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 الثالثغير الرسمي السنوي المشترك الجتماع الثالث ل يلتخطيطاجتماع اال

 التي تتخذ من روما مقراً لهاألجهزة الرئاسية للوكاالت ل

 البرنامجمقر  – (Aula Delegatis, Aula I)غرفة األولى القاعة الوفود، 

  2019 تموز/يوليو 8

 11:30-10:00الساعة 

 

 محضر االجتماع

ألجهزة الائاستتتيم لم  مم ايغ وم زالزةاعم لأل   لغيا الاستتتمي الثالث المشتتتتال اليتتت    الجتماع الثالث ل يلتخطيطاُعقد االجتماع 

باستتتتت   عاً  المشتتتتتاة  ليها( )البرنامجزبانا ج ايغ وم العالمي ))الصتتتتت دزو( م  مم( زالصتتتتت دزو الدزلي لةت ميم الزةاعيم الالمتحدة )

 في ةز ا. البرنامجفي  قا  2019و لي /تم ز  8الياعم العاشاة صباحاً في خ   ن ةز ا  قااً لها"( "ال كاالت التي تت

م  مم زةئيس المجةس الت في   الةئاستتتتتم االجتماع ال   حلتتتتتال الائيس الميتتتتتتق  لمجةس  للبرنامجزت لى ةئيس المجةس الت في   

 نم يقيالن/ن اب ين المشاةكيزالم يق ينم يقالز ،نيها المشاةكئزةؤسا لم  ممفي ااإلقةيميم  اتلةص دزو  لى جانب ةؤساء المجم ع

 . زتاد في  ةحق ه ا المحلا قائمم بأسماء المشاةكينز  ازبيه .  لبرنامجاز  يقي هيئم  كتب  ،في الص دزو

استتتعاا  هشتتام  حمد بدة ) صتتا(، ال   قا   ف هدفم الم شتت د ه   اليتتيدستتعادة ، للبرنامجزافتتح االجتماع ةئيس المجةس الت في   

االجتماع المشتال غيا الاسمي الثالث لألجهزة الائاسيم لة كاالت التي تتخ   ن أعما   بييالم كاة المفاهي  المتعةقم الحاليم  مي دةال

زأُعيد ت زوع   كاة المفاهي  عةى جميع المشتتاةكين بعد أف  .2019ستتبتمبا/أوة    13في  البرنامجفي  قا  لعقدالمز ع لها  ةز ا  قااً 

 و لي /تم ز است اداً  لى التعةيقات التي قُد ت عبا  شازةة  لكتازنيم. 4ُحدثت في 

زجم كائيس المزدبصتتفتم ، Gilbert Houngboبجميع المشتتاةكين ز ب بالتاحيب اليتتيد  للبرنامجةئيس المجةس الت في   زةحب 

زأحاط أولتتتاً عةماً ، الائيس الميتتتتق  لمجةس الم  مم. Khalid Mehboobزاليتتتيد  ،المجةس الت في   لةصتتت دزو زةئيس الصتتت دزو

 بحل ة  مثةين لإلداةة  ن ال كاالت الثالث التي تتخ   ن ةز اً  قااً لها بصفته  االستشاةوم.

تأ ا عقد االجتماع  لى حد  ا بيتتتتتتبب الجدز  الز  ي المكثا لة كاالت التي تتخ   ن ةز ا ب للبرنامجةئيس المجةس الت في   زستتتتتتة  

الجتماع المقاة عقدل في لبأف االجتماع ستتتتيك ف  ط ة  وجابيم زناجحم في  يتتتتاة استتتتتكما  التاتيبات  قااً لها  ال أنم أعاب عن ثقتم 

 سبتمبا/أوة  .

 اعتماد جدول األعمال -1

ً بأف أ قب  االجتماع المعممم تمالمشاةك ف جدز  ايعما  المؤقت بصيغاعتمد  ثيا تس للبرنامجالمجةس الت في    م ي، زأحاط ا عةما

 ي  طاة الب د المع  ف "أ   يائ  أ اى".بعض الميائ  المتعةقم بالة جيتيات ف

 وجدول أعمالهاستعراض مسودة مذكرة مفاهيم االجتماع السنوي غير الرسمي الثالث  -2

بإوجاز أحدث المعة  ات عن زضتتتع الدع ة الم جهم  لى اي ين  للبرنامجةئيس المجةس الت في    قدمقب  التطاو  لى   كاة المفاهي ، 

ايز ،  التخطيطياالجتماع فق عةيم أث اء ززفقاً لما ات  . الجتماع المشتتتتتتتال غيا الاستتتتتتمي الثالثفي االعام لأل   المتحدة لإلدالء بكةمم 

 البرنامج.تدع  اي ين العام  لى التحدث  لى ايجهزة الائاستتيم لةم  مم زالصتت دزو ز 2019و اوا/كان ف الثاني  31ُزجهت ةستتالم في 
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  فصتتةم زجهها  اةس/آكاة عةى ةستتالم  6العام في  نةد المكتب الت في   لأل يأ  ةد عةى تةك الاستتالم. ز ع كلك، حتى اآلف زل  واد 

