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 لساجمل
 الدورة الثامنة والستون بعد املائة

 2021ديسمرب/كانون األول  3 –نوفمرب/تشرين الثاين  29

  بعد املائة للجنة الربانمجنيالثالدورة الثانية والثتقرير االجتماع املشرتك بني 
  بعد املائة للجنة املاليةنيمانوالث والدورة الثامنة

 (2021نوفمرب/تشرين الثاين  12و 9و 8روما، )
 

 املوجز
يلفت االجتماع املشرترترتبني جلن  نل الج ما ااملالعة عناية ا لىل ما ما لوإرترترت  ملعت من وتائا الوإرترترتعاس جلشرترترت   امل رترترتائ  

 التالعة: 
 ؛2023-2022التعديالس يف جلر ما العم  ااملعزاوعة للفبة  (أ)
 امعلوماس حمدثة عن استعراض جلر ما التعاا  التقين االعملعة االسبالعجعة؛ (ب)
 : البناء من أج  التحّول؛19-ااستجاجلة منظمة األغذية االزراعة  ائحة كوفعد (س)
 القرير مرحلي عن التعاا  جلن الوكاالس الل لوجد مقارها يف راما. (ث)

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 من ا لىل مقرار النتائا االتوإعاس الصادرة عن االجتماع املشبني.يرجى 

 ميكن لوجعت أي استف اراس جلش   مضمو  هذه الوثعقة ما: 
 Jiani Tianال عدة 

 أمعنة  نة الج ما
 53007 06570 39+اهلالف: 

 Jiani.Tian@fao.orgالجيد اإللكباين: 
  

http://www.fao.org/


2 CL 168/7 

 االفتتاحيةالبنود 
 املشبني لقريره على ا لىل.عرض االجتماع  -1
 )مسرترترترترترترترترترترترترائع ( اال رترترترترترترترترترترترتعدة Yael Rubinsteinاقد حضرترترترترترترترترترترترتر االجتماعر ما جاوا الرئع رترترترترترترترترترترترتة سرترترترترترترترترترترترتعادة ال رترترترترترترترترترترترتعدة  -2

Imelda Smolčić Nijers :أاراغواي( رئع ة  نة املالعةر ممثلو األعضاء التالعة أمساؤهم( 

 
 1)االحتاد الراسي( Denis Cherednichenkoال عد 
 )األرجنتن( Carlos Bernardo Cherniakال عد  سعادة
 )أسبالعا( Lynda Haydenال عدة 
 Fernando José Marroni de Abreuال عد  سعادة

 )الجازي (
 )اتيلند( Thanawat Tiensinال عد 
 2)مجهورية مصر العرجلعة( معنا رزقال عد 
 )زامبعا( Kayoya Masuhwaال عد 

 )ال ودا ( دعانيال عدة سعدية املبارني أمحد 
 )ال ويد( Pernilla Ivarssonال عدة 
 )الصن( NI Hongxingال عد 

 ال عد زيد العاين )العراق(

  )فرو ا( Pelliard-Delphine Babinال عدة 
 )كندا( Maarten de Grootال عد 
 )مايل( Traoré Halimatou Koneال عدة 
 )املك عك( Miguel García Winderال عد  سعادة
 Morten von Hanno Aaslandال عد  سعادة

 )النرايا(
 )النعجر( Tahirou Rahila Rabiouال عدة 
 )وعوزيلندا( Donald G. Symeال عد 
 )اهلند( Bommakanti Rajenderال عد 
)الوالايس املتحدة  Jennifer Harhighال عدة 

 3األمريكعة(
 )العااب ( Kuraya Yoshihiroال عد 

 اململكة العرجلعة ال عودية ممثلة.ا مثعوجلعا اجلنما امل لكن  -3
لمنظمة الرئع رترترترتي ل قراملبعض األعضرترترترتاء ًرترترترت صرترترترتع ا ما املمثلو  املععنو  لالدارة جلشرترترترتك  ،تلذر مر حضرترترترتر اقد اوعقدس  -4

