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 اجمللس

 السادسة والستون بعد املائةالدورة 

 2021 أبريل/نيسان 26-30

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الربانمج والدورة اخلامسة والثمانني 
 بعد املائة للجنة املالية

 (2021مارس/آذار  26و 25و 23و 22)

 
 املوجز

 يلفت االجتماع املشرتك بني جلنيت الربانمج واملالية عناية اجمللس إىل ما توصل إليه من نتائج وتوصيات خبصوص: 
 ؛ 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  (أ)

 ؛ 2023-2022وبرانمج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (ب)

 : البناء من أجل التحويل؛19-واستجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد (ج)

 وبرانمج التعاون التقين يف منظمة األغذية والزراعة؛  (د)

 ومدونة السلوك بشأن التصويت؛ (ه)

 وتعدد اللغات يف منظمة األغذية والزراعة؛ (و)

 وجوائز منظمة األغذية والزراعة؛ (ز)

 فرعية خمتصة إبدارة مصايد األمساك.واقرتاح إنشاء جلنة  (ح)

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس 
 يرجى من اجمللس إقرار النتائج والتوصيات الصادرة عن االجتماع املشرتك. 

 مضمون هذه الوثيقة إىل: عنميكن توجيه أي استفسارات 
 Jiani Tian السيدة 

 أمينة جلنة الربانمج
 53007 06570 39+اهلاتف: 

 Jiani.Tian@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 

http://www.fao.org/
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 البنود التمهيدية

 عرض االجتماع املشرتك تقريره على اجمللس. -1

   )أوروغواي( Imelda Smolčić Nijersالسدددددددددددددديددددددة  ة وقدددددد الضددددددددددددددر االجتمددددداع  إىل جدددددانددددد  الرئيسدددددددددددددددددد -2

 التالية أمساؤهم:  ممثلو األعضاء الربانمججلنة  ةرئيس  )هولندا( Hans Hogeveenالسيد  سعادةو 

 1(األرجنتني) Carlos Bernardo Cherniakالسيد سعادة 
 (أسرتاليا) Lynda Haydenالسيدة 
 (بنغالديش) Manash Mitraالسيد 
 )الربازيل( Rodrigo Estrela de Carvalhoالسيد 
 2)كندا( reyinneKeva McKالسيدة 
 )شيلي( Tamara Villanuevaالسيدة 
 3()الصني NI Hongxingالسيد 
 )مجهورية مصر العربية(  الشحات السيد اهلادي عبد هيثمالسيد 
  4)إثيوبيا( Addisu Melkamu Kebedeالسيدة 
 )فرنسا( Céline Jurgensenالسيدة سعادة 
 )أملانيا( Heiner Thofernالسيد 
 إيران اإلسالمية( )مجهورية Shahin Ghorashizadehالسيد 

 )الياابن( Toru Hisazomeالسيد 
 5)األردن(حممد الشبار  السيد
Abdul Malik Melvin Castelino لسيد اسعادة 

  6)ماليزاي( 
 )مايل( Traoré Halimatou Koneالسيدة 
 )املكسيك( Benito Santiago Jiménez Saumaالسيد 
 )نيوزيلندا(  Donald G. Symeالسيد 
 )النيجر( Tahirou Rahila Rabiouالسيدة 
 7)االحتاد الروسي( Denis Cherednichenkoالسيد 

  8)السودان(دعاك السيدة سعدية املبارك أمحد 
 )اململكة املتحدة( Marie-Therese Sarchسعادة السيدة 

 )الوالايت املتحدة األمريكية( Jennifer Harhigh ةالسيد
 )زامبيا( Kayoya Masuhwaالسيد 

 
 .19-افرتاضية على حنو استثنائي بسب  تفشي جائحة كوفيد وقد انعقدت دورة االجتماع املشرتك بصورة -3
د االجتمدداع املشددددددددددددددرتك  عمالب ةالكددال املددادة السدددددددددددددددابعددة من الالئحددة الدددا ليددة للجنددة الربانمج وجلنددة املدداليددة  -4 وأكدد 

من املدددددددادة الثدددددددانيدددددددة من الالئحدددددددة الددددددددا ليدددددددة للجندددددددة الربانمج  5التوايل  املوافقدددددددة على وقف العمدددددددل ابلفقرة  على
 الثانية من الالئحة الدا لية للجنة املالية اللتني تقتضيان عقد الدورات يف مقر املنظمة. املادة من 4 والفقرة

وأبلغ الرئيس األعضدددددددداء ةنه سدددددددديتم تعليق اجللسددددددددة يف الا  عدل  مني النصدددددددداب القانوين ألسددددددددباب تقنية ت عيق  -5
 التصا  ابلشبكة.ا

  وأعرب عن تقديره لقيادته الذي ألقاله بيان الشدددددداملالاملدير العال على ابلشددددددكر إىل االجتماع املشددددددرتك توج ه و  -6
 .19-جائحة كوفيدأزمة يف ظل   ليمثاليت مل يسبق هلا للمنظمة يف هذه األوقات 

