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الخلفية :في سياق إصالح األمم المتحدة الرامي إلى تعزيز نظام أكثر فعالية وكفاءة في األمم المتحدة ،يكتسي التعاون المستمر
بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها – منظمة األغذية والزراعة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
(الصندوق) وبرنامج األغذية العالمي (البرنامج) – أهمية خاصة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام  2030وأهداف
التنمية المستدامة .ويرجع ذلك إلى جملة أمور من بينها أن الواليات والتخصصات التكميلية للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا
لها في مجاالت األغذية والزراعة تقع في صميم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وخاصة هدفي التنمية المستدامة  1و.2
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األهداف :في ظل هذه الخلفية ،دعا ممثلو الدول األعضاء الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها إلى تنظيم اجتماع غير
رسمي مشترك لمجلس المنظمة والمجلسين التنفيذيين للصندوق والبرنامج .وتمثل الهدف العام لمثل هذا االجتماع في تبادل
الرؤى بشأن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ومناقشة المسائل ذات االهتمام المشترك للوكاالت الثالث مع
مديريها.
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االجتماعات السابقة :عُقد أول اجتماع من هذا النوع في مقر المنظمة التي استضافته في سبتمبر/أيلول  ،2017بينما استضاف
الصندوق االجتماع الثاني في عام  ،2018أيضا في مقر المنظمة .وقد حظيت هذه االجتماعات غير الرسمية بتقدير الدول
األعضاء وإدارات الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها .وات ُفق على عقد اجتماعات أخرى غير رسمية مماثلة على أساس
سنوي.
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واتُفق أيضا على أن تستضيف الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها هذه األحداث على أساس التناوب وأن يترأسها رئيس
المجلس/المجلس التنفيذي المعني.
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الوكالة المضيفة الجتماع  ،2019ورئيسه ،وموعده ،ومكان انعقاده :سيستضيف البرنامج االجتماع غير الرسمي المشترك
التالي في  13سبتمبر/أيلول  .2019واستنادا إلى تعليقات الدول األعضاء على االجتماعين غير الرسميين األولين ،سيكون
االجتماع الثالث لمدة يوم واحد كامل ،لتخصيص وقت كاف للتفاعالت بين أعضاء مجالس الوكاالت الثالث وإداراتها .وسيعقد
االجتماع غير الرسمي في قاعة االجتماعات بالبرنامج.
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وسيرأس االجتماع العام رئيس المجلس التنفيذي للبرنامج ،بينما سيرأس أجزاء محددة منه الرئيس المستقل لمجلس المنظمة
ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق .وسيتضمن كل جزء مناقشات تفاعلية مع مديري الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها.
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هيكل وموضوعات االجتماع المقبل :يهدف جدول األعمال المقترح إلى توفير مجال للتفاعل البناء مع الجمهور بطريقة
غير رسمية .وبناء عليه ،مرفق طيه مشروع جدول األعمال ،الذي يتضمن الترتيب التالي:
أ-

كلمات الترحيب واالفتتاح :سيفتتح الرئيس (أي رئيس المجلس التنفيذي للبرنامج بالنسبة لالجتماع السنوي الثالث)
االجتماع ويرحب بالمشاركين.

ب-

الجزء الصباحي ،القسم األول :بيان للسيدة أمينة ج .محمد ،نائبة األمين العام ،بصفتها ممثلة لألمين العام ،مع التركيز
بشكل خاص على إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،بما في ذلك آثاره على الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا
لها ،اعترافا بأنها جهات فاعلة رئيسية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.
1

ومن أجل االستفادة بشكل جيد من هذه الفرصة الفريدة ،سيتم فتح باب المناقشة للمشاركين لعقد جلسة تفاعلية لألسئلة
واألجوبة مع نائبة األمين العام ،مع التركيز على إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وبمشاركة ممثلي الوكاالت
التي تتخذ من روما مقرا لها بحيث يمكن أن يقدموا تقارير عنها إلى األمانة وتقديم منظورهم الخاص بشأن هذا المجال.
وسيتولى رئيس المجلس التنفيذي للصندوق إدارة جلسة األسئلة واألجوبة .ويمكن أن تشمل األسئلة التوجيهية ما يلي:
o