)األرجنتنر اأسرترترترترتبالعار امجهورية مصرترترترترتر العرجلعةر ازامبعار اال رترترترترتويدر افرو رترترترترتار اكندار امايلر املك رترترترترتعكر النرايار النعجرر وعوزيلندار 
االحتاد الراسرترترترترترترترترترتير الجازي ر اتيلندر اهلندر الوالايس املتحدة األمريكعةر االعااب ( فعما ًرترترترترترترترترترتارني البعض افرتر جلشرترترترترترترترترترتك  افبا رترترترترترترترترترتي )

 يف ميطالعا االعامل. 19-( ارلك جلصفة استثنائعة جل با جائحة كوفعدال ودا ر الصنر العراق االنعجر
سرترتتثنائير أّ  مشرترتاركة املمثلن املععنن ابلوسرترتائ  االفبا رترتعة ي عتج ابلنظر ما هذا األسرترتلوب االاأّكد االجتماع املشرترتبنير  -5

من املادة الثاوعة من الالئحة الدارتلعة للجنة الج ما  5الفقرة عمال  أبحكام مبثاجلة حضرترترترترترترترترترترترترتور الدارة الل اوعقدس يف مقّر املنظمة 
 من املادة الثاوعة من الالئحة الدارتلعة للجنة املالعة. 4االفقرة 

اب لقنعة ل ععق االلصرترتال ت الرئع رترتة األعضرترتاء أبوت سرترتعتم لعلعق ا ل رترتة يف حال عدم امن النصرترتاب القاووين ألسرترتباأجللغ -6
 ابلشبكة.

                                                           
 .Vladimir V. Kuznetsovلعحّ  حمّ  ال عد  Denis Cherednichenkoجرى لععن ال عد   1
 جرى لععن ال عد معنا رزق لعحّ  حمّ  ال عد هعثم عبد اهلادي.   2
 رتالل جزء من الدارة. Jennifer A. Harhighحمّ  ال عدة  Alison Storsveحّلت ال عدة   3
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الوّجت االجتماع املشرترترترتبني ابلشرترترترتكر ما املدير العام على البعا  الشرترترترتام  الذي ألقاهر اأعرب عن لقديره لقعادلت للمنظمة  -7
 .19-يف ظّ  أزمة جائحة كوفعد يف هذه األاقاس الل مل ي بق هلا مثع 

 اعتماد جدول األعمال املؤقت - أواًل 
ماس عن لعدد اللغاس يف االجتماع املشرترترترترترترترترترتبني جدال األعمال امل قت للدارة اطلا اعصرترترترترترترترترترتول على معلو  اعتمد -8

 أية م ائ  أرترى. - 7 من البند املنظمةر 

 2023-2022التعديالت يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة  - اثنًيا
 االجتماع املشبني: م ّ  -9

ااخلطة  2031-2022ابلوثعقة الل لعكىل لوجعهاس اقراراس امل متر جلشرترترترترترترترت   اإلطار االسرترترترترترترترتبالعجي للفبة  رّحا (أ)
 ؛ 2023-2022اجلر ما العم  ااملعزاوعة للفبة  2025-2022املتوسطة األج  للفبة 

لكو  التعديالس املقبحة سرترترترترترترترترتتجري مداراا  رترترترترترترترترتمن وطاق املعزاوعة اإلمجالعة املوافق علعها اقدرها  اأجلدى ارلعاحت (ب)
 مالين داالر أمريكي؛  1 005.6

مبا يضرترتمن  الفضرترتائ  األرجلعاأرتذ علم ا ابلعدد املراجع  االس األالوية الجاجمعة ا،صرترتصرترتاس املعزاوعة املوزعة على  (ج)
 ث للتنمعة امل تدامة )االقتصادية ااالجتماععة االبعئعة(؛ لواز   أفض  جلن الركائز الثال

الضرترترترترترترترتوء على أ عة اجود اًرترترترترترترترتباكاس طوععة مروة  تسرترترترترترترترتّلطقد  الدارة الثاوعة ااألرجلعن للم مترأّ  امر اسرترترترترترترترتتذكر  (د)
ما لوطعد التعاا  جلن افلعاس االنها املمكنة الجتذاب مزيد  لطّلعر ا،صرترترتصرترترتة جلشرترترتك  طفعف اغ  ،صرترترتصرترترتة

