
ND272 Item 12/A 

 إجراءات املراسالت اخلطية -الدورة الرابعة والستون بعد املائة للمجلس 
 

اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائسية ملنظمة األغذية منظمة األغذية والزراعة : 12البند 
  2021-2020واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 

 
 رد األمانة على األسئلة اخلطية املوجهة من اجمللس

 
 
اجلدول الزمين  -من جدول األعمال  12تعرب األمانة عن تقديرها ملا تلقته من تعليقات من األعضـــــاء على البند  -1

. 2021-2020الجتماعات األجهزة الرائســــــــية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيســــــــية األخرى يف الفرتة 
 .وقد أخذت علًما جبميع التعليقات

 واملخاوف ذات الصـــــــــلة على صـــــــــعيد الصـــــــــحة العامة  19-لقد أثّرت حالة عدم اليقني النامجة عن جائحة كوفيدو  -2
على جدولة اجتماعات منظمة األغذية والزراعة والوكاالت األخرى اليت توجد مقارها يف روما، مبا يف ذلك تلك 

 .اخلاصة أبجهزهتا الرائسية

يد مواعيد واملدير العام حالًيا بصـــــدد إجراء مشـــــاورات شـــــاملة مع ســـــائر أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني من أجل حتد -3
 .وأساليب عقد اجتماعات األجهزة الرائسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى

 ، خاصــــــــــــــة CL 164/LIM/1 ابلوثيقة املرفق ألفوإّن املواعيد اجلديدة املقرتحة املعروضــــــــــــــة على اجمللس ضــــــــــــــمن  -4
يد مبدئية يف ضـــــــــــوء املشـــــــــــاورات يف ما يتعلق مبواعيد املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية للمجلس، هي حكًما مواع

ــــه، ينبغي إلقرار اجمللس  ــــة. وعلي ــــاءً  املرفق ألفاجلــــاري   أن يرتك جمــــاًال إلجراء أي تعــــديالت يف اجلــــدول الزمين بن
 .على املشاورات املذكورة

 ر مواعيد اجتماعات اللجان الفنية وأســــــــاليب عقدها ابلتنســــــــيق الوثيق مع رؤســــــــاء تلك اللجان ومكاتبها قرَّ وســــــــتُ  -5
 االحتياجات الفردية لكل من تلك اللجان الفنية، ومن دون اإلخالل بتكامل دور احلوكمة ابلنســـــــــــــــبة إىل ا يلّيب مب

 .سائر اللجان

ر مبدئًيا عقدها على شــكل  تقرّ يتوســتجري عملية التشــاور نفســها بشــأن اجتماعات جلنة األمن الغذائي العاملي ال -6
وجلســة عامة  2020ســلســلة اجتماعات افرتاضــية خالل "األســبوع العاملي لألغذية" يف شــهر أكتوبر/تشــرين األول 

 .2021خالل شهر فرباير/شباط 

وســـيعتمد تنظيم املؤمترات اإلقليمية والبّت يف مواعيد هذه االجتماعات اهلامة لألجهزة الرائســـية على عملية تشـــاور  -7
ســـــع نطاقًا تضـــــّم احلكومات املضـــــيفة لكل منها واجملموعات اإلقليمية واملنظمة. ويف حال اختلفت االحتياجات أو 

إقليم، ميكن عندها أن تعقد املؤمترات اإلقليمية بصــــــيغ خمتلفة، تبًعا الحتياجات األعضــــــاء  والظروف اخلاصــــــة بكلّ 
 .يمإقل وإمكانية مشاركتهم، إضافة إىل األوضاع السائدة يف كلّ 



 :ويف ما يلي حملة عن مواعيد املؤمترات اإلقليمية -8

اتفقت حكومة أوزبكســـــــــــــــتان وكذلك اجملموعة اإلقليمية ألورواب  -الدورة الثانية والثالثون للمؤمتر اإلقليمي ألورواب  •
 2020نوفمرب/تشرين الثاين  4-2على 