                                                           
 .بعد املائة نيالثالث زء من الدورةجل Carlos Bernardo Cherniakالسيد سعادة ليحل  حمل   Rodolico níValent Guillermoجرى تعيني السيد   1
 .Jennifer Fellows ةحل  حمل  السيدتل reynineKeva McK ةجرى تعيني السيد  2
 .زء من الدورةجل  HongxingNIليحل  حمل  السيد  HUANG Feiجرى تعيني السيد    3
 )إثيوبيا(. Zenebu Tadesse Woldetsadik ةالسيدسعادة ليحل  حمل   Addisu Melkamu Kebedeجرى تعيني السيد   4
 .ليث عبيداتحمل  السيد ليحل   حممد الشبارجرى تعيني السيد   5
 . Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norالسيد حمل  ليحل   Abdul Malik Melvin Castelino السيدسعادة جرى تعيني   6
  .Vladimir V. Kuznetsovليحل  حمل  السيد  Denis Cherednichenkoجرى تعيني السيد   7
 .الواليةمدة تبقى من بصفتها ممثلة السودان ملا  سيد أمحد األمني محيد األمنيالسيد  حل  حمل  تلدعاك السيدة سعدية املبارك أمحد جرى تعيني   8
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 اعتماد جدول األعمال املؤقت - أوالا 
ضدددددديق جدو  األعما  و على لمواضدددددديع املدرجة ل اإىل العدد الكبري جدب  اةنه نظرب  اعلمب االجتماع املشددددددرتك  طالاأ -7

مناقشدددة مسدددودة إىل باشدددرة نتقل مسددديابلتايل   و طيةاملراسدددالت اخل اتإجراء مبوج  9و 8و 7البنود سدددتتم مراجعة   الوقت
 اخلاصة هبا. االستنتاجات األولية

 .املشرتك جدو  أعماله االجتماع اعتمدو  -8

 
 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  - اثنياا

  إن  االجتماع املشرتك: -9
 للفرتة اإلطار االسددددددددددددرتاتيجياملعتمدة يف إعداد والشدددددددددددداملة والشددددددددددددفافة  يةالتشدددددددددددداور  عمليةلل عرب عن تقديرهأ (أ)

 ؛2022-2031
 وطل   االسدددرتاتيجياسدددتعراض اإلطار يف هبا  مت االسدددرتشدددادابالجتاهات والتحدايت العاملية اليت  اعلمب   ذأو  (ب)

 إجراء مزيد من املداوالت مبا يضمن دراسة االجتاهات والتحدايت العاملية على أكمل وجه؛
مع وأهداف التنمية املسدددتدامة   2030  طة عالمع ماشدددى أن اإلطار االسدددرتاتيجي يتإىل  مع التقديروأشدددار  (ج)

ملنظمة ا ك ِّنا مي  مم  يكمن يف صلبهالذي من أهداف التنمية املستدامة  10و 2و 1التوجيهي لألهداف  املنظور
األمم املتحدة  منظومةأهداف مع  متاشددددددددددديبا بشدددددددددددأ اقة من النتائج احملق   من توضدددددددددددين الغاايت املنوطة هبا وكل  

 القطري ومع الشركاء؛ الصعيدعلى  ةاإلمنائي
اسددددددددددتدامة وقدرة على و  كفاءة ومشوالب  أكثروغذائية راعية ز   إىل نظم االسددددددددددرتاتيجية للتحو  سددددددددددردية ابل  رال  و  (د)

   لف الرك  الدي أترك أدون من   إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل والياة أفضل من أجلالصمود 
  ؛ملنظمةعضاء اواألهداف العاملية الثالثة أل 2030تحقيق  طة عال ل ادعمب 

يستند إىل ما تشهده املنظمة فعالب من ز م وحتو الت  2031-2022 للفرتة اإلطار االسرتاتيجي كونب  رال  و  (ه)
قة  مبا يف ايلك زايدة الكفاءة  والتبسدددددي  والن   مبا ملبادرات وا مرن؛و هيكل تنظيمي منوايجي بتكرة؛ و هج املمنسددددد 

ا بيد وبرانمج االستجابة جلائحة كوفيد فيها  والتعايف منها؛ 19-مبادرة العمل يدب
بناء القدرة على الصددددددددددددددمود أمال التهديدات املسددددددددددددددتحكمة لقدمه املنظمة دعم الذي تلل أعرب عن تقديرهو  (و)

وعلى أسددددس  من اليث التوقيت القائمة على األدلة ةواملسددددتجدة عن طريق الرتكيز على االسددددتجاابت املناسددددب
أمهية سدددددددالسدددددددل اإلمدادات العاملية على  سدددددددل   الضدددددددوءو   مع مراعاة األبعاد الثالثة للتنمية املسدددددددتدامة علمية

 ؛الشأناملنظمة يف هذا امللقاة على عاتق والية الوالتجارة الدولية مع مراعاة 



CL 166/8 4 

واالبتكار ( 2)التكنولوجيا ( 1)شددددرتكة بني القطاعات  وهي: املشدددداملة و األربعة ال "سددددر ِّعةامل"عوامل الةن  قر  وأ (ز)
تسريع اهلادفة إىل تد الت ال)احلوكمة ورأس املا  واملؤسسات( يف مجيع  لةوالعناصر املكم  ( 4)والبياانت ( 3)

جمموعة من  من مبراعاةسددددتأن  امن شددددأ  املقايضددددات من  إىل أدىن الديف الوقت اياته األثر مع التقليل وترية 
 ؛ظروف الوطنيةللالالتياجات و ل وفقباالتغيري عجلة احللو  التحولية ودفع 

يف هذا الصدددد بضددرورة تشددجيع حتو   النظم  ايك رمسددتدامة  و وغذائية نظم زراعية إقامة أمهية على  وأعاد التأكيد (ح)
 ؛على حنو متسق  حبس  احلاجة ومع مراعاة السياقات والقدرات الوطنية وابالعتماد عليهاوالغذائية الزراعية 

