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 لساجمل

 امسة والستون بعد املائةالدورة اخل

 2020 ديسمرب/كانون األول 4 – نوفمرب/تشرين الثاين 30

 االجتماع املشرتك بني الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج تقرير
 الثمانني بعد املائة للجنة املاليةوالدورة الثالثة 

 )2020نوفمرب/تشرين الثاين  13و 9(
 

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

 ؛2025-2022اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة  )أ(
 االسرتاتيجية اجلديدة ملنظمة األغذية والزراعة الخنراط القطاع اخلاص؛  )ب(
 معلومات حمدثة عن بر�مج التعاون التقين؛ )ج(
 : إعادة البناء من أجل التحويل؛19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد )د(
 أساليب عمل املؤمتر؛ )ه(
 فرتة السنتني؛ استخدام األرصدة غري املنفقة من اعتمادات  )و(
  فرعية املعنية ابلثروة احليوانية.اقرتاح إنشاء اللجنة ال )ز(

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 يرجى من اجمللس املصادقة على نتائج االجتماع املشرتك وتوصياته.

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

 الرب�مجأمينة جلنة 
 53007 06570 39+اهلاتف: 

  

http://www.fao.org/
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 البنود التمهيدية

 عرض االجتماع املشرتك تقريره على اجمللس. -1

 (هولنــــــــدا)  Hans Hoogeveenالســـــــــــــــيــــــــد  ســـــــــــــــعــــــــادةوقــــــــد حضـــــــــــــــر االجتمــــــــاع، إىل جــــــــانــــــــب الرئيس  -2
 جلنة املالية، ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم: ة(أوروغواي) رئيس Imelda Smolcic Nijersوالسيدة 
 )األرجنتني( Carlos Bernardo Cherniakالسيد سعادة 
 )أسرتاليا( Lynda Haydenالسيدة 
 1)بنغالديش( Manash Mitraالسيد 
 (الربازيل) Rodrigo Estrela de Carvalhoالسيد 

 (كندا) Jennifer Fellowsالسيدة 
 (شيلي) Tamara Villanuevaالسيدة 
 (الصني) NI Hongxingالسيد 
 (مجهورية مصر العربية)  الشحات السيد اهلادي عبد هيثمالسيد 
  2(إثيوبيا) Addisu Melkamu Kebedeالسيدة 
 3(فرنسا) Céline Jurgensenالسيدة سعادة 
 (أملانيا) Heiner Thofernالسيد 
 إيران اإلسالمية) (مجهورية Shahin Ghorashizadehالسيد 

 (الياابن) Toru Hisazomeالسيد 
 4(األردن) ليث عبيدات السيد

  (ماليز�) Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norلسيد ا
 (مايل) Traoré Halimatou Koneالسيدة 
 (املكسيك) Benito Santiago Jiménez Saumaالسيد 
 (نيوزيلندا)  Donald G. Symeالسيد 
 (النيجر) Tahirou Rahila Rabiouالسيدة 
 5(االحتاد الروسي) Denis Cherednichenkoالسيد 

  السيد سيد أمحد األمني محيد األمني (السودان)
 (اململكة املتحدة) Marie-Therese Sarchسعادة السيدة 

 6(الوال�ت املتحدة األمريكية) Jennifer Harhigh ةالسيد
 (زامبيا) Kayoya Masuhwaالسيد 

 
البيان الشــــــامل الذي أدىل به وأعرب عن تقديره لقيادته توّجه االجتماع املشــــــرتك ابلشــــــكر إىل املدير العام على و  -3

 .19-للمنظمة يف ظّل هذه الظروف غري املسبوقة النامجة عن أزمة كوفيد

 اعتماد جدول األعمال املؤقت - أوالً 

 .19-انعقدت دورة االجتماع املشرتك بصورة افرتاضية على حنو استثنائي بسبب تفشي جائحة كوفيد -4
 املشــــــــــــرتك، عمًال أبحكام املادة الســــــــــــابعة من الالئحة الداخلية للجنة الرب�مج وجلنة املالية علىوأّكد االجتماع  -5

الثانية  املادة من 4 من املادة الثانية من الالئحة الداخلية للجنة الرب�مج والفقرة 5التوايل، املوافقة على وقف العمل ابلفقرة 
 تقتضيان عقد الدورات يف مقر املنظمة.من الالئحة الداخلية للجنة املالية اللتني 

وأبلغ الرئيس األعضـــــــــاء أبنه ســـــــــيتم تعليق اجللســـــــــة يف حال عدم أتمني النصـــــــــاب القانوين ألســـــــــباب تقنية تُعيق  -6
 االتصال ابلشبكة.

                                                            
 .الدورة يتعذر عليه حضور أبنه Manash Mitra السيد أبلغ  1
 (إثيوبيا). Zenebu Tadesse Woldetsadik ةالسيدسعادة ليحّل حمّل  Addisu Melkamu Kebedeجرى تعيني السيد   2
 .Delphine Borione ةالسيد سعادةحّل حمّل تل Céline Jurgensen ةالسيدسعادة جرى تعيني   3
 فايز خوري. حمّل سعادة السيدجرى تعيني السيد ليث عبيدات ليحّل   4
 .Vladimir V. Kuznetsovليحّل حمّل السيد  Denis Cherednichenkoجرى تعيني السيد   5
 .الدورة يتعذر عليها حضور أبنه Kayoya Masuhwa السيدة أبلغت  6
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إنشــــاء اللجنة  - 8البند االجتماع املشــــرتك جدول أعماله مشــــفوًعا ابلتعديل الذي طلبته مايل للنظر يف  واعتمد -7
 ، كبند من البنود املعروضة للنقاش.ة املعنية ابلثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعةالفرعي

 اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي واخلطوط العريضة  -اثنًيا 
 2025-2022للخطة املتوسطة األجل للفرتة 

