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 املؤمتر
 التاسعة والثالثونالدورة 

 2015حزيران  يونيو/ 13-6روما، 

 2013-2012 للفرتة تقرير تنفيذ الربامج

 

 مقتبس من تقرير الدورة التاسعة واألربعني بعد املائة للمجلس

 

 باعتباره عرضًا شاماًل غنيًا باملعلومات 2013-2012اجمللس بتقرير تنفيذ الربامج للفرتة  رّحب -5

ملا حتقق من إجنازات وما ُسجل من أداء مالي. وأشار إىل أنه من شأن اإلصدارات املقبلة للتقرير أن تتحسن بفضل 

 اعتماد اإلطار اجلديد للنتائج ألغراض الرصد ورفع التقارير.

 

 اجمللس:وإّن  -6
 

 ؛2013-2012لتنفيذ برنامج العمل يف الفرتة  أبدى ارتياحه بشكل عام )أ(

 وأقّر 2013-2012بزيادة الكفاءة والوفورات اليت ال سابق هلا واليت حتققت خالل فرتة السنتني  رّحبو )ب(

األعضاء يف  وشّجعبضرورة إجياد هذا املستوى العالي من الوفورات يف املستقبل دون احتواء تكاليف املوظفني 

 الفاو على املشاركة إىل جانب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلنة اخلدمة املدنية الدولية بهذا اخلصوص؛

 وشددتشكل إجنازًا هامًا بالنسبة للفاو،  2013-2012لكون التغريات التحولية يف الفرتة  ارتياحهأعرب عن و )ج(

على احلاجة إىل االستمرارية يف التوجه االسرتاتيجي للمنظمة من أجل حتقيق كامل أثر اإلطار االسرتاتيجي 

 املراجع؛
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على ضرورة إجراء املزيد  وأكد ،2013-2012باجلهود اليت بذلت يف جمال الالمركزية خالل الفرتة  رّحبو )د(

لتحليل والعمل يف املستقبل، ال سيما استعراض التغطية القطرية وأساليب عمل شبكة املكاتب امليدانية من ا

 للمنظمة؛

على مزيد من التقدم يف هذا  وشّجعمبراعاة مسائل املساواة بني اجلنسني يف مجيع أنشطة املنظمة  رّحبو )هـ(

املضمار، مبا يف ذلك استخدام بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس ومواصلة إحراز تقدم يف عدد املوظفات 

 اللواتي يشغلن مناصب عليا؛

باجلهود املبذولة يف جمال الشراكات مع منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص، ومع املنظمات  رّحبو )و(

 إىل تلقي تقارير مرحلية عن تنفيذ اسرتاتيجيات الشراكات ذات الصلة؛ وتطّلع، اإلقليمية أيضًا

على مواصلة  وحّثوأشار إىل التقدم احملرز بشكل عام يف حتقيق التوازن بني اللغات يف منتجات املنظمة،  )ز(

ة حيث مل يكن بذل اجلهود بالنسبة إىل اللغات اليت ال يزال باإلمكان إحراز مزيد من التقدم فيها، وخاص

 أن ُيرفع إليه تقرير عن تنفيذ تلك التوصية يف دورته املقبلة؛ وطلبالتقدم كافيا، 

 وأشار بارتياح إىل تعزيز الثقة السائدة بني أعضاء املنظمة واألمانة.  )ح(

 

 2015بعرضـه علـى املـ يفر يف يونيـورحزيران      وأوصـى  2013-2012اجمللس تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  أقّرو -7

 للموافقة عليه.