ما هي التجارب مع األفرقة القطرية في ظل نظام المنسق المقيم الجديد بعد األشهر التسعة األولى؟

o

كيف يقيم المنسقون اإلقليميون وأعضاء األفرقة القطرية (بما في ذلك الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها)
الترتيب الجديد؟

o

بالنظر إلى أن عمل الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها يرتبط في جزء منه بالعمل اإلنمائي وفي جزء منه
بالعمل اإلنساني :هل تؤخذ العالقة بين المجالين في االعتبار بشكل كاف؟ وهل يرتقي المنسق المقيم [في الحاالت
التي يكون فيها منسق الشؤون اإلنسانية في نفس الوقت] إلى وظيفته المزدوجة؟

o

هل هناك أي تجارب بشأن المباني المشتركة والمكاتب الخلفية؟

o

هل تغير أي شيء بالنسبة للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها فيما يتعلق بالتكوين الجديد لألفرقة القطرية؟

o

ما هي اإلمكانات المتاحة إلضفاء الطابع المؤسسي على المساهمات المشتركة للوكاالت التي تتخذ من روما
مقرا لها في إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال مساعدة اإلنمائية "( "UNSDCFالذي يمثل إطار عمل
األمم المتحدة الجديد للمساعدة اإلنمائية " )"UNDAFحيثما يمكن؟

ج-

الجزء الصباحي ،القسم الثاني :بالنسبة للقسم الثاني من الصباح ،ستجرى مناقشة مركزة بشأن منطقة الساحل لتقديم
آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز منذ االجتماع غير الرسمي المشترك لعام  2018للهيئات الرئاسية للوكاالت التي
تتخذ من روما مقرا لها .وسيقدم منسق مقيم من منطقة الساحل تحديثا للوضع الحالي.

د-

جزء بعد الظهر :بعد استراحة الغداء ،سيتم تناول الموضوعات التالية تحت مظلة الخدمات اإلدارية:
o

القسم األول :استعراض نظم تخطيط الموارد المؤسسية بما في ذلك أوجه التوافق والوفورات المحتملة في
التكاليف

o

القسم الثاني :اتساق استراتيجية القطاع الخاص

كما سيتم نشر مذكرة معلومات عن التعاون الحالي والمستقبلي في المجالين اإلداري والمالي بين الوكاالت الثالث التي
تتخذ من روما مقرا لها ،بما في ذلك جملة أمور منها الوفورات المحتملة في التكاليف ،قبل االجتماع وستُنشر على
مواقع اإلنترنت الخاصة بكل وكالة.
وسيقدم أحد مديري الوكاالت كل موضوع وسيتم فتح باب المشاركة للمشاركين لعقد جلسة من األسئلة واألجوبة.
وسيدير هذه الجلسات الرئيس المستقل لمجلس المنظمة.
هاء-

اختتام االجتماع غير الرسمي :في إطار الجزء الختامي ،سيتم منح جائزة االمتياز لعام  2018للوكاالت التي تتخذ من
روما مقرا لها بشأن التعاون على المستوى القطري إلى أفضل فريق قطري تابع للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا
لها .وسيقدم رئيس المجلس التنفيذي للبرنامج بعد ذلك مالحظات ختامية.
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المشاركة :سيتألف الجمهور من الدول األعضاء إلى جانب موظفين مختارين من الوكاالت الثالث جميعها.
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النتيجة :لن يتم إضفاء الطابع الرسمي على نتائج االجتماع غير الرسمي المشترك من خالل تقرير ،ألن االجتماع المشترك
ليس منصة/هيئة التخاذ القرارات .غير أنه سيتم إصدار مذكرة غير رسمية لمحضر االجتماع وتعميمها على األعضاء ،وفقا
للممارسة السابقة التي يطبقها البرنامج.
2

