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 لساجمل
 الدورة السبعون بعد املائة

  2022يونيو/حزيران  13-17

  بعد املائة للجنة الرب�مجنيالدورة الثالثة والثالثتقرير االجتماع املشرتك بني 
  بعد املائة للجنة املاليةنيوالدورة احلادية والتسع

 )2022مايو/ أ�ر  20و 17و 16روما، (
 

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

 ؛ 2021-2020تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  )أ(

 ومعلومات حمدثة عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما؛  )ب(

 ومعلومات حمدثة عن العملية االسرتاتيجية لرب�مج التعاون التقين؛  )ج(

 ومعلومات حمدثة عن مركز األمم املتحدة لتنسيق النظم الغذائية. )د(
 

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس 
 إّن اجمللس مدعو إىل إقرار نتائج وتوصيات االجتماع املشرتك. 

 

 مضمون هذه الوثيقة إىل: بشأنميكن توجيه أي استفسارات 
 Jiani Tianالسيدة 

 أمينة جلنة الرب�مج
 53007 06570 39+اهلاتف: 

 Jiani.Tian@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 

http://www.fao.org/home/en/
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 البنود االفتتاحية
 عرض االجتماع املشرتك تقريره على اجمللس. -1
  (أوروغـــواي) Imelda Smolčić Nijersوقـــــــد حضـــــــــــــــــر االجـــتـــمـــــــاع، إىل جـــــــانـــــــب الـــرئـــيســــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــيـــــــدة  -2

 ، ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:الرب�مج(إسرائيل) رئيسة جلنة  Yael Rubinstein وسعادة السيدة

 1(االحتاد الروسي) Denis Cherednichenkoالسيد 
 (إثيوبيا) Kaba Urgessa Dinssaالسيد 
 2(األرجنتني) Carlos Bernardo Cherniakالسيد  سعادة

 (أسرتاليا) Lynda Haydenالسيدة 
 Fernando José Marroni de Abreuالسيد  سعادة

 (الربازيل)
 (بنما) Tomás Duncan Juradoالسيد 
 (اتيلند) Thanawat Tiensinالسيد 

 السيد مينا رزق (مجهورية مصر العربية)
 (زامبيا) Kayoya Masuhwaالسيد 

 السيدة سعدية املبارك أمحد الدعق (السودان)
 (السويد) Pernilla Ivarssonالسيدة 
 3،4(الصني) ZHU Baoyingالسيد 

 (فرنسا) Delphine Babin-Pelliardالسيدة 
 (كندا) Maarten de Grootالسيد 

 (مايل)  Traoré Halimatou Koneالسيدة 
 5(املكسيك) Miguel García Winderالسيد  سعادة
 )اململكة العربية السعودية( السيد حممد الغامديسعادة 
 6(النرويج) Bjørg Skotnesالسيد 
 (النيجر) Tahirou Rahila Rabiouالسيدة 
 (نيوزيلندا) Donald G. Symeالسيد 

 7،8(اهلند) Neena Malhotraسعادة السيدة 
(الوال�ت املتحدة  Jennifer Harhighالسيدة 

 األمريكية)
 (الياابن) Kuraya Yoshihiroالسيد 

 

 .ن العراق ممثًال كومل ي -3

الدورة بشكل خمتلط، إذ حضر املمثلون املعينون لبعض األعضاء شخصًيا إىل املقر الرئيسي للمنظمة هذه وقد انعقدت  -4
واألرجنتني وأســـــرتاليا وبنما واتيلند ومجهورية مصـــــر العربية وزامبيا والســـــويد والصـــــني وفرنســـــا وكندا ومايل وإثيوبيا (االحتاد الروســـــي 

 هلنــد والوال�ت املتحــدة األمريكيــة واليــاابن) فيمــا شـــــــــــــــارك البعض اآلخر بشــــــــــــــكــل افرتاضــــــــــــــيواملكســــــــــــــيــك والنرويج والنيجر وا
بسبب جائحة ومن دون أن يشكل ذلك سابقة استثنائية  ورةبص والسودان) وذلك اململكة العربية السعودية و(الربازيل ونيوزيلندا 

  يف إيطاليا والعامل. 19-كوفيد

                                                            
 خالل الدورة. Vladimir V. Kuznetsovليحّل حمّل السيد  Denis Cherednichenkoجرى تعيني السيد   1
 خالل جزء من الدورة.  Carlos Bernardo Cherniakحمّل السيد  Guillermo Valentín Rodolicoحّل السيد   2
 .NI Hongxingليحّل حمّل السيد  LI Boجرى تعيني السيد   3
 خالل الدورة. LI Boليحّل حمّل السيد  ZHU Baoyingجرى تعيني السيد   4
 خالل جزء من الدورة. Miguel García Winderحمّل سعادة السيد  José Luis Delgado Crespoحّل السيد  5
 .Morten von Hanno Aaslandالسيد  ليحّل حمّل سعادة Bjørg Skotnesجرى تعيني السيد   6
 .Bommakanti Rajenderلتحّل حمّل السيد  Neena Malhotraجرى تعيني سعادة السيدة   7
 جزء من الدورة.خالل  Neena Malhotraحمّل السيدة حيّل السيدة  Soumitra Mondalحّل السيد   8
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عترب تُ املعينني ابلوســـائل االفرتاضـــية  إىل هذا األســـلوب االســـتثنائي، أّن مشـــاركة املمثلنيوأّكد االجتماع املشـــرتك، ابلنظر  -5
من املادة الثانية من الالئحة الداخلية للجنة الرب�مج  5مبثابة حضــــــــــــــور الدورة اليت انعقدت يف مقّر املنظمة عمًال أبحكام الفقرة 

