضا املوظفني اليت 
الدورة اليت ســــتعقدها يف شــــهر نوفمرب/تشــــرين الثاين اإلفادة عن التقدم احملرز هبذا الشــــأن خالل و  2020-2019جرت يف 

2020. 
 
 االجتماع املشرتك جدول أعماله. اعتمدو  -8
  

                                                            
 FC 180/INF/1 Rev.1و PC 128/INF/1؛ وJM 2020.1/1الواثئق   6
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 التعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية - اثنًيا
 2021-2020للفرتة 

7 
 
 إّن االجتماع املشرتك: -9
 

اليت  2021-2020التعديالت اإلضـــــــــافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة املعلومات الواردة يف وثيقة  اســـــــــتعرض )أ(
تؤّكد جمدًدا رؤية املدير العام املتمثلة يف القضـــــــاء التام على اجلوع والنهوض بســـــــبل معيشـــــــة الســـــــكان من خالل 
حتســــــني اإلنتاج وحتســــــني التغذية وحتســــــني البيئة وأتمني حياة أفضــــــل، مشــــــريًا إىل أّن التعديالت املقرتحة ال تزال 

 ماليني دوالر أمريكي؛ 1 005.6والبالغ  2021-2020رتة ضمن حدود املستوى اإلمجايل للميزانية املعتمدة للف

أتييده بشـــــــــــــــكل عام للتغيريات املقرتحة يف اهليكل التنظيمي  وأبدىاإلضـــــــــــــــافية املذكرة اإلعالمية إباتحة  ورّحب )ب(
ملعلومات االعمل مســــــبًقا على حتديد خطوط اإلبالغ بشــــــكل واضــــــح وإاتحة مزيد من  طلب) ولكنه 1(امللحق 

 ؛على تنفيذ الربامجعن أتثرياهتا 

احلّد من البريوقراطية وز�دة املرونة  وكســـــــــــــــر التقوقعات من خاللز�دة الكفاءة،  كيز علىللرت  تقديره عن وأعرب )ج(
على ضـــــرورة توخي مزيد من  مشـــــدًدا، لالســـــتجابة لالحتياجات واألولو�ت الناشـــــئة عن طريق اتباع ُ�ج مبتكرة

 ؛الشفافية واملساءلة مبا يف ذلك ابلنسبة إىل مبادرة العمل يًدا بيد

االقرتاح املتمثل يف هيكل منوذجي يّتســـــــــــــم بقدر أكرب من املرونة، والرامي إىل ضـــــــــــــمان الكفاءة والفعالية  والحظ )د(
مبوازاة ون جامعة وســــــــــــــريعة االســــــــــــــتجابة والتعاون بني خمتلف القطاعات، ما يتيح ملنظمة األغذية والزراعة أن تك

 بضرورة احملافظة على قدراهتا الفنية؛ اإلقرار

عب ســرتفع تقاريرها إىل املدير العام، أو �ئب  وأشــار )ه( لمدير العام، أو رئيس لإىل أّن مجيع املكاتب، واملراكز والشــُ
، مبا يشــــمل ن خطوط اإلبالغ هذهتوفري املزيد من التفاصــــيل بشــــأ وطلباخلرباء االقتصــــاديني أو رئيس العلماء، 

 ؛نواب املدير العام واملديرين العامني املساعدين قبل الدورة الرابعة والستني بعد املائة للمجلس

 حّل فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية؛ وأيّد )و(

 2030إبنشـــــــاء مكتب أهداف التنمية املســـــــتدامة اجلديد لتنســـــــيق مشـــــــاركة املنظمة يف متابعة خطة عام  ورّحب )ز(
 واستعراضها؛

اليت تعرتض ســـــــبيل نظرًا إىل التحد�ت املتنامية  على احلاجة إىل أخذ أولو�ت البلدان كافة يف احلســـــــبان وشـــــــّدد )ح(
 ؛8املنظمة (ك) من تقرير الدورة احلادية واألربعني ملؤمتر 70، مع استذكار الفقرة حتقيق األمن الغذائي والتغذية

املكاتب امليدانية لضــــمان أتثري املنظمة على املســــتوى القطري رغم حّل مكتب  دعمعلى ضــــرورة الضــــوء  وســــّلط )ط(
 دعم املكاتب امليدانية؛

