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 إجراءات املراسالت اخلطية -الدورة الرابعة والستون بعد املائة للمجلس 
 

 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس يف دورته الثالثة والستني بعد املائة:: 11البند 
 

 املوجهة من اجمللس رد األمانة على األسئلة اخلطية
 
 
 حــالــة تنفيــذ القرارات بعنوان  CL 164/LIM/3تعرب األمــانــة على تقــديرهــا ملــا وردهــا من تعليقــات على الوثيقــة  -1

. وقد أخذت علًما ابلتعليقات واملالحظات وستجري مراعاهتا اليت اختذها اجمللس يف دورته الثالثة والستني بعد املائة
 يف اإلصدارات املقبلة من الوثيقة. 

ورًدا على األسئلة بشأن اخلربة املتخصصة املشرتكة ابلنسبة إىل وظائف التحقيق املتعلقة ابدعاءات التحرش اجلنسي  -2
)، جتدر اإلشــــــارة إىل أّن دوائر التحقيق CL 164/LIM 3من الوثيقة  5واالســــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــيني (الفقرة 

 لدى الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تتعاون بشـــــــكل وثيق مبا يف ذلك على ســـــــبيل املثال ال احلصـــــــر ابلنســـــــبة 
ومثة حاجة بشـــــكل خاص  إىل التحقيق يف ادعاءات التحرش اجلنســـــي وادعاءات االســـــتغالل واالنتهاك اجلنســـــيني.

) يف حال وجود تضـــــــارب يف املصـــــــاحل ابلنســـــــبة إىل مكتب التحقيق 1ة يف احلاالت التالية: (إىل املســـــــاعدة املتبادل
 يف حـــال اقتضـــــــــــــــى األمر أدوات ومهـــارات يف جمـــال التحقيق غري متـــاحـــة يف كـــل من الوكـــاالت  أو )2املعين؛ (

ت القدرات الداخلية املتاحة (مثًال التحقيق يف ) أو يف حال ختطّ 3(مثًال يف ما يتعلق ابألدلة اجلنائية الرقمية)؛ (
 الوقت عينه يف عدد من احلاالت ذات األولوية العالية وتتطلب مهارات متشاهبة). 

أما ابلنســـــــــبة إىل ادعاءات التحرش اجلنســـــــــي، فلدى منظمة األغذية والزراعة ابإلمجال قدرات داخلية كافية ملعاجلة  -3
تايل إفادة من جتميع هذه القدرات يف هذه املرحلة على اعتبار ذلك عملية غري مجيع الشــــكاوى املماثلة وال ترى ابل

أما يف ما يتعلق ابدعاءات االســــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــيني، فلم  جمدية ال من حيث الكلفة وال من حيث الوقت.
تش العام يف بر�مج وتشري املنظمة إىل أّن مكتب املف .2019تتلق املنظمة أي ادعاءات من هذا القبيل خالل سنة 

 تحقيقات هبذا الشأن.الاألغذية العاملي قد عاجل عدًدا ملحوظًا من احلاالت املشاهبة أكسبته اخلربة الالزمة إلجراء 
أما ابلنســــبة إىل ادعاءات االســــتغالل واالنتهاك اجلنســــيني يف املســــتقبل واليت قد تســــتوجب عملية حتقيق متكاملة، 

 انية طلب املساعدة من بر�مج األغذية العاملي. ستبحث املنظمة عندها يف إمك

ند مبادرة العمل يًدا بيد األولوية للبلدان ، تُ CL 164/LIM/3من الوثيقة  7ورًدا على أســـــــــــــــئلة عن الفقرة  -4 ســـــــــــــــ
تنامي معدالت اجلوع  املســتفيدة حيث هناك عدد كبري من األشــخاص املعرضــون خلطر تركهم خلف الركب يف ظلّ 

وتتغري قائمة البلدان  .CL 164/3 Information Note 3املذكرة اإلعالمية ى حنو ما جاء يف والفقر املدقع، عل
والدول اجلزرية اليت حتظى ابألولوية تبًعا للظروف واالحتياجات املتغرية وهي تشمل البلدان غري الساحلية األقل منًوا 

العالية، فضالً عن البلدان  أزمات غذائية أو ذات الكثافة السكانيةالصغرية النامية األقل منًوا والبلدان اليت تعاين من 
ومعىن هذا أّن  من خالل النهج اخلاص مببادرة العمل يًدا بيد. 19-جائحة كوفيد أتثرياتاليت تطلب الدعم إلدارة 

 قائمة البلدان اليت حتظى ابألولوية ليست قائمة مغلقة. 



وتتمحور  .CL 164/3 Information Note 3املــذكرة اإلعالميــة ل يف ويتم متويــل املبــادرة على النحو املفصــــــــــــــــّ  -5
(أ) خمترب البيا�ت الضــــــخمة؛ (ب) واملنصــــــة   :املذكورةاملبادرة حول أنشــــــطة رئيســــــية أربعة ورد وصــــــفها يف الوثيقة 

) وخطط االســـــــــــــتثمار ألنشـــــــــــــطة (د) وفرق املهام القطرية املعنية ابملبادرة؛ جاجلغرافية املكانية اخلاصـــــــــــــة ابملبادرة؛ (
األعضــــــــاء كافة  اممنهوجيري متويل النشــــــــاطني (أ) و(ب) ابلكامل من موارد من خارج امليزانية ويســــــــتفيد  املبادرة.

لبلدان ذات األولوية أما النشاطان (ج) و(د) فيختصان اب وليس فقط البلدان اليت حتظى ابألولوية يف إطار املبادرة.
وحتديًدا، يضـــــــــــــــطلع  .CL 164/3 Information Note 3ا يتم وفق ما هو مفصـــــــــــــــل يف الوثيقة مولكن متويله

األعضـــاء يف فريق املهام هبذه الوظائف ضـــمن نطاق اختصـــاصـــاهتم اإلمجالية القائمة من دون احلاجة إىل أي متويل 
) املوارد اخلارجة 1( متويل خطط االســتثمار من مصــادر ثالثة: إضــايف (أي املكاســب نتيجة ز�دة اإلنتاجية)؛ ويتم

 عــــــــــن املــــــــــيــــــــــزانــــــــــيــــــــــة عــــــــــمــــــــــًال ابالتــــــــــفــــــــــاقــــــــــات مــــــــــع الشــــــــــــــــــــــــركــــــــــاء يف الــــــــــتــــــــــنــــــــــمــــــــــيــــــــــة املــــــــــعــــــــــنــــــــــيــــــــــني؛ 
مركز االســـــتثمار حبيث جيري اآلن تنســـــيق األنشـــــطة القائمة مباشـــــرة وإســـــناد  البنك الدويل معشـــــراكة ) واتفاق 2(

 ) وبرامج التعاون التقين بناء على طلب احلكومات.3األولوية هلا استناًدا إىل مبادرة العمل يًدا بيد؛ (
 