 جنة املالية.من املادة الثانية من الالئحة الداخلية لل 4والفقرة 

وأبلغت الرئيســة األعضــاء أبنه ســيتم تعليق اجللســة يف حال عدم أتمني النصــاب القانوين ألســباب تقنية تُعيق االتصــال  -6
 ابلشبكة. 

وتوّجه االجتماع املشــــرتك ابلشــــكر إىل املدير العام على البيان الشــــامل الذي ألقاه، وأعرب عن تقديره لقيادته للمنظمة  -7
 لعصيبة.يف هذه األوقات ا

 اعتماد جدول األعمال املؤقت -أوالً 

 االجتماع املشرتك جدول األعمال املؤقت للدورة. اعتمد -8

 )C 2023/8(الوثيقة  2021-2020تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  -اثنًيا

ن للوثيقة  ونّوه 2021-2020للفرتة االجتماع املشــرتك بتقرير تنفيذ الربامج  رّحب -9 على وجه خاص ابلعرض احملســّ
 وسهولة قراءهتا. 

 وإّن االجتماع املشرتك: -10

ابلنهج الشامل والفعال الذي اتبعته املنظمة  وأشاد 19-إىل التحد�ت االستثنائية اليت تطرحها جائحة كوفيدأشار  )أ(
 دعًما للبلدان من أجل احتواء أتثريات اجلائحة؛ 

ابلنتائج واإلجنازات اليت حققتها املنظمة ضمن إطار النتائج االسرتاتيجية متاشًيا مع االلتزامات يف بر�مج  ورّحب )ب(
وأخذ علًما ابألداء املايل على  1امللحق واملعروضة يف الوثيقة الرئيسية ويف  2021-2020العمل وامليزانية للفرتة 

 ؛ 3 امللحقالنحو الوارد يف 
من أجل  عزيز مراعاة املساواة بني اجلنسني على حنو فعال بقدر أكرب لدى وضع الربامجاملنظمة على ت وشّجع )ج(

 ؛ حتقيق املساواة بني اجلنسني
 إىل تضمني هذه الدروس يف برامج العمل املقبلة؛  وتطّلعبنهج االستفادة من الدروس املستخلصة  ورّحب )د(
 على األمهية احملورية لالشرتاكات املقررة من أجل تنفيذ بر�مج العمل املتفق عليه؛  شّددو  )ه(
مليارات  2.7مبا بذلته املنظمة من جهود لتعبئة املوارد خالل فرتة السنتني حيث بلغت مستوى الفًتا قدره  ونّوه )و(

واستكشاف خمتلف آليات التمويل  املنظمة على مواصلة بناء الثقة مع الشركاء يف املوارد وشّجعدوالر أمريكي، 
 الستقطاب مزيد من التمويل املرن؛ 

إجراء حتليل  وطلبأمهية املوارد الطوعية غري املخصصة واملخصصة على حنو طفيف ابلنسبة إىل املنظمة  وأبرز )ز(
 لدور املسامهات املخصصة وأتثرياهتا لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي؛ 
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إىل  وتطّلع، 7 امللحقضمان تعدد اللغات يف املنظمة على حنو ما ورد يف على التقدم احملرز يف جهود  أثىنو  )ح(
احلصول على مزيد من املعلومات حول تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي لسياسة تعدد اللغات خالل دورة مقبلة من 

 دوراته؛ 
 .  2021-2020تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  أبن يصادق اجمللس على وأوصى )ط(

) موجز التقييم املشرتك 1حمدثة عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما: (معلومات  -اثلثًا
معلومات حمّدثة عن حالة دراسة  )2للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما واستجابتها املنسقة؛ (

 اجلدوى للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما حول تكامل اخلدمات اإلدارية

 االجتماع املشرتك:إّن  -11

على توثيق  وشّجعبتوصيات التقييم املشرتك للتعاون بني وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما  رّحب )أ(
التعاون االسرتاتيجي بينها انطالقًا من امليزات املقارنة لكّل منها وابالستناد إىل أوجه التكامل بينها، مع جتّنب 

 إىل تعظيم االستخدام الفعال للموارد؛  التكرار والتنافس ابإلضافة 
 وأقرّ ابالستجابة املنسقة بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما من أجل معاجلة توصيات التقييم املشرتك  ورّحب )ب(