 الصددددعيد على عليها املتفق غري والصدددديغ املفاهيم من عددبا يسددددت دل االسددددرتاتيجي اإلطار أن إىل قلقب وأشددددار (ط)
 متعددة أطراف بني عليها متفقبا وصددددديغبا مفاهيم املنظمة تسدددددت دل أن ضدددددرورة على شدددددددو الدويل   احلكومي

وإعطاء األولوية لتلك املعتمدة من جان  األجهزة الرائسدددددددية للمنظمة  السددددددد  املقتضدددددددى  وتعديل مشدددددددروع 
 ؛اإلطار االسرتاتيجي تبعبا لذلك

ا ابسدددددددددتحدا   وأ ذ علمبا (ي) األولوية الرباجمية العشدددددددددرين اليت ت ربز امليزات النسدددددددددبية للمنظمة ويتم  جماالتأيضدددددددددب
 املستدامة؛ متثل مسامهة املنظمة االسرتاتيجية ابجتاه حتقيق أهداف التنمية ياالسرتشاد هبا يف التد الت  وه

فضدددالب اجلنسدددني والشدددباب والشدددمو   واملتمثلة يف املسددداواة بني  الشددداملة اليت تتناوهلا املنظمة ابملواضددديع  رال  و  (ك)
يف مجيع  اأكثر انتظامب على حنو تعميم هذه القضددددددددااي وتفعيلها النهوض بيف سدددددددديا  الشددددددددعوب االصددددددددلية   عن

وعدل ترك  2030 عال يف حتقيق  طةالذي ال غىن عنه على دورها شدد د املنظمة  و اليت تضدطلع هبا  األنشدطة
 الرك ؛أالد  لف أي 

والشددددددددراكة الثالثية والتعاون مع برانمج األمم املتحدة للبيئة  "صددددددددحة واالدة"أمهية  ج على  وسددددددددل   الضددددددددوء ( )
 ؛املنظمات الدولية املعنية األ رى  كل  حبس  واليتها يف هذا الصددو 

واملؤسسات املالية التعاون مع األعضاء ووكاالت األمم املتحدة أواصر الشراكات و وطيد على ت ابلرتكيز  رال  و  (ل)
مبا يف ايلك األوسدددددداط العلمية واجملتمع   والقطاع اخلاص ومنظمات املنتجني واملؤسددددددسددددددات األكادميية والبحثية

 ؛وجلنة األمن الغذائي العاملي املدين
 2030قد تسدددددددددددددداند حتقيق  طة عال  املرتقبة اونتائجه 2021قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية لعال ةن   وأقر   (ن)

وأنه جيدر ابألعضاء النظر فيها الس  املقتضى   2وأهداف التنمية املستدامة املنبثقة عنها  ال سيما اهلدف 
 9؛من  ال  األجهزة الرائسية

ال غىن عنها مسة عتباره الئم للغرض املنشددددددددود  ابمو  متجددلوضددددددددع عناصددددددددر منوايج أعما   عرب عن تقديرهوأ (س)
إىل اإلدارة حتديد املبادئ اليت جي  اسدددددت دامها  وطل  2031-2022إلطار االسدددددرتاتيجي للفرتة مسات ا من
 منوايج األعما  لتوزيع خمصصات امليزانية العادية؛ يف

  ونشددددددددددددددطة ةتكون املنظمة مرن   أناحلرص يف الوقت اياته على ابلتزال املنظمة بتعزيز إدارة امل اطر مع   رال  و  (ع)
التحدايت املعروفة وغري املعروفة يف املسددددددددتقبل من ايلك  وغري 19-كوفيدتفشددددددددي جائحة  يف سدددددددديا   اصددددددددة 

 ؛والغذائية نظم الزراعيةال يف
                                                           

 /REPCL165)ص( من الوثيقة  10الفقرة   9

http://www.fao.org/3/ne381ar/ne381ar.pdf
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 طر  التمويل التقليدية؛لة آليات ومصادر متويل مبتكرة لتكموجود مهية أ إىل شاروأ (ف)
الزراعة والبيئة واألمن جماالت الرقمنة كقوة دافعة يف    مبا يف ايلكمجيع أشددددددددددددددكا  االبتكار أمهيةعلى د أك  و  (ص)

 ؛ الغذائي والتغذية
ا بشدددأن التكنولوجيات يف أوسددداط املزارعني بناء على طل  األعضددداء يب نشدددر املمارسدددات اجليدة املثبتة علم وأي د ( )

وإاتالة املعلومات القائمة على البياانت لألعضدددددددددداء من أجل صددددددددددنع القرارات املسددددددددددتندة إىل السددددددددددياسددددددددددات  
 الفكرية؛ضمان محاية البياانت والقو  امللكية  مبوازاة

تبعبا  من جان  القطاع اخلاص والغذائية نظم الزراعيةاليف  ةاملسؤول اتتشجيع االستثمار  أنه ينبغي على دوشد   (ر)
 ؛القطاع اخلاص اخنراطالسرتاتيجية 

تضدددطلع اليت فنية العما  األلربانمج التعاون التقين وسدددواه من  زةواحملف ِّ األمهية االسدددرتاتيجية على  وأعاد التأكيد (ش)
ا مبا يراعي االالتياجات احملددة للبلدان   املنظمة يفهبا  سدددديا  البنية املؤسددددسددددية للمنظمة  املوضددددوعة  صدددديصددددب

 10؛2030وايلك يف إطار اجلهود املبذولة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة و طة عال 
املوافقة بغرض لس للمجالقادمة الدورة   ال زيد من املداوالت بشأن اإلطار االسرتاتيجي إىل إجراء امل وتطل ع (ت)