 إّن االجتماع املشرتك: -8
ابلعملية التشــاورية الشــاملة والشــفافة اليت أجريت حىت اآلن مع األعضــاء هبدف وضــع اإلطار االســرتاتيجي  رّحب )أ(

 اجلديد؛

 ابالجتاهات والتحد�ت العاملية احملددة، كأساس ُيستند إليه الستعراض اإلطار االسرتاتيجي؛ وأخذ علًما )ب(

ســــــتدامة يكمنان يف صــــــلب اإلطار االســــــرتاتيجي وأهداف التنمية امل 2030مع التقدير إىل أن خطة عام  وأشــــــار )ج(
الغا�ت املنوطة هبا وكل من النتائج ذلك ميّكن املنظمة من اســـتخدام لغة مشـــرتكة لتوضـــيح  كونب ورّحباجلديد، 

 عرب املستو�ت التنظيمية كافًة؛احملققة على التوايل 

تغذية أفضل وبيئة إنتاج أفضل و  للمجاالت األربعة اليت ينبغي حتقيق األفضل فيها أال وهي ابلتطلعات الشاملة نّوهو  )د(
من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة وجتديد االلتزام  2و 1واملبادئ التوجيهية لكل من اهلدفني  أفضــــــــــــــل وحياة أفضــــــــــــــل

 املســــــــــــــتدامة والرتابط القائم يف من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة والرتكيز على أمهية مجيع أهداف التنمية 10 ابهلدف
 ؛املنظمة دعًما لتحقيق األهداف العاملية الثالثة ألعضاء ،14و 12 انبينها يف عمل املنظمة، ومن ضمنها اهلدف ما

إلطار االســـــــــــــــرتاتيجي على حتليل أكثر تعمًقا لنموذج أعمال املنظمة من اأن حتتوي النســـــــــــــــخة القادمة  وطلب )ه(
 رفع التقارير عن ذلك؛وكيفية متويل خمتلفة ومصادر 

قة، مبا يف ذلك  وأشــــــار )و( إىل أن اإلطار االســــــرتاتيجي يســــــتند إىل ما تشــــــهده املنظمة فعًال من زخم وحتّوالت منســــــّ
مبادرة العمل يًدا بيد والنهج الرباجمي الذي ومبادرات خمتلفة من ضـــــــمنها يف املقر الرئيســـــــي،  إصـــــــالحات هيكلية

 والتعايف منها؛ 19-دأبرزه بر�مج االستجابة جلائحة كوفي

بتطبيق أربعة عوامل معّجلة شـــــــــــاملة/متعددة القطاعات يف التدخالت الرباجمية، أي التكنولوجيا واالبتكار  ورّحب )ز(
والبيا�ت واملكّمالت (احلوكمة ورأس املال البشـــــــــــــري واملؤســـــــــــــســـــــــــــات)، لز�دة بذل اجلهود لبلوغ أهداف التنمية 

 أمهية استمرار العمل بني املنظمة واحلكومات؛ّدد على شاملستدامة وتيسري إدارة املقايضات، و 

أي التنمية االقتصــــادية واالجتماعية للتنمية املســــتدامة (الثالثة  األبعادعلى الطابع احملوري الذي تتســــم به  وشــــّدد )ح(
 ؛�ج "صحة واحدة" ودور التجارة والوصول إىل األسواقأبرز قضا� هامة مثل و  )والبيئية

على احلاجة إىل البحث على النحو الواجب يف جممل النظم واألدوات اخلاصة ابلُنهج القائمة بصورة مستلقة  وشدد )ط(
  وحمايدة ومتوازنة ومستندة إىل العلم واألدلة من أجل مساندة األعضاء وصوًال إىل بناء نظم غذائية مستدامة؛

، يف حــال اتفق عليهــا ونتــائجــه املرتقبــة 2021 عــام أبّن مؤمتر قمــة األمم املتحــدة بشــــــــــــــــأن النظم الغــذائيــة يف أقرّ و  )ي(
وأنه  2وأهداف التنمية املســــــتدامة املنبثقة عنها، ال ســــــيما اهلدف  2030حتقيق خطة عام تســــــاند قد  األعضــــــاء،

  ؛جيدر ابألعضاء النظر فيها حسب املقتضى من خالل األجهزة الرائسية
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ابلرتكيز على تعزيز الشراكات ابستقاللية وحياد وشفافية، مبا يف ذلك مع األعضاء ووكاالت األمم املتحدة  ورّحب )ك(
 واملؤسسات املالية والقطاع اخلاص ومنظمات املنتجني واملؤسسات األكادميية والبحثية واجملتمع املدين؛

ها من حاالت الطوارئ األخرى مثل تفشـــــي وغري  19-إىل تزايد التحد�ت العاملية من قبيل جائحة كوفيد وأشـــــار )ل(
على وضع إطار نشط ومرن وسريع االستجابة للوقاية من آاثر التحد�ت  وحثّ اجلراد الصحراوي وتقّلب املناخ، 

 املعروفة وغري املعروفة على النظم الغذائية الزراعية والتخفيف من حدهتا يف املستقبل؛

 تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، مبا يشـــمل دور املنســـقني املقيمني على ضـــرورة املواءمة مع عملية إعادة وشـــّدد )م(
 ؛وطلب إدماج عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على حنو أفضل ضمن اإلطار االسرتاتيجي

وأصــــحاب روما وجلنة األمن الغذائي العاملي  على أمهية التعاون مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف وســــّلط الضــــوء )ن(
 التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛والصكوك على غرار  املصلحة