                                                            
 .1 اإلعالميةذكرة املعلى الويب؛ و  4إىل  2 من ؛ وامللحقات 3/164CL الوثيقة  7
8   http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf 

http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
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 إىل اإلدارة إسناد األولوية للتمويل املستدام ملكتب املفتش العام ضمن حدود املوارد املتاحة؛وطلب  )ي(

والتكنولوجيات املســـــــــــــتدامة واســـــــــــــتخدام الرقمنة يف الزراعة الُنهج املبتكرة مجيع أبمهية االبتكار، مبا يف ذلك  وأقرّ  )ك(
، مع مواصلة العمل مبوازاة ذلك على اجلديدة، ابعتباره أحد األولو�ت األساسية لرب�مج العمل وامليزانية للمنظمة
 ؛ تشجيع التنمية املستدامة أببعادها الثالثة، االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 وتوســـــــيع نطاق الشـــــــراكات مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص؛ املســـــــتدامة على النظم الغذائية املنظمة برتكيز ورّحب )ل(
 ،3املنقح لالعتمادات الصــــــــافية حبســــــــب أبواب امليزانية على حنو ما هو مبّني يف اجلدول  لتوزيعاب علًما أخذ وإذ

على الويب)  4االجتماع املشـــــــــــــــرتك تقدمي عرض مفصـــــــــــــــل أكثر عن عمليات النقل يف امليزانية (امللحق  طلب
على الويب) لتســـهيل فهم التعديالت املقرتحة ومصـــادر التمويل  3املنقحة املدرجة يف امليزانية (امللحق  والوظائف

 وتوفري الدعم هلا؛ 1املبّينة يف اجلدول 

لمركز ز�دة التمويل لركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية و املابقرتاحات إنشاء  ورّحب )م(
التعاون املمتاز واجلاري بني هذه  مبا يعكس املشـــــــــــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

التحد�ت اليت احات يف موعدها يف ظّل . وأتيت هذه االقرت الوكاالت، مبا يشــــــمل املنظمة العاملية لصــــــحة احليوان
 ؛املصدرتتعرض هلا النظم الغذائية والزراعية املستدامة نتيجة األمراض احليوانية 

 ملركز املشــــــــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــــــــحة العامليةبشــــــــــــأن اتلّقي مذكرة مفاهيمية  إىلوتطّلع  )ن(
ورّحب تتضـــــمن مزيًدا من املعلومات عن املســـــوغ املنطقي والرتتيبات اخلاصـــــة ابحلوكمة واآلليات اخلاصـــــة ابملركز؛ 

لعمل املنظمة يف جمال مقاومة مضـــــــــــــــادات  برغبة املدير العام النظر يف الدعم الذي ميكن أن يقدمه هذا املركز
رد أمانة الدســــــــــتور الغذائي ووحدة ســــــــــالمة األغذية بتأكيد اإلدارة بشــــــــــأن احملافظة على موا ورّحبامليكروابت؛ 

 ؛وجودهتا واستقالليتهما يف إطار اهليكل اجلديد

 املتطلبـــات النـــامجـــة عن جـــائحـــة من عمليـــات النقـــل يف أبواب امليزانيـــة نتيجـــةاحتمـــال حصـــــــــــــــول مزيـــد  والحظ )س(
والتوجيهات اليت ســــــــــتصــــــــــدر عن املؤمترات اإلقليمية وخطط العمل الالحقة، وعن أســــــــــاليب التنفيذ  19-كوفيد

 األكثر كفاءة وفعالية خالل فرتة السنتني؛

التعديالت اإلضـــــــــــــافية املقرتحة يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة ابلنظر يف إمكانية املوافقة على اجمللس  وأوصـــــــــــــى )ع(
األعضــــــاء قبل انعقاد  طلبيف ضــــــوء املعلومات اإلضــــــافية اليت ســــــتتيحها إدارة املنظمة بناء على  2020-2021

 الدورة الرابعة والستني بعد املائة للمجلس.
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 2019-2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  - اثلثًا

9 
 

 ومبا أحرزته املنظمة من تقدم بشكل عام. 2019-2018بتقرير تنفيذ الربامج للفرتة االجتماع املشرتك  رّحب -10
 

