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 لمجلس منظمة األغذية والزراعة، المشترك االجتماع غير الرسمي 

 ،والمجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 والمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

 2019سبتمبر/أيلول  13

 

 مفاهيمالمذكرة 

 3التنقيح 

 

التعاون المستمر  يكتسي ،تعزيز نظام أكثر فعالية وكفاءة في األمم المتحدةالرامي إلى : في سياق إصالح األمم المتحدة الخلفية -1

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( المنظمة)منظمة األغذية والزراعة  –بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها 

وأهداف  2030عام التنمية المستدامة لأهمية خاصة في تحقيق أهداف خطة  –( البرنامج)وبرنامج األغذية العالمي ( الصندوق)

للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا التكميلية والتخصصات الواليات أن  من بينها أمور ويرجع ذلك إلى جملةالتنمية المستدامة. 

 .2و 1التنمية المستدامة  هدفيوخاصة  ،صميم تحقيق أهداف التنمية المستدامةفي  تقعفي مجاالت األغذية والزراعة لها 

إلى تنظيم اجتماع غير  الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لهادعا ممثلو الدول األعضاء  ،: في ظل هذه الخلفيةاألهداف -2

تبادل  فيلمثل هذا االجتماع  العامالهدف  وتمثل. لبرنامجوا لصندوقل المجلسين التنفيذيينو منظمةللمجلس ارسمي مشترك 

الثالث مع  للوكاالتذات االهتمام المشترك  المسائلومناقشة الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها  بشأن التعاون بين الرؤى

 .مديريها

بينما استضاف  ،2017أيلول /في سبتمبري استضافته تال المنظمة: ُعقد أول اجتماع من هذا النوع في مقر االجتماعات السابقة -3

. وقد حظيت هذه االجتماعات غير الرسمية بتقدير الدول المنظمةفي مقر  أيضا ،2018االجتماع الثاني في عام  الصندوق

فق على عقد اجتماعات أخرى غير رسمية مماثلة على أساس . واتُ الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها اتاألعضاء وإدار

 سنوي.

ترأسها رئيس وأن يعلى أساس التناوب األحداث هذه الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها  أن تستضيفعلى  اتُفق أيضاو -4

 المجلس التنفيذي المعني./المجلس

االجتماع غير الرسمي المشترك  البرنامجسيستضيف  :انعقاده ومكان ،هوموعد، هورئيس، 2019جتماع ة المضيفالوكالة ال -5

سيكون  ،االجتماعين غير الرسميين األولين علىتعليقات الدول األعضاء  واستنادا إلى. 2019 أيلول/سبتمبر 13التالي في 

يعقد . وسوإداراتها الثالث الوكاالتلس التخصيص وقت كاف للتفاعالت بين أعضاء مج ،كاملواحد يوم لمدة االجتماع الثالث 

 .برنامجبالاالجتماعات اع غير الرسمي في قاعة االجتم

 المنظمةالرئيس المستقل لمجلس منه محددة  أجزاءيرأس سبينما  ،للبرنامجرئيس المجلس التنفيذي االجتماع العام يرأس وس -6

 .الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهايتضمن كل جزء مناقشات تفاعلية مع مديري . وسللصندوقورئيس المجلس التنفيذي 

اء مع الجمهور بطريقة للتفاعل البن   مجال: يهدف جدول األعمال المقترح إلى توفير االجتماع المقبل موضوعاتهيكل و -7

 التالي: ترتيبال تضمنيالذي  ،مرفق طيه مشروع جدول األعمال ،وبناء عليهرسمية.  غير

الجتماع السنوي الثالث( بالنسبة لبرنامج لل: سيفتتح الرئيس )أي رئيس المجلس التنفيذي كلمات الترحيب واالفتتاح -أ

 االجتماع ويرحب بالمشاركين.