 .عليه من جان  املؤمتر
 

 وبرانمج العمل وامليزانية 2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  - اثلثاا
 2023-2022للفرتة 

 وبرانمج العمدددل وامليزانيدددة للفرتة 2025-2022االجتمددداع املشددددددددددددددرتك ابخلطدددة املتوسددددددددددددددطدددة األجدددل للفرتة  رالددد   -10
  مبا يلي:   وقال2022-2023
وسددوف ل وفقبا لوالية كل منهما  الوثيقة بشددكل منفصددسددوف تسددتعرضددان  أن جلنيت الربانمج واملالية إىل أشددار (أ)

 ؛إىل اجمللسترفعان توصياهتما 
االسددددددددرتاتيجي يف اخلطة املتوسددددددددطة األجل وبرانمج العمل  وتركيزه على دعم حتويل النظم توج ه البراز إب ورال   (ب)

 إنتاج أفضدددددددددل وتغذيةمن أجل  وقدرة على الصدددددددددمود ومشوالب واسدددددددددتدامةكفاءة  أكثرالزراعية والغذائية جلعلها 
مبا يسدداند عملية حتقيق أهداف التنمية  ترك أي أالد  لف الرك  من دون  أفضددل وبيئة أفضددل والياة أفضددل

 ؛ 2030املستدامة و طة عال 
وهي جماالت   2030الرباجمية يف  طة التنمية املسددددددددددددددتدامة لعال األولوية لرتسدددددددددددددد   جماالت  وأعرب عن تقديره (ج)

ن مسدددددامهة املزااي النسدددددبية والقيمة املضدددددافة اليت تتمتع هبا    مبا يشدددددمل عملها املعياري  يف حتقيق نظمةاملتوضددددد 
النتائج املتوسددددددددطة األجل وما يتصددددددددل هبا من مقاصددددددددد أهداف التنمية املسددددددددتدامة اليت الددهتا املنظمة لتوليها 

 ؛الفضائل األربع يف إطاراهتمامبا  اصبا 
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التمويل املوج هة لتحقيق مقاصددددددددد أهداف التنمية صددددددددادر للعرض املتكامل جلميع م كذلكأعرب عن تقديره  و  (د)
 ؛املستدامة حم   الرتكيز

  مبا يف 2021-2020إىل احلفاظ على مسددددددددتوى التمويل املتزايد للعمل املعياري يف الفرتة  وأشددددددددار مع التقدير (ه)
النبااتت وبرانمج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية املشرتك بني منظمة ايلك لصاحل االتفاقية الدولية لوقاية 

 ؛األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
صددددددايف يف املائة من  14لإلبقاء على املوارد امل صددددددصددددددة لربانمج التعاون التقين عند نسددددددبة وأعرب عن تقديره  (و)

 ؛اعتمادات امليزانية
عكس يليصدددددبن شدددددعبة مصدددددايد األمساك وتربية األالياء املائية مبا  شدددددعبة مصدددددايد األمساك بتغيري إسدددددم وأوصدددددى (ز)

 حنو أفضل مسؤولياهتا وبرامج عملها؛  على
  لضمان تدفق جيد 2021ابالقرتاح املتعلق ابمل رجات املقرر إعداده يف النصف الثاين من عال  وأالاط علمبا (ح)

التقدل ورصددددد أمهية القدرة على قياس  وأبرزبني ختطي  املشدددداريع من األعلى إىل األسددددفل وابلعكس وإ ازها  
 ؛واإلشرافاحملرز 

على ضدددرورة معاجلة القدرات واملسدددائل  وشدددددجلهود اليت تبذهلا املنظمة لتعزيز عمل املكات  امليدانية ا وشدددج ع (ط)
 ؛ملساءلة وتعزيز الضواب  الدا ليةالنهوض اباإلدارية النظمية من  ال  

  ال سدديما يف ضددوء ميزانية إمسية اثبتةقرتاح إعادة ختصدديا املوارد من أجل تعزيز األولوايت ضددمن إىل ا أشددارو  (ي)
كت  املفتش العال وشدددددددعبة ابمل صدددددددصدددددددات اإلضدددددددافية مل ورال  العامل   يفظروف االقتصددددددداد الكلي السدددددددائدة 

 ؛ دمات األجهزة الرائسية
 املوارد والتمويل على حنو مبتكر بغرض االستثمار على نطا  واسع؛زايدة تعبئة على أمهية وسل   الضوء  (ك)
أن تعمل املنظمة  اقرتحالتمويل غري امل صا يف احلسبان  استقطاب أ ذ التحدايت القائمة املتمثلة يف وإاي  ( )

بشددددكل وثيق مع األعضدددداء وسددددائر مصددددادر التمويل احملتملة لتحديد املعلومات وازليات اليت ميكن تعزيزها أو 
 ؛مرنة أكثر يف جما  التمويلمسامهات على تقدمي تشجيع التكييفها من أجل 

مفاهيم وصدديغبا متفق عليها من جان  األطراف كافة وإسددناد األولية ضددرورة أن تسددت دل املنظمة على  جمددبا دأك  و  (ل)
اخلطة املتوسددددطة األجل لتلك املعتمدة من جان  األجهزة الرائسددددية للمنظمة  السدددد  املقتضددددى  وتعديل مشددددروع 