انتخابم كائيس لةمجةس زتطةعم  لى  شتتتتتتتاةكم اي ين العام في عةن فيها أفبااوا/شتتتتتتباط ز 25في  للبرنامجالمجةس الت في   ئيس ة

صتت دزو اي   /انا ج اي   المتحدة اإلنمائيلك   ن باالجتماع المشتتتال لةمجالس الت في وم  زهمااجتماعين قاد ين ستتيت لى ةئاستتتهما 

هيئم اي   المتحدة لةميتتتتتازاة بين الج يتتتتتين ز   مم اي   المتحدة لةطف لم ز    المتحدة لخد ات المشتتتتتاةوع كتب اي/المتحدة لةيتتتتتكاف

جتماع المشتتتتتتال  او /أواة في ني و ةل زاال 31)االجتماع المشتتتتتتال لةمجالس الت في وم( في بانا ج ايغ وم العالمي ززتمكين الماأة 

زأحاط المكتب الت في   لأل ين العام في ةدل عةماً بأف نائبم لة كاالت التي تتخ   ن ةز ا  قااً لها.  اليتتتتت    الثالث لألجهزة الائاستتتتتيم

ييدة  ةئيس المجةس ، ستمث  اي ين العام أث اء االجتماع المشتال لةمجالس الت في وم. زأفاد Amina J. Mohammedاي ين العام، ال

  اللمأشتتتتاة زعةى ها ش االجتماع المشتتتتتال لةمجالس الت في وم  Mohammedياً  ع اليتتتتيدة بأنم عقد اجتماعاً ث ائ للبرنامجالت في   

لألجهزة  غيا الاستتتمي الثالثاليتتت    الجتماع المشتتتتال الم اقشتتتات في ا  كتب اي ين العام بم ال   ستتتيمد  الم   ة القي   لى  جدداً 

المتصتت  بالقلتتاء عةى  2خصتت إ  صتتالم اي   المتحدة زتحقيق الهد  ستتيما ب لة كاالت التي تتخ   ن ةز ا  قااً لها، زال الائاستتيم

 بهد دت بب   قصتتتتتتاةى جهدها لتكييا جدزلها الز  ي زأبدت نائبم اي ين العام تجازبها زتعه  الج ع  ن أهدا  الت ميم الميتتتتتتتدا م. 

في زقت  اللم تحدث لتسبتمبا/أوة    13المازنم في جدز  أعما  االجتماع المقاة عقدل في لدةجم أنها طةبت حتى حل ة االجتماع 

و ني /حزوااف  28ةسالم  تابعم لالجتماع المشتال لةمجالس الت في وم في  للبرنامجةئيس المجةس الت في   ززجم الحق  ن كلك الي م. 

أ  ةد عةى ه ل حتى اآلف زل  واد االجتماع المز ع عقدل في ستتتتبتمبا/أوة  .  لى المشتتتتاةكم في ا فيها أولتتتتاً اي ين العام بالدع ة كك  

 الاسالم اي ياة.

ه  استتتكما  الميتت دة م شتت د  ن االجتماع الأف الغا  عةى  شتتددز لى ت از    كاة المفاهي   للبرنامجةئيس المجةس الت في   زانتق  

المشاةكين عةى عا  زشجع جميع زتحدود الم اضيع التي و بغي   اقشتها  ال  االجتماع المشتال غيا الاسمي في سبتمبا/أوة  . 

 ه  المع يم زةحب بأ   ياهمم  تصةم بيب  ضماف الطابع التفاعةي لالجتماع المشتال.عمة نقاط دزائا

 الح اتم ايزليم عةى  يتتألتين تكتيتتياف أهميم  اصتتم بال يتتبم  لى في ، ق  لمجةس الم  ممالائيس الميتتت، Mehboobاليتتيد زشتتدد 

التي تتخ   ن ةز ا  قااً لها؛ الثالث ل كاالت في ا صتتتحيف ن ام التأ ين الأاالجتماع المقاة عقدل في ستتتبتمبا/أوة   زهما التعازف بشتتت

استكشا وكن  ن ال اضح  ا  كا ل  ايزلى، زفيما وتعةق بالميألم  .ال كاالت تةكنُ   تخطيط الم اةد المؤسييم الميتخد م في زت افق 

دزف  اإ بم في ضماف تأ ين صحي  البرنامجأز  ا  كا شاع   شتال شا   مثة  اإلداةة في ال كاالت المع يم   كانيم استخدام عقد 

الةج م زأف ط و  زقت عةماً بأف الميتتتألم عالقم     ائيس التشتتتازة  ع ال كالتين اي اوين. زفيما وتصتتت  بميتتتألم ت افق ال   ، أحاط ال