أصــحاب احليازات والنســاء، خاصــة النســاء الريفيات ويف الشــعوب األصــلية، فضــًال عن  على أمهية الشــباب وأّكد )س(
صــــلحة رئيســــيني ابلنســــبة إىل مســــتقبل األغذية والزراعة والنظم ابعتبارهم أصــــحاب مواملزارعني األســــريني الصــــغرية 

 الغذائية املستدامة؛

على العمل املعياري القائم على العلم واألدّلة الذي تضــــــــــطلع به املنظمة ابعتباره إحدى ميزاهتا النســــــــــبية  وشــــــــــّدد )ع(
والدعم لوضــع  العمل املعياري ابجلهود اليت تبذهلا اإلدارة هبدف تعزيز وز�دة تســليط الضــوء على ورّحبالرئيســية، 

 يف اإلطار االسرتاتيجي؛ املعايري

ابلدور احلاســم للعمل املعياري والفين  أقرّ " REP/164CL (ز) من الوثيقة 15بقرار اجمللس الوارد يف الفقرة  وذّكر )ف(
أن تســـتخدم املنظمة يف املطبوعات الرئيســـية مفاهيم وإحاالت مّتفق عليها بني  وطلبالذي تضـــطلع به املنظمة، 

 خمتلف األطراف ومستندة إىل العلم واألدّلة"؛

على أمهية االبتكار والرقمنة، وطلب هبذا اخلصـــــوص احلصـــــول على املزيد من املعلومات بشـــــأن إدارة مجع  وشـــــّدد )ص(
 ؛على ضرورة وضع سياسة مشرتكة جلمع البيا�ت دوشدومحايتها  البيا�ت وحقوق امللكية الفكرية

 بشىت أشكاهلا؛ على الدور احملوري الذي تؤديه االبتكارات  وشّدد )ق(

ل ورّحب" REP/164CL (ك) من الوثيقة 15بقرار اجمللس الوارد يف الفقرة  وذّكر )ر(  إىل ابهتمام املنظمة ابلتوصـــــــــــــــّ
الصـــــــــدد بضـــــــــرورة تشـــــــــجيع حتّول النظم الغذائية على حنو هذا يف من جديد  وذّكرإقامة نظم غذائية مســـــــــتدامة، 

 متسق، حبسب احلاجة ومع مراعاة السياقات والقدرات الوطنية وابالعتماد عليها"؛

على مدى أمهية اإلطار الذي ميكّن من تزويد  وســــــــــّلط الضــــــــــوءنظم غذائية مســــــــــتدامة احلاجة إىل على  وأعاد التأكيد )ش(
، مبا يشــــــــــــــمل نقل األعضــــــــــــــاء بدعم كبري يف ما يبذلونه من جهود يف جمال التنفيذ من خالل آليات انتقالية مالئمة

، الفنيةأمهية استنتاجات املؤمترات اإلقليمية واللجان التكنولوجيا وبناء القدرات وتوفري املوارد املالية، مبوازاة التشديد على 
 ؛20307من خطة عام  12إىل الفقرة  وأشار لوضع اإلطار االسرتاتيجيال سيما األولو�ت الواردة يف تقاريرها، 

                                                            
يف آن واحـــد، علـــى النحـــو ونعيد أتكيد مجيع مبادئ إعالن ريـــو بشـــأن البيئـــة والتنميـــة، مبـــا يف ذلـــك مبـــادئ منـــها مبـــدأ املســـؤوليات املشـــرتكة واملتباينـــة   7

 .من اإلعالن 7املنصـوص عليـه يف املبـدأ 
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وبناء نقل التكنولوجيا تبادل املعرفة و لتنفيذ اإلطار االســـرتاتيجي، مبا يشـــمل  كافيةعلى ضـــرورة توفري موارد   وشـــّدد )ت(
 قبيل مقايضة الديون؛واآلليات املالية املبتكرة من القدرات 

إلاتحة منتجات املنظمة يف الوقت  الســــــــت نظمةعلى مدى أمهية تعدد اللغات، ابســــــــتخدام مجيع لغات امل وأّكد )ث(
 ؛املطلوب من دون االنتقاص من جودهتا وال حجمها يف كل من املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية

ابلتشــــاور مع أعضــــاء املنظمة وكذلك ز�دة وإطار النتائج إىل مواصــــلة بلورة اجملاالت الرباجمية ذات األولوية  وتطّلع )خ(
وأعاد  النهج العام لوضع اإلطار االسرتاتيجي وأقرّ توضيح اجملاالت املشرتكة والوظائف األساسية ووسائل التنفيذ؛ 

 لك إجراء مشاورات رمسية وغري الرمسية بقيادة األعضاء.على اهتمامه الشديد مبواصلة بلورة ذلك وكذ التأكيد

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة الخنراط القطاع اخلاص -اثلثًا 

 إّن االجتماع املشرتك: -9
ابملشـــــاورات  وأشـــــادابملشـــــروع املنقح الســـــرتاتيجيٍة جديدة ملنظمة األغذية والزراعة الخنراط القطاع اخلاص،  رّحب )أ(

 املكثفة والشاملة اليت أجريت مع األعضاء، فضًال عن املشاورات مع القطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

 ؛بناء الثقة مع القطاع اخلاصأمهية الخنراط القطاع اخلاص، و مرنة وتفاعلية بقدر أكرب بوضع عملية  ورّحب )ب(

 كة لتنفيذ االسرتاتيجية؛على أمهية مبادئ االخنراط بوصفها عوامل حمّر  وشّدد )ج(

 احملافظة على حياد املنظمة ونزاهتها ومسعتها؛ على أمهية  شددو  )د(

، خاصــــة يف املصــــاحليف تضــــارب  لتجنب إمكانية حدوثآليات العناية الواجبة وإدارة املخاطر على أمهية  وشــــدد )ه(
ضــــرورة أن  وطلب؛ واملعايريعمل املنظمة على ســــبيل املثال ال احلصــــر، يف ما يتعلق بوضــــع الســــياســــات والقواعد 