 وفقبا لذلك؛ 2023-2022وبرانمج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022للفرتة 
 ؛الثالثة للتنمية املستدامة أمهية األبعادعلى  وسل   الضوء (ن)
 ؛بقدر أكرب من التوازنعلى ضرورة معاجلة األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة  وشد د (س)
إبرجاء  أوصددددىويف ما خيا االقرتاالات املتعلقة بتحسددددني السددددالمة املالية والسدددديولة واالالتياطات يف املنظمة   (ع)

وجتديد موارد صندو  رأس املا   الطبية بعد انتهاء اخلدمةالتغطية اقرتاالات زايدة التمويل اللتزامات النظر يف 
 ؛العامل إىل فرتة مالية مقبلة وطل  من اإلدارة متابعة النظر يف االسرتاتيجيات البديلة لتلبية هذه االشرتاطات

 ةن  األنشطة املنفذة بلغات املنظمة ممولة من امليزانية العادية؛ وايك ر (ف)
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على تقدمي مسدددامهات طوعية لتيسدددري عملية تنفيذ برانمج العمل املتكامل والشدددركاء از رين األعضددداء  وشدددج ع (ص)
 ؛ضمن إطار النتائج

ماليني دوالر أمريكي بسعر صرف معتمد يف امليزانية قدره  1 6.005ملستوى امليزانية البالغ  وأعرب عن  ييده ( )
 .إبقراره من جان  اجمللس وأوصىا  دوالربا أمريكيب  22.1يورو =  1

 
 : البناء من أجل التحويل19-استجابة منظمة األغذية والزراعة جلائحة كوفيد - رابعاا

 
 :قال االجتماع املشرتك مبا يلي -11

لعدل اليقني يف األسددوا  ولزايدة كبرية متوقعة يف مسددتوايت  امصدددرب  سددتبقى 19-ةن جائحة كوفيد علمبا  ذأ (أ)
ملا تبذله املنظمة من جهود يف  دعمهو  وأعرب عن إشددددددادتهانعدال األمن الغذائي احلاد واملزمن وسددددددوء التغذية  

سددددددبيل دعوهتا ودعمها املسددددددتمرين لصدددددداحل جتارة وأسددددددوا  زراعية تعمل بصددددددورة جيدة يف ظل  تفشددددددي جائحة 
السددلع األغذية وإنتاج ا يف ايلك من  ال  املضددي يف رصددد وتقدمي معلومات خبصددوص أسددعار   مب19-كوفيد

 األساسية الرئيسية واستهالكها وجتارهتا؛
وجهودها يف جماالت اإلجراءات الوقائية  ومجع البياانت   19-ابستجابة املنظمة السريعة جلائحة كوفيد وأشاد (ب)

عدة املتعلقة ابلسددددياسددددات من أجل سددددلسددددلة إمدادات غذائية تعمل والتحليل  واالسددددتجابة اإلنسددددانية  واملسددددا
 بصورة جيدة؛

 على اللقاحالعاد  ينبغي أن تقرتن إبمكانية احلصدددو   19-ا  جلائحة كوفيدةن االسدددتجابة بشدددكل فع   وسدددل م (ج)
 ؛مع مراعاة نداء أمني عال األمم املتحدة لكي يكون اللقاح منفعة عامة 19-ضد كوفيد

استجابة املنظمة السريعة والنتائج اليت الققتها بفضل الربانمج الشامل لالستجابة جلائحة على  وسل   الضوء (د)
للدور احلاسدددددددددددم األمهية  وأعرب عن تقديرهوالتعايف منها وجماالت عملها السدددددددددددبعة ايات األولوية   19-كوفيد

إلعالل واإلنذار املبكر عن الذي يضددددددددددددددطلع به نظال املعلومات املتعلقة ابألسددددددددددددددوا  الزراعية والنظال العاملي ل
على أمهية مواصلة بذ   دوشد  مة ويف الوقت املناس   األغذية والزراعة يف اختااي قرارات مسرتشدة ببياانت قي  
من أجل الرتكيز على رصددددددددددددددد املنتجات الزراعية العاملية  ما يلزل من جهود جلمع البياانت وحتليلها   اصددددددددددددددةب 

 ؛ضاع هش ةاليت تعاين من أو واألسوا  والفئات 
ا  دددذوأ (ه)  قدددد أدت إىل تفددداقم آاثر النزاعدددات وغريهدددا من الصدددددددددددددددددمدددات 19-ةن أزمدددة جدددائحدددة كوفيدددد علمدددب

على سددددددددددددددبيل الذكر واألزمة االجتماعية واالقتصددددددددددددددادية )كالظواهر املنا ية القصددددددددددددددوى وازفات واألمراض  
 ؛األمن الغذائي والتغذيةاحلصر( اليت هتدد  ال

للتعاون  وأعرب عن تقديرهاملنظمة إسددددداء املشددددورة العلمية لدعم وضددددع املواصددددفات الغذائية   واصددددلةمب ورال   (و)
 فشي اجلائحة؛ توالتنسيق الدوليني اللذين مت تعزيزمها منذ بداية 
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مواصددددددلة التعاون مع على املنظمة  يف سدددددديا  الشددددددراكة الثالثية   والث  على أمهية  ج صددددددحة واالدة  شددددددددو  (ز)
واملنظمات الدولية امل تصدددة األ رى  كل حبسددد  واليتها  مبا يضدددمن إدراج  ج   ة للبيئةبرانمج األمم املتحد

واالدة ضددددددمن عمل املنظمة مع الرتكيز على الوقاية من األمراض احليوانية املصدددددددر؛ وهبذا الصدددددددد  الصددددددحة ال
يف العمل اجلاري إلنشددددداء فريق رفيع املسدددددتوى من اخلرباء املعنيني بصدددددحة واالدة ومشددددداركة املنظمة  أشدددددار إىل
 ؛PREZODEمبادرة 