مع التركيز  ،بصفتها ممثلة لألمين العام ،نائبة األمين العام ،: بيان للسيدة أمينة ج. محمدالقسم األول ،الجزء الصباحي -ب

الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا بما في ذلك آثاره على  ،ةاألمم المتحدة اإلنمائي منظومةبشكل خاص على إصالح 

 بأنها جهات فاعلة رئيسية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. ااعتراف ،لها
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سئلة تفاعلية لألجلسة  لعقدللمشاركين  المناقشةسيتم فتح باب  ،من هذه الفرصة الفريدةبشكل جيد  ومن أجل االستفادة

الوكاالت مشاركة ممثلي وب ةاألمم المتحدة اإلنمائي منظومةمع التركيز على إصالح  ،األمين العام ةجوبة مع نائباألو

هذا المجال.  بشأنإلى األمانة وتقديم منظورهم الخاص عنها تقارير  ايقدمو بحيث يمكن أن التي تتخذ من روما مقرا لها

 ما يلي: التوجيهيةتشمل األسئلة أن  ويمكن. األجوبةاألسئلة و جلسةإدارة  للصندوقالمجلس التنفيذي رئيس وسيتولى 

o  القطرية في ظل نظام المنسق المقيم الجديد بعد األشهر التسعة األولى؟ فرقةاألما هي التجارب مع 

o  ( الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها)بما في ذلك  ةالقطري األفرقةالمنسقون اإلقليميون وأعضاء  يقي مكيف

 الترتيب الجديد؟

o  اإلنمائي وفي جزء منه  في جزء منه بالعمليرتبط  الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهاأن عمل بالنظر إلى

في الحاالت ]هل يرتقي المنسق المقيم واالعتبار بشكل كاف؟  في المجالينالعالقة بين تؤخذ اإلنساني: هل بالعمل 

 الشؤون اإلنسانية في نفس الوقت[ إلى وظيفته المزدوجة؟ التي يكون فيها منسق  

o شتركة والمكاتب الخلفية؟المباني الم بشأنتجارب  هل هناك أي 

o القطرية؟ لألفرقةفيما يتعلق بالتكوين الجديد  لوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لهاهل تغير أي شيء بالنسبة ل 

o  المشتركة للوكاالت التي تتخذ من روما مساهمات الضفاء الطابع المؤسسي على المتاحة إلمكانات اإلما هي

إطار عمل الذي يمثل ) "UNSDCF" مساعدة اإلنمائيةتعاون في مجال ة للعمل األمم المتحدفي إطار مقرا لها 

 ؟يمكن( حيثما "UNDAF"ة للمساعدة اإلنمائي الجديد األمم المتحدة

الساحل لتقديم منطقة  بشأنمركزة  مناقشة ىستجر ،الثاني من الصباحقسم : بالنسبة للالقسم الثاني ،الجزء الصباحي -ج

للوكاالت التي  الرئاسيةهيئات لل 2018التقدم المحرز منذ االجتماع غير الرسمي المشترك لعام  بشأنآخر المستجدات 

 الساحل تحديثا للوضع الحالي. منطقة يقدم منسق مقيم من. وستتخذ من روما مقرا لها

 التالية تحت مظلة الخدمات اإلدارية: موضوعاتسيتم تناول ال ،بعد استراحة الغداء جزء بعد الظهر: -د

o في المحتملة وفورات الووافق التأوجه بما في ذلك  يةموارد المؤسسالتخطيط  استعراض نظم: القسم األول

  التكاليف

o استراتيجية القطاع الخاص اتساق: القسم الثاني 

الوكاالت الثالث التي التعاون الحالي والمستقبلي في المجالين اإلداري والمالي بين  عنكما سيتم نشر مذكرة معلومات 

على  ستُنشرقبل االجتماع و ،في التكاليف المحتملة جملة أمور منها الوفوراتبما في ذلك  ،تتخذ من روما مقرا لها

 .وكالةاإلنترنت الخاصة بكل مواقع 

جوبة. األسئلة ومن األجلسة  لعقديتم فتح باب المشاركة للمشاركين وسكل موضوع الوكاالت  يمدير  أحد  وسيقدم

 .المنظمةالرئيس المستقل لمجلس  الجلسات هوسيدير هذ

للوكاالت التي تتخذ من  2018لعام  االمتيازجائزة  منحسيتم  ،الجزء الختاميفي إطار  اختتام االجتماع غير الرسمي: -هاء

للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا  تابعلتعاون على المستوى القطري إلى أفضل فريق قطري بشأن ا روما مقرا لها

 بعد ذلك مالحظات ختامية. للبرنامج. وسيقدم رئيس المجلس التنفيذي لها

 .الثالث جميعهاالوكاالت سيتألف الجمهور من الدول األعضاء إلى جانب موظفين مختارين من  المشاركة: -8