حتديث آليات العناية الواجبة  طلبو  ؛االتفاق العاملي لألمم املتحدة تكون االســــــــــــــرتاتيجية متســــــــــــــقًة ابلكامل مع
من ولوائحها وإحلاقها ابالســـــرتاتيجية فور االنتهاء من وضـــــع اللمســـــات األخرية عليها، واســـــتعراضـــــها بوترية دورية 

 ؛املختصةاألجهزة الرائسية  جانب

 وبناء القدرات املصممة خصيًصا، خاصة يف املكاتب امليدانية؛على أمهية اإلجراءات  وشدد )و(

 على أمهية ترتيب مشروع االسرتاتيجية مبوجب خمطط اإلطار االسرتاتيجي بوصفه عامًال حتفيزً� وإطار عمل وأّكد )ز(
على بقاء بيان الرؤية متســـــــــــًقا مع  وحضّ لدعم املنظمة يف حتقيق أهداف اإلطار االســـــــــــرتاتيجي اجلديد،  شـــــــــــامل

 املخطط مع االستمرار يف تطوير اإلطار االسرتاتيجي اجلديد؛ 

اخلاصـــــــــة صـــــــــكوك العلى البحث يف إمكانية اعتماد ها يف القطاع اخلاص ئشـــــــــركاتشـــــــــجع إىل املنظمة أن  وطلب )ح(
 إىل طبيعتها الطوعية؛ نظرًاجلنة األمن الغذائي العاملي،  الصادرة عن لسياساتاب

تغيري اســـــــــم جمال الشـــــــــراكة ذات األولوية من "اســـــــــتئصـــــــــال الفقر يف الريف" إىل "تشـــــــــجيع التنمية الريفية  طلبو  )ط(
 واستئصال الفقر يف الريف"؛ 

واســــعة ومنوعة جغرافًيا متوازنة و على وجوب أن ترّكز االســــرتاتيجية اجلديدة بقوة على ضــــمان اخنراط جمموعة  وشــــّدد )ي(
اخلاص، مع الرتكيز بشـــكل كبري على الشـــركات املتناهية الصـــغر والصـــغرية واملتوســـطة اجلهات الفاعلة يف القطاع  من

 املستوى التشغيلي؛  احلجم يف كل من اجملموعة االستشارية غري الرمسية للقطاع اخلاص املقرتحة، وألجل املشاركة على
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، مبا يف ذلك اخلاص وبعضـــويتهااألعضـــاء على علم إبنشـــاء اجملموعة االســـتشـــارية غري الرمسية للقطاع  إبقاء وطلب )ك(
 من خالل تقريرها العادي الذي ترفعه إىل األجهزة الرائسية؛  معلومات عن حجمها والتناوب فيها واملراقبني،

الشـــــراكة، مبا يف ذلك مذكرات  واثئقعلى ضـــــرورة أن تكون مجيع  شـــــّددابلتزام اإلدارة بز�دة الشـــــفافية؛ و  ورّحب )ل(
 إىل طلب، و Connectإعالن النوا� أو غريها من أشـــــكال االتفاقات، متاحًة من خالل بوابة  رســـــائلالتفاهم أو 

 اإلدارة إاتحة قائمة جبميع الشراكات احلالية قبل انعقاد الدورة اخلامسة والستني بعد املائة للمجلس؛

يف ضـــــــــــوء ات الصـــــــــــلة، ة مبا يف ذلك الواثئق ذالشـــــــــــراكات احلالي اتتفاقالاســـــــــــتعراض إىل املنظمة إجراء  وطلب )م(
 ؛ورفع تقرير بذلك إىل األعضاء يتناول االستنتاجات واإلجراءات املقرتحة االسرتاتيجية اجلديدة

وأنه لن يتم حتويل أي موارد أســـاســـية من امليزانية  2021عدم وجود تداعيات إضـــافية على امليزانية يف عام  والحظ )ن(
مشــدًدا  من املعلومات عن تكاليف اســرتاتيجية القطاع اخلاص وفوائدها، امزيدً  وطلبإىل هيئات القطاع اخلاص؛ 

حتليًال معمًقا أكثر أن حتتوي النســــــخة القادمة  وطلب على ضــــــرورة جتنب حدوث تداعيات إضــــــافية على امليزانية
 ؛وكيفية رفع التقارير عن ذلكاملختلفة لنموذج أعمال املنظمة ومصادر التمويل 

إىل املنظمة رفع  طلب، وثيقة حّية ميكن مواصــــلة حتســــينها وتعديلها أثناء التنفيذ هيتيجية أن االســــرتا وإذا الحظ )س(
  ؛تقرير سنوي إىل األعضاء عن تنفيذها

تنفيذ االســــرتاتيجية والشــــراكات من خالل جلنة الرب�مج، على  احملرز يف تقدمالإبدراج اإلبالغ املنتظم عن  ورّحب )ع(
 إجراء تقييم واف للسنة األوىل من التنفيذ؛  وطلبالنحو املبني يف االسرتاتيجية، 

ابلطابع احلّي لالســـــــــــــــرتاتيجية ورّحب بتأكيد اإلدارة إدراج التعليقات واالقرتاحات الصـــــــــــــــادرة عن االجتماع  وأقرّ  )ف(
 احلصول على معلومات حمدثة خالل الدورة املقبلة للمجلس؛ وطلباملشرتك 

 بعد املائة للمجلس. ابعتمادها يف الدورة اخلامسة والستني وأوصى )ص(

 معلومات حمدثة عن بر�مج التعاون التقين -رابًعا 

 إّن االجتماع املشرتك:  -10
على  شـــددبر�مج التعاون التقين، و  تنفيذابجلهود املبذولة لتحســـني الشـــفافية والتواصـــل ورفع التقارير بشـــأن  رّحب )أ(

