
January 2015  C 2015/25 
 

 

 

 إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه ؛(QR) السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن

 املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن. للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدنى

www.fao.org 

 

A 

 املؤمتر

 والثالثون ةلتاسعالدورة ا

 2015يونيو/حزيران  13-6روما،

 والزراعة األغذية منظمةيف  االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة

 النهائي التقرير



 



 

 

  4132 كانون األول/ديسمرب 13

  االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة الزراعة واألغذية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4132ديسمرب/كانون األول  13

 مكتب التقييم
 

 منظمة األغذية والزراعة

 لألمم املتحدة

 

 التقرير النهائي



ii 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 مكتب التقييم

 http://www.fao.org/evaluation :هذا التقرير متاح بالشكل اإللكرتوني على العنوان
  

ق األوصاف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحددة يف مدا يتعلد   

ة وال تعدرب اإلادار  بالوضع القانوني أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيني حدودها وختومهدا   

إىل اركات حمددة أو منتجات بعض املصنعني، سواء كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية من جانب منظمدة األغذيدة والزراعدة لألمدم     

   املتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما مل يرد ذكره
  

تعكس بأي حال وجهات نظر منظمدة األغذيدة    متثل وجهات النظر الواردة يف هذه املواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف )املؤلفني(، وال

    والزراعة أو سياساتها
 

FAO 2014 © 
 

وما مل يدذكر خدالف ذلدمي،  كدن نسد         تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة استخدام هذه املواد اإلعالمية واستنساخها ونشرها

هداف التعليمية، أو االستخدام يف منتجات أو خدمات غد  ااريدة،   هذه املواد وطبعها وحتميلها بغرض الدراسات اخلاصة واألحباث واأل

على أن يشار إىل أن املنظمة هي املصدر، واحرتام حقوق النشر، وعدم افدرتاض موافقدة املنظمدة علدى  راء املسدتخدمني وعلدى املنتجدات أو        

 .اخلدمات بأي اكل من األاكال

 

 ة والتصرف وإعادة البيع باإلضافة إىل حقوق االستخدامات التجارية األخرى إىلينبغي توجيه مجيع طلبات احلصول على حقوق الرتمج

  orgcopyright@fao.  أو request-us/licence-www.fao.org/contact :أحد العنوانني التاليني

 

 :ملزيد من املعلومات عن هذا التقرير، يرجى االتصال على العنوان التالي

  املدير، مكتب التقييم

Viale delle Terme di Caracalla 1, 00153 

Rome, Italy  

 evaluation@fao.org :الربيد اإللكرتوني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/evaluation
http://www.fao.org/contact-us/licence-request
mailto:copyright@fao.org


 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة، التقرير النهائي

iii 

 شكر وتقدير

 

عن امتنانه البالغ لألفراد املتعددين يف منظمة األغذية والزراعة االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يعرب فريق 

  لةلرد على األسئلة املطّواهم لتقديم املعلومات وللمناقشة والذين أتاحوا وقت
 

الرئيس املستقل للمجلس،  قدمها اليت واملالحظات الوافرة املعلومات من باستفاضة الفريق استفاد اخلصوص، وجه وعلى 

فاو  يف ال واإلدارة العليا للمنظمة، وأمانات األجهزة الرئاسيةهم، ومنظمة األغذية والزراعة وموّظف لدىن ولدائمن اوواملمّثل

 كما يعرب الفريق عن اكره العميق جلميع اجمليبني على االستبيان االستقصائي  

 

 واليتمبنظمة األغذية والزراعة،  يف مكتب التقييماليت تعمل  Sarah Jaff دةوأخ ًا، يعرب الفريق عن امتنانه للسّي

   دعابةالروح وريق باملساعدة اإلدارية والصرب، الف دعمت

 

 

 فريق االستعراض املستقل

   دMaxine Olsonكية، قائد الفريقير، الواليات املتحدة األم 

  حجاب، األردن، خب ة يف احلوكمة ةناديالسّيدة 

 
 

 مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة

 سّيدة الTullia Aiazziمديرة تقييم ، 

  السّيدةFederica Bottamediحمّللة تقييم ، 
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 موجز
 

 واملنهجية النطاق

 

على خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية  )املنظمة( ؤمتر منظمة األغذية والزراعة، وافق م4112يف عام  -3

  ومن أصل 4112 ( يف عامIEEالتوصيات اليت صاغها التقييم اخلارجي املستقل ) تنفيذمن أجل ( ، IPAوالزراعة )

إجراء  314 ترّكز، لعمل الفورية()خطة ا إجراء خلطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة 422جمموع من 

من خالل استعراض  4135على أن يقّيم املؤمتر التقّدم احملرز يف عام  22-4ونّص اإلجراء   1إصالح احلوكمة على

ديسمرب/ كانون األّول   ووافق اجمللس، يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة املنعقدة يف مستقل كمساهمة يف هذه العملية

وعّين فريقًا مستقاًل مكّونًا من مستشارين خارجيني اثنني،  ،ى الرتتيبات املتصلة باالستعراض املستقلعل، 4131

 مبساندة مكتب التقييم يف الفاو  سيحظى 

  

مناقشات مع األعضاء يف جمموعة من املنتديات  وتضّمنت إىل حّد كب ااملة  املستقل وكانت عملية االستعراض -4

اإلدارة العليا لألمانة  واستخدم فريق االستعراض املستقل أربعة معاي  لتقييم تنفيذ  مع كذلميويف مراحل خمتلفة، 

وحّدد إجراءات خطة العمل الفورية لتعّقب تنفيذها؛ وحّلل   واألثرإصالحات احلوكمة: التغطية، والفعالية، والكفاءة، 

نهج الكيانات األربعة األخرى التابعة لألمم  استعرضكأساس للمقارنة؛ و 4116/4112الفرتة التقّدم احملرز نسبة إىل 

املعّلقة يف خطة العمل الفورية؛ وأجرى مقابالت مع أصحاب املصلحة؛ ونّفذ  الثالثة اإلجراءاتاملتحدة يف ما يتعّلق ب

؛ 32أمانات األجهزة املنشأة مبوجب املادة وكذلمي  4134استقصاءات لألعضاء يف مجيع األجهزة الرئاسية منذ عام 

، واجتماعات 4132لعام  الغابات، ودورة جلنة 4132اإلقليمي املنعقدة يف عام  مجيع دورات املؤمتر وراقب مباارة

للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، والدورة اخلامسة عشرة  خمتارة للجنة مصايد األمساك، والدورة الثامنة والتسعني

ة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية واجتماعها املشرتك، والدورة التاسعة جلنة الربنامج، والدورة الرابعبعد املائة 

اليت مّت درسها يف االستعراض، حبسب حتليل فريق االستعراض األدّلة ويستند التقرير إىل للمجلس  واألربعني بعد املائة 

 اقرتاحًا "عمليًا"  34توصية مرّقمة و 36املستقل، ويقرتح 

 

بدوره  كما حملة عامة وافية عن وظائف األجهزة الرئاسية يف الفاو، ويستعرض كّل جهاز رئاسي ويوّفر التقرير  -1

العمل املتعددة السنوات، واالجتماعات الوزارية، والتقييم، واملراجعة، واإلجراءات املتصلة بوظيفة  برامجيستعرض 

جاته وتوصياته اخلاصة، اليت ُجمعت يف القسم املدير العام، وتكلفة األجهزة الرئاسية  وحيتوي كّل قسم على استنتا

القرتاحات ذات باألقسام والتوصيات واكّل إجراء يف خطة العمل الفورية  5 امللحق  ويربط األخ  تيس ًا للرجوع إليها

 الصلة يف التقرير 

 

                                                 
  اجمللس والعضوية  حبجماملتصل  2-2راء باإلضافة إىل اإلج 313-4إىل  3-4مّت ترقيم إجراءات خطة العمل الفورية من   1
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األطر التنظيمية و لسياساتّدد احتوقد حّددت النصوص األساسية للمنظمة دور األجهزة الرئاسية على أّنها:  -2

احملتمل يف التعريف احلالي على املنظمة يف مجيع جوانب عملها  ونظرًا إىل سوء التفاهم  ارافاإلويتوّلى للمنظمة؛ 

الداخلي" للتمييز  ارافاإل" و"الوظائف العامليةمصطلحات "لنطاق "السياسات واألطر التنظيمية"، يستخدم هذا التقرير 

 لتني هاتني  بني وظيفيت احلوكمة املنفص

 

 إقرتاحات بشأن تعريف األجهزة الرئاسية

إّن تعريف األجهزة الرئاسية، بصيغته احلالية، الوارد يف النصوص األساسية غ  واضح يف ما إذا كان يش  إىل 

      وينبغي النظر يف توضيح مسألة أّنه يغطي االثنتنياإلاراف الداخلي" أو الوظائف العاملية"

 

 الرئيسية اخلمس الرسائل

 

وبقيت ثالثة  314، كان التقّدم احملرز مهمًا  فقد ُنّفذت أغلبية إجراءات خطة العمل الفورية البالغ عددها أّواًل -5

؛ واالجتماعات منّظمة جّيدًا وتدفق العمل أوضحإجراءات معّلقة فقط  وأصبحت تعريفات مسؤوليات األجهزة الرئاسية 

بني األعضاء واألمانة، وبني األعضاء إىل حّد كب  الثقة  إرساءملساءلة أمام األعضاء  وأعيد وفّعالة؛ وازداد حّس األمانة با

 أنفسهم  

 

خطة العمل  من 3-4  فلم ُينّفذ اإلجراء على حنو أكثر تركيزًا للفاو الوظائف العامليةمقاربة ، ال بد من ثانيًا -6

بغية حتديد اجملاالت  ،راض الوضع العاملي بصورة منهجية، الذي يدعو قيادة األجهزة الرئاسية إىل استعالفورية

املؤمترات  تضع  ونتيجة لذلمي، غ ها من املنتدياتاملواضيعية للسياسات أو اإلجراءات التنظيمية من جانب الفاو أو 

الفين، ولّكنه ال  اإلقليمية واللجان الفنية قوائم طويلة لألولويات، يعترب العديد منها أساسيًا على املستوى اإلقليمي أو

موضوع حمّدد من اأنه أن حيّقق أثرًا مهمًا يف اجملتمع  يف إطار ّكن الفاو من توجيه املوارد على مستوى املنظمة 

وينبغي أن حيّدد كّل من املؤمتر، واملؤمترات اإلقليمية، واللجان الفنية، ويناقش ويضع السياسات بشأن جمال العاملي  

بشأن  الفنيةمراعية إقليميًا وسليمة من الناحية سياسات مؤسسية  اعتماد ني، ما يؤدي إىلمواضيعي خمتار كّل سنت

 أو أن تنشره من خالل املؤمتر  ،موضوع خمتار  كن للمنظمة إما أن تنقله إىل منتديات خارج الفاو من قبيل مؤمتر دولي

 

وكانت اسية على عمل الفاو قائمة على النتائج  املتصلة بإاراف األجهزة الرئينبغي أن تكون املعلومات ، ثالثًا -2

مل تطّبق بالكامل بفعل التغي  يف اإلطار  جزئيًا لكّنها ،اإلدارة القائمة على النتائج جزءًا ال يتجزأ من خطة العمل الفورية

 ه ينبغي أن تضطلعّنحّققت تقّدمًا ملحوظًا يف وضع نظام جديد للنتائج، إاّل أاالسرتاتيجي  وعلى الرغم من أّن األمانة 

أّن أدوارها بدور فاعل جدًا من أجل ضمان أن تعكس املعلومات اليت ُجمعت احتياجاتها، نظرًا إىل األجهزة الرئاسية 

مقبولة ليست مطابقة لألمانة  وجيب على حنو خاص أن تكون قادرة على الرتكيز على جناح املنظمة يف تقديم مساهمة 

 ن يتاح مزيد من املعلومات لألجهزة الرئاسية بشأن ختصيص املوارد جملاالت حمددة    وينبغي أاألهميف النتائج 
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أكثر استباقية لتعزيز أثرها  وُتقرتح بعض اإلجراءات من أجل توطيد ، ينبغي أن تكون األجهزة الرئاسية رابعًا -2

واألجهزة الرئاسية إذا ما  ئمة بني األمانةومساءلة األمانة  وجيب أال يقّوض ذلمي الثقة احليوية القا ارافاإلالقدرة على 

باألجهزة الرئاسية واألمانة على السواء  وتعكس هذه اخلطوات الواقع يف بيئة حترتم األدوار واملسؤوليات املناطة  ُنّفذ

ملساءلة الكيان نفسه: فاألمانة ختضع بأّنه على الرغم من عمل األعضاء واألمانة معًا على حنو وثيق، إاّل أّنهما ليسا 

األجهزة الرئاسية، يف حني خيضع األعضاء ملساءلة حكوماتهم واملكّلفني  وتشمل اإلجراءات املقرتحة: تعّقب القضايا 

بشأن التقّدم  اخلاصة األعضاءخالل دورات جلنة الربنامج وجلنة املالية للتمّكن من املساهمة يف وجهات نظر  املشرتكة

يف ما يتعّلق باملسائل املتصلة  خبربات خارجية على أساس تناول كّل حالة على حدةالذي أحرزته املنظمة؛ واالستعانة 

توسيع نطاق املعلومات املتاحة بعمليات األجهزة الرئاسية حني  كن اعتبار وجهة نظر أخرى حول مسألة معّينة قّيمة؛ 

اليت تتطّور هدف التمّكن من حتديد املسائل يف تقارير األجهزة الرئاسية قلياًل لتغطية مناقشة الشؤون اهلامة املستمرة ب

واليت قد تقتضي اهتمامًا متواصاًل، من قبيل املعلومات القائمة على النتائج، والتوازن بني اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور 

  ، وحتديد األولويات وإعادة ترتيبهااجلنساني

 

ة واللجان الفنية  وأولت خطة العمل الفورية اهتمامًا توضيح الدور الذي تضطلع به املؤمترات اإلقليمي، خامسًا -1

خاصًا للمؤمترات اإلقليمية، وأدجمتها رمسيًا يف نظام احلوكمة  وأحرزت املؤمترات اإلقليمية تقّدمًا جّيدًا جدًا يف تنفيذ 

املؤمترات اإلقليمية  انعدام الوضوح يلّف نطاق وظائف ال يزال على حّد سواء، ولكن  ارافاإلووظائف  عامليةوظائفها ال

الرمسية اليت تؤديها يف ما يتعّلق بأنشطة الفاو على أّنها ُتعنى بالربامج اإلقليمية  ارافاإل وال بّد من توضيح وظيفة

من أجل توف  التوجيه لعمل املنظمة  وينبغي أن لديها يرّكز على مستوى النواتج التنظيمية فقط، وأّن حتديد األولويات 

 تظهراملزيد من التفاصيل بشأن توافر املوارد  وجيب أن بوات اإلقليمية أيضًا مبعلومات قائمة على النتائج املؤمترحتظى 

  أما بالنسبة إىل اللجان الفنية، فهي ليست منّظمة 4136هذه التغي ات يف اجلولة املقبلة للمؤمترات اإلقليمية يف عام 

مكاتب اللجان الفنية من حيث مسؤوليات  أكرب بد من وجود وضوح   والارافاإلووظائف  عامليةبوضوح يف وظائفها ال

 خالل الفرتة ما بني الدورات   واللجان التوجيهية

 

 رداملؤمت

 

مجيع اخلطوات اإلجرائية يف خطة العمل الفورية وحظيت بتقدير األعضاء  غ  أّن املؤمتر ال يضطلع  كملتاسُت -31

  وال بد من بذل املزيد من اجلهود ملواءمة عمل املؤمترات العامليةللوظائف  لىاألعهاز اجلل بصفته بالكام هبعد بدور

، 3-4"، مبا يتمااى مع اإلجراء عامليةمتماسمي وفعال "للوظائف ال مسارضمن اإلقليمية، واللجان الفنية، واملؤمتر، 

   عامليةالجدول األعمال للوظائف  وضعالذي يعين دورًا استباقيًا أكثر لألجهزة الرئاسية يف 
 

األعضاء مع الرؤساء أو املمّثلني اآلخرين للمؤمترات  بقيام" أن يبدأ الوظائف العامليةتدفق مسار "من اأن و -33

 ، باستعراضواملديرين العامني املساعدين يف اإلدارات الفنية ،منسقي األهداف االسرتاتيجيةو ،اإلقليمية واللجان الفنية

 وسيحددون جمااًل مواضيعيًا واحدًا أو جمالني اثنني كحّد أقصى  وغ ها من املنتديات الدوليةؤمترات العاملية املقبلة امل

وستحال النتيجة إىل جلنة الربنامج واجمللس، ضمن األهداف االسرتاتيجية للفاو السرتعاء االنتباه على مستوى املنظمة  
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ومن يف اللجنة الرئيسية األوىل للمؤمتر   سُتبحثمؤمتر، حيث لفرتة املالية املقبلة للل املواضيعاللذين سيوصيان باملوضوع/

اإلقليمية والفنية بشأن املوضوع املختار/املواضيع تقديم اآلراء رات اإلقليمية واللجان الفنية اأن املؤمتر أن يطلب من املؤمت

 املختارة يف دورتها التالية  

 

املوضوع   حول سياسات ااملةلرئيسية األوىل بهدف درس وثيقة وستجّمع األمانة نتائج عملها وتعود إىل اللجنة ا -34

إرسال بيان السياسات هذا إىل منتدى دولي  خر، أو احلفاظ عليه  إماومن اأن اللجنة الرئيسية األوىل أن تقّرر أيضًا 

توّفر العملية ساإلطار االسرتاتيجي املستعرض، وفيما سيكون حتديد األولويات ضمن كدليل لعمل املنظمة واألعضاء  

 تركيزًا أكرب 

 

 اتساق السياسات العاملية واألطر التنظيميةبشأن استعراض  : 1التوصية 

وأن حتّدد موضوعًا لفرتة السنتني لتبحثه  ،حتليليًا للقضايا العامليةيتعّين على األجهزة الرئاسية أن اري استعراضًا 

بهدف تعزيز مساهمتها يف اتساق السياسات العاملية  ذ القرار بشأنه،، وتتخمؤمتراتها اإلقليمية وجلانها الفنية واملؤمتر

وجيب أن يكون هذا املوضوع متسقًا مع نطاق اإلطار االسرتاتيجي املستعرض املوافق عليه وضمن واألطر التنظيمية  

   األولويات اليت حددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية يف إطار برنامج العمل وامليزانية 

 

بني يومًا  الستنيثغرة  فريق االستعراض املستقل إىل أّن األعضاء قد يرغبون يف تقليص يش باإلضافة إىل ذلمي،  -31

، نظرًا إىل أّن العواصم ستكون قد استعرضت يف يومًا 11أو  25إىل  يف أحكام خطة العمل الفورية اجمللس واملؤمتر

 وامليزانية يف اجمللس ووافقت عليهما   األساس اخلطة املتوسط األجل/ برنامج العمل

 

 اجمللس

 

افافية األمانة يف توف    وأعرب األعضاء عن رضاهم عن ارافاإلازدادت قدرة اجمللس على توف  التوجيه و -32

لفورية  وقّدروا كث ًا تقارير اجمللس املوجزة واملرّكزة ما بعد خطة العمل ا ،يف املاضي يتلقوهاأنواع املعلومات اليت مل 

نهج التقارير لفرتة ما بعد خطة العمل الفورية  قلبوقد يود األعضاء  للغايةمرّكبة أصحبت  األخ ةغ  أّن التقارير 

جّمعان القضايا الرئيسية يف أو فقرتني ُتها تضّمنت فقرة ولكّن ،، اليت كانت أيضًا اديدة اإلجياز والرتكيز4131-4131

 الشواغل  املناقشة، بهدف تعقب القضايا و

 

أكثر استباقية يف توحيد مواقفهم اخلاصة وإخضاع األمانة للمساءلة  جمللس وجلانه يكون ال حّيزوهناك أيضًا  -35

ال  قد ، إاّل أّنها، ولكن فيما توّفر هذه األدوات معلومات قّيمة4135وسُتعّمم أدوات الرصد القائمة على النتائج يف عام 

نظرًا إىل أّنها تضطلع بوظائف خمتلفة عن تلمي اليت  ،ات اليت حتتاجها األجهزة الرئاسيةتقّدم بالكامل أنواع املعلوم

للمساءلة  ويف هذا الصدد، وعلى أساس كّل حالة على حدة، قد يود األعضاء  تتوالها األمانة، وحتظى مبستويات مغايرة

لس وختضع للمساءلة أمامه  إىل اجملاارة خبربات خارجية ترفع تقاريرها مب ،على حنو مستقل ،الدعوة إىل االستعانة
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وحبسبه، بدعم إضايف لعملية  االقتضاءويف حال مبزيد من املعلومات القائمة على النتائج،  4هذا هو فحوى التوصية 

 احلوكمة  

 