 وإّن االجتماع املشرتك: -11
 

ب )أ( ب 2019-2018تنفيــذ بر�مج العمــل يف الفرتة ابلتقــدم احملرز يف  رحــّ  95 قــتبنتــائج املنظمــة اليت حقّ  ورحــّ
 2.7 بز�دة اإلنفاق العام بنســــبة ورّحب 43) من أصــــل غا�ت مؤشــــرات املخرجات البالغ عددها 41املائة ( يف

 يف املائة مقارنة ابلفرتة املالية السابقة؛

اليت جرى حشــــــدها  2017-2016يف املائة مقارنة ابملســــــامهات الطوعية خالل الفرتة  17ابلز�دة البالغة  ورّحب )ب(
أبمهية حشـــــــــد مســـــــــامهات طوعية غري خمصـــــــــصـــــــــة  اإلقرارمع  من الشـــــــــركاء يف املوارد دعًما لرب�مج عمل املنظمة

 ؛يكفل مزيًدا من التوازن والفعالية لرب�مج العمل مبا

 ؛2017-2016ابلتقرير عن استخدام املبالغ املرّحلة من الفرتة  وأخذ علًما )ج(

 ماليني دوالر أمريكي خالل فرتة السنتني؛ 7.11لتحقيق وفورات يف الكفاءة قدرها  وأبدى ارتياحه )د(

التقدم العاملي ابجتاه  فإنّ ، 2019-2018للفرتة  اإىل أنه رغم حتقيق املنظمة معظم غا�ت خمرجاهت، بقلق وأشــــــــــار )ه(
إىل إحراز تقدم يف النقاش يف  تطّلعمســـــــــاره و  منحازًا عنة ال يزال ملســـــــــتداممن أهداف التنمية ا 2حتقيق اهلدف 

 سبيل إعداد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد؛

 10 إىل األداء غري الكايف ابلنســــبة إىل حتقيق عدد من مؤشــــرات األداء الرئيســــية يف إطار اهلدف الوظيفي وأشــــار )و(
 اإلدارة على اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة هبذا الصدد؛ وحثّ (احلوكمة واإلشراف واإلدارة يف املنظمة) 

الة وكفؤة لنقل املعلومات هامة تتيح قنوات فعّ  تشـــــــــكل أدواتاملســـــــــتندة إىل العلم واألدّلة أّن املطبوعات  والحظ )ز(
 ؛اجلودة مبوازاة أتمني التوازن بني مجيع لغات املنظمة عمًال مببدأ تعدد اللغات على أمهيةوشدد 

أمهية اللغات احمللية لضــمان نشــر مطبوعات املنظمة على أكمل وجه على املســتوى القطري بفضــل موارد  و�قش )ح(
 من خارج امليزانية؛ 

 طلبو إىل احلصـــول على نتائج تقييم الرب�مج  وتطّلععلومات عن بر�مج التعاون التقين إاتحة مزيد من امل طلبو  )ط(
يف  الجتماع املشـــــــــــــــرتكلقبلة املدورة الذاته عن بر�مج التعاون التقين على جدول أعمال  إضـــــــــــــــافة بند قائم حبدّ 

 ؛2020نوفمرب/تشرين الثاين 

إبجناز النواتج واملخرجات يف إطار األهداف االســـــــــــرتاتيجية والوظيفية يف ضـــــــــــوء قياســـــــــــها بواســـــــــــطة  وأخذ علًما )ي(
 املؤشرات والغا�ت؛

 .2019-2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة أبن يعتمد اجمللس  وأوصى )ك(
  

                                                            
 .C 2021/8على الويب ابلوثيقة  8و 7امللحقان و  C 2021/8الوثيقة  9
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 استخدام الرصيد غري املنفق من اعتمادات - رابًعا
 2019-2018الفرتة املالية 

10 
 

 االجتماع املشرتك:إّن  -12
 

من  4من املــادة  2أبّن املؤمتر كــان قــد أجــاز للمــدير العــام يف دورتــه احلــاديــة واألربعني، مع مراعــاة الفقرة  ذّكر )أ(
 ملرة واحــدة يف الفرتة 2019-2018رصـــــــــــــــيــد غري منفق من اعتمــادات الفرتة أي الالئحــة املــاليــة، اســـــــــــــــتخــدام 

االجتماع املشــــرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية ويصــــادق عليه هذا األخري رفع إىل بناء على اقرتاح يُ  2020-2021
 ؛2020يف دورته املزمع عقدها خالل شهري يونيو/حزيران ويوليو/متوز  ويوافق عليه اجمللس، كلّ 