 ؛أمهية اعتمادات بر�مج التعاون التقين من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة

دارة أّن اإلبتأكيد  رّحب، 19-وإذا أشار إىل تراجع معدل اإلنفاق بفعل تباطؤ أنشطة املشاريع نتيجة أزمة كوفيد )ب(
 يف املـــــــائـــــــة من مشــــــــــــــــــــــاريع بر�مج التعـــــــاون التقين مقـــــــابـــــــل اعتمـــــــادات  100الغـــــــايـــــــة املتمثلـــــــة يف تنفيـــــــذ 

 ؛ 2021سوف يُنجز مع حلول �اية عام  2019-2018الفرتة 

ابجلهود االستباقية  رّحبعلى أمهية ضمان االستفادة الكاملة من موارد بر�مج التعاون التقين وحتسني كفاءهتا، و  وشدد )ج(
 ؛19-امجة عن القيود املتصلة جبائحة كوفيدالرامية إىل إعادة برجمة الوفورات الن

ابالحتياجات اخلاصـــــــــة ابلبلدان املنخفضـــــــــة الدخل والبلدان املتضـــــــــررة ابلنزاعات وتلك اليت تعاين من عجز  وأقرّ  )د(
 ؛19-ليت تفاقمت بفعل جائحة كوفيداالبلدان النامية جلميع ستمرة ابالحتياجات امل ذّكر من جديدغذائي، و 
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املنظمة على مواصلة جهودها الرامية إىل إعادة تصّور بر�مج التعاون التقين يف سياق متابعة تقييم الرب�مج  وشّجع )ه(
هبدف حتســني االســتفادة منه بوصــفه حســااًب حتفيزً� مبا يتماشــى مع أهداف التنمية  وعملية املراجعة ذات الصـلة

 املستدامة واستقطاب متويل إضايف من خارج امليزانية؛

من  35إىل ضرورة مراجعة النسب املئوية لتوزيع بر�مج التعاون التقين بني األقاليم حبسب ما جاء يف الفقرة  شاروأ )و(
، وأوصــى االجتماع املشــرتك بني جلنيت الرب�مج 238-3، اإلجراء 2008تقرير الدورة اخلاصــة ملؤمتر املنظمة يف عام 

 ؛واملالية ابستعراض هذه املسألة يف دورته املقبلة

ذلك  يف بتحديث املعلومات، مباأبّن اجمللس كان قد طلب يف دورته الرابعة والستني بعد املائة أن تقوم املنظمة  ذّكرو  )ز(
 ،إىل أّن هذا أمر ابرز أشـــارو  ،الســـتعراضـــها من جانب االجتماع املشـــرتكبشـــأن معايري ختصـــيص املوارد يف امليدان، 

 هبدف تنقيح معايري ختصـــــــيص املوارد ، ابلتشـــــــاور مع األعضـــــــاء،املنظمة الشـــــــروع يف عملية اســـــــرتاتيجية إىل وطلب
يتجــاوز املعيــار التقليــدي املتمثــل يف الــدخــل للفرد الواحــد، مع مراعــاة االحتيــاجــات  ، مبــاوتوحيــدهــا إذا أمكن ذلــك

 ؛ماخلاصة بكل إقلي

ا )ح( المركزيــة  أكــد جمــدًداو  يع موارد بر�مج التعــاون التقين،اإلقليميــة لتوز هج اليت اعتمــدهتــا املكــاتــب ابلنُ  وأحــاط علمــً
  .ا ملعايري بر�مج التعاون التقين والتزامات املنظمة ذات الصلةالسلطة يف إدارة املخصصات مبا ميتثل متامً 

 : إعادة البناء من أجل التحويل19-جلائحة كوفيد األغذية والزراعة استجابة منظمة - 5البند 

 إّن االجتماع املشرتك:  -11
 اجلائحة وأتثرياهتا بغري املسبوقة ومن بني أسوأ األزمات العاملية خالل السنوات األخرية؛  وصف )أ(

على عمل املنظمة يف جمال اإلنذار املبكر  وأثىن 19-ابلتقدم الذي أحرزته املنظمة اســـــــــــــــتجابة جلائحة كوفيد ونّوه )ب(
ومجع البيا�ت واملعلومات ألغراض صـــــــنع القرارات والتوصـــــــيات الســـــــياســـــــاتية الصـــــــادرة عنها ملواجهة التحد�ت 
الناشـــــــئة عن هذه اجلائحة، إضـــــــافة إىل دورها الفاعل يف تيســـــــري التعاون الدويل واإلجراءات املشـــــــرتكة بني خمتلف 

 لحة؛ الشركاء وأصحاب املص

والتعايف منها مع الرتكيز يف املديني القصري والطويل على  19-ابملنظمة إلنشائها بر�مج االستجابة جلائحة كوفيد وأشاد )ج(
إىل العملية التدرجيية من أســــفل إىل أعلى احلامسة األمهية لتحديد األولو�ت واالحتياجات  أشــــارجماالت عمل ســــبعة و 
البيا�ت من أجل صــــنع اســــتخدام �ج "صــــحة واحدة" و التحديد على تعزيز على وجه  شــــددو  على املســــتوى القطري

 ميكن التنبؤ هبــامع احلرص على أن تكون التجــارة الــدوليــة منفتحــة وقــائمــة على قواعــد حمــددة وغري متييزيــة و  القرارات
 وإدماج االستجابة على الصعيد اإلنساين؛ 

إىل حتليل وتقييم املواضــع اليت كانت فيها اجلهود األجنع أو األشــّد معا�ة من العقبات والســبب الكامن وراء  ودعا )د(
ا  ذلك لتحســني تركيز جهود إعادة البناء على حنو أفضــل من أجل ز�دة القدرة على الصــمود مبوازاة املســامهة أيضــً