لن انتقدت عدم ت افق ال    في ال كاالت الثالث     عقد  لى. زالحظ الائيس أف ت افق ال     االستشاةوم لشؤزف اإلداةة زالميزانيم

 أولاً.وحقق ب ض م الفعاليم  ن حيث التكاليا لفائدة الم  مات فحيب ب  لصالح الدز  ايعلاء 

عةى الاغ   ن  ، نم وعتقد الً ئالتأ ين الصتتحي قاب الماتبطمعةى ال قطم ايزلى  ،للبرنامجاليتتيد أ يا عبد  ، نائب المدوا الت في   زةد 

أف الم اقشات قد تشيا  لى عدم  جااء   اقشات بشأف تةك الميألم بين أعلاء اإلداةة،  أف المعة  ات المقد م  ن الم  مم زالص دزو

وقدم تقاوااً  لى المشتتتاةكين لتأكيد  ا  كا كاف ه ا ه  الحا  في   اقصتتتم. ززعد بأف  ح  داةت بين  مثةي اإلداةة في ال كاالت الثالث 

 (1)ال اقع.

                                                 
ن    : ال قطم المطازحم لة قاشفي حاشيم ضمن  حلا االجتماع ةداً عةى  مالتاليالتصاالت ا دةاج   جز  للبرنامجنائب المدوا الت في   طةب عقب االجتماع،  (1)

  ظفي ال كاالت التي تتخ   ةابطاتسيما  ع  زال ،لةج م االستشاةوم المشتاكم لةتأ ين الصحيأةبعم اجتماعات ( 1 ا وةي:  2019فبااوا/شباط  18 مثة  اإلداةة     

الاغبم في االنيحاب  ن أج  تحيين  ااقبم   أكد ال  للبرنامجزالمدوا الت في   ايغ وم زالزةاعم  بين المدوا العام لم  مملةاسائ  تباد  ز( 2 ن ةز ا  قااً لها؛ 

الجمعيم زجةيم  ع ( 3ه ا الدع ؛  زتكيياوتص  بالمخاطا الفعةيم التي وتعا  لها  فيما البرنامجفيم وعم  بةداً  81  ظا في  17 000المقدم  لى  صحيالدع  ال

زاجتماع  ع  دوا  الم ظفين ز دوا  الم اةد البشاوم في    مم ( 4زسائا زكاالت اي   المتحدة؛    مم ايغ وم زالزةاعم في اابطم الم ظفين اليابقين العا م ل

 .البرنامجايغ وم زالزةاعم ز
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التحقق  ن ال ضتتع الحالي لةتقدم المحاز بشتتأف كةتا الميتتألتين  شتتيااً  جدداً  لى أهميم عةماً ب للبرنامجةئيس المجةس الت في   زأحاط 

التقدم تززود ايعلتتتتتتاء بالمعة  ات عن  ن المفيد ال  ع  ن التعازف لةم  مات. زأضتتتتتتا  قائالً  نم  لكالتي وم حها ك فملتتتتتتاالقيمم الم

 حااز التقدم.إل  عد اإلشاةة عةى ايق   لى أز المحاز في ه ل المجاالت في شها سبتمبا/أوة   

م  ن المفيد قصتتتتتا الم اقشتتتتتات في شتتتتتها المشتتتتتاةكين بأن للبرنامجةئيس المجةس الت في   كك ا  الكةمم لةدز  ايعلتتتتتاء  عطاءزقب  

تام الفاصتتتم أف تُ دزف ز تشتتتعبم كثياة   اضتتتيع  التطاو  لىستتتبتمبا/أوة   عةى ت از  ثالثم أز أةبعم   اضتتتيع كأقصتتتى حد بدالً  ن 

ي تتخ   ن زتأثيال في ال كاالت التزج د ت افق ظاها في اآلةاء بشتأف   ضت ع  صتالم اي   المتحدة بالكا  . زالحظ ها أ     لبحث

في   تصتتتتتتا شتتتتتتها و ني /حزوااف ز ال  االجتماع  للبرنامجزكاة  ا قالم أث اء الدزةة اليتتتتتت  وم لةمجةس الت في   ةز ا  قااً لها 

ييد عبد   عةى يف اإلصالم جاة. المشتال لةمجالس الت في وم أ  أف الفاصم قد فُ تت  عمةم الجيد في   اصةم  طالع زه أ أولاً ال

يبم  لى عةى التقدم المحاز في ه ا المجا   لبرنامجا هيئم  كتب ياح  كم ض ع ثاف البرنامجبال  . زكاف تعازف ال كاالت في   طقم ال

في اعتباةل كلك، شجع المشاةكين عةى التاكيز عةى االقتااحات  للبرنامجةئيس المجةس الت في   ز ك زضع اقتااحاً ح ي بتأويد شدود. 