 للمجلس  اإلشراف:  بشأن وظيفة 2التوصية 

مة على النتائج اليت ستمّكنه من توجيه عمل الفاو جيب أن يستمر اجمللس يف الدفع باااه توف  أنواع املعلومات القائ

ال يزال هناك حّيز للتحسني يف  بصورة فعالة، بدعم فاعل من جلنيت الربنامج واملالية  ويف حال واإلاراف عليه

إمكانية االعتماد على خربات مستقلة لتقديم  يدرس اجمللسقد ، ارافاملعلومات القائمة على النتائج واملتصلة باإل

 يف صياغة املؤارات املالئمة  ساعدةامل

 

ألعضاء الذين التعارض احلاد بني التوصية مبستوى امليزانية للمؤمتر إىل يعود عدم وجود توافق يف اآلراء بشأن او -36

النمو على األقل  ونظرًا إىل هذه  ضبع واألعضاء وكذلمي األمانة الذين يدفعون باااه ،يعتمدون مواقف النمو الصفري

، جيب أن يغلق هذا اإلجراء املعّلق يف خطة العمل الفورية  غ  تالفات اليت ال يرّجح أن ُتحّل يف املستقبل املنظوراالخ

 هذا ال حيول دون مناقشة امليزانية يف اجمللس، األمر الذي سيبقى مفيدًا لألعضاء   أّن

 

 دور اجمللس بالتوصية مبستوى امليزانيةبشأن  : 3التوصية 

   خطة العمل الفورية بشأن رفع توصية اجمللس مبستوى امليزانية إىل املؤمتر املعّلق يف جراءاإلجيب إغالق 

 

حجم اجمللس وتركيبته، وظهر مأزق بني وقد بذل األعضاء أيضًا جهودًا مكّثفة للغاية على مّر السنوات ملعاجلة   -32

ومن هم غ  مستعدين لذلمي  وعلى  ،اإلقليميمن هم مستعدون لبحث جملس أصغر حجمًا أو تعديالت على التمثيل 

اإلجراء املعّلق السابق، ال يرّجح أن يتّم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن تغي  حجم اجمللس وتركيبته يف املستقبل غرار 

 ، على الرغم من إمكان وجود فرصة يف السنوات املقبلة لبلوغ توافق بشأن هذه املسألة  القريب

 

 اجمللس حجمبشأن :  4التوصية 

حتى يعترب الرئيس املستقل للمجلس أّن  اجمللس وتركيبته حجمخطة العمل الفورية بشأن  املعّلق يف جراءاإل تعليقجيب 

 هناك توافقًا كافيًا يف اآلراء للتوّصل إىل حّل مرٍض ملعظم األعضاء  

 

هناك بعض أّن اء ومهم يف حوكمة الفاو، إاّل وبّنوأخ ًا، وبينما تضطلع اجملموعات اإلقليمية حاليًا بدور فاعل   -32

اجملاالت الرمادية املتعّلقة باألدوار والتوّقعات بني اجملموعات اإلقليمية، واملكاتب اإلقليمية، ورؤساء املؤمترات 

 يفوكذلمي  ،ملنتظمةاإلقليمية  وقد يرغب أعضاء اجمللس يف مناقشة هذه املسائل مع اإلدارة يف اجتماعاتهم غ  الرمسية ا

 تبادل املعلومات بشأن أساليب العمل وأفضل املمارسات بني اجملموعات  
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 الرئيس املستقل للمجلس

 

رضا واسعًا بني األعضاء يف ما يتعّلق بالدور الذي يضطلع به الرئيس أّن هناك فريق االستعراض املستقل  وجد  -31

مبا يف ذلمي االستمرارية، والذاكرة ّفر العديد من املزايا أّن منصب الرئيس املستقل للمجلس وللمجلس، و املستقل

ومع األمانة، وحبسب الطلب، مع منتديات أخرى  وهذا يش  إىل  التارخيية، واالستقالل، والتيس  بني األعضاء،

قة اليت والثوجوب أن حتظى الفاو باستمرار برئيس مستقل للمجلس لالضطالع بهذه األدوار ودعم التقّدم يف اإلصالحات 

طلب موارد إضافية حني يفّوض الرئيس املستقل للمجلس مبسؤوليات إضافية  ويف هذا حتى اآلن  ومع ذلمي، ُت مّت بناؤها

نواب الرئيس يف إعداد ب واالستعانةالصدد، حيظى الرئيس املستقل حبّيز لتعيني األعضاء من أجل دراسة بنود حمددة، 

يرى فريق االستعراض املستقل أّنه جيب أن يكون الرئيس املستقل وأخ ًا، تقرير اجمللس، بالتعاون مع األمانة  

 للمجلس ملمًا بعمل األجهزة الرئاسية للفاو  

 

 بشأن توفري الدعم للرئيس املستقل للمجلس يف حالة املسؤوليات اإلضافية  : 5التوصية 

   ب توف  موارد إضافية من بني األعضاءحني يفّوض األعضاء الرئيس املستقل للمجلس بتوّلي مسؤولية إضافية، جي

 

 :  بشأن مؤهالت الرئيس املستقل للمجلس6التوصية 

مصطلحات "اخلربة املناسبة يف عمل  إلضافةجيب تنقيح النصوص األساسية اليت تتناول الرئيس املستقل للمجلس 

 "  ظمةجماالت عمل املنيف خربة مالئمة " على النص القائماألجهزة الرئاسية للفاو" 

 

 جلنة الربنامج، وجلنة املالية، وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية جلان اجمللس:
 

جمال  هناك لكنتقارير موجزة إمنا موضوعية للمجلس ليدرسها،  وترفعتعمل جلنة الربنامج بفعالية وكفاءة،   -41

 لتوف  توجيه أكثر دينامية للمجلس   للتحسني على مستوى اللجنة

 

نة املالية جلنة قوية تعمل بصورة جّيدة، مع أعضاء ملتزمني وأمانة خمصصة هلا، وتتمّتع بثقة وافافية وجل -43

نسبة إىل ما قبل تنفيذ خطة العمل الفورية  ومع ذلمي، ال بد من مواصلة استطالع متزايدتني، وكذلمي بوثائق أفضل 

حبث لى األرجح حتى عدد الدورات  وقد يود األعضاء السبل لزيادة فعالية جلنة املالية وتقليص الوقت الذي ينفق وع

وإعداد تقارير يف فرتات فاصلة  ،خالل السنةإمكانية تفويض متطوعني لتعقب أساليب عمل اللجنة وجداول أعماهلا 

ل معّينة للبنود على جدوأطر زمنية منتظمة بشأن السبل احملتملة لتحقيق فعالية أكرب  كما قد يرغب األعضاء يف حتديد 

 األعمال 

 

الفورية، على الرغم  العمل االجتماع املشرتك بني جلنة املالية وجلنة الربنامج تقّدمًا جّيدًا منذ خطةوأحرز أيضًا   -44

ويف  ،ناقش على مستوى كّل من جلنة الربنامج وجلنة املاليةمن أّنه من الصعب إجياد توازن مالئم بني البنود اليت ُت

 وقد يود األعضاءن دون خطر االزدواجية من جهة، والتسرت على املسائل من جهة أخرى  ما املشرتكة ماجتماعاته
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إىل وتدفق العمل من اللجنتني إىل االجتماع املشرتك بينهما  لإلاراف علىحبث إمكانية تفويض واحد أو أكثر من بينهم 

 املضافة  القليلة يمة على أساس مستمر، من أجل حتديد جماالت االزدواجية، والتداخل، والق ،اجمللس

 

 ووّسع تنفيذ خطة العمل الفورية جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، ما حّسن مرونتها وعملها السلس   -41

 

استباقيني مبا يكفي وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية واجمللس جلنة الربنامج وجلنة املالية عترب كّل من تال و -42

إىل أّن األجهزة  جزئيًا املسألة وتعود  فعاليتها وكفاءتها تزايد على الرغم من ،التنفيذ مرضيًا يف املتابعة حيث ال يكون

الرئاسية نفسها ال حتفظ "سجاًل موجزًا باملعلومات" خاصًا بها أو ذاكرة مؤسسية بشأن القضايا االسرتاتيجية و/أو 

من قبيل املساواة بني اجلنسني، وحتديد األولويات ثُبتت صعوبة معاجلتها بنجاح، املشرتكة، مبا يف ذلمي تلمي اليت 

وإعادة ترتيبها، واالعتماد عوضًا عن ذلمي على جداول األعمال اليت تتبع النمط نفسه يف كّل فرتة مالية والوثائق اليت 

 تعّدها األمانة  

 

 :  بشأن تعّقب القضايا مع الوقت7التوصية 

ة وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية القضايا املشرتكة أو االسرتاتيجية اليت جلنة الربنامج وجلنة املالي حتّددينبغي أن 

سيتّم تعقبها مع الوقت كجزء من استعراضها للوثائق املقّدمة بشأن بنود جدول األعمال يف دوراتها  وسيجري هذا العمل 

عند االقتضاء، يتخذ قرار بشأن ما أو كمجموعة  وكأفراد على أساس غ  رمسي إما من جانب األعضاء الذين يتطّوعون 

   إىل اجمللسبهذا الشأن ترفع  اتتوصياستنتاجات اللجنة يف تقرير مع إذا كان من املفيد إضفاء الطابع الرمسي على 

 

وجد فريق االستعراض املستقل أّن أغلبية األعضاء يف جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون ويف حني  -45

األعضاء  بعض الرتدد لدىانونية كانوا منخرطني جّيدًا يف عمل جلانهم على التوالي، أاار االستقصاء إىل الدستورية والق

حول ما إذا كان أعضاء جلنة الربنامج يتمتعون باملؤهالت الضرورية للعمل على حنو فّعال  وعلى الرغم من أّن االختيار 

عن أفضل املراحني اللجان الثالثة مجيعها أن تبحث بانتظام هو قرار سياسي للبلد املعين، إاّل أّنه يتعّين على 

 املؤهلني، سواء يف روما أو يف العواصم  

 

 للجان اجمللس املرشحني مؤهالت:  بشأن 8التوصية 

ينبغي أن تشارك اجملموعات اإلقليمية باستمرار يف البحث عن مراحني حمتملني يتمتعون باخلربات املطلوبة يف روما  

التعليم و/أو اخلربة وقت االنتخاب حمّددة قدر اإلمكان بالنسبة إىل  املقّدمةعلومات امل؛ وجيب أن تكون صمويف العوا

  السابقة يف جماالت عمل األجهزة الرئاسية على التوالي  

 

ة الربنامج إضافة إىل ذلمي،  كن أن تؤدي ممارسة إرسال تقارير املراجعة إىل جلنة املالية وتقارير التقييم إىل جلن -46

يف اختاذ القرار رئيسا جلنة الربنامج وجلنة املالية  يتشاركينبغي أن  لذلمي، إىل سقوط جماالت رئيسية بني الشقوق:

 إحالة بنود حمددة إىل فرادى اللجان أو إىل االجتماع املشرتك   بشأن
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 واملراجعة التقييم تقارير استعراض بشأن:  9التوصية 

كّل من جلنة الربنامج وجلنة املالية مسؤولية استعراض معلومات التقييم واملراجعة املتصلة ينبغي أن تقع على عاتق 

لجان ال فرادى بنطاق عمل كّل جهاز  ويشرتك رئيسا جلنة الربنامج وجلنة املالية يف اختاذ القرار بشأن إحالة البنود إىل

   شرتكاملجتماع االأو إىل 

 

 اللجان الفنية

 

، كما يف حال املؤمترات اإلقليمية، لتصبحلدى اللجان الفنية  املسؤوليات الرتاتبيةمل الفورية غّيرت خطة الع -42

زادت دور الرؤساء لتيس  تقديم ، والوظائف العامليةأن شوإىل املؤمتر ب ،اإلاراف الداخليبشأن  اجمللس إىلموّجهة 

ة  وفيما تقّدم اللجان الفنية مساهمات فنية مهمة، دورات اللجان الفني مساهمات أكرب من األعضاء يف املنظمة وحمتوى

من الصعوبة مبكان اضطالعها بدور رقابي  وكذلمي، جيب حجم الدورات وتنّوع خلفيات املشاركني واهتماماتهم  جيعل

 حبيث  كنها أن تبقي التوصيات ضمن ،تتاح معلومات واقعية عن امليزانية ملناقشات اللجان الفنية حول األولوياتأن 

املستوى املتوّقع للموارد  وأخ ًا، ال بد من توضيح نطاق مكاتب اللجان الفنية أو اللجنة التوجيهية مبا يتجاوز التحض  

 األجهزة األم  للدورة املقبلة ليكون متسقًا مع مسؤوليات 

 

 :  بشأن والية اللجان الفنية خالل فرتة ما بني الدورات 11التوصية 

 اجمللس يوّضح أن ينبغي  نفًا، املذكورة اخليارات أساس وعلى والقانونية، الدستورية الشؤون جلنة مشورة على بناًء

   الدورات بني ما فرتة خالل واللجان التوجيهية اللجان ملكاتب احملتملني والسلطة الدور الفنية واللجان

 

 مشواًلاستعراض أكثر إىل  االعتباريالء وأخ ًا، يش  فريق االستعراض املستقل إىل أّن األعضاء قد يرغبون يف إ -42

 تتجاوز نطاق هذا االستعراض   النقاط اليت للرد علىلعمل اللجان الفنية 

 

 املؤمترات اإلقليمية

 

منت املؤمترات اإلقليمية بصورة جوهرية من حيث مسؤوليتها املتصلة باحلوكمة منذ أن مّت إدماجها رمسيًا يف  -41

أو يف وظائف  الوظائف العامليةسواء يف  ، أّنها ال تضطلع بعد بالكامل بدور جهاز رئاسي  غ 4131مسار احلوكمة يف 

وألّن مناقشتها بشأن األولويات ال تزال  ،من خطة العمل الفورية 3-4، نظرًا إىل عدم تنفيذ اإلجراء اإلاراف الداخلي

 عامة للغاية  

 

 ت اإلقليمية:  بشأن حتديد األولويات من قبل املؤمترا11التوصية 

 توجيه حمّدد أكثر التنظيمية، بهدف توف  النواتجى جيب أن يرّكز حتديد األولويات على املستوى اإلقليمي على مستو

   لعمل املنظمة يف الفرتة املالية املقبلة
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شّكل إدخال الربامج  ففيما ي اإلاراف علىلدى املؤمترات اإلقليمية بشأن وهناك أيضًا حّيز لتحسني املعلومات  -11

 ةبشأن الربامج اإلقليمي قائمة على النتائجال علوماتامل، ال سّيما إاّل أّن املزيد مطلوبمبادرات إقليمية خطوة جّيدة، 

إتاحة معلومات مالية أكثر حتديدًا  وينبغي ة، وال بّد من حبيث  كن للمؤمترات اإلقليمية أن تقّيم تنفيذ الربامج السابق

حبيث ُتدمج عندها املؤمترات اإلقليمية بصورة  4136وصيات حبلول جولة املؤمترات اإلقليمية لعام أن ُتنفَّذ هذه الت

 فعالة يف مسار احلوكمة الداخلية  

 

 :  بشأن املعلومات املتاحة للمؤمترات اإلقليمية12التوصية 

من تقييم تنفيذ الربامج السابقة كون مبتناول املؤمترات اإلقليمية معلومات قائمة على النتائج لتتمّكن تينبغي أن 

 املكاتبوإجنازها  وجيب أن تتاح أيضًا معلومات أكثر تفصياًل عن التقّدم يف األنشطة اإلقليمية املنفذة حتت مسؤولية 

تقّدم املبادرات اإلقليمية، لكي تستعرضها املؤمترات اإلقليمية، كما ينبغي أن تشمل بشأن ، مبا يف ذلمي ةاإلقليمي

   اليةمعلومات م

 

احلاجة إىل توضيح أكرب ملسؤوليات رؤساء حبث  يف أّن األعضاء قد يرغبون أيضًا ويرى فريق االستعراض املستقل -13

؛ والدورات اليت تسمح بتبادل أكرب لوجهات النظر بني املؤمترات اإلقليمية نسبة إىل أعضاء املؤمترات اإلقليمية واألمانة

املعنية بالغابات ومصايد األمساك كجزء ال يتجزأ  اإلقليمية ات اليت حّددتها اللجان الفنيةاملندوبني؛ ومبا يف ذلمي األولوي

 رفوعة إىل اجمللس  من تقارير املؤمترات اإلقليمية امل

 

 تعددة السنواتاملالعمل  برامج

 

شكل منّظم، من تعددة السنوات إىل منح األعضاء فرصة استعراض عمل اجلهاز الرئاسي باملالعمل  برامجتهدف  -14

تعددة املالعمل  برامج وتس ، واستعراض أساليب العمل واملمارسات على حنو دوري  النتائجالرتكيز على خالل 

وينبغي االستمرار يف إعدادها ورصدها  وجيب  ،بصورة كاملةالسنوات اخلاصة باجمللس وجلنة الربنامج وجلنة املالية 

أو  الراهنةإمنا مع حذف قسم النتائج  ،جدول األعمال املتجددة على بنودالأن حتافظ على األهداف وأساليب العمل و

وينبغي إضافة قسم يتعّقب املسائل أو الشواغل اليت ترغب األجهزة تنقيحه بصورة جوهرية ليشمل نتائج أكثر حتديدًا  

 الرئاسية يف تسجيلها مع الوقت  

 

 للمجلس وجلانه اتالسنو تعددةامل العمل برامج شكل:  بشأن 13التوصية 

أو  حذف قسم النتائج،تعددة السنوات من خالل املالعمل  برامج اكل تعديل وجلانه، ينبغي بالنسبة إىل اجمللس

 وإدخال قسم حول "املسائل املعّلقة واالسرتاتيجية اليت سيتّم تعقبها مع الوقت"  تنقيحه،

 

اكلياتها حتول دون مناقشة أداء األجهزة جم االجتماعات واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، فإّن ح ةيف حال -11

وقف خطة العمل متعددة السنوات ( 3)كما أّن عرضها أثناء اجللسة مربمي  وقد برز خياران اثنان:  ،الرئاسية

يط واستخدام تقارير الدورات كمرجع لإلجراءات املتفق عليها، مع بيان بس ،للمؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية معًا
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( االستمرار يف خطة العمل متعددة السنوات إمنا من دون 4)ألساليب العمل لتوافق عليه األجهزة الرئاسية؛ أو 

وفقًا  ،تقييمها الشفهي اخلاص ألداء اجلهاز الرئاسي، ومع الرئيس الذي يقّدم تقييمه/خالل االجتماع استعراضها

 عوة إىل املناقشة  للمعاي  احملددة يف خطة العمل متعددة السنوات والد

 

 الفنية واللجان اإلقليمية للمؤمترات السنوات تعددةامل العمل برامج:  بشأن 14التوصية 

السنوات، إال يف حال رغب اجلهاز  متعددةالعمل خطة ؤمترات اإلقليمية، جيب وقف بالنسبة إىل اللجان الفنية وامل

مّت االستمرار يف إعداد خطة العمل   وإذا إىل اجمللس اتقارير به ورفع ايف مواصلة إعداده ماحبد ذاته واألمانة الرئاسي

متعددة السنوات، فينبغي االستعاضة عن عرضها الرمسي خالل الدورة بعرض افهي من قبل الرئيس يلّخص أداء 

 اجلهاز الرئاسي  

 

 االجتماعات الوزارية

 

همة ملنظمة األغذية والزراعة من أجل احلصول على االجتماعات الوزارية يف املؤمترات اإلقليمية فرصًا م كانت -12

منهجيًا  تعقد راء مكّوناتها األساسية حول عمل املنظمة يف تنفيذ السياسات والربامج على السواء  وإىل جانب تلمي اليت 

 وافقة علىجنوب غرب احمليط اهلادئ، كانت االجتماعات الوزارية للفاو املنعقدة منذ امل ويف ،يف املؤمترات اإلقليمية

بداًل من أن  ،كحّيز لتبادل املعلوماتيف املقام األّول وكانت مصممة  ،تلتئم حتت إاراف املدير العام خطة العمل الفورية

ن يأخذ األعضاء يف االعتبار   ويف معرض التخطيط لالجتماعات الوزارية املستقبلية، ينبغي ألصنع القرارتكون منتديات 

 الوقت والتكلفة لألعضاء واألمانة على حّد سواء  احملتمل مقارنة مع  أثرها

 

 األجهزة الدستورية

 

 املتوخاة من قبل فريقمن خطة العمل الفورية يهدفان إىل توف  املرونة األكرب  61-4و 62-4اإلجراءان  كان -15

كان وصول يكن كافيًا  و ؛ غ  أّن التقّدم يف التنفيذ مل32التقييم اخلارجي املستقل لألجهزة املنشأة مبوجب املادة 

حمدودة يف وهي ال تزال تتمّتع باستقاللية  ،للغايةإىل األجهزة الرئاسية حمدودًا  32األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

ويف احلالتني، قد يعود ذلمي إىل التواصل غ  الكايف بني يف ما يتعّلق باملسائل اإلدارية واملالية  التشغيل وصنع القرار 