 من التموي  الطوعي املر  لدعم التواز  يف موارد املعزاوعةر مبا يضمن التنفعذ الفعال لإلطار االسبالعجي؛
ن إلدراج مطار الججمة القطرية  رترترترترترترتمن مطار النتائا متاًرترترترترترترتع ا مع عملعة معادة لنظعم م ارّحا (ه) نظومة ابلنها احمل رترترترترترترتّ

 األمم املتحدة اإلمنائعة؛
ملعو  داالر أمريكي لتعزيز العلوم ااالجلتكارر مبا يشرترترترترترترترترترترترترترتم  املضرترترترترترترترترترترترترترتي قدم ا يف  2.1معادة ختصرترترترترترترترترترترترترترتع  مبل   اأيّد (ا)

 االسبالعجعة اخلاإة ابلعلوم ااالجلتكار ادعم لطبعق العلوم ااالجلتكار يف املعدا ؛ 
لوإرترترترترترترتعة  رفعا  2ا دال املعزاوعة على النحو الوارد يف  التوزيع املراجع لالعتماداس الصرترترترترترترتافعة ا رترترترترترترتا أجلواب اأيّد (ز)

 جلذلك ما ا لىل للموافقة علعها؛ 
 (؛8امللحق ا 3ا دال اأًار ما الوظائف املنقحة املدرجة يف املعزاوعة ) (ح)
رترترترترتّجع( 4ا دال اأرتذ علم ا ابلتقديراس احملدثة ابلن رترترترترتبة ما املوارد من رتارج املعزاوعة ) (ط)  مع مراعاةاألعضرترترترترتاءر  ًا

النفعذ  2031-2022ر على لقدمي م رترترتا اس طوععة لغرض لع رترترت  لنفعذ اإلطار االسرترترتبالعجي للفبة الفقرة )د(
 جلر ما العم  املتكام ؛ 

اأًرترترترترترترتار ما اجود العديد من الن ها اخلاإرترترترترترترتة ابإلوتاج الزراعي امل رترترترترترترتتدام اما أوت ال يوجد  ا مناسرترترترترترترتا  معع  (ي)
ال حتظى ابلتوافق جلن األعضرترترترترترترتاء حول عالقااا املباًرترترترترترترترة ابإلوتاج الل لزمة امل ما أوّت يتعن جتّنا اللغةاعاالس ا 
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الزراعي امل رترتتدامر وظر ا ما ارتتالو اجهاس النظر املعّج عنها ابلن رترتبة ما الت رترتمعاس ا غرافعة
االزراعة الذكعة  4

 منارتع ار من  من مجلة مفاهعم أرترىر اهو ما جيا أ  ينعكىل يف مطار النتائا؛ 
اسرترتواها من  2030أ عة اسرترتت دام وفىل اللغة ااملفاهعم امل رترتت دمة يف رتطة التنمعة امل رترتتدامة لعام  د جمدد ااأكّ  (ني)

اللغاس ااملفاهعم الل أمجعت علعها األطراور اال سرترتعما للك الل الفقت علعها األجهزة الريسرترتعة للمنظمةر مع 
جللة للتجزئة الوّفق جلن األجلعاد الثالثة للتنمعة امل تدامةر اإلًارة ما أّ  أهداو التنمعة امل تدامة متكاملة اغ  قا

 أب  ل ت دم أي اثعقة متصلة جلج ما العم  ااملعزاوعة هذه اللغة ح ا االقتضاء. اأاإى

 معلومات حمّدثة عن استعراض برانمج التعاون التقين والعملية االسرتاتيجية - اثلثًا
 مّ  االجتماع املشبني: -10
الشاملة االشفافة املّتبعة لتنقعح  ا لقاسم املوارد اإلقلعمعة لج ما التعاا  التقينر ااب هود املبذالة ابلعملعة  وّوه (أ)