ألن االجتماع المشترك  ،لن يتم إضفاء الطابع الرسمي على نتائج االجتماع غير الرسمي المشترك من خالل تقرير النتيجة: -9

وفقا  ،وتعميمها على األعضاء لمحضر االجتماعإصدار مذكرة غير رسمية  غير أنه سيتم. اتالقرار تخاذهيئة ال/منصةليس 

  .البرنامجللممارسة السابقة التي يطبقها 
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 لمجلس منظمة األغذية والزراعة، المشترك االجتماع غير الرسمي 

 والمجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

 والمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

 2019سبتمبر/أيلول  13

9:30-17:00 
 

 االجتماعات قاعة ،البرنامجمقر 

 جدول األعمال المؤقت

 البند الوقت

 تناول القهوة للترحيب بالمشاركين في حديقة السالم 9:000-9:300

 للبرنامجافتتاح وترحيب يدلي بها سعادة السيد هشام محمد بدر، رئيس المجلس التنفيذي ة كلم 9:300-10:00

 للنوايا الحسنة من األردن  البرنامجسفيرة  ،السيدة أمل الدب استدلي بها مالحظات  

  لبنانالحسنة من  األغذية والزراعة للنواياالخاصة لمنظمة سفيرة الدارين الخطيب، السيدة من مقطع فيديو قصير  

 مقطع فيديو قصير يعرض قصص نجاح في مجال التعاون في الميدان 

 الجزء الصباحي، القسم األول: 10:00-12:00

 العام لألمم المتحدةكلمة للسيدة أمينة ج. محمد، نائبة األمين العام لألمم المتحدة، بصفتها ممثلة لألمين  

، Gilbert F. Houngbo، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة؛ والسيد QU Dongyuكلمات لكل من: الدكتور  

 ، المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالميDavid Beasleyرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ والسيد 

المتحدة وكيف تدعم الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها الدول  األعضاء في تحقيق مناقشة بشأن تنفيذ إصالح األمم  

 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 للصندوق، رئيس المجلس التنفيذي Gilbert F. Houngboجلسة أسئلة وأجوبة مع الدول األعضاء، يرأسها السيد  

 الجزء الصباحي، القسم الثاني: 12:00-12:30

 ة الساحلقالمتحدة االستراتيجي في منط األممبشأن انخراط  نائبة األمين العام لألمم المتحدةكلمة 

مناقشة مركزة بشأن منطقة الساحل: آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز منذ االجتماع غير الرسمي المشترك  

للهيئات الرئاسية للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها وتقرير عن الوضع الحالي تقدمه  2018 لعام

لبعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد ، نائبة الممثل الخاص لألمين العام Mbaranga Gasarabwe السيدة

 ي والمنسقة المقيمة للشؤون اإلنسانيةلتحقيق االستقرار في مال

 للصندوقرئيس المجلس التنفيذي  ،Gilbert F. Houngboجلسة أسئلة وأجوبة مع الدول األعضاء، يرأسها السيد  

 استراحة غداء في حديقة السالم 12:30-14:00

 بشأن منطقة الساحل )متابعة( : مناقشة مركزةالجزء الصباحي، القسم الثاني 14:00-15:00

 جزء بعد الظهر عن موضوعات التعاون في الخدمات اإلدارية وكذلك نُهج الشراكات مع القطاع الخاص 15:00-16:40

بما في ذلك أوجه التوافق والوفورات  المؤسسيةالقسم األول بشأن الخدمات اإلدارية: استعراض نظم تخطيط الموارد  15:00-15:50

 المحتملة في التكاليف 

 القسم الثاني بشأن القطاع الخاص: نُهج الوكاالت الثالث وإمكانات وضع استراتيجية متسقة 15:50-16:40

، الرئيس المستقل Khalid Mehboobجلسة أسئلة وأجوبة مع الدول األعضاء، برئاسة السيد  القسمين سيكون لكال 

 المنظمةلمجلس 

 الجزء الختامي: 16:40-17:00

 ألفضل تعاون على المستوى القطري 2018جائزة االمتياز للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها لعام  16:40-16:55

 للبرنامجاختتام االجتماع من قبل سعادة السيد هشام محمد بدر، رئيس المجلس التنفيذي  16:55-17:00

 