ومن اأن إحراز املزيد من التقّدم يف عدد واملديرين العامني املساعدين املعنيني   32جهزة املنشأة مبوجب املادة أمانات األ

، الفاو وأهدافها االسرتاتيجية غايات يفأكرب  املساهمة بقدرمن  32من املسائل أن  ّكن األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 اليت ستعّزز بدورها نتائج عمل املنظمة  

 

 التقييم

 

أداء وظيفة التقييم  وقد مّت االمتثال جلميع اإلجراءات يف تبدي األجهزة الرئاسية درجة عالية من الرضا عن  -16

خطة العمل الفورية، على الرغم من أّنه ال يزال هناك بعض اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد من التعزيز والوضوح  فعلى 

 احملمي مليزانية مكتب التقييم، واملستوى خبط اإلبالغ املزدوجاألمانة يف ما يتعّلق  هناك بعض التوتر ضمنسبيل املثال، 
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أيضًا نطاق أعمال  يشّكلبعض الصعوبات يف التعامل مع حجم توصيات التقييم  وقد ، ويف وقت يّتسم بتخفيضات اديدة

ويش   ،خط اإلبالغ املزدوجعن ا من بديل أّنه مويرى فريق االستعراض املستقل التقييم املواضيعية فرصة بهذا املعنى  

 املقّدرإىل أّن األعضاء قد يرغبون يف حبث إمكانية التفاعل املنتظم بني جلنة التقييم الداخلي وجلنة الربنامج، على النحو 

على واألجهزة الرئاسية يف خطة العمل الفورية  و كن أن يساعد هذا على تعزيز مساهمة أعمال التقييم يف اإلدارة 

  وأن حيّد من أي توتر يف خط اإلبالغ املزدوج   ،السواء

 

 املواضيعية التقييم أعمال:  بشأن 15التوصية 

ينبغي أن يرّكز نطاق أعمال التقييم املواضيعية على مستوى النواتج التنظيمية لإلطار االسرتاتيجي املستعرض، إما من 

أو عرب تقييمات  من أعمال تقييم سابقة أجراها مكتب التقييم،، على أساس معلومات خالل اميع البيانات الشاملة

   حمددة مصّممة هلذه الغاية

 

، وهذا جيعل التقييم املستقل من املقّرر إجراء تغي ات هامة حمتملة يف طريقة اضطالع مكتب التقييم بواليته -12

وقد يوّد األعضاء يف جلنة الربنامج حبث   يأتي يف وقت مناسب للغاية 4136-4135لوظيفة التقييم يف الفرتة  املقبل

 استقالليةو؛ املزدوجاإلبالغ  خطسبل تعزيز كفاءة  صالحيات التقييم املستقل املقبل:إمكانية تضمني العناصر التالية يف 

عات تبمكتب التقييم إلدارة ميزانيته ما أن تتم املوافقة عليها وأية  ثار تطال قدرته على أداء عمله نتيجة لذلمي؛ و

غها مكتب التقييم الستقاللية استنتاجات التقييم؛ ومدى فائدة توصيات مكتب التقييم لإلدارة والتقارير اليت يتوالها ويص

"التقييم/ استجابة اإلدارة/ تقرير املتابعة/ املصادقة" يف دعم األجهزة الرئاسية يف وظيفة  وقابلية تنفيذها؛ وكفاءة عملية

ام جلنة الربنامج استنتاجات التقييم يف توجيهها االسرتاتيجي، وحتديد أولويات منظمة التوجيه واإلاراف؛ واستخد

   واإلاراف عليها األغذية والزراعة

 

 املراجعة

 

حيث تساهم هذه الوظائف بفعالية يف الدور  ،تقّدر جلنة املالية واألجهزة الرئاسية األخرى بشّدة وظائف املراجعة -12

ب القطرية، تسية  و كن أن يكون بعض من عمل مكتب املفتش العام، من قبيل تقييم أداء املكالألجهزة الرئاارايف اإل

أهمية للجنة الربنامج  وهذا يشمل، على سبيل املثال، تقييم االمتثال لألطر الرباجمية القطرية، واملراجعة ذا 

اجة إىل تبادل استنتاجات حمددة من املراجعة احل 1اجلنسانية، وغ ها من املعاي  املتصلة بالربامج  وتتناول التوصية 

 والتقييم ومناقشتها على حنو أكرب بني جلنة الربنامج وجلنة املالية و/أو اجتماعها املشرتك  

 

 اإلجراءات املتعّلقة باملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

 

ملية اختيار املدير العام وكذلمي تعزيز التواصل الوفاء بإجراءات خطة العمل الفورية املتصلة بتعزيز افافية عمّت  -11

بني املدير العام واألعضاء  ويقّدر األعضاء فرص التفاعل مع املدير العام، على الرغم من وجود نطاق ملزيد من التفاعل 

 من خالل تعديل اكل االجتماعات غ  الرمسية واالجتماع املشرتك    ،غ  الرمسي بينهم
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استمع فريق االستعراض املستقل وقد  معّلقًا  خطة العمل الفورية يف ؤهالت املدير العامتصل مباملاإلجراء  يبقى -21

 جناح ، على الرغم منباهتمام إىل احلجج املؤيدة واملعارضة، مش ًا إىل أّن األغلبية مل تكن حتّبذ متابعة هذا اإلجراء

واعد الراهنة للرتّاح، تتاح معلومات عن املراحني، وأّنه ويالحظ أيضًا أّنه مبوجب القمنظمات أخرى يف القيام بذلمي  

فريق االستعراض املستقل أّن هذه املسألة  وخلصينبغي تقديم األعضاء إىل اجمللس واملؤمتر على السواء قبل االنتخاب  

 اليت تفيد بوجوب إغالق هذا اإلجراء املعّلق  36ورفع التوصية  القريبيف املستقبل  لن ُتحّل

 

 مؤهالت املدير العام ملنظمة األغذية والزراعةبشأن  : 16ية التوص

  خطة العمل الفورية واملتصل باملؤهالت املطلوب توّفرها لدى املراحني ملنصب املدير العاميف جيب إغالق اإلجراء املعّلق 

 

 : مسائل تشغيليةتفاصيل عملية

 

، واليت يرى أو نقاط حبث ليعاينها األعضاء ،ل العملية"أيضًا عددًا من "التفاصي االستعراض املستقلد فريق حّد -23

   وترد يف ما يلي اقرتاحات ملعاجلة هذه املسائل  أنها ستحدث اختالفًا جذريًا يف أعمال األجهزة الرئاسية املعنية

 

 اقرتاحات للمجلس

 

 ت ضمن تقارير للحفاظ على غنى املناقشات، قد يرغب اجمللس يف إدراج ملخصات وجيزة تتناول املناقشا

 ؛اجمللس، وتكون بذلمي جزءًا من ملخص الرئيس أو يكون هلا صلٌة به

  سية من مصادر خارجية، إذا مل ابشأن عمليات األجهزة الرئاجمللس يف االعتماد على خربات قد يرغب

 يكن ذلمي متاحًا ضمن األمانة، لكي يبقى يف طليعة إصالح األجهزة الرئاسية  

 اإلقليمية لتوضيح  اتجملموعلرؤساء ا ةغ  رمسي اتل للمجلس إىل عقد اجتماعقد يدعو الرئيس املستق

بعض املسائل الرمادية املستجدة يف املناقشة مع اإلدارة العليا حول العالقة بني اجملموعات اإلقليمية 

ات من ولتبادل معلومات بني اجملموعات اإلقليمية حول أساليب العمل وأفضل املمارس ،واملكاتب اإلقليمية

 ؛أجل تعزيز أدوارها

  االزدواجيةاملشرتك إمكانية "تعقب الفعالية" لتحديد جماالت  واالجتماعقد تبحث جلان اجمللس 

والتداخل بغية تبسيط تدفق العمل  ومن باب التشابه، ينبغي تعّقب أساليب العمل وجداول األعمال ضمن 

   جلنة املالية لتحديد جماالت زيادة الفعالية

 

 التقييم لوظيفة اتاقرتاح

 

  قد تدرس جلنة الربنامج وجلنة التقييم )الداخلي( إمكانية التفاعل املنتظم بهدف تعزيز مساهمة أعمال

خط اإلبالغ التقييم على مستوى اإلدارة واألجهزة الرئاسية على السواء، وللتخفيف من حّدة التوتر يف 

 املزدوج؛ 
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 اج ما يلي يف اختصاصات التقييم املستقل لوظيفة التقييم يف  كن للجنة الربنامج أن تبحث إمكانية إدر

إلدارة يف الفاو مكتب التقييم  استقالليةو؛ املزدوج اإلبالغمنظمة األغذية والزراعة: سبل تعزيز كفاءة 

تبعات التقارير اليت عمله نتيجة لذلمي؛ وتطال قدرته على أداء  ميزانيته ما أن تتم املوافقة عليها وأية  ثار

غها مكتب التقييم الستقاللية استنتاجات التقييم؛ ومدى فائدة توصيات مكتب التقييم لإلدارة وتوالها ويصي

املصادقة" يف دعم األجهزة الرئاسية يف "التقييم/استجابة اإلدارة/تقرير املتابعة/ عملية وكفاءة وقابلية تنفيذها؛

اجات التقييم يف توجيهها االسرتاتيجي، وظيفة التوجيه واإلاراف؛ واستخدام جلنة الربنامج استنت

  واإلاراف عليها وحتديد أولويات منظمة األغذية والزراعة
 

 اقرتاحات للمؤمترات اإلقليمية

 

  نظرًا إىل أن الرؤساء أصبحوا حيتفظون مبنصبهم يف فرتة ما بني الدورات،  كن التفك  مبزيد من السبل

  ؛اإلقليمية واألمانة لتوضيح مسؤولياتهم ااه عضوية املؤمترات

  وسيساهم ذلمي يف تعزيز قيمة املؤمترات اإلقليمية كمنتديات لتبادل املعلومات واخلربات، إذا كانت الدورات

 ؛ية وعلى نطاق أوسع بني املندوبنيمنظمة بشكل يسمح بتبادل اآلراء بصورة غ  رمس

 ت ومصايد األمساك كجزء ال يتجزأ من و كن إدماج األولويات اليت حّددتها اللجان الفنية حول الغابا

 يف ما يتعّلق باألولويات احملددة لعمل املنظمة يف اإلقليم  تقارير املؤمترات اإلقليمية إىل اجمللس

 

 اقرتاحات للجان الفنية

 

 قد يرغب األعضاء يف إيالء االعتبار إىل استعراض أكثر مشواًل لعمل اللجان الفنية من أجل الرد على النقاط 

  تتجاوز نطاق هذا االستعراض  اليت

 

 ن االجتماعات الوزاريةأاقرتاحات بش

 

  قد يرغب األعضاء يف أخذ أثرها احملتمل يف االعتبار مقارنة مع املستقبليةعند حبث االجتماعات الوزارية ،

 اخليار حبيث يكونالنصوص األساسية  تتغّير الالوقت والتكلفة لألعضاء واألمانة على السواء  لكن ينبغي أ

  يف حال احلاجة امللحة  للمؤمتر واجمللس 
 

 الرئاسية األجهزةاقرتاحات حول تعريف 

 

   إّن تعريف األجهزة الرئاسية، بصيغته احلالية، الوارد يف النصوص األساسية غ  واضح يف ما إذا كان يش

   ه يغطي االثنتني  وينبغي النظر يف توضيح مسألة أّناإلاراف الداخلي " أوالوظائف العاملية"إىل 
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 اقرتاح حول توقيت اجمللس واملؤمتر

 

  بعد استعراض توّجه الربنامج ومضمون اخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية وموافقة العواصم

شاورة القائمة ملدة املعليها حبلول موعد انعقاد املؤمتر،  كن أن يبحث األعضاء إمكانية تقص  فرتة 

 يومًا   11أو  25إىل  اجمللس واملؤمتر بنييومًا  61
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 مقّدمة -1
 

 معلومات أساسية 1-1

 

، وافق مؤمتر منظمة األغذية والزراعة على خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة 4112يف عام  -3

(IPA)2وصيات اليت صاغها التقييم ، اليت أعّدت من خالل التعاون املكّثف بني أعضاء املنظمة واألمانة إلدماج الت

4112 ( يف منتصف عامIEEاخلارجي املستقل )
إجراء خلطة العمل الفورية لتجديد  422  ومن أصل جمموع من 3

، الذي توّقع أّن 22-4إجراء يف الفصل املعين باحلوكمة، مبا يف ذلمي اإلجراء  313منظمة األغذية والزراعة، أدمج 

مبا يشمل دور املؤمترات اإلقليمية وطرق عملها مع  ،اإلصالحات املتصلة باحلوكمة املؤمتر سيجري تقييمًا لطرق عمل"

   4"إجراء استعراض مستقل للمساهمة يف هذه العملية

 

حبيث يشّكل االستعراض املستقل مساهمة يف دورة املؤمتر  4132يف عام  22-4كان من املقّرر تنفيذ اإلجراء و -4

وأقّر "الرتتيبات اخلاصة  4131األغذية والزراعة يف اهر ديسمرب/كانون األول  استعرض جملس منظمة  و4135لعام 

  ويف الوقت نفسه، أقّر 6، اليت مشلت اختصاصات االستعراض املستقل5بإجراء استعراض مستقّل إلصالحات احلوكمة"

م مكتب التقييم يف اجمللس أيضًا تعيني فريق مستقل من استشاريني خارجيني اثنني، سيحظيان خالل عملهما بدع

باقي لعملية   وطلب هذا االقرتاح: اضطالع الرئيس املستقل للمجلس بدور تيس ي است7منظمة األغذية والزراعة

عقد اجتماعات غ  رمسية مفتوحة العضوية مع رؤساء اجملموعات اإلقليمية لتوجيه عملية االستعراض بكاملها و

 جنيت الربنامج واملالية لضمان اإلاراف على عمليةاالستعراض املستقل؛ واالجتماع املشرتك لل

   االستعراض املستقل

 

  وُقّدمت مسودة التقرير إىل األعضاء يف منظمة األغذية لفريق االستعراض املستقل وهذا هو التقرير النهائي -1

ملشرتك للدورة السادسة عشرة االجتماع ا وناقش  للحصول على تعليقاتهم واقرتاحاتهم والزراعة، واإلدارة العليا للمنظمة،

نوفمرب/تشرين الثاني  5 يف عقدبعد املائة للجنة الربنامج والدورة اخلامسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية الذي 

 وقّدمت ،مسوّدة التقرير 4132يف ديسمرب/ كانون األّول  عقدتوالدورة اخلمسون بعد املائة للمجلس اليت  ،4132

التقرير سيتّم استعراض أخذها يف احلسبان حبسب املقتضى  وبالتالي،  ق االستعراض املستقل، الذيإسهاماتها إىل فري

يف  ،4135التاسعة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اليت ستنعقد يف يونيو/حزيران للدورة  الذي سيصدر كوثيقة

نامج والدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية ويف االجتماع املشرتك للدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الرب

   4135الدورة الواحدة واخلمسني بعد املائة للمجلس يف مارس/ ذار 

                                                 
2

  C 2008/4،  جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل خلطة العمل الفورية ملنظمة األغذية والزراعة تقرير 
  C 2007/7A.1، 4112 مؤمتر منظمة األغذية والزراعة تقرير التقييم اخلارجي املستقل يف نوفمرب/ تشرين الثانيناقش   3
4  C 2008/REP, E16. 
5

  CL 148/10 من التقرير  42-43؛ الفقراتCL 148/REP  
  االختصاصات، CL 148/10 من الوثيقة 3امللحق   6
7  CL 148/10 Add.1 ،توصيف فريق االستعراض املستقل، 4 امللحق  
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 النطاق واملنهجية 1-2

 

العمل الذي قامت به منظمة األغذية  مبراجعةكّلفت اختصاصات االستعراض املستقل فريق االستعراض املستقل  -2

جراءات خطة العمل الفورية لتجديد إلواألعضاء وكذلمي األمانة لتنفيذ اجملموعة الكاملة  8ألجهزة الرئاسيةوالزراعة، وا

  كما طلبت 9، واملعنية بآليات إصالح احلوكمة املؤسسية313-4إىل  3-4منظمة األغذية والزراعة، املرقمة من 

   10األغذية والزراعة ميزة رئيسية لالستعراض املستقلاالختصاصات أن تكون املشاورات املكّثفة مع األعضاء يف منظمة 

 

وليس عماًل براجميًا وإداريًا ملنظمة  احلوكمة تاستعراض إلصالحاومن املهم إبراز أّن االستعراض املستقل هو  -5

منظمة  األغذية والزراعة  وإضافة إىل ذلمي، تغّيرت صفة جلنة األمن الغذائي العاملي، اليت كانت جهازًا رئاسيًا يف

األغذية والزراعة وقت صياغة التقييم اخلارجي املستقل وخطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة، نتيجة 

4111لعملية إصالح منفصلة ومل تعد جهازًا رئاسيًا يف املنظمة منذ عام 
  وبالتالي، مل تكن جزًءا من نطاق هذا 11

   االستعراض املستقل

 

 :يذ إصالحات احلوكمة على أساس املعاي  التاليةوجرى تقييم تنف -6
 

وأسباب عدم تنفيذها يف حال  املتوخاةالتغطية: إىل أي مدى مت تنفيذ مجيع اإلجراءات واإلجراءات الفرعية  -3

 انطبق ذلمي؛ 

سيط الكفاءة: املكاسب اإلمجالية للكفاءة من خالل حتسني توقيت العمل وترايد  ليات احلوكمة والوضوح وتب -4

تدفق االتصاالت وما إىل ذلمي؛ كما سيتم إيالء االهتمام لتحليل التكاليف الفعلية وتكاليف املعامالت املرتبطة 

 بعملية إصالح احلوكمة وبهيكلها اجلديد؛

الفعالية: النتائج العامة الفورية إلجراءات خطة العمل الفورية بشأن احلوكمة املوضوعية للمنظمة، من حيث  -1

 اد األجهزة الرئاسية لألمانة وتدفق املعلومات املسرتجعة من األمانة لألجهزة الرئاسية؛ حتسني إرا

: قدر املستطاع، التغي ات الدائمة الفعلية واملمكنة على أداء املنظمة الذي  كن أن ينسب إىل تنفيذ التأث  -2

   إصالحات احلوكمة املتصلة خبطة العمل الفورية

 
  

                                                 
لدستورية والقانونية؛ واللجان الفنية، واملؤمترات اإلقليميدة، واألجهدزة   وهي: املؤمتر، واجمللس، وجلنة الربنامج، وجلنة املالية، وجلنة الشؤون ا  8

 الدستورية  
من خطة العمل الفورية  وحّلله  2اجمللس، جزءًا من الفصل  حجمبشأن تغي   2-2كان إجراء رئيسي واحد متصل باحلوكمة، وحتديدًا اإلجراء   9

   االستعراض املستقل كذي صلة تامة بإصالحات احلوكمة
  لالطالع على قائمة األاخاص الذين مّتت مقابلتهم  1 امللحقانظر   10

  CFS:2009/2 Rev.2الوثيقة   11



 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة، التقرير النهائي

3 

 :12التالية ستعراض املستقل األدوات الرئيسيةاستخدم فريق اال -2
 

  خارطة جبميع اإلجراءات واإلجراءات الفرعية يف خطة العمل الفورية املتصلة بإصالحات احلوكمة وتعقب

 ؛ 13تنفيذها

 التغي ات يف هيكلية احلوكمة، مبا يشمل التوقيت واملراحل وعدد الدورات وحمتوى جداول األعمال  حتليل

كمراجع زمنية رئيسية  4134/4131و 4116/4112والتكاليف: استخدمت الفرتات املالية  وجودة التقارير

 ؛ جلميع التحليالت، على الرغم من أّنه مّت أيضًا إدماج فرتات مالية أخرى يف بعض احلاالت

 مم استعراض أربعة أجهزة أخرى تابعة لألمم املتحدة، أال وهي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األ

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األغذية العاملي، اليت استخدمها أيضًا التقييم 

اخلارجي املستقل كأمثلة قياسية، من حيث حجم اجمللس وتركيبته، وتوصية اجمللس للمؤمتر بشأن 

 ؛ مستوى امليزانية، ومؤهالت املدير العام

 حة الرئيسيني من خالل إجراء مقابالت مفصلة معهم: أجريت مقابالت ابه انطباعات أصحاب املصل

صاحب مصلحة، كانت أغلبيتهم من األعضاء؛ وكبار املديرين يف الفاو وأمناء األجهزة  432منظمة مع 

 ؛ الرئيسية فيها؛ وموّظفي املنظمة

  يف ما بعد باالستقصاء( للممثلني انطباعات أصحاب املصلحة الرئيسيني من خالل إجراء استبيان )املشار إليه

 ؛ 4134الدائمني واألعضاء املشاركني يف مجيع دورات األجهزة الرئاسية منذ عام 

  حول العالقة مع منظمة األغذية والزراعة بشأن النواحي  32املادة  املنشأة مبوجب جهزةاألانطباعات أمناء