أبمهية مواصلة جهود التعاون املشرتكة ضمن السياق األوسع لألمم املتحدة ومبا يتماشى مع عملية اإلصالح اجلارية 
 ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية، خاصة على املستوى القطري؛  

والربامج احلاجة إىل العمل على توطيد التعاون بقدر أكرب لدى وضع برامج االستجابة حلاالت الطوارئ  وأبرز )ج(
 اإلمنائية على حد سواء؛ 

وأخذ علًما ابملعلومات احملدثة عن حالة دراسة اجلدوى بشأن إدماج اخلدمات اإلدارية بني الوكاالت اليت توجد  )د(
إىل تلقي معلومات حمدثة عنها خالل دورته املقبلة قبل وضع التقرير بصيغته النهائية مع  وتطّلعمقارها يف روما 

 .2022سنة  �اية حلول

 معلومات حمّدثة عن العملية االسرتاتيجية لرب�مج التعاون التقين -رابًعا

 إّن االجتماع املشرتك: -12

على العملية الشاملة والشفافة املستمرة استناًدا إىل مبدأ العاملية واملعايري اليت وافق عليها اجمللس يف دورته  أثىن )أ(
 السادسة والستني بعد املائة؛ 

هات اجمللس يف دورته السادسة والستني بعد املائة هبذا اخلصوص، أشار إىل أّن قرارًا هبذا الشأن يوإذ ذّكر بتوج )ب(
األعضاء إىل اختتام عملية االستعراض والبّت يف القرار من خالل املشاورة املستمرة حول  ودعايصدر بعد  مل

عرضها واعتمادها يف الدورة الثالثة حصص املخصصات اإلقليمية احملددة لكي يقوم اجمللس مبراجعتها متهيًدا ل
 واألربعني للمؤمتر؛ 

 وأثىنوأشار إىل التقدم اإلمجايل احملرز لتنقيح معايري ختصيص موارد بر�مج التعاون التقين ضمن األقاليم  )ج(
استعداد املمثلني اإلقليميني للنظر يف إمكانية السعي إىل التوحيد على نطاق أكرب مع احملافظة على درجة  على
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املرونة املطلوبة لالستجابة للخصوصيات اإلقليمية وضمان االستخدام الفعال واملنصف واحملّفز لرب�مج التعاون 
 التقين، يف ظّل السياق املتغري يف خمتلف البلدان واألقاليم؛ 

ابجلهود الرامية إىل تعزيز عملية رفع التقارير عن نتائج بر�مج التعاون التقين هبدف توثيق أتثرياته التحفيزية  ورّحب )د(
 .بشكل منهجي أكثر

 معلومات حمدثة عن مركز األمم املتحدة لتنسيق النظم الغذائية -خامًسا

 االجتماع املشرتك: إنّ  -13

 ارب جمددً أعيف األعمال التحضــــريية لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية و  هامأبن األعضــــاء اضــــطلعوا بدور ذّكر  )أ(
بشــــــــــــأن قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية الصــــــــــــادرين عن األمني العام  تقديره مللّخص الرئيس وبيان العملعن 

 لألمم املتحدة، والحظ أن القمة مل تسفر عن نتيجة مت التوصل إليها عن طريق التفاوض؛

 ضـــيفة ملركز التنســـيق نيابةً اجلهة امل لتكون أن األمني العام لألمم املتحدة عّني منظمة األغذية والزراعة إىلوأشـــار  )ب(
 تقدم؛ا أحرز من مبا قدمته املنظمة من دعم أويل إلنشاء املركز وتشغيله ومب وأقرّ عن منظومة األمم املتحدة، 

 دعم األعضاء، حسب االقتضاء؛أمهية أن ينصب تركيز عمليات املركز على مدى  على دوشدّ  )ج(

إدارة املنظمة على حتديد الفرص املتاحة ملواصلة تعزيز قدرة املركز على دعم عملياته األولية ضمن ما هو  وشّجع )د(
قائم من أطر براجمية وخاصــة ابمليزانية، من دون إنشــاء أي آليات جديدة أو مزدوجة، هبدف تزويد األعضــاء مبا 

 نظمهم الغذائية الوطنية؛ يلزم من دعم لتنفيذ مسارات

على ضــرورة  دوشــدّ بتزويد األعضــاء ابنتظام مبعلومات حمدثة، مبا يف ذلك من خالل األجهزة الرائســية،  وأوصــى )ه(
عند التواصــــــــل مع املنســــــــقني الوطنيني وكذلك وكاالت  مواصــــــــلة إبقاء املمثليات الدائمة لدى املنظمة على علمٍ 

 األمم املتحدة واملنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة السياسي الرفيع املستوى.

 أية مسائل أخرى -سادًسا

 إشراف األعضاء وأطر الربجمة القطرية يف منظمة األغذية والزراعة ودراستها الشفافة

ق أكثر يف دراسة أطر الربجمة القطرية للمنظمة ابلتعمّ  رّحبو  املقدمة التقدير ابملعلومات عاالجتماع املشرتك علًما م خذأ -14
 خالل دورته املقبلة.
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