االجتماع غير الرسمي المشترك لمجلس منظمة األغذية والزراعة،
والمجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
والمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
 13سبتمبر/أيلول 2019
17:00-9:30
مقر البرنامج ،قاعة االجتماعات
جدول األعمال المؤقت
الوقت

البند

09:30-09:00

تناول القهوة للترحيب بالمشاركين في حديقة السالم

10:00-09:30

كلمة افتتاح وترحيب يدلي بها سعادة السيد هشام محمد بدر ،رئيس المجلس التنفيذي للبرنامج
مالحظات تدلي بها السيدة أمل الدباس ،سفيرة البرنامج للنوايا الحسنة من األردن
مقطع فيديو قصير من السيدة دارين الخطيب ،السفيرة الخاصة لمنظمة األغذية والزراعة للنوايا الحسنة من لبنان
مقطع فيديو قصير يعرض قصص نجاح في مجال التعاون في الميدان

12:00-10:00

الجزء الصباحي ،القسم األول:
كلمة للسيدة أمينة ج .محمد ،نائبة األمين العام لألمم المتحدة ،بصفتها ممثلة لألمين العام لألمم المتحدة
كلمات لكل من :الدكتور  ،QU Dongyuالمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة؛ والسيد ،Gilbert F. Houngbo
رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ والسيد  ،David Beasleyالمدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
مناقشة بشأن تنفيذ إصالح األمم المتحدة وكيف تدعم الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها الدول األعضاء في تحقيق
خطة التنمية المستدامة لعام 2030
جلسة أسئلة وأجوبة مع الدول األعضاء ،يرأسها السيد  ،Gilbert F. Houngboرئيس المجلس التنفيذي للصندوق

12:30-12:00

الجزء الصباحي ،القسم الثاني:
كلمة نائبة األمين العام لألمم المتحدة بشأن انخراط األمم المتحدة االستراتيجي في منطقة الساحل
مناقشة مركزة بشأن منطقة الساحل :آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز منذ االجتماع غير الرسمي المشترك
لعام  2018للهيئات الرئاسية للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها وتقرير عن الوضع الحالي تقدمه
السيدة  ،Mbaranga Gasarabweنائبة الممثل الخاص لألمين العام لبعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد
لتحقيق االستقرار في مالي والمنسقة المقيمة للشؤون اإلنسانية
جلسة أسئلة وأجوبة مع الدول األعضاء ،يرأسها السيد  ،Gilbert F. Houngboرئيس المجلس التنفيذي للصندوق

14:00-12:30

استراحة غداء في حديقة السالم

15:00-14:00

الجزء الصباحي ،القسم الثاني :مناقشة مركزة بشأن منطقة الساحل (متابعة)

16:40-15:00

جزء بعد الظهر عن موضوعات التعاون في الخدمات اإلدارية وكذلك نُهج الشراكات مع القطاع الخاص

15:50-15:00

القسم األول بشأن الخدمات اإلدارية :استعراض نظم تخطيط الموارد المؤسسية بما في ذلك أوجه التوافق والوفورات
المحتملة في التكاليف

16:40-15:50

القسم الثاني بشأن القطاع الخاص :نُهج الوكاالت الثالث وإمكانات وضع استراتيجية متسقة
سيكون لكال القسمين جلسة أسئلة وأجوبة مع الدول األعضاء ،برئاسة السيد  ،Khalid Mehboobالرئيس المستقل
لمجلس المنظمة

17:00-16:40

الجزء الختامي:

16:55-16:40

جائزة االمتياز للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها لعام  2018ألفضل تعاون على المستوى القطري

17:00-16:55

اختتام االجتماع من قبل سعادة السيد هشام محمد بدر ،رئيس المجلس التنفيذي للبرنامج
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