 يف تسريع وترية التعايف؛ 

 املية منسقة لتجّنب حتّول األزمة الصحية الراهنة إىل أزمة غذائية؛ أبمهية وجود إجراءات عوأقّر  )ه(

                                                            
8  http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/014/k3413a.pdf 
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 19-إىل إطالق التحالف من أجل الغذاء بصـــورة رمسية للتصـــدي للتحد�ت الناشـــئة عن جائحة كوفيد أشـــارو  )و(
ابملركز اإللكرتوين اخلــاص ابلتحــالف من أجــل الغــذاء الــذي تضـــــــــــــــمن معلومــات وبيــا�ت عن االحتيــاجــات و 

 القطرية؛والطلبات 

من خالل ربطها مببادرة على ســبيل املثال ال احلصــر، املنظمة على تعزيز التدابري واإلجراءات، مبا يف ذلك  وشــّجع )ز(
العمل يًدا بيد من أجل التصــــــدي ألثر اجلائحة، خاصــــــة بغرض مســــــاعدة البلدان يف ز�دة قدرهتا على الصــــــمود 

 وإعادة البناء على حنو أفضل؛ 

احلصــــــــــول على معلومات بشــــــــــأن املوارد اليت جرت تعبئتها (املســــــــــامهات الطوعية وبر�مج التعاون التقين)  وطلب )ح(
على عمليات وخماطرها ، إضـــــــــــــــافة إىل معلومات حمدثة ابنتظام عن أثر اجلائحة 19-لالســـــــــــــــتجابة جلائحة كوفيد

 بتكثيف اجلهود لتعزيز آليات الرقابة الداخلية، على غرار ما قام به بر�مج األغذية العاملي. أوصىاملنظمة و 

 أساليب عمل املؤمتر - سادًسا

 إّن االجتماع املشرتك:  -12
توجيهات الدورة الثانية والســـــــتني بعد املائة للمجلس حول إمكانية إجراء حتســـــــينات يف أســـــــاليب عمل  اســـــــتذكر )أ(

عمل املنجز هبذا الصــــــــــــدد من جانب الرئيس املســــــــــــتقل للمجلس من خالل االجتماعات غري على ال وأثىناملؤمتر 
 الرمسية اليت عقدها مع رؤساء اجملموعات اإلقليمية ونواهبم؛

 اجمللس ابلبحث يف إمكانية إقرار املقرتحات اليت تقدم هبا األعضاء بناء على ذلك من أجل: وأوصى )ب(

اســـــتحداث إمكانية أن تديل الوفود، على أســـــاس طوعي، بيا�هتا الرئيســـــية يف إطار النقاش العام خالل املؤمتر  )1(
 بصورة رقمية؛ 

 انعقاد اجتماعات اللجنتني الرئيسيتني األوىل والثانية للمؤمتر تبًعا لذلك، قدر املستطاع؛ دوحتديد مواعي )2(
متر لتحفيز احلوار الرمسي الرفيع املســـــــــــــــتوى املوجـه حنو وعقــد موائـد مســـــــــــــــتــديرة غري رمسيــة خالل دورة املؤ  )3(

 ن خارجيني؛ير اإلجراءات مع إمكانية االستعانة مبيسّ 
 واإلبقاء على املمارسة املتبعة حالًيا بشأن القيود املفروضة على الوقت عوًضا عن فرضها على طول البيا�ت )4(

ــــه الوثيقــــة بعنوان "الرتتيبــــات اخلــــاصــــــــــــــــــة ابلــــدورة احلــــاديــــة واألربعني للمؤمتر"  على حنو مــــا نصــــــــــــــــــت علي
C 2019/12 Rev.1؛ 

 وعقد اجتماعات غري رمسية للجنة العامة قبل افتتاح املؤمتر إلجراء األعمال التحضــــــريية، مع اإلشــــــارة إىل )5(
رمسية صـــــــــادرة عن اللجنة العامة إىل حني أّن هذه األعمال التحضـــــــــريية لن تشـــــــــكل قرارات وتوصـــــــــيات 

 انتخاب املؤمتر األعضاء يف اللجنة العامة.
اإلســراع يف إجناز املشــاورات غري الرمسية اليت يعقدها الرئيس املســتقل للمجلس حول مدونة الســلوك بشــأن  طلبو  )ج(

 .2021ربعني اليت ستعقد يف عام انتخاب املدير العام مبا يتيح ملؤمتر املنظمة البّت فيها خالل دورته الثانية واأل
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 استخدام األرصدة غري املنفقة من اعتمادات فرتة السنتني -سابًعا 

 إّن االجتماع املشرتك: -13
ص اســـتخدام األرصـــدة خيابملعلومات اليت تتناول اجلوانب الفنية واجلوانب املتعلقة ابلســـياســـات يف ما  أحاط علًما )أ(

 غري املنفقة من اعتمادات فرتة السنتني؛
اليت تنص على إلغاء االعتمادات غري  هامن 2-4املادة ضرورة التقّيد ابلالئحة املالية، وال سيما على  وكّرر أتكيده )ب(

 امللتزم هبا يف �اية الفرتة املالية؛
مع جلنة الشــــــــؤون الدســــــــتورية والقانونية على أن املؤمتر يتمتع بصــــــــالحّية حتديد اســــــــتثناءات لالئحة املالية،  واتفق )ج(

 تكون تلك االستثناءات حمدودًة وموضوعة مبوجب عملية واضحة وحمددة وشفافة؛ أن على
(ب) من الالئحة املالية تســـمح بتخصـــيص أي فائض نقدي يف ما بني األعضـــاء يف �اية  1-6أن املادة  والحظ )د(