لو رترتع منهجعة ل رترتتند ما املعاي  الل أاإرترتى ضا األعضرترتاء ع رترتاب سرترتعناريوهاس لوزيع حصرترت  جلر ما التعاا  
  التقين اإلقلعمعة؛

أبّ  اعصرترت  اعالعة الل ّ  حتديدها سرترتت رترتتمر يف لوجعت عملعة لقاسرترتم موارد جلر ما التعاا  التقين اأحاط علم ا  (ب)
 ما أ  لكتم  العملعة االسبالعجعة الستعراض اعص  اإلقلعمعة؛ ر2023-2022اإلقلعمعة لفبة ال نتن 

اءاار مبا يف رلك مواءمة األوشرترترترترترترترترترترترترترتطة ابلتقدم احملرز يف لعزيز فعالعة عملعاس جلر ما التعاا  التقين اكف رّحاا  (ج)
 ؛2031-2022املمّولة من الج ما مع اإلطار االسبالعجي للمنظمة للفبة 

لضما  مشاركة األعضاء يف العملعة االسبالعجعة  2022على مواإلة النها الشام  االشفاو يف عام  ًّجعا  (د)
  التقين اإلقلعمعة؛لتنقعح املعاي  اخلاإة جلتحديد حص  موارد جلر ما التعاا  

ما لوف  معلوماس حمّدثة عن لنقعح معاي  ختصرترترترترترترترترترترترترتع  موارد جلر ما التعاا  التقين دارت  األقالعمر  اإلدارة ادعا (ه)
االنظر يف ال رترترترترترترترترترترترترترتبرترت  الكفعلرترتة جلتحقعق قرترتدر أكج من االل رترترترترترترترترترترترترترترتاق مع اعفرترتا  على املراورترتة الالزمرترتة لالسرترترترترترترترترترترترترترتتجرترتاجلرتة 

 لل صوإعاس اإلقلعمعة.

 البناء من أجل التحّول :19-غذية والزراعة جلائحة كوفيداأل استجابة منظمة - رابًعا
 االجتماع املشبني: م ّ  -11
رترترترترترترترتك درتوهلا مرحلة جديدة ا 19-أب  جائحة كوفعد علم ا رتذأ (أ) على الرغم من أ  لداجل  االحتواء أبوتر على ًا

ر فقد سرترترترترتا ت ا ائحة يف أعلى 2020قصرترترترترت ة األج  على الزراعة اجتارة األغذية يف عام  آاثر اوطوس علىقد 
 لجوع يف العامل رتالل سنة ااحدة؛ لزايدة 

على أ عة لقدمي  داأكّ لفاقم أاجت الالم رترتاااة الل تمت عن رلكر اال سرترتعما يف املناطق الريفعةر  االحظ جلقلق (ب)
 امل اعداس ااالستثماراس اهلادفة ما الفقراء يف املناطق الريفعة؛

                                                           
 من االلفاق املتعلق جبواوا حقوق امللكعة الفكرية املتصلة ابلتجارة. 2ر ا زء 3ر الق م 22املادة   4
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االتعايف منها اجماالس  19-قتها املنظمة جلفضرترترت  جلر جمها الشرترترتام  لالسرترترتتجاجلة  ائحة كوفعدالنتائا الل حقّ  مثّنا  (ج)
 العم  ال بعة راس األالوية؛

رترترترترترترتّجع (د) نظماس امل اسرترترترترترترتائراملنظمة على مواإرترترترترترترتلة لعاا ا مع الشرترترترترترترتراكة الثالثعة امع جلر ما األمم املتحدة للبعئة  ًا
الصرترترترتددر مبا يضرترترترتمن مدراج  ا دإرترترترتحة ااحدةد  رترترترتمن عم   عنعةر ابلتماًرترترترتي مع االية ك  منها ضذااملدالعة ال

 املنظمةر مع البكعز جلنوع رتاص على الوقاية من األمراض اععواوعة املصدر؛
أب عة مراعاة التغ اس يف لطور االقتصرترترترتاد الكلير مبا فعها أسرترترترتعار الصرترترترترو امعدالس الفائدة االعوام  الل  اأقرّ  (ه)