 ؛ اإلدارية والتنظيمية من خالل استبيانات

 التالية لألجهزة الرئاسية لى الدوراتع مباار إاراف : 
 

 ؛ 4132 لعام املؤمترات اإلقليمية 

 4132 ذار ؤون الدستورية والقانونية، مارس/الدورة الثامنة والتسعون للجنة الش 

  دورات خمتارة؛ 4132جلنة مصايد األمساك لعام ، 

  ؛ مجيع الدورات؛ 4132جلنة الغابات لعام 

 ؛ 4132أيار ائة للجنة الربنامج، مايو/عد املالدورة اخلامسة عشرة ب 

  ؛ 4132الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة للجنة املالية، مايو/ أيار 

 بعد املائة  االجتماع املشرتك للدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة واخلمسني

 للجنة املالية؛

 4132حزيران لمجلس، يونيو/ربعون بعد املائة لالدورة التاسعة واأل   

 

                                                 
 من هذا التقرير  2 امللحقرد وصف املنهجية املفّصلة لالستعراض املستقل يف ي  12
 ، حالة تقّدم اإلجراءات املتصلة باحلوكمة يف خطة العمل الفورية 5 امللحقانظر   13
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إضافة إىل ذلمي، تفاعل فريق االستعراض املستقل مع األعضاء يف ثالثة اجتماعات غ  رمسية ومفتوحة العضوية  -2

على التوالي؛ ويف  4132سبتمرب/ أيلول  1مايو/ أيار و 35فرباير/ اباط و 2قليمية عقدت يف اإلموعات رؤساء اجملل

ة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية، االجتماع املشرتك للدور

   حزيرانيونيو/ 36أيار؛ ويف الدورة التاسعة واألربعني بعد املائة للمجلس املنعقدة يف مايو/ 42املنعقد يف 

 

ذلمي  وأثاراستخدم لعمله بداًل من "التقييم"   والحظ فريق االستعراض املستقل أّن تعب  "االستعراض املستقل" -1

صياغة  الفريق تدارسها من جانب األعضاء  وقّررحول إما صياغة "توصيات" أو ببساطة اقرتاح مسائل ليتّم  تساؤاًل

صدد إعداد يف أيضًا ، وهو رسها األجهزة الرئاسيةقضايا هامة إلجراء مزيد من اإلصالحات، ولكي تدبتوصيات ُتعنى 

ستعّزز فعالية وكفاءة احلوكمة، مفتتحة إياها بالتعب   "بتفاصيل عملية أساسية"االقرتاحات بشأن قضايا متعلقة بعض 

   قد يوّد األعضاء دراسةالتالي: 

 

واستعان فريق االستعراض املستقل يف جممل عمله مبكتب التقييم الذي ساهم يف وضع املنهجية واألدوات ذات  -31

العملية املوّحدة لضمان اجلودة يف ما خيص ، وكذلمي ات وحتليلها، واإلدارة واملسائل اللوجستيةالصلة، ومجع البيان

  لكّن االستنتاجات واخلالصات يف االستعراض هي خاصة بفريق االستعراض املستقل  ولتفادي أي مسوّدة التقرير

ذ إجراءات خطة العمل الفورية من تضارب يف املصاحل، على حنو خاص، نأى مكتب التقييم بنفسه عن مناقشة تنفي

   ، املتعّلقة بوظيفة التقييم يف املنظمة11-4إىل اإلجراء  22-4اإلجراء 

 

االستعراض املستقل يف النسبة املتدنية لإلجابة على االستبيان  ومتّثل أحد القيود الرئيسية يف عمل فريق -33

الرغم من اجلهود اجلبارة لبلوغ مجيع املشاركني يف  فعلىاعة: االستقصائي املوّجه إىل األعضاء يف منظمة األغذية والزر

النتائج متدنية  جاءتذلمي تلمي اليت تتخذ من العواصم مقرًا هلا، ا يف مب، 4134مجيع األجهزة الرئاسية منذ عام 

 واستخدمت حبذر اديد لتفادي استخالص استنتاجات غ  صحيحة   ،للغاية

 

 إىل أّن األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة طلبوا منه أن يكون طموحًا يف عمله وأخ ًا، يود الفريق أن يش  -34

بهدف توف  أساس جوهري للمداوالت اإلضافية اليت سيجرونها بشأن إصالح احلوكمة  وقد أخذ الفريق هذه املشورة 

زيد من اخلطوات اليت امللتحديد على حممل اجلّد، وقام بالتالي باستقصاء كّل إجراء من إجراءات خطة العمل الفورية 

 كن القيام بها، إذا ما ارتأت األجهزة الرئاسية ذلمي  وال تزال الظروف اليت حّفزت إنشاء منظمة األغذية والزراعة يف 

أربعينيات القرن املاضي صاحلة اليوم، و ّثل نظام فّعال للحوكمة حاجة ملّحة لتوجيه ودعم مساهمة الفاو يف بلوغ عامل 

   من اجلوع حيث حتافظ األرض على احلياة جلميع سكانها خاٍل

 

 بنية التقرير واستخدام املصطلحات 1-3

 

ترد التوصيات واالقرتاحات اليت سيتّم تدارسها على ولتيس  القراءة، قسمًا   43يتمحور هذا التقرير حول  -31

   ويف ما يلي حمتويات التقرير: السواء يف نهاية كّل قسم
 

 حملة عامة عن االستعراض ككّل، واستنتاجاته، وتوصياته، واقرتاحاته؛ تنفيذي، الذي يقّدم املوجز ال 



 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة، التقرير النهائي

5 

  وغرضه ومنهجية التقييم، مبا يف ذلمي القيود  ،معلومات أساسية عن االستعراض املستقل 3يقّدم القسم

 واملعّوقات؛ 

  الرسائل الرئيسية اخلمس الناائة من االستعراض املستقل؛  4حيّدد القسم 

  نظام احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة؛ 1يصف القسم 

  إجراءات خطة العمل الفورية املتعّلقة بكّل جهاز رئاسي، وتنفيذها، ونتائجها؛  34إىل  2حتّلل األقسام 

  جوهر إجراءات خطة العمل الفورية اليت تستهدف جوانب أخرى للحوكمة 32إىل  31حتّلل األقسام، 

العمل املتعددة السنوات، واالجتماعات الوزارية، واألجهزة الدستورية،  برامجمي وتنفيذها، مبا يف ذل

 والتقييم واملراجعة، وكذلمي اإلجراءات املتصلة بتعيني املدير العام للفاو؛ 

  تكلفة نظام احلوكمة يف الفاو؛  31حيّلل القسم 

  جمموعة من اإلجراءات ذات "تفاصيل عملية"؛ 41يعّدد القسم 

 على املالحظات اخلتامية   43سم وحيتوي الق 

 

 املعلومات الواردة يف التقرير ويكّملها:  املالحقيدعم عدد من  -32
 

 باالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة، الوثيقة ، الرتتيبات املتصلة 3 امللحقCL 148/10 هذه هي ؛

واليت حتّدد النطاق والرتتيبات ، اليت وافق عليها اجمللس يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائةالوثيقة 

 واالختصاصات لالستعراض املستقل؛ 

 أعضاء الفريق؛   توصيف، 4 امللحق 

 األاخاص الذين مّتت مقابلتهم؛  قائمة، 1 امللحق 

 بتفصيل أكرب، املنهجية  امللحقاالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة: يصف هذا  منهجية، 2 امللحق

 ريق االستعراض املستقل؛واألدوات اليت يستخدمها ف

 يف اكل امللحقاإلجراءات املتصلة باحلوكمة يف خطة العمل الفورية: يظهر هذا  تقّدم، حالة 5 امللحق ،

جدولي، التقّدم احملرز يف تنفيذ إجراء احلوكمة يف خطة العمل الفورية، مبا يف ذلمي املراجع املشرتكة 

 التقرير؛ لألقسام واالستنتاجات، والتوصيات املتعددة يف 

 البيانات  امللحقكمّية عن نظام احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة: يتضّمن هذا  معلومات، 6 امللحق

الكمية الرئيسية حول نظام احلوكمة يف الفاو، وحتديدًا حجم العضوية واملشاركة يف األجهزة الرئاسية، 

 الفعالياتاألجهزة الرئاسية، وقائمة  الرئاسية، وتصنيف البنود على جدول أعمال األجهزةوعدد دورات 

 التقريبية  اجلانبية والتكلفة 

 

على نطاق واسع وظائف احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة  وُوصفت هذه يناقش هذا التقرير وأخ ًا،  -35

 الوظائف كما يلي يف خطة العمل الفورية: 
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 14أولويات احلوكمة يف خطة العمل الفورية -1اإلطار 

 : ك وظيفتان رئيستان وخمتلفتان تضطلع بهما األجهزة الرئاسية للمنظمة وهماهنا

استعراض حالة األغذية والزراعة يف العامل، والسعي إىل حتقيق االتساق بني احلكومات يف السياسات اإلقليمية ( أ)

كاساتها الوطنية، وصياغة أو تعديل والعاملية بشأن القضايا الدولية الرئيسية اخلاصة باألغذية والزراعة، مبا يف ذلمي انع

 ؛ الصكوك الدولية، مبا يف ذلمي املعاهدات واالتفاقيات واألنظمة

واختاذ القرارات بشأن السياسات التنفيذية ملنظمة األغذية والزراعة واإلاراف عليها بصفتها كمنظمة، مبا يف ذلمي )ب( 

   برناجمها وميزانيتها

 

" اإلاراف الداخلي" و"الوظائف العامليةلتقرير إىل الوظائف هذه مبصطلحات "يش  هذا االقراءة،  ولتيس  -36

 على التوالي  

 

 الرسائل الرئيسية لتعزيز مزيد من التقّدم يف حوكمة الفاو  - 2

 

 الرسالة األوىل: كان التقّدم احملرز ملحوظًا

 

ونتيجة لذلمي،   314البالغ عددها ول الفورية خطة العماملتعّلقة باحلوكمة يف جراءات اإللقد مّت تنفيذ أغلبية  -32

وأصبحت االجتماعات تدفق العمل بني األجهزة  لبات هناك تعريفات أوضح للمسؤوليات املناطة بكّل جهاز رئاسي و

ردة األعضاء أّن الوثائق الوا ويرىاألعضاء   ااهمنّظمة جّيدًا ومرّكزة على األعمال، كما ازداد حّس املساءلة لدى األمانة 

دقة التوقيت يف إتاحة الوثائق ال تزال أّن يلحظون من األمانة حتّسنت يف العديد من احلاالت، على الرغم من أّنهم 

وينبغي فهم وبني األعضاء أنفسهم   ،بني األعضاء واألمانةإىل حّد كب  مشكلة  ولعّل األهم هو أّنه أعيد بناء الثقة 

 اينة اليت تضطلع بها األمانة واألعضاء واحرتامها لكي تكون الثقة قوية مبا فيه الكفايةاألدوار واملسؤوليات املنفصلة واملتب

 يف وجهات النظر اليت سوف تنشأ  ملواجهة االختالفات احلتمية 

 

  " اليت تضطلع بها األجهزة الرئاسيةعاملية"للوظائف ال أكثر تركيزًا نهجاحلاجة إىل   الرسالة الثانية:

 

" الوظائف العامليةبتعزيز " املتعّلقةالعمل الفورية مجيع توصيات التقييم اخلارجي املستقل خطة  دتماعت -32

من خطة العمل  3-4ومع ذلمي، فإّن جزءًا مهمًا مل ينّفذ، وحتديدًا اإلجراء اليت تضطلع بها األجهزة الرئاسية  

نتظم للوضع العاملي لتحديد القضايا اليت اتساق السياسات العاملية واألطر التنظيمية: إجراء استعراض م"الفورية: 

تقتضي اختاذ مبادرات حتظى باألولوية توخيًا ملزيد من االتساق يف السياسات، ودراسة األطر التنظيمية الراهنة بغية 

   15"حتديد اجملاالت اليت تقتضي اختاذ إجراءات مبكرة من ِقبل املنظمة أو يف غ ها من املنتديات

 

                                                 
  خطة العمل الفورية -تقرير جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل ملنظمة األغذية والزراعة  ،C 2008/4 ثيقةالو  14
  املرجع نفسه  15
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" يف املقام األّول  ويضع الوظائف العامليةاملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية واملؤمتر مسؤولية " توّلى كّل مني -31

أّنه من املهم قيامها بتحديد هذه األولويات وفيما  حاليًا كّل مؤمتر إقليمي وجلنة فنية أولوياتها اخلاصة بصورة مستقلة 

اائعة جدًا حبيث مل تسمح للمنظمة باالستفادة اّل أّن العملية احلالية اإلقليمية والفنية انطالقًا من خرباتها اخلاصة، إ

كما أضعف ذلمي قدرتها على الوفاء غنى وجهات النظر اإلقليمية والفنية لديها بشأن قضايا ذات أهمية عاملية  من 

 ى  مع منتديات دولية أخر وتشاركها من خطة العمل الفورية، يف ما يتعّلق بتعاونها 4-4باإلجراء 

 

بعملية لتعزيز عمل األجهزة الرئاسية يف ما خيص "وظائفها  ،2ويوصي فريق االستعراض املستقل، يف القسم  -41

أن تشرك على مستوى األجهزة الرئاسية يف كّل فرتة مالية  ومن اأن العملية حتديد جمال لبحثها " من خالل عامليةال

ؤمتر حبّد ذاته، وستحظى بدعم اخلربات من األمانة، وستنشأ يف قليمي وجلنة فنية ويف املإاألعضاء يف كّل مؤمتر 

وصواًل إىل املؤمتر  وستسفر عن موقف مؤسسي  املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، من خالل جلنة الربنامج واجمللس

أخذه إىل منتديات  كن للمنظمة أن تدقيق على املستوى اإلقليمي وسليم من الناحية الفنية حول جمال مواضيعي خمتار 

 من وبداًلواحدًا من األمثلة   4136املقّرر عقده يف عام  خارج الفاو من قبيل مؤمتر عاملي؛ وسيكون مؤمتر القمة اإلنساني

تضطلع مبزيد من العمل  لفاو حبد ذاتها أنا يتعني علىأّن اجملال املواضيعي املختار جمال ذلمي،  كن أن يقّرر املؤمتر 

إىل أّن هذا اجملال يصبح املوضوع املختار  أيضًا   ويش  فريق االستعراض املستقل3ا هو جوهر التوصية وهذعلى أساسه  

كما  كن إيالء ، إذا اعتمد األعضاء هذه التوصية  من خطة العمل الفورية 5-4اإلجراء  يف املقّدرعلى النحو ؤمتر للم

تنسيق ذلمي مع  يةكيفلالزراعة مع اجملال املواضيعي املختار، وو حالة األغذية مطبوعة إلمكانية تنسيق موضوع االعتبار

 مواضيع خمتارة للسنوات الدولية  ومن اأن هذه التداب  أن ختفض االزدواجية احلالية والتكاليف ذات الصلة  

 

 قائمة على النتائجاإلاراف صلة بالرسالة الثالثة: ينبغي أن تكون املعلومات املت

 

فريق  بدور األجهزة الرئاسية يف احلوكمة الداخلية للفاو نفسها، واليت يوصيالثالثة لرئيسية اتبط الرسالة تر -43

مل  وقد حلظت ذلمي خطة العمل الفورية، لّكنهالنتائج   إىل مستندةاالستعراض املستقل بأن تكون قائمة على معلومات 

ية  وحّققت األمانة اليوم تقّدمًا ملحوظًا يف إنشاء بسبب التغي  يف اإلطار االسرتاتيجية بصورة جزئ يطّبق بالكامل بعد

الرئاسية بدور فاعل للغاية يف ضمان أّن املعلومات القائمة على  ينبغي أن تضطلع األجهزة لكننظام جديد للنتائج؛ 

لة مكّم الرئاسيةووجهات نظر اإلدارة واألجهزة النتائج اليت مّت مجعها تعكس بصدق احتياجاتها كأجهزة رئاسية  

، ولكن األوىل بتحقيق خمرجات براجمية حمددة متطابقة  فاإلدارة مهتمة بالدرجة ولكنّها ليست ،لبعضها بعضًا

تقّدم مساهمة مقبولة للنواتج  ،من منظورها ،ما كانت هذه املخرجاتإذا األجهزة الرئاسية سرتغب أيضًا يف استعراض 

ًا بإتاحة مزيد من املعلومات لألجهزة الرئاسية، مبا يف ذلمي ويوصي فريق االستعراض املستقل أيض األوسع نطاقًا 

حبيث حيظى األعضاء  ،، بشأن ختصيص املوارد والنفقات يف جماالت حمددةاملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية

 حول نطاق الربامج قيد البحث وأثرها احملتمل   أكثر مبعلومات
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 رئاسية استباقية من أجل تعزيز أثرهاالرابعة: ينبغي أن تكون األجهزة الالرسالة 

 

بأن حتافظ األجهزة الرئاسية على مستوى االخنراط الذي كان الواقعي التوّقع على الرغم من أّنه من غ   -44

اعتماد األجهزة الرئاسية الكب  على األمانة الحظ فريق االستعراض املستقل إال أّن وقت خطة العمل الفورية،  قائمًا

إجرائها  وهذا طبيعي ضمن عمليات حوكمة األمم املتحدة  علومات ولتنظيم دورات األجهزة الرئاسية واملللحصول على 

األعضاء من خالل خطة عملها  يقودهإجراء إصالح اامل لكن متامًا كما كانت األجهزة الرئاسية يف الفاو األوىل يف 

توسيع مساحة اآلراء واملعلومات املتاحة هلا وضمان أّنه قد ترغب يف حبث إمكانية وضع بعض التداب  ل فإّنها الفورية،

 ارافيتّم تعّقب حتليلها اخلاص وتسجيله  ويقرتح فريق االستعراض املستقل بعض اإلجراءات لتعزيز القدرة على اإل

 ومساءلة األمانة  

 

الثقة اليت مّت بناؤها بني تشّكل خطرًا على ويؤّكد فريق االستعراض املستقل أّن هذه التداب  ليست مقرتحة ل -41

وتقاس قّوتها على أفضل حنو حني تضطلع األجهزة الرئاسية  ،األمانة واألجهزة الرئاسية  فالثقة حيوية لدى اجلانبني

وهذا يتطّلب أنواع املعلومات اليت تقّدم ويف التنفيذ بصورة فاعلة  اإلاراف واألمانة على السواء بأدوارها على التوالي يف 

  كما يقضي بأن تتعّقب األجهزة الرئاسية وتسّجل واملراجعةاألجهزة الرئاسية عن طريق وظيفيت التقييم  ىلاليوم إ

هناك أيضًا احتمال بأن تستفيد األجهزة الرئاسية من مشورة خارجية للحصول و  تطّورهاوجهات نظرها اخلاصة مع 

أّنه على الرغم من عمل األعضاء واألمانة بشكل وثيق، هذه اإلجراءات حقيقة تعكس على  راء غ  متاحة يف األمانة  و

 ويف هذا الصدد، يقرتح فريق االستعراض املستقل: الكيان نفسه  إاّل أنهم ليسوا 
 

  يستحدث األعضاء ممارسة لتعّقب القضايا املشرتكة خالل دورات جلنة الربنامج وجلنة املالية من أجل أن

خالل فرتة ّدم الذي حترزه املنظمة يف تنفيذ التداب  املتفق عليها توسيع مساحة اآلراء املتاحة حول التق

احلاجة إىل إدارة  ،اليت برزت يف استعراض الفريق واليت  كن تعّقبهاعن املواضيع األمثلة  وتتضّمنزمنية  

على مستوى التوازن بني اجلنسني واألجهزة الرئاسية؛  احتتاج إليه اليت لألنواعقائمة على النتائج 

وتصنيف وكذلمي تعميم مراعاة املنظور اجلنساني يف برامج منظمة األغذية والزراعة؛  ،املوّظفني يف املنظمة

 ثره  قضايا حمددة حبسب أولويتها وإعادة ترتيب أولوياتها يف عمل املنظمة بهدف زيادة تركيز الربنامج وأ

 حبيث تشمل  ،ألجهزة الرئاسية قلياًلاألعضاء بتوسيع مساحة املعلومات املتاحة يف تقارير ا وجوب قيام

فقرة واحدة أو فقرتني اثنتني كحد أقصى حول مناقشة املسائل اهلامة املستمرة بهدف التمّكن من حتديد 

يف السنوات الثالث اليت  ةذلمي املمارسة السائد ومّثلالقضايا املتطّورة اليت قد تقتضي اهتمامًا متواصاًل  

 سارت على حنو جّيد   أعقبت خطة العمل الفورية وقد

  قضايا ب االستعانة خبربات على أساس كّل حالة على حدة، يف ما يتعّلقإمكانية قيام األعضاء ببحث

كأداة حوكمة  ليستخدم القائم على النتائج اإلبالغهم كأجهزة رئاسية  ويشّكل يف عملاليت تصب العملية 