الخاصتتتم بالم ضتتت ع الثالث زككا عةى ستتتبي  المثا  االقتاام المقدم  ن المجم عم ايفاوقيم زالداعي  لى ال  ا في الميتتتائ  المتعةقم 

إلعال يم لالجتماع المز ع عقدل في شتتتتها لتغطيم اوشتتتتجع ام زأضتتتتا  قائالً  نفي  جا  اي ن الغ ائي زالزةاعم. بالشتتتتباب زال يتتتتاء 

 ث  ستتتفيا لة  اوا الحيتتت م إلحدى ال كاالت ومكن أف وك ف  كمالً  فيداً  تحدث ضتتتيا . زتحقيقاً ل لك، ةأى أف حلتتت ة ستتتبتمبا/أوة  

 لجدز  ايعما   ن أج  حفز عم  ال كاالت.

 ف: المشاةك

 .فائدة االجتماع زطابعم المةم سلتعزوز  ضازةة التاكيز عةى   ض عين أز ثالثم   اضيعاتفق ا عةى  •

أزصى زتحقيقاً ل لك، متحدة. لآثاة  صالم اي   ا لةتعمق في بحثاالنتفاع التام بحل ة نائبم اي ين العام شددزا عةى أهميم  •

زالحد  ن عدد تغيا الم اخ زاي ن الغ ائي    المتحدة عن   اضتتتتيع  ث  بفصتتتت   يتتتتألم  صتتتتالم ايالعدود  ن المشتتتتاةكين 

عةى ال ح  المبين في   كاة المفاهي   ،الميتتتتتتائ  التي و بغي ت ازلها في ه ا الجزء  ن أج  تعزوز فعاليم تاكيز الم اقشتتتتتتات

 و لي /تم ز. 4المحدثم في 

بأهميم أف تشتتهد  2018اعتاف ا عةى الاغ   ن   اقشتتم  يتتألم   طقم اليتتاح   ال  االجتماع المشتتتال غيا الاستتمي لعام  •

أز   ثا   ةم س عةى تعازف ال كاالت التي تتخ   ن ةز ا  قااً لها في الميداف في سياو   كاة التفاه  التي لدز  ايعلاء ا

  كانيم ةبط الم ضتت ع أولتتاً   عتده ة الم طقم  ال  العام الماضتتي؛  ز صتت صتتاً في ضتت ءُزقع عةيها في العام الماضتتي، 

عةى   اطق  لي طبق اي ا ، ف ُةغب في كلك ،القدةة عةى الصتتتم د زاي ن تُجاى عةى نطاو أزستتتع بشتتتأف ب اءبم اقشتتتات 

 تعازف فيها ال كاالت الثالث عن كثب.تأ اى 

، دع ا  لى  جااء   اقشات عةى نطاو أزسع بشأف اليب  الممك م لتحيين التعازف بين ال كاالت التي تتخ   ن ةز ا  قااً لها •

 .شبكم تقيي  أداء الم  مات المتعددة ايطاا نتائج دةاسم في االعتباة بما في كلك عةى  يت ى الميداف زأ  اً 

ستتب    كانيم  يتتاهمم بالقطاع الخاإ الستتتكشتتا   الخاصتتمه  بم اقشتتم استتتااتيجيات ال كاالت الثالث زنُهجها  أبدزا اهتما •

لدوهما استتتااتيجيات قيد اإلعداد  والبرنامجالقطاع الخاإ في تحقيق أهدا  الت ميم الميتتتدا م، ز صتت صتتاً يف الصتت دزو 

 زيف كلك الم ض ع وتيق أولاً  ع أزل وات المدوا العام الجدود لةم  مم.

زدزة ال كاالت التي تتخ   ن ةز ا  قااً لها، أل   المتحدة أحاط ا عةماً بأهميم بحث الميتتتتائ  المتعةقم بمجةس اي ن التابع ل •

 بطاوقم ال  ا  لى ال كاالت في ني و ةل.سيما فيما وتص   زال

طةب ا أف وقدم ةؤساء ال كاالت تقاوااً  احةياً عن  طم الت في  المشتاكم قب  االجتماع المشتال غيا الاسمي بهد  اليمام  •

 باالستعداد عةى ال ح  المالئ .لةدز  ايعلاء 

   شتتتخب ه  في صتتتمي  ت في   صتتتالم اياقتاح ا دع ة   يتتتق  قي   لى حلتتت ة االجتماع المشتتتتال بغيم االستتتتماع  لى  •

 المتحدة.
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ياح  أحدث المعة  ات عن التقدم المحاز  ن أج  زضع  طم عم   شتاكم   فيات طةب ا • شأف   طقم ال و بغي تقدو  زثيقم ب

 أولاً قب  االجتماع. اصم بها 

شتتتتتتها طةب ا تقدو  التقاوا اليتتتتتت    عن التعازف بين ال كاالت التي تتخ   ن ةز ا  قااً لها قب  االجتماع المز ع عقدل في  •

عةى ايق  قب  اجتماع  جةس الم  مم المقاة عقدل في شها دويمبا/كان ف ايز ؛ أز تقدومم  كا استحا  كلك سبتمبا/أوة   