ىل إ وتطّلعإىل أّن النقاش األوســـــع نطاقًا بشـــــأن االســـــتخدام املنهجي لألرصـــــدة غري املنفقة ال يزال جارً�  وأشـــــار )ب(
مواصــــــــلة هذا النقاش يف اجتماعه املقبل إىل جانب توجيهات جلنة الشــــــــؤون الدســــــــتورية والقانونية يف الدورة اليت 

 11؛2020عقدهتا خالل شهر مايو/أ�ر 

،  6/180FCابلوثيقة  1ضــــمن امللحق  1-1-واردة يف اجلدول ألف أربعةأتييده بشــــكل عام القرتاحات  وأبدى )ج(
 تتناول حتديًدا:

 يف جمال الرقمنة؛التحسني  -1
 وأمن املعلومات والبيا�ت اجلغرافية املكانية؛ -2
 ومركز عمليات الطوارئ؛ -3
 مراقبة األمن وإدارة األزمات.ومرافق  -4

أن تعاجل  على ضــــــرورةشــــــدد وأثرها على األمن الغذائي،  19-ويف ضــــــوء األزمة العاملية النامجة عن جائحة كوفيد )د(
املنظمة األولو�ت اجلديدة وأن تســـــتخدم الرصـــــيد غري املنفق يف جماالت ميزاهتا املقارنة وال ســـــيما من أجل تعزيز 

 قدرة النظم العاملية لألمن الغذائي واألغذية على الصمود؛
اســــــتخدام الرصــــــيد  اتاقرتاح رفضأبمهية رفاهية املوظفني والزائرين الوافدين إىل املقر الرئيســــــي للمنظمة،  أقرّ وإذ  )ه(

لتحسني خدمات املقاصف وحتديث مرافق الطبخ إلحداث ز�دة يف املوارد البشرية يف األجل القصري و غري املنفق 
مبا يف ذلك املسامهات الطوعية من األعضاء لتحديث هذه املرافق اإلدارة على حتديد مصادر متويل بديلة  عوشجّ 

 يل من مرفق اإلنفاق الرأمسايل؛والقطاع اخلاص، إضافة إىل التمو 
ماليني دوالر أمريكي اقرتح استخدامها لتحديث  3.1إىل اإلدارة حتديد استخدامات بديلة مناسبة ملبلغ وطلب  )و(

 من أجل تلبيةماليني دوالر أمريكي من أجل "ز�دة املوارد البشـــــــــــــــرية يف األجل القصـــــــــــــــري  0.7مرافق املطبخ و
مع إســــــــــناد األولوية  اخلاصــــــــــة ابلبلدان واألقاليم" االحتياجات املتعلقة ابلبيا�ت والتحليل والدعم للســــــــــياســــــــــات

هذه االستخدامات البديلة قبل الدورة الرابعة والستني بعد املائة للمجلس  عرضو  19-لالستجابة جلائحة كوفيد
 الستعراضها واملصادقة عليها؛

                                                            
 .FC 180/6ابلوثيقة  1 امللحق  10
 .CCLM 110/3الوثيقة   11
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ملالية يف إطار اقرتحة ملرة واحدة للرصـــــيد غري املنفق ســـــيفاد عنه إىل جلنة امات املإىل أّن تطبيق االســـــتخد وأشـــــار )ز(
تقرير تنفيذ قدم تقارير بشـــــــأنه إىل األجهزة الرائســـــــية يف إطار التقارير املنتظمة اليت تُرفع بشـــــــأن أداء امليزانية وســـــــتُ 

 ؛2021-2020الربامج للفرتة 

أبن حتال إىل اجمللس للمصـــادقة عليها االســـتخدامات املقرتحة ملرة واحدة العتمادات الرصـــيد غري املنفق  وأوصـــى )ح(
هبذا التقرير، إضـــــــــــــــافة إىل  1 امللحقماليني دوالر أمريكي كما هو مبّني يف  3.6والبالغة  2019-2018للفرتة 

 .تنيالسابق تني (ج) و(و)التوصيات الواردة يف الفقر 
 
 

 2020الدعوة املوجهة من املنتدى العاملي لألغذية والزراعة يف عام  - خامًسا
 إىل األجهزة الرائسية ملنظمة األغذية والزراعة من أجل "دعم عملية"