 هذه اجملاالت   أحد
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ويقّدم فريق االستعراض املستقل تكاليف   ةّول والثاني املشار إليهما أعاله أيتدب ين األال وال ترتتب على -42

حمددًا يف األقسام ذات الصلة املتعلقة باخلربات اخلارجية يف ما خيص قضايا العملية  وتشّكل االقرتاحات يف  اقرتاحًا

 يف قسم التفاصيل العملية  واقرتاحات ضمن النص ، ك4هذا القسم جوهر التوصية 

 

 الرسالة اخلامسة، توضيح دور املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية

 

ستعرض هذه اخلطوة وأن ُت ،أوصى التقييم اخلارجي املستقل بأن ُتدمج املؤمترات اإلقليمية يف عملية احلوكمة -45

السبب خّصص فريق  وأعطي دور املؤمترات اإلقليمية أهمية بالغة يف خطة العمل الفورية، وهلذايف فرتة ست سنوات  

الداخلية و"وظائفها ارافية بوظائفها اإلي أحرزته يف االضطالع ذمن الوقت لتقييم التقّدم ال الكث االستعراض املستقل 

"  وبالفعل، حتقق تقّدم جّيد للغاية  وازداد عدد احلضور بشكل ملحوظ على مستوى رفيع، ومّيزت جداول عامليةال

 مصاحل، وتعكس املؤمترات اإلقليمية اراف" ووظائف اإلالوظائف العامليةجدًا بني " بشكل واضح األعمال والوثائق

   األعضاء  

 

وال يزال هناك انعدام يف الوضوح بشأن نطاق وظائف املؤمترات اإلقليمية، من حيث حتديد األولويات  -46

 كن أن املعلومات القائمة على النتائج  و   ويعود ذلمي جزئيًا إىل غيابعلى السواء عمل الفاو يف اإلقليم واإلاراف على

إذا ما وّفرت جمال تركيز ملموس لتبحثه املؤمترات  ،مفيدة 4132تكون املبادرات اإلقليمية املقرتحة يف جولة عام 

عن إطار املوارد املتوّخى، ما جعل من الصعب على األعضاء أن يكونوا قليمية  لكن مّت تقديم القليل من املعلومات اإل

 بالنسبة إىل ما  كن أن تقّدمه هذه املبادرات اضحني و

 

وحرصًا على ضمان فعالية أكرب للمؤمترات اإلقليمية يف مسار احلوكمة، يوصي فريق االستعراض املستقل  -42

ق لألولويات يف سيا حتديدها يظهر ية بالربامج اإلقليمية فقط، وبأنالرمسية على أّنها معنارافية وظيفتها اإلتوضيح ب

من أجل توف  توجيه أكثر حتديدًا لعمل املنظمة  كما  ،النتائج على مستوى النواتج التنظيميةبرنامج العمل وامليزانية 

وأن يتّم توف  مزيد من التفاصيل بشأن جوهر املوارد وتوافرها  ،يقرتح أّنه ينبغي أن حتظى مبعلومات قائمة على النتائج

  وتعترب هذه تغي ات مباارة جيب تنفيذها، وتوّفر 34و 33قرتاحات يف التوصيتني وترد هذه االللربامج اإلقليمية  

اجلولة أساسًا للمؤمترات اإلقليمية لتضطلع بدورها الرقابي  وحيّث فريق االستعراض املستقل على ضرورة أن تعكس 

 هذه التغي ات   4136للمؤمترات اإلقليمية يف عام  املقبلة

 

ومل  ،املؤمترات اإلقليميةع اللجان الفنية مبهام األجهزة الرئاسية وقت أطول مقارنة مع وقد مضى على اضطال -42

ددة يف خطة احملجراءات اإلتكن جمال تركيز حمّدد خلطة العمل الفورية  وبالتالي، رّكز فريق االستعراض املستقل على 

اإلاراف و ،" بالنسبة إىل املؤمترالوظائف العامليةث "تعلقة باللجان الفنية ومسؤولياتها املزدوجة من حياملالعمل الفورية 

يف ما خيص اجمللس  ويف هذا الصدد، رأى فريق االستعراض املستقل أّن دورات اللجان الفنية ال تتمحور بوضوح حول 

ال سّيما ، فيةاإلاراكما وجد أّن املشاركني أنفسهم ليسوا عادة يف موقع لالضطالع بالوظائف   ارافيةواإل عامليةوظائفها ال

متنّوعة للغاية من املشاركني ذوي مصاحل خمتلفة  ووجد أيضًا فريق  جمموعةموّسعة جدًا وامع االجتماعات  أن



 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة، التقرير النهائي

10 

من حيث مسؤوليات مكاتب اللجان الفنية واللجان التوجيهية يف الناائة االستعراض املستقل بعض اجملاالت الرمادية 

    31، واليت مّت تناوهلا يف التوصية لدوراتما بني ايف فرتة االجتماعات املنعقدة 
 

 منظمة األغذية والزراعةنظرة عامة على نظام احلوكمة يف  - 3

 

 البيئة املؤاتية للحوكمة 3-1

 

، بفعل عدم 16"مشكلة جدية يف احلوكمة" تعاني من تقل أّن منظمة األغذية والزراعةوجد التقييم اخلارجي املس -41

ألجهزة الرئاسية املتعددة وطرق عملها، وإمنا أيضًا بسبب الشوائب يف البيئة املؤاتية اليت وضوح أدوار ومسؤوليات ا

أحاطت عمل احلوكمة  كما أاار التقييم اخلارجي املستقل إىل أّن هذه البيئة متّيزت بانعدام الثقة؛ وضعف التواصل؛ 

ئاسية ككل واألمانة، وتدني إحساس األمانة وعدم كفاية الشفافية؛ واالنقسام يف صفوف األعضاء وبني األجهزة الر

باملسؤولية ااه األجهزة الرئاسية؛ ومقاومة األجهزة الرئاسية حبد ذاتها لتفويض املسؤوليات يف ما بينها أو لتولي زمام 

لى الشؤون املبادرة كأعضاء يف األجهزة الرئاسية  كما اسرتعى التقييم اخلارجي املستقل االنتباه إىل الرتكيز املتزايد ع

ملساهمتها يف اتساق السياسات واألطر الداخلية لألمانة من قبل األجهزة الرئاسية بداًل من إيالء االهتمام الالزم 

 التنظيمية  

 

وكانت استجابة األعضاء للتقييم اخلارجي املستقل جديرة باالهتمام  وقد نّظموا أنفسهم كلجنة للمؤمتر )جلنة  -11

عة التقييم اخلارجي املستقل(، واّكلوا جمموعات عمل لدراسة التقييم اخلارجي املستقل، وعلى هذا املؤمتر املعنية مبتاب

األساس، وضعوا خطة العمل الفورية لتجديد منظمة اأّلغذية والزراعة، اليت وافق عليها املؤمتر يف دورته )اخلاصة( 

 "  رية بأّنها "إصالح يقوده األعضاء  وبالفعل، ُوصفت خطة العمل الفو4112اخلامسة والثالثني يف عام 

 

فريق االستعراض املستقل حتسنًا كب ًا يف العديد من طرق عمل احلوكمة ويف  حلظوبعد مرور ست سنوات،  -13

البيئة املؤاتية للحوكمة  ولعّل األهم من ذلمي هو أّن فريق االستعراض املستقل وجد أّنه قد أعيد بناء الثقة على حنو كب  

عضاء من جهة، وبني األعضاء واإلدارة من جهة أخرى، ما اعتربه أحد أهم إجنازات خطة العمل الفورية بني األ

   لتجديد منظمة األغذية والزراعة

 

ومن العوامل اليت أّدت إىل إعادة بروز الثقة: إحساس األعضاء بأّن األمانة باتت اليوم أكثر افافية يف ما خيص  -14

ق؛ وتوافر األمانة بصورة مكّثفة مع األعضاء واتصاهلا بهم يف االجتماعات الرمسية وغ  الرمسية تبادل املعلومات والوثائ

على السواء؛ واالجتماعات املتواترة للمدير العام مع األعضاء كمجموعات وأفراد  كما ساهم العمل اجلماعي خالل صياغة 

يف بناء الثقة بني  4131-4131رتاتيجي األصلي للفرتة خطة العمل الفورية حبد ذاتها، مبا يف ذلمي إعداد اإلطار االس

   األعضاء أنفسهم
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وتشمل األمثلة عن تزايد الثقة، االجتماعات اليت تعنى إىل حّد كب  مبسائل اارية واالجتماعات ذات  -11

على االستقصاء أّن  األعمال املرّكزة اليت الحظها فريق االستعراض املستقل  ويف هذا الصدد، اعتربت أغلبية اجمليبني

 ليات احلوكمة احلالية تسمح حبوكمة منّظمة على حنو مبّسط وحسن التوقيت للفاو  وإضافة إىل ذلمي، أعّد اجمللس 

وجلان الدعم التابعة له، منذ وضع خطة العمل الفورية، تقارير تعّبر عن وجهة نظر اجلميع بداًل من وجهة نظر 

، على 22منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وجمموعة الداالنقسام بني "البعض" أو "الكث " من األعضاء  و

الرغم من استمرار وجوده، هو أقل جدلية بكث  مما كان عليه قبل خطة العمل الفورية  وتشمل العوامل املساهمة يف هذه 

داء رأي موّحد ضمن األجهزة الرئاسية؛ التغّيرات: حتّسن عمل اجملموعات اإلقليمية، وإن مل تكن كّلها قادرة على إب

رؤساء والفرص ابه الشهرية املتاحة اليوم للمجموعات اإلقليمية للتفاعل من خالل االجتماعات غ  الرمسية ل

   جملموعات اإلقليمية بدعوة من الرئيس املستقل للمجلس؛ والدور التيس ي للرئيس املستقل للمجلسا

 

ض املستقل أّن التوّقعات املتعّلقة باألدوار بني األجهزة الرئاسية واألمانة ُحّددت ووجد أيضًا فريق االستعرا -12

بصورة أفضل، وأّن اإلحساس باملسؤولية ازداد  وضمن هذه البيئة احملّسنة، متّكن األعضاء من تنفيذ مجيع اإلجراءات 

   املتصلة باحلوكمة تقريبًا والواردة يف خطة العمل الفورية

 

فريق االستعراض املستقل وجد أّنه يف بعض احلاالت، وعلى الرغم من تنفيذ اإلجراءات احملددة، مل  غ  أّن -15

وأّنه ال بد من القيام باملزيد  وهذه هي احلال يف اجملالني املتعلقني باحلوكمة  اتتكن النتيجة متسقة دائمًا مع التوّقع

 خلية ضمن منظمة األغذية والزراعة، واحلوكمة العاملية والدا

 

 الوظائف العاملية والداخلية للحوكمة 3-2

 

  نظمة األغذية والزراعة:ملالنطاق  ةواسع ثالث وظائفينّص دستور منظمة األغذية والزراعة على وجود  -16

 

 وحتليلها وتفس ها ونشرها؛ مجع معلومات متعّلقة بالتغذية واألغذية والزراعة (3)

 ية يف ما يتعّلق بالتغذية واألغذية والزراعة والتوصية بها؛اإلجراءات الدولية والوطنتعزيز  (4)

  ص قبوهلا بتوصيات الفاو  توف  املساعدة الفنية حيث قد تطلب احلكومات الوفاء بواجباتها يف ما خي (1)
 

 :17ويقّدم الدستور أيضًا تعريفًا ألدوار األجهزة الرئاسية -12

 ية للمنظمة؛واألطر التنظيم الشاملة السياسات تعريف )أ(

 إنشاء إطار اسرتاتيجي، ووضع خطة العمل متوسطة األجل، وبرنامج العمل وامليزانية؛  )ب(

  رة املنظمة أو املساهمة فيهإدا اإلاراف على )ج(
 

ويتمّتع املؤمتر بصالحية اختاذ القرار يف ما خيص اؤون احلوكمة العاملية وبصالحية املوافقة على اؤون  -12

تستعرض ساس توصيات اجمللس  ومجيع األجهزة الرئاسية األخرى يف منظمة األغذية والزراعة "على أاإلاراف 
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وعلى النحو   والتوجيه للربامجاإلاراف والقوانني، واجمللس يف حالة  ةالسياسات العاملي يف حالة املؤمتر،" وتوصي

 "  وإاراف داخلي" و"عاملية كد"وظائف يش  فريق االستعراض املستقل إىل جمموعيت الوظائف هاتنياملذكور أعاله، 

 

وقد درس التقييم اخلارجي املستقل كال الوظيفتني عن كثب  وأقّر بأّنه فيما احتّلت منظمة األغذية والزراعة  -11

إىل حّد كب  يف  اأخرى حّلت حمّلهدولية حني مّت إنشاؤها، إاّل أّن  ليات  "الوظائف العاملية" ميدان موقع الريادة يف

لسنوات العشرين السابقة، وأّن الفاو باتت تهتم بصورة متزايدة بالشؤون الداخلية، وترّكز على عملها اخلاص بداًل من ا

  بيد أّن التقييم وصنع القراراملساهمة اليت  كن أن تقّدمها، بالتنسيق مع جهات أخرى، لتوسيع نطاق احلوار 

األغذية والزراعة ال زال مهمًا نظرًا إىل مزاياه النسبية كوكالة تابعة لألمم ملنظمة  العامليدور الاخلارجي املستقل رأى أّن 

إىل  نطاق أنشطتها، وأّنه ينبغي أن توّسع املنظمة املتحدة  تتمّتع بسلطة عقد االجتماعات، وبفعل حياده ومعرفته التقنية

 رة فعالة  منظمات أخرى ومنتديات قائمة، بهدف متثيل مصاحل أعضائها ووجهات نظرهم بصو

 

وأخذت خطة العمل الفورية يف االعتبار توصيات التقييم اخلارجي املستقل من خالل اعتماد جمموعة من  -21

  ودعا اإلجراء األّول املتصل باحلوكمة، وهو "الوظائف العاملية" ميداناإلجراءات لتعزيز عمل األجهزة الرئاسية يف 

اتساق السياسات العاملية واألطر التنظيمية:  ؤمترات اإلقليمية واإلدارة إىل "املؤمتر، واللجان الفنية، وامل 3-4اإلجراء 

إجراء استعراض منتظم للوضع العاملي لتحديد القضايا اليت تقتضي اختاذ مبادرات حتظى باألولوية توخيًا ملزيد من 

اختاذ إجراءات مبكرة من  تتطّلب االتساق يف السياسات، ودراسة األطر التنظيمية الراهنة بغية حتديد اجملاالت اليت

  وحّددت إجراءات أخرى يف خطة العمل الفورية املؤمترات اإلقليمية واللجان 18"ِقبل املنظمة أو يف غ ها من املنتديات

األساسية لدراسة مسائل السياسات العاملية واألنظمة ذات الصلة، وأاارت إىل أّنها  اتمنتديات املناقش أّنهاالفنية على 

أن ترفع مباارة للمؤمتر تقارير حول هذه املسائل  كما حلظت خطة العمل الفورية أّنه ينبغي على جلنة الربنامج  جيب

ملنظمة تناوهلا يف معرض زيادة اتساق السياسات ا يتعّين على األولويات اليت" واجمللس أن يضطلعا بدور يف اختيار

   19"العاملية واألنظمة ذات الصلة
 

 يف ما يلي: بد"الوظائف العاملية"قضية الرئيسية اليت حّددها فريق االستعراض املستقل يف ما يتعّلق وتتمّثل ال -23

اليت حتتاج إىل اهلامة واملشرتكة حتديد اجملاالت من أجل  للوضع العاملي استعراضًا منتظمًااألجهزة الرئاسية  ال اري

إما من أجل أن تتخذ بهدف حتديد مواقف الفاو بشأنها،  اليت تستلزم أطرًا تنظيميةاتساق أكرب يف السياسات أو 

 منتديات دولية أخرى   لعرضها يفاألجهزة الرئاسية نفسها إجراءات متصلة بها، أو 

 

العمل على القضايا املشرتكة بغية حتديد وتوجيه  -هناك حاجة إىل قيادة أكثر فاعلية لألجهزة الرئاسية و -24

األجهزة الرئاسية  كّل من تار حاليًاخيو  وجهات النظر اإلقليمية والفنية مجع من أجل والعاملية على مستوى املنظمة

حني يضع أطرًا تنظيمية حمددة، ويف حالة اللجان الفنية،  ،قضاياه اخلاصة لبحثها بصورة مستقلة، ،اإلقليمية والفنية

ولكن بعيدًا عن اجملاالت اليت تعتربها املؤمترات    ويشّكل هذا عماًل مهمًا وجيب أن يستمر بالطبع،يقّر املؤمتر االقرتاح
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قضايا  املنظمة يف صعيداإلقليمية واللجان الفنية مهمة يف ميادينها على التوالي، هناك حاجة إىل مساهمة الفاو على 

 اإلجراء يف املتوخىعلى النحو  ،ذات الصلة األطر التنظيميةالسياسات العاملية ويف جمالي اتساق  مشرتكة وأوسع نطاقًا

املتعّلق باملؤمتر، حيث يقرتح فريق االستعراض املستقل سبياًل يسمح  2ويرد مزيد من املناقشة حول ذلمي يف القسم   4-3

 لتبحثه األجهزة الرئاسية   لفرتة السنتنيمن خالل حتديد موضوع  3-4بتنفيذ اإلجراء 

 

ملستقل عددًا من اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني الداخلي، حّدد التقييم اخلارجي ا اإلارافوبالنسبة إىل  -21

لتوضيح أدوار األجهزة الرئاسية املختلفة، واحلّد من التداخل، وتنظيم العمليات  وترمجت خطة العمل الفورية بدورها 

ة معظم توصيات التقييم اخلارجي املستقل إىل إجراءات، ترسي بفاعلية بني األجهزة الرئاسية مسارًا يوّجه العملي

الرباجمية من حتديد األولويات والتخطيط إىل اإلاراف على التنفيذ  ومتّثل أحد اإلجراءات الرئيسية يف خطة العمل 

وحتديد  الداخلي مبا يف ذلمي تنفيذ الربامجاراف اإلالفورية يف وضع املؤمترات اإلقليمية بصورة رمسية على مسار 

   اءعلى حّد سو للمنظمة األولويات للعمل املستقبلي

 

، متّثلت املسألة الرئيسية اليت حّددها فريق االستعراض املستقل يف أّن املعلومات املتاحة الداخلي اإلارافويف  -22

أساسًا فعااًل ألغراض بالتالي  ليستأّنها و ،تفتقر إىل تفاصيل حول النتائج واملواردلألجهزة الرئاسية ألغراض عملها 

يف  أّن توقعاتهم ترّكز وتنّوعهم املشاركني يف املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنيةجم ح  وعالوة على ذلمي، يعين احلوكمة

 األمانةتوجيه عمل ل بأدوارها املتعلقةعلى مواضيع جوهرية لالجتماعات أكثر مما ترّكز على املواضيع بعض احلاالت 

، لن تتمّكن ملطلوبة القائمة على النتائجأدوات الرصد اواإلاراف عليه  ويرى فريق االستعراض املستقل أّنه من دون 

على أكمل وجه  وسيناقش هذا على حنو أكثر تفصياًل يف األقسام املتعلقة  إلارافيةلرئاسية من أداء وظائفها ااألجهزة ا

   باجمللس وجلانه وكذلمي باملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية

 

قابلة أ( يف تعريف النصوص األساسية لألجهزة الرئاسية )لنقطة وأخ ًا، يالحظ فريق االستعراض املستقل أّن ا -25

تكون موضع سوء تفاهم، حيث قد يفهم البعض "السياسات الشاملة" على أّنها تعين السياسات الداخلية للفاو، أن 

على سبيل  ًاوالربامج يف األمانة بداًل من مساهمة املنظمة يف حوار عاملي أوسع نطاق حول املوارد البشرية كالسياسات

فيف على تعريف األجهزة الرئاسية يف النصوص حبث إمكانية إجراء تغي  طعلى ويشّجع األعضاء واألمانة  املثال 

  األساسية، حبيث يكون ذلمي متسقًا بالكامل مع الدستور يف ما يتعّلق بد"الوظائف العاملية"  
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 املؤمتر - 4

 

 معلومات أساسية 4-1

 

ارجي املستقل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة بأّنه ابيه بالعديد من األجهزة الرئاسية املتعددة صّنف التقييم اخل -26

يقوم بأنشطة كث ة يغلب على الكث  منها الطابع الشكلي ضخمًا ومرهقًا األطراف األخرى، حيث أّنه كان "

، أوصى التقييم اخلارجي املستقل باحلفاظ على وإقرارًا بأّن املؤمتر هو اجلهاز السياسي األعلى للمنظمة  20"واالحتفالي

دوره املركزي، واقرتح تغي ات لتعزيز احملتوى اجلوهري لدورات املؤمتر واالستفادة من إمكاناته كمنتدى عاملي 

 "الوظائف العاملية"   لالخنراط يف 

 

كجهاز قمة  جل تعزيز موقعهمن أ ( املتعلقة باملؤمتر33-4إىل  5-4إجراءات خطة العمل الفورية ) ّممتوُص -22