 واد الغذائعة على م توى الن ظم؛ حتركهار لدى البحث يف سلوني أسعار امل
 ؛علعها اكلفتها املع ورةصول ممكاوعة اعا  لوفر األغذيةأب عة التجارة من حعث م ا تها يف  اسّلم (ا)
 اث اس رلك ال رترترترترتلبعةعدم امل رترترترترتاااة يف الوإرترترترترتول ما اللقاحاس على الصرترترترترتععد العاملي ا جلشرترترترترت   اأعرب عن قلقت (ز)

 على األمن الغذائي االتغذية؛ 
على التعاا  الوثعق مع ريسرترترترترتة جمموعة العشرترترترترترينر اعلى ا هود الدؤاجلة الل لبذهلا املنظمة من أج  مدراج  اأثىن (ح)

جمموعة العشرترترترترترترترترترترترترترترين جللدا   معال  راما لقادةاألمن الغذائي االتغذية االنظم الزراععة االغذائعة كجزء ال يتجزأ من 
ابلتحالف من أج  الغذاء يف معال  مال ار كوسعلة  اراإلقر ااالجتماعاس الوزارية  موعة العشرينر مبا يف رلك 

 األمن الغذائي االتغذية. على إععدي 19-لالستجاجلة لت ث اس كوفعد

 تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما - خامًسا
 االجتماع املشبني: م ّ  -12
رترترترتدّ ابلتقرير املرحلي  رّحا (أ) على ما لضرترترترتّمنت من متازاس ملموسرترترترتة اأمثلة مفصرترترترتلة الوجعهاس اسرترترترتبالعجعة حول  دًا

 يف راما؛ االتعاا  جلن الوكاالس الل لوجد مقاره
على لوطعرترتد التعرترتاا  جلن الوكرترتاالس الل لوجرترتد مقرترتارهرترتا يف رامرترتا على امل رترترترترترترترترترترترترترتتوين القطري ااإلقلعمي اعلى  اأثىن (ب)

ا اس ملموسرترترترترترتة يف عملعة معادة لنظعم منظومة األمم املتحدة م رترترترترترتتوى املقر الرئع رترترترترترتير ما أفضرترترترترترتى ما آاثر ام رترترترترترت
جلشرترترترت   التعاا  جلن اكاالس األمم املتحدة الل لوجد مقارها يف  اإلمنائعة مبا يتماًرترترترتى مع لوإرترترترتعاس التقععم املشرترترترتبني

 ؛ 2021أكتوجلر/لشرين األال  3راما االصادر جلتاريخ 
رترترترترتّجع (ج) الل لوجد مقارها يف راما رتاإرترترترترتة يف مطار عملعة معادة  على لوطعد التعاا  االسرترترترترتبالعجي جلن الوكاالس ًا

لنظعم منظومة األمم املتحدة اإلمنائعة اابالسرترترترترترترترترترترترترترتتناد ما اخلجة ا ماععة لتلك الوكاالس من أج  م ازرة احتعاجاس 
التعمق أكثر يف ارترتث جمرترتاالس الترترتلزر االتكرترتامرترت  املمكنرترتة اللرترتك الل ميكن فعهرترتا حتقعق  اطلرترتاالبلرترتدا  اأالوايارترتا 

 اقتصاداس اعجم جلغرض لعزيز كفاءة التعاا  جلن للك الوكاالس؛
لقرير االجتماع املشبني جلن الدارة ال اجلعة االعشرين جلعد املائة للجنة الج ما االدارة الثامنة اال بعن  ااستذكر (د)

رية العزيز التعاا  جلعد املائة للجنة املالعة الذي طلا ما املنظمة مجراء لقععم أايل  داى مدراج الوظائف اإلدا
 يف جلعض اظائف اإلًراو حعث مل يتحقق جلعد؛ 
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عن أ عة مًرترترترترترتراني األعضرترترترترترتاء يف إرترترترترترتمعم هذه العملعة الل لعزز التلزر جلن الوكاالس الل لوجد مقارها يف  اأعرب (ه)
 راما مع مسناد األالوية لالحتعاجاس اخلاإة للبلدا  ااألقالعم من أج  حتقعق التقدم جلصورة مشبكة؛ 