ميائ  الالحد  ن   اقشم  ال  االجتماع المز ع عقدل في شها سبتمبا/أوة    ن الم طقي الصدد عةماً بأنم  زأحاط ا في ه ا

 . ن الي مفي زقت الحق طام عةى المجالس المع يم ستُ التي 

أحاط ا عةماً بلتتازةة   ازنم جدز  أعما  االجتماع المشتتتال  ن حيث الم اضتتيع المتصتتةم بالمقا الائييتتي زالم اضتتيع  •

 ضيع الشا ةم  ث  اعتباةات ن ع الج س.االماتبطم بالميداف زالم 

 بين ال كاالت الثالث. 2018  كاة التفاه  الم قع عةيها في و ني /حزوااف عن ت فيا أحدث المعة  ات دع ا  لى  •

المعة  ات قب  غياها تةقى و ك بدا أف بعض الق ائ  عةى ت فيا المعة  ات في ال قت الم اسب زعةى نح  فعا  حث ا اي انات  •

لمعة  ات في اعةى لهما ممثةم المماثةم الهيئات الالصتتتت دزو أز ز البرنامجتب ا ك حصتتتت   لى عةى ستتتتبي  المثا   زاأشتتتتاةز

 في زقت  تأ ا  لى حد  ا.الجهات الممثةم لةم  مم في المجم عات اإلقةيميم تةقت المعة  ات حين أف ال قت نفيم في 

 ال   لةتحدثبيبب عدم  تاحم الفاصم لها باإلحباط عدة دز  أعلاء شع ة ، المشاةكين بلص دزوا، ةئيس Houngboا الييد زكك  

  كانيم  داةة جدز  ايعما . زاقتام بالتالي ت  ي  كاف  ن ايستتاستتي ضتتماف عةيم، زاالجتماع المشتتتال غيا الاستتمي ايز  زالثاني. 

 ح   ايجزاء الثالثم التاليم: الم اقشات 

  صالم اي   المتحدة؛  -1

 2018ستتتتيشتتتتم  ه ا الجزء أحدث المعة  ات عن التقدم المحاز     االجتماع المشتتتتتال المعق د في عام   طقم اليتتتتاح :  -2

 لى العمةيات في  ما وكتيتتتي أهميم فائقم بال يتتتبم  ،م بج انب  ث  اي نزتقاوااً عن ال ضتتتع الحالي زالميتتتاهمات المتصتتتة

 الم طقم؛

ً الجزء ه ا يشتتم  ستت د ات اإلداةة:  -3 زالتأ ين الصتتحي  ن أج  تحقيق ت افقها   ُ   تخطيط الم اةد المؤستتيتتيمل استتتعااضتتا

 ال ُهج المتبعم في العالقات  ع القطاع الخاإ. ضافم  لى 

زأود اقتاام دع ة لم ء االجتماع المعق د  ال  و م زاحد. أف  لتتم ف تةك ايجزاء الثالثم ستتيك ف كافياً  لى  لصتت دزوازأشتتاة ةئيس 

  يق  قي   لى حل ة االجتماع زالحظ أف ال ضع المثالي ه  دع ة شخب وشغ    صب الم يق في   طقم الياح . زطةب أف وقدم 

 صدد  لى المشاةكين.اقتااحاً في ه ا ال البرنامج

المع  ف الجزء ت از  أف وزشدد عةى   كانيم  لص دزواةتعةيقات التي قد ها ةئيس عن تأويدل للمجةس الم  مم الائيس الميتق   عابزأ

 لثالث.التأ ين الصحي ز  اء م ال ُ   اإلداةوم لة كاالت االتي سةط ايض اء عةيها في بداوم االجتماع أ  الم اضيع " د ات اإلداةة" 

ح   ايجزاء الثالثم زدع ة االجتماع المشتتتتال   اقشتتتات ت  ي  أولتتتاً باالقتااحات الداعيم  لى  للبرنامجنائب المدوا الت في   زةحب 

زضتتتتتع في في حد كاتها اضتتتتتطةعت بدزة . زأحاط عةماً بأف نائبم اي ين العام  لى حلتتتتت ة االجتماع   يتتتتتق  قي   ن   طقم اليتتتتتاح 

في الجزء الثاني  ن   اقشتتات االجتماع أولتتاً  يتتاهمتها العميقم  شتتيااً  لى   كانيم  ،االستتتااتيجيم المتكا ةم الخاصتتم بم طقم اليتتاح 

 المشتال.