 12لغرض "إنشاء جملس رقمي دويل لألغذية والزراعة"
 

 إّن االجتماع املشرتك: -13
 

وشـــــــــدد الراهنة  19-يف جمايل األغذية والزراعة خاصـــــــــة خالل أزمة كوفيد مهية تطبيق التكنولوجيات الرقميةأب أقرّ  )أ(
من أوجه عدم املســـــاواة  الفجوة الرقمية وتعزيز دور املزارعني الصـــــغار واملتوســـــطي احلجم واحلدّ  ســـــدّ  على ضـــــرورة

 ؛وتشجيع حصول اجلميع عليها، مبا يف ذلك النساء والشباب وز�دة القدرة على الصمود
األغذية والزراعة،  يف قطاعية من حيث مســـامهتها يف ضـــمان اســـتمرارية األعمال التجارية نية الرقمإىل أمه وأشـــار )ب(

 الراهنة؛ 19-خاصة يف ظّل جائحة كوفيدإضافة إىل جتّنب إحداث اختالالت يف سالسل القيمة الغذائية، 
 ؛وإىل ضرورة إرساء آليات تقييم شفافة إىل أنّه سيتعّني متويل املنصة من موارد من خارج امليزانية وأشار )ج(
إىل طابع املنصــــة املتصــــل ابلتنســــيق وتبادل املعارف وهو ما من شــــأنه أن يســــاند األهداف االســــرتاتيجية  وأشــــار )د(

للمنظمة من خالل بناء بيئة مشجعة للتكنولوجيات الرقمية من أجل اإلسراع يف تفعيل التنفيذ وحتقيق أكرب قدر 
على غرار تلك املتعلقة ابخلصــوصــية وحبماية البيا�ت  قدر املســتطاع من املخاطر الكامنة، دّ ممكن من املنافع واحل

 فضًال عن أ�ا تندرج ضمن الوظائف الرئيسية للمنظمة؛ الشخصية،
 رائســــي جهاز وال ذاتًيا مســــتقلة قانونية هيئة قيام إىل املنصــــة هذه مثلاســــتضــــافة  ضــــرورة أال تؤديعلى  وشــــدد )ه(

 مبوجب وتعمل املنظمة بدعم حتظى شــــــــــاملةو  وبســــــــــيطة مرنة تنســــــــــيق طوعية آلية قيام إىل بل املنظمة، يف جديد
 وإجراءاهتا؛ ولوائحها أنظمتها

منظمات دولية وشــــفافة من دون أي ازدواجية يف األنشــــطة الواقعة ضــــمن والية  شــــاملةأن تكون املنصــــة  وطلب )و(
 أو غريها من املبادرات العاملية املتعددة أصحاب املصلحة القائمة حالًيا ملعاجلة مسائل رقمية أوسع نطاقًا؛  رىأخ

 تكون آلية لرســـــــــم وأّال  واملمارســـــــــات اجليدة املعارف تبادل على ضـــــــــرورة أن تركز املنصـــــــــة على وســـــــــّلط الضـــــــــوء )ز(
 السياسات؛

                                                            
 .1املذكرة اإلعالمية و  JM 2020.1/3الوثيقة   12
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عمل املنصـــــــــــة وهيكلها على غرار العضـــــــــــوية واحلوكمة  أســـــــــــلوبإاتحة معلومات منتظمة عن دارة اإلإىل  طلبو  )ح(
 واجلدول الزمين إلنشاء املنصة؛

مخس جتريبية مدهتا ، إجراء اســــــــــــــتعراض بعد فرتة على دعم هذه العملية ، يف أعقاب موافقة جملس املنظمةوطلب )ط(
تفادة من منصـــات والتوصـــية ابخليارات املســـتقبلية، يف ضـــوء املمارســـات والدروس املســـ ســـنوات لتقييم اســـتدامتها

 ؛وشراكات مشاهبة تستضيفها املنظمة
على التوصـــــية إبطالق تســـــمية "املنصـــــة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية" على املنصـــــة  أبن يوافق اجمللس وأوصـــــى )ي(

 املقرتحة.
 