االعتماد على توصيات اللجان و ،قضاياهذه الإيالء مزيد من االهتمام إىل ، من خالل الدعوة إىل للشؤون الدولية رئاسي

 ،حتديد موضوع معّين ذي "أهمية حيوية" لألعضاء ملناقشته خالل االجتماعات العامةو الفنية واملؤمترات اإلقليمية،

ليات اجلانبية كفرص إلجراء حوار غ  رمسي بني األعضاء  وكان هذا إضافة إىل دوره املتمّثل يف كونه وزيادة عدد الفعا

تعديالت على برنامج العمل وامليزانية  وكانت هناك أيضًا  املوافقة على السلطة النهائية على عمل املنظمة، مبا يف ذلمي

حزيران يف السنة الثانية من الفرتة املالية؛ وتركيز تقاريره على و/ل موعد انعقاد دوراته إىل يونينق عمليات املؤمتر تشمل

   النتائج والتوصيات، وتقديم حمضر حريف يف الوقت نفسه

 

 االستنتاجات الرئيسية 4-2

 

  وترّكز تقارير املؤمتر على النتائج والتوصيات، املتعّلقة باملؤمتر مّت تنفيذ مجيع إجراءات خطة العمل الفورية -22

 يستتبعها حمضر حريف على حنو مفيد  وقد نقل موعد انعقاد املؤمتر إىل اهر يونيو/ حزيران اعتبارًا من عام اليت

  وكانت هذه اخلطوة إجيابية حيث وّفرت الوقت الالزم إلدماج قرارات املؤمتر يف برنامج العمل وامليزانية، 4133

نة أن تعّد برنامج العمل اة  لكن ذلمي يعين أّنه يتعّين على األمبدء الفرتة املالية اجلديد عندحبيث ُتجّهز الرتتيبات 

اخلطة وبرنامج العمل وامليزانية وامليزانية قبل عام تقريبًا من حلول موعد تنفيذها، إذ جيب أن يستعرض اجمللس 

أربع كل سنتني وّل يومًا من انعقاد املؤمتر، ك 61ا النهائية، يف دورته الربيعية، أي قبل متوسطة األجل يف صيغتهامل

   على التوالي سنوات

 

وهناك إحساس عام بأّن تقص  عملية مناقشة اخلطة متوسطة األجل/ برنامج العمل وامليزانية واملوافقة عليها  -21

  إاّل أّن فريق االستعراض املستقل الحظ أّنه  كن يف احلقيقة تأجيل موعد انعقاد اجمللس لشهر واحد قابل للتطبيقغ  

يف ووافقت عليها اخلطة متوسطة األجل/ برنامج العمل وامليزانية  استعرضتط قبل املؤمتر  وستكون العواصم قد فق

                                                 
 من تقرير التقييم اخلارجي املستقل   612الفقرة   20
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اجمللس، حبيث يكون القرار بشأن مستوى امليزانية البند الوحيد املعّلق  ونظرًا إىل أّن هذا القرار قرار سياسي ومالي، 

   يومًا كافية 11لى دراسة ما إذا كانت فرتة فإّن فريق االستعراض املستقل يشّجع األعضاء ع

 

، يتّم إدماجها يف 4111ويف ما يتعّلق جبوهر عمل املؤمتر، أوصى اجمللس مبواضيع لدورات املؤمتر منذ عام  -51

  على جدول األعمال حالة األغذية والزراعة البند حول االجتماعات العامة مباارة بعد عرض حتليل التوّجه الوارد يف

الوقت، كان عدد متزايد من املتحدثني يف االجتماعات العامة يش ون إىل املوضوع يف بياناتهم، على الرغم من أّن  ومع

  وقد ارتفع عدد 21هذه البيانات ال تزال ترّكز عمومًا على حالة الزراعة يف بلدانهم وكذلمي على دور الفاو يف ذلمي

، مع تركيز واحدة من الفعاليات 4131يف عام  32إىل  4112ام الفعاليات اجلانبية خالل املؤمتر من أربعة يف ع

اجلانبية مباارة على موضوع املؤمتر، ما يوّفر فرصة للغوص أكثر يف املوضوع  وأاارت األغلبية الكربى للمجيبني على 

   ايا جوهريةاالستقصاء أّن الفعاليات اجلانبية وّفرت فرصة جيدة إلجراء مزيد من احلوارات غ  الرمسية بشأن قض

 

بتعزيز دور ثر طموحًا املتعّلقة كفورية األغ  أّن فريق االستعراض املستقل الحظ أّن إجراءات خطة العمل ال -53

األجهزة واألطر التنظيمية ذات الصلة، مل تربز على النحو املقّدر  وقّدم رؤساء  املؤمتر يف ما خيص اتساق السياسات

وُيدرس   أثر هذه العروض متواضعإىل اللجنة الرئيسية األوىل، لكّن  سية اإلقليمية والفنيةتقارير األجهزة الرئاالرئاسية 

ألة سم 21 أكثر من حتتوي هذه التقارير جمتمعة علىوكّل تقرير بصورة منفصلة، من دون الرجوع إىل تقارير أخرى  

واضيع إقامة حوار متسق يف املؤمتر، قد يكون أهم وجيعل التنّوع الكب  للم  منفصلة متعّلقة بالسياسات يف كّل فرتة مالية

لعمل األجهزة الرئاسية احملدد من الناحية اإلقليمية  ،ياملستوى العاملمن جمموع فرادى التقارير ويضيف قيمة على 

الدورة  إىل أّن النقاش خالل ةاإلقليمي اتاملؤمتر تقاريرأمرًا غ  ممكن  ويش  احملضر احلريف املتصل بعروض  والفنية،

ومتيل عادة  ، من دون اإلاارة إىل جوهر مضمونها ةاإلقليمي ات" تقارير املؤمتريقّركان عامًا للغاية، وأّن تقرير املؤمتر "

من دون قيمة إضافية  ما ُيقّدم إليهايف األغلب الفنية إىل أّن تكون أكثر جوهرية، لكن اهليئة تؤّكد  انمناقشة تقارير اللج

 أساسية  

 

، من دون عملية التحديد من عملها على "الوظائف العاملية"حتقيق األثر األقصى  عاجزة عناملنظمة  انتوك -54

ما يسفر عن جمموعة  ،عملية حتديد أولوياتهكّل مؤمتر إقليمي وجلنة فنية  ويتوّلى  3-4املتوخاة يف اإلجراء  املواضيعي

راء دذ اإلجديضيف قيمة إليها بسبب تفاوتها  لكن، يف حال ُنّف ليس بإمكان املؤمتر أنواسعة للغاية من املواضيع اليت 

إقليميًا على سياسات متعددة التخصصات ومستن ة  إلعداد، فإّن املنظمة ستكون يف موقع جّيد املقّدرعلى النحو  4-3

  مؤاٍت لتتمّكن من غاملنظمة يف وضع  3-4كما يضع عدم تنفيذ اإلجراء حوار العاملي  للمساهمة تنظيمية ومستوى الفاو 

 منتديات أخرى منخرطة أيضًا ىلمن خطة العمل الفورية، يف ما يتعّلق بدورها يف تقديم توصيات إ 4-4الوفاء باإلجراء 

   22يف قضايا السياسات والصكوك املتصلة باألغذية والزراعة
 

                                                 
(، " دور املرأة 4111"، )يف حاالت الطوارئللتهديدات الغذائية  واالستجابة الفعالة القدرة على التأهُّب حتسني من األمثلة عن مواضيع سابقة: "  21

 (  4131(، و" نظم غذائية لتغذية أفضل" )4133يف الزراعة والتنمية الريفية" ) احليوي
مراعاة، حيثما اقتضى األمر، قضايا السياسات والصكوك املتعلقة باألغذية والزراعة اليت تتبلور يف من خطة العمل الفورية: " 4-4 اإلجراء  22

 "  منتديات غ  املنظمة ورفع توصيات إىل تلمي املنتديات
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صياغة خطة العمل الفورية إمنا على ، ويف الوقت نفسه الذي كان تتم فيه 4112يف عام وادر اإلاارة إىل أّنه  -51

  وحّدد 23حنو منفصل عن تلمي العملية، أجرت دائرة التقييم يف منظمة األغذية والزراعة تقييمًا مستقاًل للصكوك الدولية

ات العمل كوسيلة لتحديد أولوي استعراض منهجي للوضع العامليهذا التقييم، من بني مجلة مسائل أخرى، احلاجة إىل 

  وبالتالي، قّررت اإلدارة عدم إجراء هذا االستعراض 24واتفق على ذلمي يف رّد اإلدارة، ع به املنظمةالذي تضطل

   25املوارد املالية والبشرية على السواء نقص املنهجي، ويعود ذلمي بصورة جزئية إىل

 

جيري حاليًا ضمن  فريق االستعراض املستقل بأّن هناك عمل مهم متصل بالسياسات واألنظمة ذات الصلة ويقّر -52

، وال امي يف أّن 4111صكًا دوليًا غ  ملزم يف عام  35صكًا دوليًا ملزمًا و 51املنظمة  وحّدد التقييم املذكور  نفًا أكثر من 

لفاو مع منظمات دولية أخرى تقّدم مساهمات لشراكات الجمموعة من  وجودعددها قد ارتفع اليوم  ويدرك الفريق أيضًا 

، مبا يف ذلمي الشراكات مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اى مع "وظائفها العاملية"مبا يتماقّيمة 

يف  41برنامج األمم املتحدة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات، ومع جمموعة الداإلمنائي يف 

ية، ومع جمتمع األمم املتحدة يف حتديد جدول أعمال ما بعد عام ما خيص نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراع

أن تضطلع بدور استباقي أكرب يف اختاذ  األجهزة الرئاسية  إاّل أّن خطة العمل الفورية حّددت أّنه ينبغي على 4135

دف الرتكيز على وكذلمي توف  جماالت للعمل التنظيمي، به ،القرار بشأن األولويات لتحقيق اتساق أكرب يف السياسات

دور الفاو ومساهمتها يف منتديات أخرى وتعظيمهما  ومن هذا املنطلق، مل حتقق إجراءات خطة العمل الفورية التأث  

   املتوخى

 

 النتائج والتوصيات 4-3

 

مفاعيل إجيابية حظيت بتقدير على نطاق واسع من األعضاء يف  راملؤمتيف  حققت التغّيرات التشغيلية ككّل -55

أحكام خطة العمل الفورية حول ثغرة  قد يودون إعادة النظر يفنظمة األغذية والزراعة، على الرغم من أّن األعضاء م

 يومًا   25أو  11وتقليصها إىل  الستني يومًا بني اجمللس واملؤمتر

 

 للفاو  "العاملية ائف"للوظغ  أّن إجراءات خطة العمل الفورية مل تنجح يف تعزيز دور املؤمتر كاجلهاز األعلى  -56

وبالتالي فإّن اخلطوات املتخذة حتى اآلن إلعادة مواءمة عمل املؤمترات اإلقليمية، واللجان الفنية، واملؤمتر، بهدف 

ووظيفي،  كن أن حيّدد أي سياسة أو إطار تنظيمي ويناقشهما ويوافق عليهما  متماسمي" للوظائف العامليةخلق "مسار 

 ، كانت غ  كافية  على مستوى هذه األجهزة

 

                                                 
 األمساك، ومصايد والزراعة، األغذية، بشأن الدولية الصكوك: " والزراعة األغذية ملنظمة 3-باء املؤسسي االسرتاتيجي للهدف املستقل التقييم  23

  4111 الثاني كانون/ يناير ،"منصفة بصورة وتبادهلا اآلمن واستخدامها واحلرجية والسمكية الزراعية السلع وإنتاج والغابات،
24  PC 101/5 a Sup ،4111 مايو/ أيار   
  اليت أسفرت عن اإلطار االسرتاتيجي املستعرض  4134جرى االستعراض متأخرًا، من خالل عملية التفك  االسرتاتيجي يف عام   25
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ويوصي فريق االستعراض املستقل بنهج لتعزيز قدرة األجهزة الرئاسية يف منظمة األغذية والزراعية على  -52

الذي  كّل سنتني ، بدًءا باالستعراض املنهجي"ذات الصلة األطر التنظيميةاتساق السياسات العاملية و"املساهمة أكثر يف 

   3-4حّدده اإلجراء 

 

 (شهرًا 24) السنتني فرتة دورة ،"اتساق السياسات العاملية واألطر التنظيمية ذات الصلةمسار " تدفق : 2 اإلطار

 صياغة السياسات العاملية واألطر التنظيمية ذات الصلة ومناقشتها   اختيار موضوع فرتة السنتني

القرار بشأن القضية وتطلب  األوىل الرئيسية اللجنة تتخذ  -2

 يف أخذها املالئمة الفنية واللجان اإلقليمية اتاملؤمتر من

  االعتبار

 

 

 

  

 وثيقة السياسات: األوىل الرئيسية اللجنة تدرس  -2

على املستوى املؤسسي حيثما كان  وتوافق على بيان السياسات أ( )

 ذلمي مالئمًا:

وتتخذ القرار بشأن أي من اخلطوات التالية مبا يف ذلمي إجراء  ب( )

  بحث ضمن الفاو أو عرضه على منتديات دولية أخرى مزيد من ال

     القضية ويقّدم االقرتاحات للمؤمتر اجمللس يدرس  -1

 

      

   

 
    

تبحث جلنة الربنامج نتائج جمموعة العمل املفتوحة   -4

 بالقضية  العضوية وتوصي اجمللس
  

الفنية بشأن تدمج األمانة مواقف املؤمترات اإلقليمية واللجان   -6

 موضوع فرتة السنتني يف وثيقة السياسات الشاملة

      

   

 
    

تستعرض جمموعة العمل املفتوحة العضوية القضايا   -3

احملتملة مبشاركة رؤساء املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية 

وكذلمي مجيع األعضاء ومنسقي األهداف االسرتاتيجية 

   إىل جلنة الربنامجتوصية رفع التواإلدارات الفنية و

  

 بيانًا وتعد القضية الفنية واللجان اإلقليمية املؤمترات تدرس  -5

  وتوصياتها  وخالصاتها باستنتاجاتها

 

 كن بواسطتها حتديد موضوع الفرتة املالية لبحثه ومتابعته من قبل مجيع األجهزة  عملية 4اإلطار حيّدد  -52

ويتوّلى الرؤساء أو ممثلون  خرون للمؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، إىل جانب العاملية  الرئاسية املعنية بالوظائف 

الفرتة املالية  وقد اري هذه املناقشة املرحلة األوىل من حتديد موضوع  فرق األهداف االسرتاتيجية واإلدارات الفنية،

لعاملية املقبلة وغ ها من االجتماعات الرفيعة كدورة جملموعة عمل مفتوحة العضوية، على أساس مسح للمؤمترات ا

، وحتّدد مواضيع ضمن األهداف االسرتاتيجية للفاو  ومن اأن جمموعة العمل مفتوحة العضوية أن حتّدد املستوى

موضوعًا أو موضوعني إليالئهما االعتبار على مستوى املنظمة  ويقّدم اقرتاح جمموعة العمل املفتوحة العضوية للبحث إىل 

توصيته بشأن املوضوع املختار للفرتة املالية املقبلة إىل اللجنة الرئيسية األوىل  عندها يرفعالذي جلنة الربنامج واجمللس، 

للمؤمتر  وإذا مّتت املوافقة عليه، ستوّجه اللجنة الرئيسية األوىل املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية لبحث املوضوع 

ج استنتاجاتها وتوصياتها حينها، مبساعدة األمانة، يف وثيقة املؤمتر، اليت ستدرسها تها املقبلة  وسُتدمخالل دور
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إحالة وتقّرر اللجنة، كجزء من مداوالتها، اخلطوات التالية اليت قد تتمّثل يف اللجنة الرئيسية األوىل يف دورتها التالية  

من خطة العمل  4-4ي، متاايًا مع اإلجراء وثيقة السياسات إىل منتدى خارجي دولي للحوار، من قبيل مؤمتر دول

الفورية  كما  كن أن تقّرر اللجنة أّن العمل الالزم ملتابعة توصياتها جيب أن يتّم ضمن الفاو نفسها  وخالل الدورة 

 نفسها، جيري االتفاق على املوضوع اجلديد للفرتة املالية على النحو احملّدد أعاله، وتتكّرر الدورة  

 

ي االزدواجية، وتبسيط عدد املواضيع العاملية اليت تبحثها األجهزة الرئاسية، من اأن املوضوع املختار ولتفاد -51

من  5-4 االجتماع العام للمؤمتر" على النحو احملّدد يف اإلجراء بح "موضوع مناقشة صمن خالل العملية أعاله أن ي

مكانية تنسيق موضوع نشر حالة األغذية والزراعة أيضًا  و كن خطة العمل الفورية  وال بد من إيالء االعتبار أيضًا إىل إ

للفاو، قدر اإلمكان، أن تعمل من أجل التنسيق مع املواضيع املختارة للسنوات الدولية  وأث ث اواغل يف االجتماع 

وموّجهة السرتعاء عملية السنتني املقرتحة من قبل فريق االستعراض املستقل قد تكون طويلة جدًا املشرتك واجمللس بأن 

احملّدد يف هذه العملية االهتمام واملشاركة  غ  أّنه، وعلى النحو املشار إليه أعاله، جيب أن يكون موضوع الفرتة املالية 

مرتبطًا بالشكل األمثل حبدث عاملي رئيسي، من قبيل مؤمتر عاملي  ونظرًا إىل أّن املؤمترات العاملية تقّرر قبل سنوات 

اليت اري فيها مناقشة املوضوع من قبل األجهزة سنتني فرتة  املمتدة على دورةالانعقادها، من اأن  عّدة من موعد

 على استقطاب االهتمام   ًاالرئاسية للفاو أن تكون متسقة مع عملية التخطيط ملثل هذا احلدث وأن توّفر هدفًا مهمًا قادر

 

درة على دعم األجهزة الرئاسية يف سياساتها ووظائفها وعّززت عملية التغي  التحّولي ضمن األمانة الق -61

اإلطار  ويوّفرالتنظيمية، يف ما يتعّلق بالقضايا الواسعة النطاق واملتعددة التخصصات يف اخلطاب العاملي اليوم  

كورة أعاله ، اإلطار العام لعمل املنظمة، الذي حتّدد ضمنه العملية املذ4131االسرتاتيجي املستعرض، الصاحل لغاية عام 

 للفرتة املالية لتبحثها األجهزة الرئاسية   معّينةأولويات 

 

دورًا استباقيًا لألجهزة الرئاسية يف حتديد جدول األعمال حلوار جوهري بشأن "الوظائف  3-4ويعين اإلجراء  -63

سؤولية األجهزة الرئاسية حيال احلال يف املنظمة  وتزيد العملية احملددة أعاله من معليه  تالعاملية" يكون أكرب مما كان

املواضيع املختارة، وتوّفر فرصة أكرب للحوار خالل مرحليت التحليل والتفاوض ضمن األجهزة الرئاسية نفسها، ومع 

األمانة، يف ما يتعّلق بدور الدعم الفين املقّدم إىل األجهزة الرئاسية  ومن اأن هذا التحّول أن يزيد من تأث  األجهزة 

 التأث  اجلماعي للمنظمة يف احلوار العاملي من من املنظمة حبد ذاتها، وكذلمي ضعلى العمل الرئاسية 

 

وال تطرح اخلطوات احملّددة أعاله تكاليف إضافية على املنظمة، حيث ترّكز على املناقشات القائمة يف  -64

ثق بني األمانة واألعضاء، ما  كن أن يؤّثر على املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية واملؤمتر  ويدعو االقرتاح إىل تعاون أو

عض األعضاء من املوّظفني  و كن إلغاء االزدواجية من خالل مواءمة مواضيع املؤمتر احلالية ومطبوعات العبء الفردي لب

 الفاو مع املوضوع الذي ختتاره األجهزة الرئاسية  
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 على الشكل التالي: 3تصاغ التوصية  -61

 

 شأن استعراض القضايا اهلامة يف اتساق السياسات العاملية واألطر التنظيمية ذات الصلة:  ب1التوصية 

يتعّين على األجهزة الرئاسية، من أجل تعزيز مساهمتها يف اتساق السياسات العاملية واألطر التنظيمية ذات الصلة، أن 

ة لتبحثه املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية واملؤمتر اري استعراضًا عامًا للقضايا العاملية وحتّدد موضوعًا للفرتة املالي

وتتخذ القرار بشأنه  وينبغي أن يكون هذا املوضوع متسقًا مع نطاق اإلطار االسرتاتيجي املستعرض املوافق عليه ومن ضمن 

 نية  األولويات اليت حّددتها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية للعمل يف إطار برنامج العمل وامليزا

 

 اجمللس - 5

 

 معلومات أساسية 5-1

 

إن احلوكمة يّتسم أحد االستنتاجات الرئيسية للتقييم اخلارجي املستقل بأهمية خاصة لوظائف اجمللس: " -62