حتى م طقم الياح  ب  اصم لها  قااً  ةز ا  ن تتخ  التي ة كاالتلاستااتيجيم  شتاكم  زضعالمشاةكين بعدم  لص دزوازأ طا ةئيس 

لفه  التقدم ال   أحازتم ال كاالت الثالث زأضتتتا  قائالً  ف لةدز  ايعلتتتاء تام الفاصتتتم في شتتتها ستتتبتمبا/أوة   اآلف زككا أنم ستتتتُ 

ده ة أف ال ضتع في اليتاح  تزالحظ أولتاً حصتيةم االجتماع المشتتال غيا الاستمي. و بغي بالتالي أف تك ف االستتااتيجيم المشتتاكم 

 ؤ ااً  ع زُعقد تده ةاً شتتتدوداً في اليتتت م الماضتتتيم  ما زاد تعقيد العم  اإلنمائي زاإلنيتتتاني، عةى ال ح  المؤكد في اجتماع حلتتتال 

دع  الدز  اليبع ال   ستز لى وق    ف   طقم الياح  ستك ف   ض ع اجتماع  جم عم في باةوس.   جم عم دز  الياح  الخمس
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 13في ال قت الم استتتب لالجتماع المقاة عقدل في ستتتتُجاى الم اقشتتتات   ما وع ي أفى شتتتها أغيتتتطس/آب في   ته لى عقدل فانيتتتا 

 سبتمبا/أوة  .

بأف ه ل الماة هي أز   اة تعم  فيها الدز  ايعلتاء زاإلداةة  المشتاةكين للبرنامجةئيس المجةس الت في   زا تتا اً لةم اقشتات، كك ا 

الثالث جميع ال كاالت ز ةزم  ما وعتبا  ثاالً عةى التعازف المثما في حد كاتم زومي   ، عاً لتحلتتتتيا االجتماع المشتتتتتال غيا الاستتتتمي

شاد بميت ى التي تتخ   ن ةز ا  قااً لها.  شات زأ شأف الم اق المتعةقم بأز    ض عين لالجتماع المشتال غيا ت افق اآلةاء المحقق ب

 الاسمي.

الم ق لم  ال  االجتماع ايض اء عةى أهميم تدعي  الاسالم  للبرنامجةئيس المجةس الت في   سةط    المتحدة، زفيما وتص  بإصالم اي

ساليب العم  المتقيد بها في ةز ا؛  شأف أ ي ح الفاصم ل ق  ةسالم المشتال لةمجالس الت في وم ب زقا   ف حل ة نائبم اي ين العام لن و

ً  ن ني و ةل فحيب ب  ل ق  ةسالم  ن ال كاالت التي تتخ   ن ةز ا  قااً لها أولاً بشأف طاو عمةها ص ن  الميتقب . ه ا ال هج فيل ا

ستمااة عدم عن قةقم  للبرنامجةئيس المجةس الت في   زأعاب  ستااتيجيم  شتاكم  زضعلعةمم با شاةا ياح  زأ  لى   اصم بم طقم ال

زبشك   حدى ت صيات االجتماع التخطيطي ضماف زضع استااتيجيم  الئمم لم اقشتها بحة   شها سبتمبا/أوة  .  يتهد   كانيم أف ت

باحتما   دةاج  يتتتتتائ  تح ى باالهتمام  ث  ب اء القدةة عةى الصتتتتتم د زالعمةيات الميدانيم في الجزء المتعةق بم طقم أع ، أحاط عةماً 

 الياح .

 لى التمييز  للبرنامجةئيس المجةس الت في   الجزء الماتبط بخد ات اإلداةة، سعى زبال يبم  لى الملم ف ال   و بغي ت ازلم في  طاة 

الميتتتائ . زأحاط أولتتتاً عةماً بأهميم عا  قصتتتب نجام  ةم ستتتم  تصتتتةم    اقشتتتمبين طةب الحصتتت   عةى المعة  ات زالاغبم في 

زفيما وخب الميتتتتتتائ  التق يم  ث    اء م   صتتتتتتات تك  ل جيا المعة  ات زالب ى بالتعازف بين ال كاالت التي تتخ   ن ةز ا  قااً لها. 

احتما  تةبيم طةب ايعلتتاء عةى زجم أفلتت   ن  ال  تقدو  تقاوا لإلعالم بدالً  ن تكاوس زقت اي اى، أشتتاة  لى  التحتيم اإلداةوم

زاقتام تقيتتي  الب  د الفاعيم عةى كلك ال ح  زدعا المشتتاةكين  لى التعبيا عن آةائه  بشتتأف الميتتائ  التي و بغي أف تيتتتهد  لةم اقشتتم. 

 اإلعالم فقط.

ق  لمجةس الم  مم عةى ضازةة ضماف أف وتمخض االجتماع المشتال غيا الاسمي عن أفعا  ع ضاً عن  جاد زشدد الائيس الميت

جعةت ال كاالت الثالث نُ مها  ت افقم زأحاط عةماً بأف تةك أق ا . زأشتتتتاة  جدداً  لى ال ف ةات المحتمةم الكبياة التي ومكن تحقيقها  كا 

ً أنم ل  وُتخ  أ   جااء.  غيا يناليت  اي  حاف   ختةفم عةى  المالح م قد أُبدوت  ااةاً زتكااةاً ف أف ايعلتاء وحاصت ف  زةأى أولتا

زدعا الائيس جميع ال كاالت الثالث  لى عةى الحصتتتتتت   عةى  عة  ات  ةم ستتتتتتم عن طاو تعازف ال كاالت بدالً  ن  عالنات ن اوا. 