 

 وتداعياته 19-آخر املعلومات عن كوفيد -سادًسا
 13على األمن الغذائي والنظم الغذائية

 
 :املشرتك االجتماع إنّ  -14

 
 وتداعياته على األمن الغذائي والنظم الغذائية؛ 19-آبخر املعلومات عن كوفيدرّحب  )أ(
يف األجلني القصري والطويل  19-الستجابة املنظمة هلذه األزمة وتقييمها املستمر ألثر كوفيد وأعرب عن تقديره )ب(

 على خمتلف مراحل النظام الغذائي والزراعي؛ 
ابلدعوة اليت وجهتها املنظمة لضـــــــــــــــمان إبقاء املمرات التجارية مفتوحة ورفع القيود الوطنية من أجل  ورّحب )ج(

ضــمان حســن عمل النظم الغذائية واإلمدادات الغذائية يف مجيع أحناء العامل، وجتّنب حتّول األزمة الصــحية إىل 
 أزمة غذائية؛

توجد مقارها يف روما وسائر وكاالت األمم املتحدة وأصحاب على أمهية التعاون بني الوكاالت اليت وسّلط الضوء  )د(
 املصلحة عرب خمتلف القطاعات واحلدود ملعاجلة أثر اجلائحة يف األجلني القصري والطويل؛

على عمل املنظمة مع فرق األمم املتحدة القطرية وســــــائر الوكاالت يف إطار عملية إصــــــالح منظومة األمم وأثىن  )ه(
أجل تقييم تطّور حالة األمن الغذائي وبذل املزيد من اجلهود لتحســـني األمن الغذائي على  املتحدة اإلمنائية، من

 املستوى احمللي ومواجهة التهديدات احملدقة به؛
قد شــــــــــكل حتّدً� غري مســــــــــبوق له عواقب اجتماعية واقتصــــــــــادية عميقة،  19-أبن تفشــــــــــي فريوس كوفيدوأقّر  )و(

على ضـــــرورة تعزيز االســـــتثمارات يف العمل الذي تضـــــطلع به  وشـــــّدديشـــــمل هتديد األمن الغذائي والتغذية،  مبا
، من أجل منع تفشـــــــــــــي األمراض يف ضـــــــــــــمن حدود املوارد املتاحة املنظمة يف جمال األمراض احليوانية املصـــــــــــــدر

 املستقبل وز�دة القدرة على الصمود، مبا يتماشى مع �ج "صحة واحدة"؛
 ؛19-املنظمة على إدراج املنظور اجلنساين يف تقييمها ألزمة كوفيد عوشجّ  )ز(
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عن قلقه إزاء العواقب االقتصـــــــــــــادية للجائحة اليت قد تشـــــــــــــّكل عائًقا أمام االســـــــــــــتثمارات يف الزراعة  وأعرب )ح(
املنظمة على الرتكيز بقدر أكرب على االســــــــــــتثمار يف النظم  وشــــــــــــّجعاملســــــــــــتدامة وقد تؤثر يف النظم الغذائية، 

 الغذائية والزراعة املستدامة؛
أبمهية أقّر ، الفاقد واملهدر من األغذيةمبا يف ذلك أثرها على  19-ابلتحد�ت الناشئة عن تفشي كوفيد أقرّ وإذ  )ط(

األمم على ز�دة التنســــــــيق مع مجيع وكاالت وشــــــــّجع يف هذا الشــــــــأن،  2019حالة األغذية والزراعة لعام تقرير 
 ؛اجملالاملتحدة اليت تعمل يف هذا 

وإىل تبادل أفضل املمارسات اليت اعتمدها األعضاء خالل تفشي  على احلاجة إىل تقارير التقييم القطرية وشّدد )ي(
 ؛19-كوفيد

مزيًدا من املعلومات عن اســـــــتجابة املنظمة ابلنســـــــبة إىل األقاليم اليت تشـــــــهد تفاقًما يف أوضـــــــاعها على  وطلبت )ك(
 صعيد األمن الغذائي على غرار الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ 

القائمة على  على مســتوى الســياســاتابلدور الذي تضــطلع به املنظمة يف توفري التحليالت والتوصــيات  ورّحب )ل(
 على األصعدة العاملية واإلقليمية والقطرية ضمن نطاق واليتها؛ األدلة 

 كاّفة؛ا  إىل نشر اإلحاطات عن السياسات اليت أعّدهتا املنظمة بلغاهت وتطّلع )م(
على إاتحة مزيد من املعلومات عن خطط املنظمة إلدارة املخاطر احملدقة بعملياهتا اخلاصة  مبوافقة اإلدارة ورّحب )ن(

 .19-نتيجة كوفيد
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