 وافقــت حكومــة نيكــاراغوا  -ر الكــارييب الــدورة الســــــــــــــــادســــــــــــــــة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي ألمريكــا الالتينيــة والبح •
 2020أكتوبر/تشرين األول  21-19يف  املواعيد اجلديدةعلى 

 ال تزال املشاورات جارية مع احلكومات املضيفة وسائر أصحاب املصلحة -املؤمترات اإلقليمية األخرى  •

يتعلق أبســاليب عقد االجتماعات املقبلة، فمن غري املســتبعد مواصــلة عقد االجتماعات بصــورة افرتاضــية  أما يف ما -9
. وجيدر ابجلهات املضــــــــيفة وأما�ت 2020وهي على األرجح الســــــــيناريو املفضــــــــل خالل النصــــــــف الثاين من عام 

ث اســــتمرار اجلائحة وفرض قيود أة ألســــوأ ســــيناريو ممكن خالل األشــــهر املقبلة من حياالجتماعات أن تكون مهيّ 
 على الســـــــــفر وهو ما قد يعيق حضـــــــــور املندوبني للمشـــــــــاركة يف االجتماعات. وال تزال املشـــــــــاورات جارية للبحث 

 .يف اخليارات وأفضل املمارسات املستجدة بغية تبسيط االجتماعات االفرتاضية حيثما تدعو احلاجة

يئة الدستور الغذائي، فسيعتمد عملها على نتائج الدورة التاسعة والسبعني أما ابلنسبة إىل الدورة الثالثة واألربعني هل -10
ســـــوف تعقد و . 2020يوليو/متوز  20إىل  13للجنة التنفيذية للدســـــتور الغذائي اليت ســـــتعقد بصـــــورة افرتاضـــــية من 

. وسيجري من مثّ مناقشة تقرير الدورة 2020سبتمرب/أيلول  25و 24الدورة االفرتاضية هليئة الدستور الغذائي يومي 
 .، بصورة افرتاضية أيًضا2020أكتوبر/تشرين األول  12واعتماده يف 

مارس/آذار  12إىل  10الثالثة والســبعني خالل الفرتة من  دورتهوقد اتفق مكتب جلنة مشــكالت الســلع على عقد  -11
ول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســـــــــــــــية اجلدبعنوان  CL 164/LIM/1 على حنو ما هو مبّني يف الوثيقة 2021

 .2021-2020ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 

أما دورات هيئة تدابري الصــحة النباتية فهي غري مدرجة ابلعادة ضــمن اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرائســية  -12
وســتعقد  2020 رجئت من أبريل/نيســانأُ واالجتماعات الرئيســية األخرى. وكانت الدورة اخلامســة عشــرة للهيئة قد 

 .للدورةقريًبا مشاورات مع مكتب اهليئة خبصوص املواعيد اجلديدة 

وجـدير ابلـذكر أنـّه جيري إعـداد وحتـديـث اجلـدول الزمين الجتمـاعـات األجهزة الرائســـــــــــــــيـة للمنظمـة واالجتمـاعـات  -13
الرئيســـــــــــــــيــة األخرى ابلتشــــــــــــــــاور مع الوكــاالت األخرى اليت توجــد مقــارهــا يف رومــا وإّن أي تعــديالت يف مواعيــد 

 املذكور ألســــباب عدة من بينها عدم التداخل تم على أســــاس التشــــاور تســــ املرفق ألفاالجتماعات الواردة ضــــمن 
 .بني اجتماعات منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي

وســـتواصـــل املنظمة مشـــاوراهتا اجلارية مع أصـــحاب املصـــلحة كافة لضـــمان أتكيد مواعيد مجيع االجتماعات املقبلة  -14
كن. وســـــــــــيجري إطالع األعضـــــــــــاء ابنتظام على اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة وصـــــــــــيغتها يف أقرب وقت مم

الرائســـــية واالجتماعات الرئيســـــية األخرى و/أو أســـــاليب انعقادها يف الوقت املناســـــب من خالل قنوات االتصـــــال 
 املعهودة.

 