ّجع (ا)  على مواإلة لقدمي الدعم ألماوة  نة األمن الغذائي العاملي االبايا ملنتجااا الطوععة املتفق علعها؛  ًا
أبّ  رلك  أقرّ قعد البحث ا  يزاال اأًرترترترترترترترترترترترترترتار ما أّ  لنفعذ وتائا قمة األمم املتحدة للنظم الغذائعة امتاجلعتها ال  (ز)

لف الوكاالس الل لوجد مقارها يف راما اإناديق األمم يشك  فرإة لتوطعد التعاا  جلشك  اسبالعجي جلن ،ت
ابلن رترترترترترترترترترترترتبة ما متاجلعة القمة أبّ  منظمة األغذية االزراعة سرترترترترترترترترترترترتوو  اأقرّ املتحدة ااكاالاا اجلراجمها راس الصرترترترترترترترترترترترتلةر 

 يشرترترتك  هذا املركز لكرار ا لوظائف اقدراس قائمة على  رترترترارة أاّل  االفق رل رترترتتضرترترتعف مركز لن رترترتعق النظم الغذائعة
اعصرترترترترتول على مزيد من املعلوماس اخلطعة حول املركز مبا يف رلك املوظفن فعت  اطلا ريف األمم املتحدة أإرترترترترتال  

 .امتولعت ااهلعك  اخلاص جلرفع لقاريره مبا يشم  لعقعباس األعضاء من رتالل األجهزة الريسعة امل تصة

من التحّرش التقرير السنوي عن سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية  - سادًسا
 والتحّرش اجلنسي واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني

 االجتماع املشبني: م ّ  -13
ابملعلوماس احملدثة الواردة يف التقرير ال رترترترترترترترترترتنوي عن سرترترترترترترترترترتعاسرترترترترترترترترترتاس اعملعاس امجراءاس املنظمة للوقاية من  رّحا (أ)

 اباللتزام جلتعزيز الوقاية؛  اوّوه رالتحّرش االتحّرش ا ن ي ااالستغالل ااالوتهاني ا ن عن
ابلتقرتدم احملرز من أجرت  مواءمرتة املبرتادراس على وطرتاق منظومرتة األمم املتحرتدة االتعرتاا  يف مرتا جلن الوكرتاالس  اأقرّ  (ب)

على ما لبذلت املنظمة من جهود إلإرترترتالح ثقافتها مع التشرترترتديد على لوف  جمال عم  لكو   اأثىن رضذا الصرترترتدد
 الضحعة يف إلبت ايت م ابلشفافعة اامل اءلة االدينامعكعة اااللتزام ااألرتالق العالعة؛ 

رترترترترترترترتّجع (ج) املنظمة على حت رترترترترترترترتن الكفاءة ااالسرترترترترترترترتتقاللعة ااإلوصرترترترترترترترتاو جلقدر أكج يف عملعاس التحقعق يف حاالس  ًا
 تحرش ا ن ي؛ ال

رترترترترتّجع (د) كذلك املنظمة على مواإرترترترترتلة العم  على لعزيز سرترترترترتعاسرترترترترتااا اخلاإرترترترترتة ابعماية من االسرترترترترتتغالل ا ن رترترترترتي   ًا
االتحرش االتحرش ا ن رترترترتي االتمععز اسرترترترتوء اسرترترترتتغالل ال رترترترتلطة مبا يضرترترترتمن ا رترترترتع الضرترترترتحعة يف إرترترترتلا  ااإلسرترترترتاءة

 ال عاساس. هذه

 أية مسائل أخرى - سابًعا
ا ابملعلوماس املتاحة عن لعدّ أحاط االجتماع املشرترترترترترترترترترترترترترتبني  -14 د ما للقي التقرير املرحلي عن لعدّ  الطّلعد اللغاس علم 

 اللغاس يف منظمة األغذية االزراعة لكي ينظر فعت ا لىل يف دارلت الثامنة اال تن جلعد املائة.


