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اجمللس
الدورة اخلمسون بعد املائة
روما 5-1 ،ديسمرب/كانون األول 4112

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج
والدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية
( 5نوفمرب/تشرين الثاني )4112
موجز
يودّ االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية أن يلفت عناية اجمللس إىل ما توصل إليه من نتائج وتوصيات
بالنسبة إىل املواضيع التالية:
(أ) االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة (الفقرات )6-2
(ب) التقرير عن تنفيذ اسرتاتيجيات الشراكات مع اجملتمع املدني ومع القطاع اخلاص (الفقرة )7
(ج) التقرير املرحلي عن التوازن بني اللغات يف منتجات منظمة األغذية والزراعة (الفقرات )01-8

اإلجراءات املقرتح اختاذها على اجمللس
يطلب من اجمللس إقرار النتائج والتوصيات الصادرة عن االجتماع املشرتك.

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
أمني جلنة الربنامج
اهلاتف+3906 5705 5987 :
Rakesh Muthoo

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل
إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org
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تقرير االجتماع املشرتك بني
الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج
والدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية
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مقدمة
-0

عرض االجتماع املشرتك تقريره على اجمللس.

وقد حضر االجتماع ،باإلضافة إىل الرئيسة سعادة السيدة
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والسيد  ،Moungui Médiرئيس جلنة املالية ،ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:

Cecilia Nordin van Gansberghe

السيد ( R. Ayaziأفغانستان)
1
السيدة بوبكر (اجلزائر)
السيد ( G.O. Infanteاألرجنتني)
السيد ( M. Worrellأسرتاليا)
السيدة ( N. Feistritzerالنمسا)
السيد ( O. Vieiraالربازيل)
السيد ( E. Robinsonكندا)
سعادة السيد ( Jingyuan Xiaالصني)
السيد ( J.A. Carranzaإكوادور)
السيد ( A.G. Aseffaإثيوبيا)
السيد ( G.F. Cramerأملانيا)
السيد ( éa a . Aغينيا)
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السيد ( na ah. .Vاهلند)
السيد ( aa buK ..اليابان)
سعادة السيد ( P. Carvalho Sotoاملكسيك)
السيد ناهي (املغرب)
السيد ( M. Hooperنيوزيلندا)
السيد ( ba bhhK Kباكستان)
2
السيد ( V. V. Kuznetsovاالحتاد الروسي)
السيد مالك عثمان (السودان)
السيدة ( C.E. Griederسويسرا)
السيدة ( na r .Vالواليات املتحدة األمريكية)
السيد شجاع الدين (اليمن)

رحّب االجتماع املشرتك بالكلمة 3اليت ألقاها املدير العام وباملناقشات غري الرمسية أيضاً.

1

حضرت السيدة بوبكر االجتماع املشرتك كمراقبة صامتة.
حضر السيد  na n.N. .جزءًا من االجتماع.
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http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/en/c/264659/
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(السويد)
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االستعراض املستق ّل إلصالحات احلوكمة
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أعرب االجتماع املشرتك عن تقديره ملشروع التقرير هذا احملفز على التفكري وجلودته وتطلع إىل مناقشة حمتواه
-2
بشكل معمق بعد وضع التقرير يف صيغته النهائية يف ديسمرب/كانون األول  4102يف أعقاب الدورة اخلمسني بعد املائة
للمجلس.
وأعرب االجتماع املشرتك عن ارتياحه لكون اإلصالحات يف املنظمة قد أدت إىل زيادة دينامية األجهزة
-5
الرئاسية ورحّب بتعزيز الثقة يف ما بني األعضاء من جهة وبني األعضاء واألمانة من جهة أخرى .وأعطى توجيهاته
إلجناز التقرير يف ما يتعلق مبجموعة واسعة من القضايا تشمل ما يلي:
(أ) توضيح وبلورة التعاريف بشكل أفضل والفحوى والطبيعة العملية للمقرتحات ومنافعها احملتملة مبا يف ذلك
حتديد األولويات ،واالجتماعات الوزارية واالستعانة باخلربة اخلارجية وشكل تقارير األجهزة الرئاسية وحالة
املؤمترات اإلقليمية؛
(ب) جتنب املقرتحات أو التوصيات اليت قد تقوض ما مت اكتسابه من ثقة حتى اآلن؛
(ج) إعطاء وصف أوضح للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولدورها؛
(د) اإلقرار مبساهمات املؤمترات اإلقليمية ضمن نظام األجهزة الرئاسية ومركزها الذي ال جدال فيه ضمن إطار
احلوكمة يف املنظمة؛
(و) األخذ بعني االعتبار اآلثار املرتتبة عن التوصيات يف امليزانية؛
(ز) إدراج عرض بياني عن التقدم احملرز واملشاكل احلالية والتوصيات لتيسري مناقشات الدول األعضاء؛
(ح) إدراج مقارنة لطريقة عمل اللجان الفنية؛
(ط) استخدام لغة تتماشى مع النصوص األساسية بشأن الوظائف الدولية للفاو؛
وطلب االجتماع املشرتك أيضاً أن يُعرض ملخص موجز على اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة حول
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اهليكلية العامة لألجهزة الرئاسية يف الفاو.
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الوثيقة
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تقرير عن تنفيذ اسرتاتيجيات الشراكات مع اجملتمع املدني والقطاع اخلاص

5

رحّب االجتماع املشرتك حبرارة بهذا التحديث وأثنى على ما قامت به األمانة من عمل ممتاز يف فرتة زمنية
-7
وجيزة .وإن االجتماع املشرتك:
(أ) ذكّر بهدف الشراكات وأهميتها يف دعم األهداف االسرتاتيجية وبناء اجلسور وزيادة تسليط الضوء على الفاو؛
(ب) دعا املنظمة إىل مواصلة جهودها يف جمال التواصل من أجل بناء الشراكات مع اجلهات الفاعلة من غري
احلكومات على املستويات كافة؛
(ج) أحاط علما بأهمية نظام الرصد والتقييم مشفوعة باملؤشرات املناسبة لضمان مساهمة الشراكات بفعالية يف بلوغ
أهداف الفاو ،وحثّ األمانة على مواصلة عملها اجلاري يف هذا اجملال؛
(د) أحاط علما بضرورة املواءمة مع أطر الربجمة القطرية؛
(هـ) شدد على أهمية إدارة املخاطر واحلياد يف املقاربة املتبعة مع الشركاء؛
(و) طلب احلصول يف املستقبل على تقارير مرحلية حمددة عن كل من االسرتاتيجيتني ،على أنّ تتضمن هذه
التقارير معلومات خمتلفة عن كلّ من جمموعات الشركاء على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.

تقرير مرحلي عن التوازن بني اللغات يف منتجات منظمة األغذية والزراعة
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أخذ االجتماع املشرتك علما بالتقرير وأكد بشدة على أهمية مضاعفة اجلهود امللموسة الرامية إىل حتقيق التوازن
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بني اللغات يف الفاو.
و طلب إىل األمانة ،حرصاً منه على كفالة املردودية التكاليفية ،أن تسعى إىل اختاذ تدابري واقعية ودعا الشركاء
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إىل إجياد مقدمني للخدمات بأفضل كلفة ونوعية ممكنة.
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وطلب االجتماع املشرتك أن حيصل يف دورته املقبلة على تقرير معمّق أكثر عن هذا املوضوع.
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الوثيقة
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