مل تكفل وضع اسرتاتيجية مؤسسية مالئمة  يفهالشاملة ملنظمة األغذية والزراعة من قبل البلدان األعضاء ختذل املنظمة  

  26عليها"لويات واقعية ومل تكفل تناسب الوسائل مع الغايات ومل تقس أداء األمانة على أساس األهداف املتفق ذات أو

أي  ي،الداخل اإلارافومبوجب خطة العمل الفورية، ُكّلف اجمللس باالضطالع بالدور الرئيسي الختاذ القرارات بشأن 

املؤمتر  وللتقليل من االزدواجية والتداخل مع املؤمتر إىل أدنى  توجيه عمل أمانة الفاو واإلاراف عليه، رهنًا مبوافقة

  27العاملية الوظائفحّد، ومن أجل التمييز بوضوح بني اجلهازين األساسيني للمنظمة، منح اجمللس دورًا حمدودًا يف 

 

اختاذ اجمللس الدور الرئيسي يف  41-4إىل  32-4وعلى حنو أخص، أعطت إجراءات خطة العمل الفورية  -65

القرارات وتقديم املشورة بشأن اسرتاتيجية املنظمة، وأولوياتها، وميزانيتها، وبرنامج عملها الشامل؛ ورصد أدائها 

وكذلمي أداء األجهزة الرئاسية األخرى، باستثناء املؤمتر؛ والتوصية جبدول أعمال املؤمتر؛ واإلاراف على الشؤون املالية 

يات، والتقييم، وسياسات ونظم الفاو القائمة على النتائج وغ ها من السياسات والنظم؛ والقانونية، واملراجعة، واألخالق

ورصد أداء اإلدارة على أساس األهداف احملددة؛ ورصد تنفيذ قرارات احلوكمة  كما ُعهدت إىل اجمللس مسؤولية 

 ةدتعّلقم إجراءات  وكانت هناك رداملؤمت ة إىلدة مبا يف ذلمي مستوى امليزانيدالقرار اخلاص بالربنامج وامليزانيالتوصية ب

احملاضر  على أن توّفرتقارير اجمللس على اخلالصات، والقرارات والتوصيات، ؛ وتركيز عدد االجتماعات وتوقيتها بد:

 جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقلمن  ،2-2، يف اإلجراء احلرفية التفاصيل  وأخ ًا، طلب املؤمتر

وأن تقرتح هذه التغي ات على دورة  أن توصي بأي تغي ات مستصوبة يف حجم عضوية اجمللس ومتثيلها اإلقليمي

4111لعام  املؤمتر
28  

 

                                                 
26  C 2007/7A.1, p. 3 xii  
 لالطالع على تعريف احلوكمة املستخدم يف هذا التقرير   4انظر القسم  27
 C 2008/REP من الوثيقة، 3/4112من القرار  a.i.2.5الفقرة 28
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 االستنتاجات الرئيسية 5-2

 

 عليها واإلاراف األخرى الرئاسية واألجهزة اإلدارة توجيه   5-4-3

 

أنه كان بوسعهم حتديد ل، رأى نصف أعضاء اجمللس فقط "، ووفقًا للتقييم اخلارجي املستق4112يف عام  -66

 ّكنهم من  "من الوسائل ما لديهم ومل يعتربوا أّنخمصصات امليزانية بصورة مالئمة مبا يتمااى مع أولويات الربنامج" 

توجيه   ووجد فريق االستعراض املستقل أّن قدرة اجمللس على توف  ال29"حتديد االحتياجات املستجدة وأولوياتها

أّن اجمللس كان يتلقى املعلومات الالزمة ملمارسة وظيفته  االستقصاءواإلاراف ازدادت  ووافقت أغلبية اجمليبني على 

 يف التوجيه واإلاراف  وعّبر أيضًا اجمليبون على املقابلة عن رضاهم عن افافية األمانة يف تقديم أنواع من املعلومات

ة أخرى، استمر األعضاء يف مواجهة صعوبات يف وضع االسرتاتيجية وحتديد مل يتّم تلقيها يف املاضي  ومن جه

األولويات وإعداد التقارير القائمة على النتائج  والحظ فريق االستعراض املستقل أّن املنظمة مل حتصل بعد على أداة 

يمية، واالضطالع على حنو التنظ النواتجلرصد النتائج من اأنها أن تسمح لألعضاء بقياس األداء السابق على مستوى 

   هأفضل بوظائفهم يف حتديد األولويات  ونقل أّن األمانة حققت تقدمًا كب ًا يف وضع أداة كهذ

 

أّن اجمللس كان استباقيًا يف االضطالع بوظيفة التوجيه  4134وأظهر استعراض تقارير اجمللس منذ عام  -62

حتسينات يف اإلطار االسرتاتيجي املستعرض والوثائق الرباجمية واإلاراف  فعلى سبيل املثال، طلب اجمللس إجراء 

حملة عامة واضحة عن اهليكل التنظيمي واملسؤوليات الرتاتبية وحتديد األدوار واملسؤوليات؛ األخرى؛ وإعطاء 

ة تظهر واملخرجات التنظيمية؛ ومالحظ للنواتجومعلومات حول تكاليف إدارة املصفوفة؛ وحتديد األدوار واملسؤوليات 

يف  ،طلب اجمللسواملساءلة عن حتقيق النتائج على خمتلف مستويات سلسلة النتائج؛ من بني مجلة أمور أخرى  

دورته الثامنة واألربعني بعد املائة، إعادة صياغة قواعد مشاركة منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص يف اجتماعات 

سعة واألربعني بعد املائة، توصية جلنة املالية بشأن حقوق التصويت للدول منظمة األغذية والزراعة  ورفض يف دورته التا

األعضاء اليت لديها متأخرات  غ  أّنه وعلى أساس مناقشات فريق االستعراض املستقل، يبدو أّن هناك جماالت حيث 

اذ إجراءات  ولعّل التقّدم مل يتمّكن اجمللس من حماسبة األمانة على حنو هادف، على الرغم من الطلبات املتكررة الخت

يف حتقيق املساواة بني اجلنسني وتعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية املثال األكثر إقناعًا الذي ُيعطى ضمن الدورات 

   وخارجها على السواء  وتشّكل املدة الزمنية اليت استغرقها لوضع أداة رصد النتائج مثااًل  خر

 

ا خيص التقّدم يف ، يعتمد اجمللس على عمل جلنيت الربنامج واملالية على السواء يف موبالنسبة إىل أداء اإلدارة -62

ستعراض متوسط األجل وتقرير تنفيذ الربامج، وقد االتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية، من خالل متنفيذ اخلطة 

أّن التوصيات املقّدمة إىل اجمللس  قصاءاالستأث ت بضعة بنود من جديد للمناقشة  وبالفعل، رأى معظم اجمليبني على 

من جلنة الربنامج وجلنة املالية كانت واضحة ورّكزت على السياسات واالسرتاتيجيات واألولويات، وكذلمي على 

امليزانية والتنظيم  إاّل أّن األعضاء وجدوا أيضًا أّن االزدواجية ال تزال موجودة بني اجمللس واللجنة املشرتكة  وكجزء من 

ثه بشأن تبسيط نظام احلوكمة، درس فريق االستعراض املستقل إمكانية خفض عدد دورات اجمللس لكّل فرتة مالية حب

                                                 
 من تقرير التقييم اخلارجي املستقل   614الفقرة  29
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من مخس إىل أربع دورات، إمنا مع احلفاظ على تواتر اجتماعات جلنة الربنامج وجلنة املالية  وأظهر استعراض جداول 

والتوجيه اللتني  اإلارافذلمي أن يؤّثر سلبًا على وظيفيت أّن من اأن  4132حتى نهاية عام  4131األعمال من عام 

   والتوجيه تنّفذان بصورة أساسية خالل ثالثة اجتماعات يف الفرتة املالية اإلارافيؤديهما اجمللس، سّيما وأّن وظيفيت 

 

قليمي يف دورتيه الرابعة مل يقّدم اجمللس على ما يبدو موادًا إضافية للتقارير اليت قّدمها إليه رئيسا املؤمتر اإلو -61

واألربعني بعد املائة والتاسعة واألربعني بعد املائة، أو إىل تقارير اللجنة الفنية يف دورتها اخلامسة واألربعني بعد املائة، 

  غ  أّن احملضر احلريف أظهر أّنه مّت إجراء عليها وإارافهمن حيث توجيهه لعمل املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية 

مناقشة لتقارير املؤمتر اإلقليمي يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة أعمق مما ورد يف تقرير اجمللس، وغّطى قضايا 

وتصنيف قضايا حمددة حبسب أولويتها وإعادة  طنية،انية، واستخدام اخلربات الومتّثل اواغل أكرب من قبيل اجلنس

  قضايا تشغيلية أخرىو أثرها،ترتيب أولوياتها بهدف زيادة تركيز الربامج و
 

ربامج ويبدو أّن دور اجمللس يف مراقبة ختطيط العمل وأداء أجهزة رئاسية أخرى ُفهم على أّنه استعراض ل -21

  4131عملها املتعددة السنوات على النحو الذي جرى يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة يف ديسمرب/ كانون األّول 

العمل املتعددة السنوات أداة غ  كاملة وغ  جمدية للمراقبة  برامجناقش الحقًا يف التقرير، ال تزال غ  أّنه، وكما سي

الفعالة  ويرصد اجمللس تنفيذ القرارات اليت يتخذها بشأن احلوكمة ويعّلق عليها من خالل استعراض قراراته السابقة يف 

الرغم من أّن هذا يشّكل جزًءا مهمًا من مسؤولية اجمللس عن كّل دورة، وهي ممارسة تسبق خطة العمل الفورية  وعلى 

 يف اجمللس  حّد ما  فعلى سبيل املثال، أخذحماسبة املنظمة على عملها، لكن يبدو أّن املسألة تعاجل بصورة اكلية إىل

فّعال وسريع  وبالفعل، ببساطة علمًا حبالة تنفيذ القرارات وطلبت تنفيذها على حنو  دورته الثامنة واألربعني بعد املائة

أمام كافية لضمان مساءلة إدارة الفاو "هناك تداب   كشف االستقصاء أّن أقلية من األعضاء فقط تتفق مع البيان على أّن

 "  ألجهزة الرئاسية للمنظمةا

 

  املؤمتر أعمال وجدول اجمللس وتقرير االجتماعات وتوقيت امليزانية مستوى 5-4-4

 

جمللس مبستوى امليزانية اليت قّدمها إىل املؤمتر واحدًا من اإلجراءات الثالثة املعّلقة خلطة العمل تشّكل توصية ا -23

الفورية  وعلى الرغم من اجلهود الكث ة اليت بذهلا األعضاء وكذلمي الرؤساء املستقلون السابقون للمجلس، إاّل أّن 

  وتظهر املقابالت واالستقصاء أّن 4131، و4133، و4111 اجمللس مل يتمّكن من التوّصل إىل توافق يف اآلراء يف عام

األعضاء يرون أّنها مسألة سياسية بفعل التباين اجلوهري بني بعض اجلهات املاحنة الرئيسية اليت تقوم سياساتها 

تسمح بتحقيق املتعلقة باملساهمة على النمو املعدوم، وتطّلعات أعضاء  خرين وكذلمي تطّلعات املنظمة نفسها، إىل ميزانية 

   النمو  ويف مثل هذه البيئة، لن يكون من املمكن التوّصل إىل اتفاق راس  حتى النهاية القانونية للعملية أي يف املؤمتر

 

وقد مّت االمتثال لقرارات خطة العمل الفورية املتعّلقة بتوقيت وجدول أعمال اجتماعات اجمللس امتثااًل كاماًل   -24

، ُأخذ يف االعتبار معظم ما ورد يف تقرير اجمللس مع إاارات إىل ما قاله "بعض" األعضاء أو 4112-4116ويف الفرتة 

، 4134"الكث " منهم، ما جعل من الصعوبة مبكان استنتاج اخلالصات والتوّصل إىل قرارات  وحبلول يونيو/حزيران 

ساس موجز الرئيس املستقل للمجلس، مع كان تقرير اجمللس قد أصبح أقصر ورّكز على االستنتاجات والقرارات على أ
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أّن األعضاء يقّدرون  أيضًا فريق االستعراض املستقل ورأىملخصات جّيدة ومقتضبة للقضايا اليت أث ت يف النقاش  

التحّول إىل تقارير أكثر تركيزًا للمجلس، على الرغم من أّن اجمليبني على االستقصاء ليسوا واثقني من أّن إعداد التقرير 

  أّن الوثائق ال تتاح يف موعدها يالحظونلية فّعالة  ولكن، ال يزال األعضاء عم

 

احلديثة قد يكون متجهًا بشكل  اجمللس تقاريرقل الحظ أّن عددًا متزايدًا من غ  أّن فريق االستعراض املست -21

، وال تذكر يف خالصة يف املناقشةأهمية تثار قضايا ذات    كما أّن هناكرتكيز على االستنتاجات والقراراتمفرط حنو ال

الرئيس املستقل للمجلس، حيث ترتك للمحاضر احلرفية اليت على األرجح ال يتّم الرجوع إليها جمددًا يف السنوات 

إىل أّنه يف  4132حتى عام  4134وبالفعل، أاار استعراض فريق االستعراض املستقل لتقارير اجمللس من عام الالحقة  

، مشلت التقارير فقرة 4131حتى عام  4111املستقل السابق للمجلس، الذي توّلى وظيفته من عام  الرئيسظّل والية 

وجرى ذلمي من دون دت، ضمن البنود الرئيسية  إىل فقرتني اّمعان املناقشات وتلّخصان القضايا الرئيسية، إن وج

أاار الفريق إىل أّن الرئيس املستقل السابق للمجلس اإلاارة إىل بيانات األعضاء، أو فعليًا إىل األعضاء على اإلطالق  كما 

نتيجة هلذا الدعم، احتوت التقارير اليت أعّدت يف عامي  هوّفره له بلده، ولعّلحظي بدعم من موّظف كب  

على معلومات أوفر حول قضايا رئيسية استجدت يف املناقشة، وكان من املهم فهمها وتعّقب التوّجهات  4131و 4134

 إطالة التقارير كث ًا  مع مرور السنوات، من دون  والشواغل

 

ل مؤقت عن حالة األغذية وحبسب النصوص األساسية، من املفرتض أن يسعى اجمللس إىل إعداد جدول أعما -22

  ومن املفرتض أيضًا أن يسدي املشورة بشأن 30"مع تسليط الضوء على قضايا حمددة على مستوى السياسات، "والزراعة

"  ومل يكن هذا جليًا يف الوثائق اليت "ذات الطبيعة امللحةعّلقة باألغذية والزراعة يف العامل، ال سّيما القضايا قضايا مت

استعرضها فريق االستعراض املستقل  وعلى سبيل املثال، رفع اجمللس ببساطة إىل املؤمتر، يف دورته اخلامسة واألربعني 

  مته له األمانة من دون أية تعليقات جوهريةبعد املائة، جدول األعمال املؤقت الذي قّد

 

ُيحسن فهم التقسيم احملّسن امللحوظ لألدوار وجداول األعمال بني املؤمتر واجمللس، ومنذ خطة العمل الفورية،  -25

القرارات وبالنسبة إىل تلمي األجهزة الرئاسية اليت ترفع تقاريرها إىل االثنني، تش  أطر القرارات يف مقّدمة الوثائق إىل 

اليت ختص اجمللس وإىل تلمي اليت ختص املؤمتر  وكان اجمللس حريصًا على عدم التعدي على صالحيات املؤمتر يف 

لفريق االستعراض املستقل  3تناول السياسات العاملية والقضايا التنظيمية ذات الصلة  ولكن إذا ما اعتمدت التوصية 

، فمن اأن اجمللس أن يضطلع بدور أكثر نشاطًا طر التنظيمية ذات الصلةاستعراض اتساق السياسات العاملية واألبشأن 

، من دون التعدي على صالحيات املؤمتر  ومن اأن اجمللس أن يقرتح على املؤمتر "الوظائف العاملية"إىل حّد ما يف 

لياته يف وضع جدول زء من مسوؤاليت جيب أن يأخذها املؤمتر يف االعتبار يف الفرتة املالية املقبلة، كج املوضوع/املواضيع

وقد يشّكل هذا حتّواًل  عن طريق االعتماد على التطّورات يف منتديات أخرى وكذلمي على عمل الفاو ، أعمال املؤمتر

إىل  والواردة يف جدول األعمال، دراماتيكيًا من معاينته الراهنة وغ  الفاعلة "للبنود ذات األهمية يف منتديات أخرى"

                                                 
 ، اجملّلد األّول  11، صفحة 3النصوص األساسية ملنظمة األغذية والزراعة، الفقرة   30
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التساق السياسات املكان الذي  كن فيه ملنظمة األغذية والزراعة أن تقّدم املساهمة األهم حمتملة بشأن  مناقشة حيوية

   ، على أساس توصية جلنة الربنامجالعاملية واألطر التنظيمية ذات الصلة

 

 وتركيبته اجمللس حجم   5-4-1

 

سبع جمموعات لى أن تقسم العضوية إىل عضوًا  وتنص النصوص األساسية ع 21يتأّلف اجمللس حاليًا من  -26

املعّلقة  ةإقليمية ألغراض انتخابات اجمللس  ويشّكل حجم اجمللس وتركيبته اإلجراء الثاني من أصل اإلجراءات الثالث

يف خطة العمل الفورية، وال يزال يشّكل مصدرًا للقلق لثالثة أقاليم على وجه اخلصوص: أوروبا، والشرق األدنى، 

عدد املقاعد املخصصة لكّل جمموعة، حيث يظهر النسبة املئوية لألعضاء  1احمليط اهلادئ  ويبّين اإلطار وجنوب غرب 

 يف كّل إقليم من أصل جمموع األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة، مقارنة مع النسبة من مقاعد اجمللس املخصصة

   لذلمي اإلقليم

 

 اجمللس يف ومتثيلهم اإلقليمية اجملموعات حبسب ةوالزراع األغذية منظمة يف األعضاء -3 اإلطار

 املئوية النسبة إقليمية جمموعة كّل يف األعضاء عدد اإلقليمية اجملموعات

 األعضاء جمموع من

 والزراعة األغذية منظمة يف

 املقاعد عدد

 اجمللس يف

 النسبة

 اجمللس مقاعد من

 %42 34 %46 51 أفريقيا

 %32 1 %31 45  سيا

 %41 31 %45 22 أوروبا

 والبحر الالتينية أمريكا

 الكارييب

11 32% 1 32% 

 %34 6 %31 41 األدنى الشرق

 %2 4 %3 4 الشمالية أمريكا

 احمليط غرب جنوب

 اهلادئ

36 2% 3 4% 

 %111 49 %111 194 اجملموع

 فريق إعداد من ،home/en-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb: والزراعة األغذية ملنظمة اإللكرتوني املوقع: املصدر

 .املستقل االستعراض

 

الشمالية تتمتعان حبصة أكرب من مقاعد اجمللس مقارنة مع الوزن املوافق  أمريكايظهر اإلطار أّن  سيا و -22

ة الفاو، على الرغم من أّن األخ ة تضم البلدين األكرب يف العامل من حيث عدد السكان، وأّن جملموعتيهما ضمن عضوي

الالتينية والبحر الكارييب والشرق األدنى  أمريكااجملموعتني تشمالن كبار املساهمني يف موارد املنظمة  وتتمّتع أفريقيا و

اتها ضمن عضوية الفاو  أما نسبة أوروبا وجنوب غرب مع حصة جمموعإىل حّد كب  بنسبة من مقاعد اجمللس تتوافق 

احمليط اهلادئ من مقاعد اجمللس فال تتوافق مع حصة جمموعاتها ضمن عضوية الفاو  ومل يتمّكن التقييم اخلارجي 

املستقّل من تقديم أية حلول بشأن مسألة اخللل هذه، اليت عاجلها بصورة موجزة نوعًا ما، مع اإلاارة إىل وجود 

 مات أخرى يف منظومة األمم املتحدة هلا "سلبياتها ومفارقاتها التارخيية اخلاصة" منظ

 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-home/en،%20من
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وأاار التقييم اخلارجي املستقل إىل ضرورة التفك  جديًا يف االستعاضة عن اجمللس يف املستقبل مبجلس تنفيذي  -22

ن يستوعب وظائف جلنة الربنامج عضوًا،  كن أن يرّكز أكثر على عمليات املنظمة، ومن اأنه أ 11مؤّلف من حنو 

وأوصى بإجراء استعراض مستقل  ،وجلنة املالية  غ  أّنه اّدد على أهمية بناء الثقة املتبادلة بني األعضاء كمرحلة أوىل

   إلصالحات احلوكمة يعيد النظر يف القضية يف غضون ست سنوات

 

ستقل جهودًا حثيثة خالل جمموعة العمل الثانية جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املوبذلت  -21

ملعاجلة مسألة حجم اجمللس وتركيبته، وقّدمت عدة تصّورات خمتلفة، إمنا مل تتمّكن  4111املفتوحة العضوية يف عام 