 عداد تقاوا عن كلك م ستتتيكفي بالتالي زقا   نكلك  ال اجمم عننُ مها زالتكاليا ت افق ب جااء استتتتعاا  إلدةال الطاو التي تيتتتمح 

 اا .اإلجااءات في شك  االستع ن ااً  لى اتخاكدزف تكاوس زقت لةم اقشم الم ض ع 

في حا   ضتتتافم الميتتتألم  لى جدز  أعما  االجتماع المشتتتتال  ،زأحاط عةماً بأنم وتعين عةى اإلداةةعةى كلك  لصتتت دزوازاتفق ةئيس 

  لى لص دزواةئيس  أشاةقصب ال جام،  عا زتةبيمً لةحاجم  لى أف تعد زثيقم ومكن لألعلاء استعااضها فيما بعد.  ،غيا الاسمي

افتتام االجتماع بدالً  ن فية  الفيدو  عن الزواةة الميدانيم  دقيقم زعاضتتم لدى 20ز 15يدو  قصتتيا ويتتتغاو  ا بين   كانيم  عداد فية  ف

تدزة ح   تخطيط  لى  يألم ت افق ال ُ   زالحظ أف الميألم  جدداً الائيس المعاز   ال  االجتماعين المشتاكين اليابقين. زتطاو 

بشك   ثما بشأف الميألم دزف الد    في تفاصي  تق يم. زقا   ف ه ال زأف ايعلاء ومك ه  بالتالي تباد  ايفكاة  الم اةد المؤسييم

 أولاً صةم  باشاة بجه د  صالم اي   المتحدة.

  



6 

 

 جدز  ايعما  الم قح لالجتماع المشتال غيا الاسمي الثالث: للبرنامجئيس المجةس الت في   ة فحبزبغا  اإلوجاز 

 ضيا باةز  ث  سفيا لة  اوا الحي م إلحدى ال كاالتمم كة •

 فية  فيدو  وعا  قصب ال جام المب يم عةى التعازف بين ال كاالت التي تتخ   ن ةز ا  قااً لها •

 :  صالم اي   المتحدة1الم ض ع  •

 :   طقم الياح 2الم ض ع  •

  د ات اإلداةة: 3الم ض ع  •

o  ن أج  تحقيق  ، بما في كلك تدابيا تحقيق ال ف ةات في التكاليا،تخطيط الم اةد المؤستتتتيتتتتيمل ُ    استتتتتعاا 

 ت افقها 

o اتياو االستااتيجيات الخاصم بالقطاع الخاإ 

o  :عن زضتتتع التعازف في الميادون اإلداةوم زالماليم بين ال كاالت الثالث التي  لإلعالم ت زوعم و بغيتقاوا لإلعالم

 تتخ   ن ةز ا  قااً لها لتقيي  المزود  ن  جاالت التعازف زتحقيق زف ةات في التكاليا

 الخطوات المقبلة وموعد االجتماع التحضيري المقبلأي مسائل أخرى:  -3

ش اغ  التي   للبرنامجالمجةس الت في    مأ ي شاطات أحد المشاةكين بخص إ  شاةكم ايعلاء زالمااقبين، عب ا ع ها ةداً عةى ال

قاعم قالت  ف زاالجتماع المشتتتتتتال غيا الاستتتتتمي الثالث. عقد حيث ستتتتتيُ  البرنامجقاعم اجتماعات في  الجة سستتتتتعم عن   تفاصتتتتتيال

يع االجتماعات  ستخدام ن ام "زاحد زائد زاحد" 120 ن الدز  ايعلاء وص   لى  اً عددومكن أف ت  ما وعتبا أ ااً ضازةواً  ،دزلم با

الستيعاب العدد الزائد. التي ستُفتح عاد بث االجتماع أولاً عةى شاشات  ختةفم في قاعم ال ف د زسيُ ال قاوم  ن الحاائق. لال تثا  لة ائح 

 عةى جميع المشاةكين لإلعالم.مي  قاعم االجتماعات زعت نيخ عن تصزقد زُ 

  عةى ال ثيقم، ستتيقي   زد  عةى جميع المشتتاةكين. زاستتت اداً  لى الادزوعم   يد  حلتتا لالجتماع التخطيطبأنم ستتيع  أ ي م المجةس زأفادت 

 التعةيقات عبا  شازةة  لكتازنيم. العطةم. زعةى أ  حا ، ومكن جمع المزود  نآ ا بعد فتاة  يضازةة عقد اجتماع تخطيط البرنامج
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 قائمة المشاركين –الملحق 

 برنامج األغذية العالمي

 للبرنامج: سعادة الييد هشام  حمد بدة، ةئيس المجةس الت في   مصر –القائمة ألف  •

o   ين ايز  )بصفم  ااقب(ايالييد الشحات، ودعمم الييد هيث  عبد الهاد  

،   يتتتتتتق Youssef Juhail)تمثيالً لةيتتتتتتيد ، الممثةم الدائمم الم ازبم Jeehan Alestadالدكت ةة : الكويت –القائمة باء  •