ما بني البلدان األفريقية  بدعم املنظمة ملفوضدددية االحتاد األفريقي من أجل وضدددع إطار لتعزيز التجارة يف وأشددداد (ح)
التجارة احلرة القارية األفريقية وحتسددددددددددني عملية إعداد تقارير دعم تنفيذ منطقة ليف السددددددددددلع واخلدمات الزراعية 

مبوج  لتزامات االاالستعراض اليت تصدر كل سنتني بشأن تنفيذ الربانمج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا و 
 ماالبو؛ إعالن

الطوارئ  احلالية اخلاصدددددددددددة حباالت الربامجللعمل الذي تضدددددددددددطلع به املنظمة هبدف تكييف  وأعرب عن دعمه (ط)
وبناء القدرة على الصددمود من أجل االسددتجابة على حنو أفضددل لالالتياجات املسددتجدة عق  تفشددي جائحة 

  مع متوسددددطة وطويلة األجل برامجابلتحو  التدرجيي يف اسددددتجابة املنظمة للجائحة حنو  ورال    19-كوفيد
 ؛دامةالتشديد على أمهية أن يراعي التعايف الركائز الثالثة للتنمية املست

يف املائة من الغاية املنشدددددددددودة  مم ا يدعم  18نظمة من جهود لتعبئة املوارد  واليت بلغت ما بذلته املإىل  روأشدددددددددا (ي)
 حتدايت جسيمة؛من  19-البلدان اليت تواجه ما تطراله جائحة كوفيد

املنظمة يف عملية وضددددددددددع التوصدددددددددديات واإلجراءات بشددددددددددأن  تضددددددددددطلع بهوالرائد الذي  الفاعلابلدور  وأشدددددددددداد (ك)
 ورال  السددددياسددددات اليت تتيحها ألعضددددائها  ابالسددددتناد إىل الدروس املسددددت لصددددة من التجارب ايات الصددددلة  

 بتعزيز تقدمي الدعم يف جمايل السياسات واملساعدة الفنية للبلدان األشد الاجة إليه؛
والتعايف  19-الستجابة جلائحة كوفيداملنظمة لالغذاء لربانمج  على الدعم الذي قدمه التحالف من أجل وأثىن ( )

 ؛وطلبت مزيدبا من الوضوح بشأن التكامل بينهمامنها لتفعيل الدعم السياسي واملايل 
على وجوب قيال األعضددداء واملنظمات الدولية بشدددكل مشدددرتك ببذ  جهود لالسدددتفادة من املمارسدددات  وشدددد د (ل)

الزراعية اجليدة القائمة والسددددددددددعي إىل إجياد اللو  مبتكرة هبدف ضددددددددددمان اسددددددددددتدامة الزراعة وزايدة قدرة النظم 
 ؛العاملية  مبا يف ايلك من  ال  سالسل القيمة احمللية واإلقليمية و الغذائية على الصمودو 

والتعايف منها   19-احلصدددددددددددددو  على حتديثات منتظمة عن برانمج املنظمة لالسدددددددددددددتجابة جلائحة كوفيد وطل  (ن)
 .تقارير مراللية إضافية عن اإلجراءات املت ذة والنتائج احملق قةتعبئة املوارد  و يشمل  مبا
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 التعاون التقين ملنظمة األغذية والزراعة برانمج - خامساا
 املشرتك:إن  االجتماع  -12

ألنشطة املمولة من هذا الربانمج مع امواءمة اقرتاح مع التقدير إىل الطابع العاملي لربانمج التعاون التقين و  أشار (أ)
وإعادة تنظيم وأهداف التنمية املسددددددددددتدامة دة اإلطار االسددددددددددرتاتيجي اجلديد واألولوايت اإلقليمية والوطنية احملد  

 ؛ م املتحدة اإلمنائيةمنظومة األم
ابملعلومات املتاالة خبصدددددددددوص األسدددددددددس اليت تسدددددددددتند إليها عملية توزيع املوارد بني خمتلف األقاليم  أ ذ علمباو  (ب)

 واملعايري اخلاصة بتوزيع موارد برانمج التعاون التقين يف امليدان؛ 
على أمهية تو ي قدر أكرب من الوضدددددددددددددوح والشدددددددددددددفافية يف معايري برانمج التعاون التقين يف ما يتعلق  وشدددددددددددددد د (ج)

ابمل صصات ضمن اإلقليم الواالد  مع مراعاة طر  ضمان أكرب قدر من االتسا  مبوازاة احملافظة على املرونة 
 املطلوبة لتلبية اخلصائا اإلقليمية؛ 

توطيد التعاون بشأن القضااي العابرة للحدود لضمان املرونة ابلنسبة إىل احلصة امل صصة من املوارد  إىل اودع (د)
 ملشاريع برانمج التعاون التقين على املستويني اإلقليمي واإلقليمي الفرعي؛ 

معايري ختصدددددديا لعملية االسددددددرتاتيجية الرامية إىل تنقين لارطة الطريق املقرتالة ابألهداف املوضددددددوعة خل رال  و  (ه)
أن تتضدددددددددددمن  وطل ابلتشددددددددددداور الوثيق مع األعضددددددددددداء؛  يد لربانمج التعاون التقيناملوارد ووضدددددددددددع تصدددددددددددو ر جد

العملية اسدددتعراض معايري امل صدددصدددات اإلشدددارية لألقاليم متاشددديبا مع ما صددددر عن مؤمتر املنظمة يف دورته  هذه
 ؛ 11اخلامسة والثالثني )اخلاصة(