 الفرتة املالية؛
 غري املنفقة؛املمارسة املتبعة من قبل األمم املتحدة يف نيويورك بشأن األرصدة  أيًضا والحظ )ه(
أنه نظرًا إىل غياب الصــــــالحيات اليت جتيز اســــــتخدام الرصــــــيد غري املنفق من اعتماد فرتة الســــــنتني  كذلك  والحظ )و(

خالل فرتة مالية الحقة، فإن املمارســـــــــــة الثابتة للمنظمة تتمثل يف اســـــــــــتيعاب الرصـــــــــــيد غري املنفق من قبل العجز 
 الكبري املرتاكم للحساب العام؛

ا  الحظو  )ز( الذي أقرته جلنة الشـــــؤون الدســـــتورية والقانونية يف أكتوبر/تشـــــرين األول  1امللحق اإلجراء املبّني يف أيضـــــً
 بشأن االستثناء من تطبيق الالئحة املالية الذي جييز استخدام الرصيد غري املنفق؛ 2019

املائة  يف 5.0أبن األرصـــــــــدة غري املنفقة يف الفرتات املالية األخرية كانت منخفضـــــــــة القيمة عموًما (أقل من  وذكَّر )ح(
 أن التعامل مع هذه األموال ال ينبغي أن خيلق عبًئا إدارً� مفرطًا؛  اعتربمن االعتمادات املخصصة لفرتة السنتني) و 

 .يف حاالت استثنائية فقطلالئحة املالية تعليق اإبسداء مشورته إىل املؤمتر من أجل اجمللس  وأوصى )ط(

 اقرتاح إنشاء اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية -اثمًنا 

 إّن االجتماع املشرتك:  -14
اجمللس واملؤمتر يف دورتيهما املقبلتني إىل إقرار اللجنة  ودعااقرتاح إنشاء اللجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية  أقرّ  )أ(

الفرعية كمنتدى حكومي دويل تتمثل واليته يف مناقشــة القضــا� واألولو�ت املتصــلة بقطاع الثروة احليوانية وبناء 
ما يتعلق ابلربامج ، يف واملؤمترلس اجملالتوافق يف اآلراء بشـأ�ا، وإسـداء املشـورة إىل جلنة الزراعة، ومن خالهلا إىل 

 ؛2030حتقيق خطة عام بغية  واألنشطة الفنية واملتعلقة ابلسياسات الالزمة لتعظيم مسامهة قطاع الثروة احليوانية
ابالختصـــاصـــات والالئحة الداخلية للجنة الفرعية كما اعتمدهتا جلنة الزراعة يف دورهتا الســـابعة والعشـــرين،  ورّحب )ب(

 دورهتاقبل  2022الدورة األوىل للجنة الفرعية خالل الفصــــــــل األول من عام  ورّحب كذلك بتوصــــــــية اللجنة بعقد
 رهًنا بتوافر املوارد من خارج امليزانية؛ ،الثامنة والعشرين

مســـــامهتها متوازنة عن الثروة احليوانية، من بني مجلة أمور، من حيث إعداد ســـــردية  اللجنة الفرعية إىل الرتكيز على دعاو  )ج(
 ؛واملقايضات األخرى الغذائي والتغذية واحتجاز الكربونيف حتقيق األمن 
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بني منظمة األغذية احلصـــول على مزيد من املعلومات بشـــأن عمل املنظمة يف إطار مذكرة التفاهم الثالثية  وطلب )د(
 ؛على هذا العمل اإلشرافو  ،والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان

 بقراراته اخلاصة مبقاومة مضادات امليكروابت؛ وذّكر على أمهية �ج "صحة واحدة" وشّدد )ه(
 إىل توفري الدعم الكايف من خارج امليزانية لعقد دورات اللجنة الفرعية. ودعا )و(

 تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما -اتسًعا 
 لإلحاطة) معروض (بند

 إّن االجتماع املشرتك:  -15
ابلتقرير املرحلي اجلديد التحليلي والقائم على األدلة، وتوّجه ابلشــــــــكر إىل اإلدارة والوكاالت الثالث اليت  رّحب )أ(

توجد مقارها يف روما على املعلومات احملّدثة بشــأن التعاون اجلاري على املســتو�ت كافة وبشــأن التأثريات على 
 أرض الواقع؛

املنظمة تفعيل مشاركتها  إىل وطلب ل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بشأن منطقة الساحلخبطة عم ورّحب )ب(
املنظمة على البحث يف إمكانية خفض التكاليف املباشــــــــــرة وغري املباشــــــــــرة لدعم  شــــــــــّجعيف خطة العمل هذه؛ و 

 ة أو استيعاهبا قدر املستطاع عمًال ابلالئحة املالية؛ املشرتك اريعاملش
بني الوظائف اإلدارية واخلربات املتخصــــصــــة املشــــرتكة،  تقدم أكرب ابلنســــبة إىل جدوى التكاملعلى حتقيق  حثّ و  )ج(

احملدد زمنًيا إلعداد دراســــــة جدوى هبذا الصــــــدد غري متاح  اجمللسطلب مع اإلشــــــارة بقلق يف الوقت عينه إىل أّن 
 أقرب وقت ممكن؛ على إجناز هذه الدراسة يف  حضّ بعد و 

الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما على تعزيز التعاون وتوطيده يف إطار األعمال التحضـــــــــــــريية  شـــــــــــــّجعو  )د(
 .2021بشأن النظم الغذائية لعام األمم املتحدة ملؤمتر قمة 

التقرير السنوي عن سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحّرش  -عاشًرا 
 السلطة، مبا يف ذلك نتائج الدراسة االستقصائية والتحّرش اجلنسي وسوء استعمال

 لإلحاطة) معروض (بند بشأن رضا املوظفني

 إّن االجتماع املشرتك:  -16
ابلتحديث واملعلومات الواردة ضمن التقرير السنوي عن سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من  رّحب )أ(