 القائمم باء(

 ، نائب الممث  الدائ  )  ازب(Luís Fernando de Carvalhoالييد : البرازيل –القائمة جيم  •

، Ulrich Seidenberger، الممث  الدائ  الم ازب )تمثيالً ليعادة الدكت ة Ramón Lohmar: الييد ألمانيا –القائمة دال  •

   يق القائمم دا (

o  تدعمم الييدةIsabell Ladiges)اي ي م الثانيم )بصفم  ااقبم ، 

 الييد أ يا عبد  ، نائب المدوا الت في   •

 المجةس الت في  ، أ ي م المجةس الت في   ز دواة أ انم Harriet Spanosالييدة  •

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 الائيس الميتق  لمجةس الم  مم، Khalid Mehboobالييد  •

 ، الممث  الدائ  )الائيس(Yaya Adisa Olaitan Olaniran : الييدنيجيريا –أفريقيا  •

 القائمم بايعما  بال يابم زنائبم الممث  الدائ  )نائبم الائيس( ،هدى عي  شالييدة المغرب:  –أفريقيا  •

)تمثيالً ليتتتعادة اليتتتيدة ال زوا الميتتتتشتتتاة زالممث  الدائ  الم ازب  ،Duc Thanh NGUYEN يتتتيدال: نام فييت – آسييييا •

Nguyen Thi Bich Hue، اآلسي اإلقةيميم المجم عم ةئييم) 

المجم عم  ةئيس، Adam Kuymizakisةيتتتتتتيد ل، الممث  الدائ  الم ازب )تمثيالً Clint Borgاليتتتتتتيد : مالطة -أوروبا  •

 (اإلقةيميم يزةزبا

 ، نتتائبتتم الممثتت  التتدائ  )تمثيالً ليتتتتتتعتتادة اليتتتتتتيتتدRenate Hahlenاليتتتتتتيتتدة  االتحيياد األوروبي: –األوروبي االتحيياد  •

Jan Tombinski)الائيس المشاةل لةمجم عم اإلقةيميم لالتحاد ايزةزبي ، 

الائييم المشاةكم ، Mi Nguyen، الممث  الدائ  الم ازب )تمثيالً لةييدة David Cuming: الييد كندا –أمريكا الشمالية  •

 الشماليم(لةمجم عم اإلقةيميم ي اوكا 

 ،  دوا شعبم المؤتما زالمجةس زشؤزف المااس Rakesh Muthooالييد  •

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 ةص دزول، ةئيس المجةس الت في   Gilbert F. Houngboالييد  •

زةزبي في    مم ، الممثةم الدائمم )  يتتتقم القائمم ز مثةم  جم عم االتحاد ايSatu Lassila: اليتتتيدة فنلندا – القائمة ألف •

 ايغ وم زالزةاعم بصفتها الائييم(

 الممث  الدائ  الم ازب )نائب الم يق(، Porfirio Pestana de Barros: الييد فنزويال –القائمة باء  •

 نائب الممث  الدائ  )الم يق(، Carlos Alberto Amaralالييد أنغوال:  – 1القائمة جيم  •

،   يتتتتق Shi Jiaoqun، الممثةم الدائمم الم ازبم )تمثيالً لةيتتتتيد Han Dongmei: اليتتتتيدة الصييييين – 2القائمة جيم/جيم  •

 (2 يالقائمم جي  زالقائمم الفاعيم ج

o  ودعمها اليتتتتتتيدLI He اي ين الثاني، زاليتتتتتتيدة ،LI Xi ،الميتتتتتتؤزلم عن شتتتتتتعبم شتتتتتتؤزف بانا ج ايغ وم العالمي 

 (ين)بصفم  ااقب
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 )الم يق( الم ازب ، الممث  الدائ Benito Santiago Jiménez Sauma: الييد المكسيك – 3القائمة جيم  •

 ةئيس الص دزو المياعدة لدائاة العالقات الخاةجيم زالتيييانائبم ، Charlotte Salfordالييدة  •

 لةص دزو ، أ ي م المجةس الت في  Atsuko Hiroseالييدة  •

 االنخااط العالمي زالشااكات زتعبئم الم اةدشعبم ،  دوا Ronald Hartmanالييد  •

 موظفون آخرون

الميتتتتتتؤزلم عن شتتتتتتؤزف المؤتما، فاع المؤتما زالمجةس زالعالقات  ع الحك  ات في    مم ، Fiona Raineyاليتتتتتتيدة  •

 ايغ وم زالزةاعم

 ةص دزو ل لائيس المجةس الت في   مالخاصالمياعدة ، Stefania Lenociالييدة  •

 ةئيس الص دزو المياعدب  ائالميتشاة الائييي ل، Shantanu Mathurالييد  •
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