تواليد  تنقين  ورمبا عملية اسددددددرتاتيجية هبدف  از إب  ابلتشدددددداور مع األعضدددددداء  املنظمةأن تقول إدارة  وطل  (و)
 ذ بعني األمع   الواالد د ل الفرداملتمثل يف ت صدددددددددديا املوارد  مبا يتجاوز املعيار التقليدي املتعلقة بعايري امل

لثالثة واألربعني للموافقة اته دور عرض على املؤمتر يف االعتبار االالتياجات احملددة اخلاصة بكل إقليم  على أن ت
 ؛عليها

واملساءلة ابلنسبة والكفاءة وآليات لضمان اجلودة وتعزيز الشفافية األداء على ضرورة وجود نظال لرصد  دوشد   (ز)
 إىل مشاريع برانمج التعاون التقين؛ 

 إىل تلقي تقرير مراللي هبذا الصدد يف دورته املقبلة. وتطل ع (ح)
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 السلوك بشأن التصويت مدونة - سادساا
 إن  االجتماع املشرتك: -13

على أن  هذه  وشدددددد د  حبالة املشددددداورات اليت أجراها الرئيس املسدددددتقل للمجلس مع أعضددددداء املنظمة أ ذ علمبا (أ)
 املشاورات ال تزا  جارية وايك ر ة ا عملية يقودها أعضاء املنظمة؛ 

من أجل تيسدددري املشددداورات للتوصدددل إىل توافق يف الرئيس املسدددتقل للمجلس جلهود املتواصدددلة اليت يبذهلا اب ونو ه (ب)
 .ابختااي قرار يف دورته الثانية واألربعني املنظمة ملؤمتر مبا يسمن  فيما بني األعضاءازراء 

 
 تعّدد اللغات يف منظمة األغذية والزراعة - سابعاا

 إن  االجتماع املشرتك: -14
اللغات يف املنظمة مب تلف أبعاده املشددددرتكة واحللو  املتاالة للنهوض  تعد دإىل التحليل األويل الشددددامل ل أشددددار (أ)

 به بقدر أكرب؛ 
اللغات ابعتباره مسة ممي زة للمنظمة وقيمة أسدددددددددددداسددددددددددددية من قيم األمم املتحدة مبا  تعد دأمهية على  دباد جمد  د  وأك (ب)

ميك ن األعضدداء من املشدداركة يف الوكمة املنظمة على نفس قدل املسدداواة ومبا يسددمن بنشددر منتجات املنظمات 
 و دماهتا على نطا  أوسع؛ 

 ر نتائجها ويف سياساهتا القائمة.اللغات متجذ ر يف النصوص األساسية للمنظمة ويف إطا تعد دوأشار إىل أن   (ج)
اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية اللغات "من الالئحة العامة للمنظمة تنا ابلفعل على أن   48فاملادة 

مجيعها تتمتع مبكانة متسدددداوية ضددددمن ما يعين أن  هذه اللغات السددددت  هي لغات املنظمة".  والعربية والفرنسددددية
ة األطراف تعد دمسية" ولغات "عمل" كما هي احلا  يف مؤسسات أ رى مر املنظمة من دون متييز بني لغات "

 اتبعة لألمم املتحدة؛ 
 أمهية ضمان املساواة والتوازن يف است دال لغات املنظمة؛  دباد جمد  وأك   (د)
الدورات السدددددددددابقة إزاء   ر صددددددددددور واثئق املنظمة  ميع اللغات  ابمل اوف اليت جرى التعبري عنها يف وايك ر (ه)

 وتوزيعها يف الوقت عينه  إضافة إىل عدل كفاية  دمات الرتمجة الفورية يف االجتماعات؛ 
 مبا اختذته اإلدارة من تدابري يف سدددددددبيل حتسدددددددني جودة واثئق اجتماعات األجهزة الرائسدددددددية وصددددددددورها ورال   (و)

ع اللغات  مبا يف ايلك من  ال  تعزيز عملية إعداد تلك الواثئق بلغتها األصددددددددددددلية يف الوقت املناسدددددددددددد   مي
 املست دمة لصياغتها؛ 

يتعلق  وال سدددددددددددددديما يف ما  اللغات يف املنظمة تعد دك طوة أوىل ابلنهج واحللو  املزمع اتباعها لتعزيز   ورال   (ز)
 مطبوعات املنظمة  فضددالب بزايدة الز م والتوازن بني منتجات املنظمة و دماهتا  مبا يف ايلك ابلنسددبة إىل ترمجة 

 عن ترمجة واثئق اجتماعات األجهزة الرائسية والرتمجة الفورية  الهلا؛ 
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 للفرتة ماليني دوالر أمريكي يف برانمج العمددددل وامليزانيددددة 0.8بت صدددددددددددددديا مبلغ إضددددددددددددددددددايف قدددددره  ورالدددد   (ح)
 مبوازاة طل  احلصددددددددددددددو  على معلومات إضددددددددددددددافية ابلنسددددددددددددددبة إىل التدابري املزمع اختاايها لتعزيز 2022-2023
 اللغات؛  تعد د

 إاتالددة قدددر أكرب من املنتجددات بلغددات غري لغددات املنظمددة حبسددددددددددددددد  الطلدد  من دون أن ينطوي ايلددك وأيدد د (ط)
 على أي انعكاسات على صعيد ميزانية الربانمج العادي؛ 