العمل للوقاية من االســــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــيني التحّرش والتحّرش اجلنســــــي وســــــوء اســــــتغالل الســــــلطة وخطَيت 
 ؛2021وللوقاية من التحرش اجلنسي لعام 

على إاتحة إيضـــاحات إضـــافية حول املوقع اإللكرتوين ملكتب الشـــؤون األخالقية وقنوات التواصـــل من أجل  وأثىن )ب(
وأتكيد  واالنتهاك اجلنســــينيملســــح بشــــأن االســــتغالل از�دة الوعي ابملعلومات ذات الصــــلة واالســــتعانة بعمليات 

" للتحقق من عدم وجود ســـــوابق Clear Checkقاعدة بيا�ت األمم املتحدة "اإلدارة أبّن املنظمة ســـــتشـــــارك يف 
 قبل �اية العام احلايل.
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 اقرتاح استخدام األرصدة غري املنفقة - 1امللحق 
 9من اعتمادات فرتة السنتني

 فرتة اعتمادات اقرتاح اســــــــــــــتخدام األرصــــــــــــــدة غري املنفقة منبعنوان " CCLM 109/3نظرت اللجنة يف الوثيقة  -1
". وبعد العرضـــني اللذين قّدمهما كل من املســـتشـــار القانوين ومديرة مكتب االســـرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، الســـنتني

ا موضــــوًعا ســــينظر فيه �قشــــت اللجنة اجلوانب القانونية والدســــتورية هلذه املســــألة، آخذة بعني االعتبار أ�ا  ســــتكون أيضــــً
يتعلق ابســـتخدام  ما يف االجتماع املشـــرتك املقبل بني جلنيت الرب�مج واملالية إلبداء التعليقات املتعلقة ابلســـياســـات، خاصـــة

 األرصدة غري املنفقة املرّحلة.
ة يف مــا يتعلق من الالئحــة املــاليــة اليت تنص على ســـــــــــــــيــاســــــــــــــــة املنظمــ 2-4وأكــدت اللجنــة جمــدًدا أمهيــة املــادة  -2

 ابالعتمادات غري املخصصة عند �اية الفرتة املالية.
وأوصــــت اللجنة أبن ينظر املؤمتر يف إمكانية اســــتخدام الصــــيغة التالية حتســــًبا لألرصــــدة غري املنفقة من اعتمادات  -3

 امليزانية، سواء يف قرار االعتمادات أو يف تقريره:
 اعتمادات من من الالئحة املالية، اســــــــــتخدام أي رصــــــــــيد غري منفق 2-4ن املادة "ُخيول املؤمتر املدير العام، بغض النظر ع

[فرتة السنتني احلالية] لالستخدام ملرة واحدة، ابالستناد إىل اقرتاح يعرض على كل من االجتماع املشرتك بني جلنيت الرب�مج 
 ".السنتني التالية] فرتة دورتني يفأول واملالية واجمللس ويوافقان عليه يف اجتماعيهما يف [موعد 

واتفقــت اللجنــة على رفع توصـــــــــــــــيــة إىل املؤمتر إبجراءات املوافقــة التــاليــة بغرض اعتمــادهــا، رهنــًا ابالســـــــــــــــتعراض  -4
 والتعديالت اليت جيريها كل من االجتماع املشرتك بني جلنيت الربامج واملالية واجمللس:

عن رصــــيد األموال غري املنفقة يف فرتة الســــنتني  تبادر األمانة، بعد إقفال احلســــاابت، إىل إعداد معلومات )أ(
 السابقة واالستخدام املقرتح لتلك األموال.

رّحلة ملسائل على نطاق املنظمة ذات أولوية قصوى  )ب(
ُ
وتكون االستخدامات املقرتحة لألرصدة غري املنفقة امل

 واحدة، وتندرج عادة ضمن الفئات التالية: وملرة

o احلامسة املطلوب اختاذها لتحقيق قدر أكرب من الكفاءة والفعالية يف املصـــــــــروفات ملرة واحدة للتدابري 
 املنظمة، من دون التأثري سلًبا على قدرة املنظمة على تنفيذ بر�مج العمل املوافق عليه؛

o  املصـــــروفات ملرة واحدة املرتبطة ابلتغيري التحويل للمنظمة؛ مبا يف ذلك تعزيز املســـــاءلة واحلوكمة وآاثر
 املنفذة؛األنشطة 

o  املصروفات ملرة واحدة غري املدرجة يف امليزانية املطلوبة نتيجة لقرارات أو توصيات صادرة عن أجهزة
 خارجية مثل اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

حيال االقرتاح اخلاص ابســــــــــتخدام األموال غري املنفقة إىل االجتماع املشــــــــــرتك ابالســــــــــتناد إىل إســــــــــهامات  )ج(
سنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني أبواب امليزانية الذي يقدم إىل جلنة املالية التقرير ال مستمدة من

 للموافقة عليه بوصفه بندا دائًما يف الدورة األوىل اليت تعقدها يف فرتة السنتني اجلديدة.
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رّحلة، بناًء على توصيات االجتماع املشرت  )د(
ُ
 ك.يوافق اجمللس على االستخدام املقرتح لألموال امل

رّحلة، متاشـــــًيا مع املمارســـــات واللوائح  )ه(
ُ
تنفذ األمانة توجيهات اجمللس وترفع تقريرًا عن اســـــتخدام األموال امل

 املعمول هبا يف جمال رفع التقارير.

وذّكرت اللجنة كذلك أنه، يف حال عدم موافقة اجمللس، ســــيجري إلغاء االعتمادات غري املخصــــصــــة عند انتهاء  -5
 الرصيد غري املنفق إىل احلساب العام. الفرتة املالية وسيعاد