ة اللغات للقوة العاملة تعد دعلى األمهية املركزية لسياسات املوارد البشرية اليت تعطي دفعبا لإلمكاانت امل دوشد   (ي)
يف املنظمة  مبا يف ايلك يف جماالت التوظيف والتقدل املهين والتدري  وتعزيز اسددددددت دال لغات املنظمة من قبل 

ابملواصددددددفات  بياانت تتعلقعن املوارد البشددددددرية تدرج ضددددددمن التقرير السددددددنوي  من اإلدارة أن وطل  .موظفيها
 من الو  العامل  مفصلة حبس  الرتبة واإلقليم واإلدارة؛  اللغوية للموظفني

 إدارة املنظمة على التواصدددددددل مع األعضددددددداء ضدددددددمن اجتماعات رمسية لألجهزة الرائسدددددددية بلغاهتم األل   وشدددددددج ع (ك)
 ملنظمة؛يف االرمسية املعرتف هبا  يف الا  كانت من اللغات

 ورال    اللغات يف املنظمة مع اجلهود املبذولة يف منظومة األمم املتحدة ككل   تعد دإىل مواصلة مواءمة  وتطل ع ( )
والدة التفتيش املشدددرتكة يف  تقرير عنابلتزال اإلدارة هبذا الصددددد بتنفيذ مجيع التوصددديات ايات الصدددلة الصدددادرة 

اللغات  على أن  تعد داخلاص ب ةاالسدددددددرتاتيجي اصدددددددة ما يتعلق منها ابعتماد إطار السدددددددياسدددددددات  12موعدها 
 اللغات؛  تعد دترتافق مع  طوط توجيهية إدارية وتشغيلية وتعيني منسق على مستوى املنظمة ل

إىل إطار ةن يطل  اجمللس إىل اإلدارة رفع تقرير مراللي إىل دورته املقبلة  مبا يف ايلك ابلنسددددددددددددددبة  وأوصددددددددددددددى (ل)
اللغات وسددددددياسددددددات املوارد البشددددددرية واسددددددت دال االبتكارات الرقمية  اص بتعد داخل ةسددددددرتاتيجيالسددددددياسددددددات اال

 والتكنولوجيات اخلاصة ابللغات  فضالب عن إاتالة مزيد من البياانت عن املنتجات واخلدمات اللغوية.
 

 منظمة األغذية والزراعة جوائز - اثمناا
 إن  االجتماع املشرتك: -15

ابلعملية التشدداورية اليت أجراها الرئيس املسددتقل للمجلس من أجل حتديد شددروط متسددقة ومسددتدامة من  رال   (أ)
 ؛ الناالية املالية ملنن اجلوائز

جل دعم العملية اخلاصة بوضع جمموعة من جوائز املنظمة املنهجية واملستدامة أابقرتاح اإلدارة من  وأ ذ علمبا (ب)
 ؛ شواغل األعضاء وآراءهممن الناالية املالية مبا يليب 

إىل أن  املفاهيم اليت تقول عليها اجلوائز اجلديدة للمنظمة تتمحور الو  مواضدددددددددددددديع هامة من الناالية وأشددددددددددددددار  (ج)
ا من شددددأن العالمة التجارية  املؤسددددسددددية وتكتسددددي أمهية اسددددرتاتيجية من شددددأ ا أن  تعزز جدواها وأن تعلي أيضددددب

 ؛ للمنظمة
 ؛ اجلوائز األمثل و فض عدد اجلوائز امل تارة حبيث تكتسي أمهية أكرب البحث يف إمكانية ا تيار وطل  (د)
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 ؛ على اقرتاح اإلبقاء على اجلوائز القائمة الاليبا املمولة ابلكامل من مسامهات حمددة لألعضاء وأثىن (ه)
إىل أن  اإلدارة سدددددوف تعمل على وضدددددع معايري وعمليات مفصدددددلة لكل فئة من فئات اجلوائز اجلديدة  وأشدددددار (و)

على أمهية تو ي الشدددددددفافية يف  دوشدددددددد  انطالقبا من روح قرار املؤمتر وابالسدددددددتناد إىل املمارسدددددددات اجليدة احلالية 
 ؛ العملية واملعايري املطبقة ال تيار الفائزين ابجلوائز

ة ضددددمان أن تكون اجملموعة اجلديدة املقرتالة من جوائز املنظمة متوائمة مع مسددددتوى التمويل على أمهي دوشددددد   (ز)
 30 000دوالر أمريكي للجوائز /  95 000دوالر أمريكي   125 000احلايل لفرتة السددددددنتني )أي ما جمموعه 

 ؛ للسفر وبد  اإلقامة اليومي( جتنببا إلثقا  كاهل ميزانية الربانمج العادي بع ء مايل إضايف
من اإلدارة مراجعة االقرتاح بقدر أكرب حبيث تربز فيه جماالت الرتكيز اليت طرالها االجتماع املشددددددددددددددرتك  وطل  (ح)

 قبل دراسته من جان  الدورة السادسة والستني بعد املائة للمجلس.
 

 اقرتاح إنشاء اللجنة الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساك - اتسعاا
 إن  االجتماع املشرتك: -16

ابحلاجة إىل ضددددددمان أن تعام جلنة مصددددددايد األمساك مجيع القضددددددااي الفنية املتصددددددلة إبدارة مصددددددايد األمساك  أقر   (أ)
 ؛ النحو املالئم على

 .إنشاء جلنة فرعية خمتصة إبدارة مصايد األمساك مواصلة عملية التشاور الشفافة والشاملة بشأن اقرتاح وأي د (ب)