 يف بلوغ توافق يف اآلراء  4131  كما فشلت جهود الرئيس املستقل للمجلس يف عام 31من التوّصل إىل توافق يف اآلراء

وأعرب الكث  من األعضاء عن خشيتهم من أّنه يف حال إعادة فتح القضية ملعاجلة أوجه اخللل اليت تعاني منها بعض 

   األقاليم، قد تطالب جمموعات أخرى مبزيد من املقاعد ومبجلس أكرب

 

عضوًا  ثلون  52وختتلف الُنُهج يف منظمات أخرى  فعلى سبيل املثال، لليونسكو جملس تنفيذي مؤّلف من  -21

بلدًا تعمل على أساس  16وتسعة أعضاء منتسبني  ولربنامج األمم املتحدة اإلمنائي جملس تنفيذي يضم  عضوًا 315

التناوب، وتنتقل رئاسة اجمللس كّل سنة إىل جمموعة إقليمية خمتلفة، بينما حيظى برنامج األغذية العاملي مبجلس 

   سة أعضاءعضوًا أيضًا مع هيئة من مخ 16تنفيذي من 

 

رأى فريق االستعراض املستقل أّن الثقة بني األعضاء قد ازدادت على حنو ملحوظ منذ وقت التقييم اخلارجي و -23

املستقل، إاّل أّنه اعترب أّن عوامل أخرى أّثرت أيضًا على قرارات األعضاء بشأن حجم اجمللس  ومن بني هذه العوامل، 

يض إىل جمموعة أصغر، واألهمية اليت يوليها األعضاء إىل احلصول على ممّثل هلم يف املزايا والشوائب املرتبطة بالتفو

جهاز رئاسي "تنفيذي" تابع ملنظمة األغذية والزراعة  والحظ فريق االستعراض املستقل أّنه فيما تستمر اجملموعات 

أّن توصيفاتهم اخلاصة تتعزز أيضًا من  اإلقليمية يف النمو من حيث فعالية التمثيل وكفاءته، قد يقّدر مزيد من األعضاء

خالل العمل ضمن جمموعة إقليمية بداًل من العمل بصورة مستقلة  ومع تعزيز اجملموعات اإلقليمية، قد يصبح ممكنًا يف 

   املستقبل تقليص حجم اجمللس

 

 دور اجملموعات اإلقليمية  5-4-2

 

أجهزة رئاسية  على الرغم من أّنها ليست اإلقليمية، من اجلدير معاينة الدور الذي تضطلع به اجملموعات -24

نظرًا إىل أهميتها يف حسن عمل وإدارة املنظمة  وتسعى اجملموعات اإلقليمية، من بني مجلة أمور أخرى، إىل  رمسية،

 بلوغ موقف موّحد على أساس استعراضها للوثائق، وإىل رفع هذا املوقف إىل اجمللس وكذلمي إىل األجهزة الرئاسية

األخرى  وليست مجيع اجملموعات على القدر نفسه من الفعالية يف القيام بذلمي، ما يطرح تساؤالت بشأن قدرة األعضاء 

على اخلضوع ملساءلة بعضهم بعضًا وملساءلة األجهزة الرئاسية اليت يتبعون هلا  وتساهم اجملموعات اليت تنّسق بفعالية 
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عمل اجملموعات وال أساليب عملها توّثق مبا يتجاوز ما يصدر عن اجملموعات لكن ال  مسبقًا يف كفاءة اجلهاز الرئاسي 

  نفسها، ألّنها غ  رمسية

 

وحظي فريق االستعراض املستقل بفرصة ملقابلة األعضاء النااطني يف مجيع اجملموعات اإلقليمية، واالجتماع  -21

ظ فريق االستعراض املستقل بعض املمارسات ببعض اجملموعات، ومقابلة رؤساء بعض منها  وخالل مشاوراته، الح

تسمح أيضًا جلميع أعضاء اجملموعات باحلصول  وهي ممارسات –احلميدة يف طريقة تنظيم بعض اجملموعات ألنفسها 

على وظيفة متثيلية يف أحد األجهزة الرئاسية  كما أاار أيضًا إىل بعض اجملاالت الرمادية املستجدة منذ أن حتّول 

وضوح بني أدوار انعدام ال، الحظ فريق االستعراض املستقل ويف هذا الصددقليمي إىل أجهزة رئاسية  املؤمتر اإل

أن تتواصل  ما إذا كان جيب على سبيل املثال ومشل ذلمي اجملموعات اإلقليمية واملكاتب اإلقليمية وعالقاتها وتوقعاتها 

للحصول على معلومات حول برامج خالل املقر العام،  ، مباارًة أو مناجملموعات اإلقليمية مع املكاتب اإلقليمية

املمثلني بفاعل خالل فرتة ما بني الدورات، رؤساء املؤمترات اإلقليمية الذين يعتزمون أداء دور  اتصال يةومشاريع أو كيف

  رؤساء اجملموعات اإلقليميةباإلقليميني و

 

 النتائج والتوصيات 5-3

 

، على أساس الوثائق اليت يتلقاها  غ  يف توف  التوجيه واإلاراف ًانااطون قدرته على أن يكاجمللس أثبت  -22

أّنه ال يزال يفتقر إىل معلومات فعالة قائمة على النتائج لتنفيذ هذه الوظائف ومساءلة اإلدارة  وبفعل التغي ات يف اإلطار 

ت استعراضه واعتماده من جديد يف عام ووق 4111االسرتاتيجي بشكل جزئي، بني وقت اعتماده للمرة األوىل يف عام 

  ومن املقّرر إتاحة هذه ، استغرق وقتًا لوضع أدوات متينة لرصد النتائج  كنها أن توّفر احتياجات اجمللس4131

سيمّكنها ذلمي من ممارسة وظيفتها األجهزة الرئاسية تقييم إىل أي مدى  تستطيع: وعندها فقط 4135املعلومات يف عام 

واإلاراف، نظرًا إىل الوظائف املختلفة اليت يضطلع بها كّل من األجهزة الرئاسية واألمانة  وهلذا السبب يف التوجيه 

   4املستقل التوصية فريق االستعراض  قّدم

 

 بشأن وظيفة اإلشراف للمجلس   :2التوصية 

اليت ستمّكنه من توجيه عمل الفاو جيب أن يستمر اجمللس يف الدفع باااه توف  أنواع املعلومات القائمة على النتائج 

كان ال يزال هناك جمال للتحسني يف املعلومات ومراقبته بصورة فعالة، بدعم فاعل من جلنيت الربنامج واملالية  ويف حال 

يف  إمكانية االعتماد على خربات مستقلة لتقديم املساعدة يبحث اجمللس، قد القائمة على النتائج املتصلة باإلاراف

 ملؤارات املالئمة صياغة ا

 

يعترب فريق االستعراض املستقل أّن هناك إمكانية ألن يصبح اجمللس وجلانه أكثر نشاطًا يف توحيد مواقفهم ويف  -25

مساءلة األمانة  ويعتمد اجمللس وجلانه بطبيعة احلال على الوثائق اليت توّفرها األمانة، واليت هم راضون عنها إىل حّد 

ارة عقب صدور خطة العمل حت على الفاو تقارير أكثر تفصياًل بقليل، كما كانت احلال مباوبالتالي، اقرتكب   

ويش  فريق االستعراض املستقل لتسجيل املناقشات بشأن القضايا الرئيسية اليت ُتبحث يف دورات متعددة   الفورية،
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مواصلة دعم عملية حوكمته يف حال أجل أيضًا إىل وجوب إتاحة اخليار للمجلس لالعتماد على املساعدة اخلارجية من 

   32رغب يف ذلمي يف املستقبل

 

، 4131و 4133و 4111واستعرض فريق االستعراض املستقل اجلهود احلثيثة اليت بذهلا األعضاء يف األعوام  -26

، وأّن العقبة هي يف ما يتعّلق بتوصية املؤمتر مبستوى امليزانية  ويش  عمل االستعراض إىل أّن هذه القضية قضية سياسية

ميزانية لنمو املعدوم، واألعضاء واألمانة الذين يدفعون باااه تتبّنى االتباين احلاد بني األعضاء الذين يعتمدون مواقف 

يتمّكن من تقديم  ستعراض املستقل إىل أّن اجمللس لنوبالتالي، خيلص فريق االالنمو على األقل   بعض تسمح بتحقيق

هذه املسألة   1وى امليزانية إىل املؤمتر طاملا ال تزال هذه االختالفات قائمة  وتعاجل التوصية بشأن مست توصية حازمة

يف متنع إدراج بند يف جدول األعمال بشأن امليزانية يف اجمللس، حيث توّفر املناقشة ادر اإلاارة إىل أّن التوصية ال و

   التوّصل إىل قرار خالل املؤمتر  وتيس ًافرصة مفيدة لألعضاء لفهم مواقف بعضهم بعض اجمللس

 

 امليزانية مبستوى التوصية يف اجمللس دور بشأن : 3التوصية 

  جيب إغالق إجراء خطة العمل الفورية املعّلق بشأن رفع توصية اجمللس مبستوى امليزانية إىل املؤمتر

 

س موجز الرئيس املستقل للمجلس  باتت تقارير اجمللس ترّكز جّيدًا على االستنتاجات والقرارات على أسا -22

ش يف موجز الرئيس إىل عدم كفاية الوقت إلدماج جوهر النقا من جهةلكنها قد تصبح مقتضبة للغاية، ويعود ذلمي 

 بصورة أفضل، وإىل غياب الدعم املتاح للرئيس املستقل للمجلس يف عملية الصياغة من جهة أخرى  املستقل للمجلس

أيام تقارير اجمللس الطويلة،  إىل عودةال متامًا مع األعضاء واألمانة على وجوب عدم ستقلاالستعراض املفريق  ويتفق

امللخصات املقتضبة للنقاط الرئيسية اليت  أّنه يرى لكنتكون االستنتاجات واضحة وقابلة للتطبيق   أن وعلى ضرورة

مع الوقت، وللتعب  عن  القضايا لتعقبوسائل  مهمة لتوف نقطة اختاذ القرار، مل تصل بعد إىل  واليتأث ت يف النقاش 

فقرة واحدة أو فقرتني  ملخصات من إدماج إمكانية حبثأعضاء اجمللس قد يوّد الطبيعة اجلوهرية ملداوالت اجمللس  و

من أحد نواب  مبشاركة أو بعدها مباارة الدورة خاللعن النقاش يف تقارير اجمللس عند اللزوم  و كن إعدادها  اثنتني

، الذي من اأنه أن يقّدم أيضًا دعمًا إضافيًا من أجل اميع مواقف األعضاء الذي يتواله الرئيس املستقل الرئيس

  األمانة إىل جانبللمجلس، 

 

والرئيس  4111ال سّيما تلمي اليت بذهلا األعضاء يف عام مل يتمّكن اجمللس، على الرغم من جهوده املكّثفة، و -22

من التوّصل إىل توافق يف اآلراء حول كيفية معاجلة أوجه اخللل القائمة يف ما خيص ، 4131 املستقل للمجلس يف عام

واستنادًا إىل معاينة وأّكدت اإلجابات على االستقصاء اآلراء املتباينة لألعضاء بهذا الشأن  حجم اجمللس وتركيبته  

                                                 
ربات بشأن عملية احلوكمة على أساس االتفاق بني األعضاء  و كن لعضو ما أن يوّفر هذه اخلربات من دون أتعاب، اخلدد تكلفة االستعانة بستح  32

يم إجراء دراسة متهيدية لبند حمدد وتقدمبوافقة اجمللس  و كن أيضًا للمجلس، أو رئيسه، يف فرتة ما بني الدورات، أن يعّين عضوًا أو أكثر لد"
كي لشهر يردوالر أم 35 111و  34 111إىل اجمللس  وإذا كان تسديد األتعاب الزمًا، فإّن التكلفة جيب أن ترتاوح بني اقرتاحاتهم أو نتائجهم" 

الرئاسية لديها أقل  كي، ويتبّين أّن تكلفة األجهزةيرقدرها مليار دوالر أمواحد من اخلدمات االستشارية  وهذا ليس مببلغ كب  ملنظمة تتمّتع مبيزانية 

(  وجيب تغطية أي تكلفة بواسطة تعّهدات األعضاء اإلضافية وليس من ميزانية 31 بكث  مما يراه التقييم اخلارجي املستقل مالئمًا )انظر القسم

  املنظمة 
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توصية التقييم اخلارجي املستقل قيمة كربى يف اجمللس وجلانه أثناء العمل، يرى فريق االستعراض املستقل أّن هناك 

اجملموعات األصغر حجمًا، مبا يف ذلمي التعاون اجلماعي والثقة اليت اعل من  طريقة عملمبجلس تنفيذي، نظرًا إىل 

نون يثّمهذه اجملموعات فعالة وكفوءة وتعزز الطبيعة الغنية واجلوهرية ملناقشاتها  ويف الوقت نفسه، يعرتف أّن األعضاء 

 وجمللس تنفيذي  مستعدين بعد للتفويض على حنو كامل كما قد يكون الزمًا جمللس أصغر حجمًا املشاركة إمنا ليسوا

، على غرار املنتديات، لطرح أهمية متزايدة باكتساب دور اجملموعات اإلقليمية حيث يستمرممكنًا هذا قد يصبح و

إىل فريق االستعراض املستقل  خيلص وبناء على األدّلة املتاحة،  مواقف إقليمية  كن أن تستقطب  راء مجيع أعضائها

من املمكن التوّصل إىل توافق يف اآلراء حول تغي  حجم اجمللس وتركيبته  ، القريبويف املستقبل أّنه يف هذه املرحلة، 

ي قام فريق االستعراض وبالتالبشأن هذه القضية   سياسيلكن قد تربز فرصة يف السنوات املقبلة للتوّصل إىل توافق 

  .أدناه 2 املستقل بصياغة التوصية

 

 :  بشأن حجم اجمللس4التوصية 

اإلجراء املعّلق يف خطة العمل الفورية املتصل حبجم اجمللس وتركيبته إىل أن يرى الرئيس املستقل ب وقف العملينبغي 

 األعضاء   يرضي معظم للمجلس أّن هناك توافقًا كافيًا لبلوغ حّل

 

كما ذكر سابقًا، تؤدي اجملموعات اإلقليمية دورًا مهمًا يف حسن عمل حوكمة الفاو، لكن هناك بعض اجملاالت  -21

 وقد يوّدالرمادية املتعلقة باألدوار والتوّقعات بني اجملموعات اإلقليمية، واملكاتب اإلقليمية ورؤساء املؤمترات اإلقليمية  

ئيس املستقل للمجلس الدعوة إىل عقد اجتماع غ  رمسي للمجموعات إمكانية الطلب من الر حبثأعضاء اجمللس 

ب( تبادل )أ( حتديد هذه اجملاالت الرمادية املستجدة وتوضيحها، بالتناقش مع اإلدارة، و)اإلقليمية من أجل 

معلومات حول أساليب العمل وأفضل املمارسات على مستوى اجملموعات بهدف تعزيز قدرتها على االضطالع 

   ولياتها لتمثيل اجملموعة برمتها يف األجهزة الرئاسيةمبسؤ

 

 الرئيس املستقل للمجلس -6

 

 معلومات أساسية 6-1

 

اقرتح التقييم اخلارجي املستقل دورًا أقوى للرئيس املستقل للمجلس مع ميزانية خاصة به/ بها وأمانة مستقلة  -11

الربنامج واملالية  وأوصى بشدة بإلغاء جلان الصياغة  صغ ة من اأنها أن تدعم أيضًا املؤمتر واجمللس وجلنيت

  ومل تعتمد جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل االقرتاح بشأن األمانة وقّررت اإلبقاء على 33الرمسية

  جلان الصياغة

 

وسيط النزيه" يف تيس  على منصب الرئيس املستقل للمجلس، إمنا مع االضطالع بوظائف "ال التأكيدمّت و -13

التوّصل إىل توافق يف اآلراء بني األعضاء واألمانة؛ واالتصال برؤساء األجهزة الرئاسية وباإلدارة العليا للفاو حبسب 

                                                 
 ج  226و 262الفقرتان التقييم اخلارجي املستقل،   33
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املقتضى؛ والدعوة إىل عقد اجتماعات تشاورية مع اجملموعات اإلقليمية؛ وضمان بقاء اجمللس على اطالع على 

؛ وحتفيز التحسني املستمر لكفاءة األعضاء  وحيضر الرئيس املستقل للمجلس مجيع دورات التطّورات يف منتديات أخرى

اجمللس و ضي على األقل ستة إىل مثانية أاهر يف السنة يف روما  وظّلت مؤهالت الرئيس املستقل للمجلس، على 

فوارق السياسّية واالجتماعّية القدرة على أن يكون موضوعّيًا، ومدركًا لل: "3123النحو الذي كانت عليه يف عام 

  34"والثقافّية، ومتمتعًا خبربة مناسبة يف جماالت عمل املنظمة

 

 االستنتاجات الرئيسية 6-2

 

استعرض فريق االستعراض املستقل عمل الرؤساء املستقلني للمجلس ما بعد خطة العمل الفورية وحظي بفرصة  -14

افة إىل الرئيس احلالي  وأظهر االستقصاء أّن أغلبية األعضاء الذين التفاعل مع رئيسني مستقلني سابقني للمجلس إض

يشاركون يف اجمللس حيبذون عمل الرئيس املستقل للمجلس  وُنقلت هذه البيانات من مقابالت فريق االستعراض 

ء هذا القدر من املستقل، على الرغم من أّن البعض ال يزال يتساءل عما إذا كان الرئيس املستقل للمجلس حيتاج إىل قضا

الوقت يف روما، وقد أااروا إىل أّن املدير العام احلالي يتفاعل على حنو متواتر ومباار مع األعضاء  واعر قليلون أّن 

رئيسًا ينتخب يف كّل دورة سيكون كافيًا، مع اإلاارة إىل أّن الفاو هي املنظمة الوحيدة اليت حتظى برئيس مستقل  ورأى 

، قّرر املؤمتر االستمرار يف إجراء 3123تقل أّنه قد مّت درس هذه املسألة يف املاضي وأّنه يف عام فريق االستعراض املس

  ويف املقابالت، ُذكر أّن وظيفة الرئيس املستقل للمجلس 35"وسيلة تضمن استقاللهانتخاب الرئيس املستقل للمجلس كد"

املستقل أّن األعضاء ألعضاء  كما الحظ فريق االستعراض تؤّدى غالبًا وراء الكواليس لتسوية املشاكل والتنسيق بني ا

وكمة الفاو وأّن الوظيفة مل تعمل كذلمي عندما مل يكن حب ملمًامن املهم أن يكون هلم رئيس مستقل للمجلس  اعروا بأّنه

   يطّبق ذلمي

 

لرئيس املستقل احلالي ووجد فريق االستعراض املستقل أّن منصب الرئيس املستقل للمجلس قّدم عّدة مزايا  فا -11

للمجلس قام على سبيل املثال، بإحاطة األعضاء اجلدد، مبا يف ذلمي حول تاري  اإلصالح وحالته الراهنة  واجتمع مع 

رئيسي جلنة الربنامج وجلنة املالية قبل دورات اجمللس ودعا إىل عقد اجتماعات عادية للمجموعات اإلقليمية بشأن 

ف املوّظفني يف سياق التخفيضات يف امليزانية، وسبل خفض تكاليف الرتمجة  إضافة إىل قضايا حمددة، من قبيل تكالي

ذلمي، باستطاعة الرئيس املستقل للمجلس أن حيصل على صورة ابه كاملة عن املنظمة وأن يعّزز إجراءات احلوكمة 

وكذلمي اجتماعات األجهزة  4132 يف عام املتسقة  وقد حضر الرئيس املستقل احلالي للمجلس مجيع املؤمترات اإلقليمية

الرئاسية األخرى  ومشلت األمثلة عن القضايا اليت توّلى رؤساء مستقلون للمجلس تيس ها منذ خطة العمل الفورية، 

التقييم اخلارجي املستقل مع جلنة املؤمتر، وتوصية اجمللس بشأن مستوى امليزانية، وعملية الختاذ القرار بشأن 

، إىل جانب توّلى الرئيس املستقل احلالي للمجلسكما يدانية اليت يقوم بها األعضاء  لزيارات املالسنوات الدولية، وا

دورًا بارزًا يف تيس  مشاركة األعضاء يف املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، الذي تشرتك يف  شطة،نهذه الوظائف واأل

                                                 
 اء  التقييم اخلارجي املستقل، اجملّلد الثاني، ه  34
   4111، مايو/ أيار CCLM 86/4الوثيقة   35
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، بسبب الشواغل حول وضع التحض ات واحلاجة إىل ضمان أّنه تنظيمه منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

   عملية موّجهة من األعضاء

 

الرئيس املستقل  وأّنالعالقة جّيدة بني الرئيس املستقل للمجلس واألمانة،  ووجد فريق االستعراض املستقل أّن -12

سب املقتضى  وكان التمييز بني هذه األدوار جيتمع باملدير العام قبل انعقاد كّل دورة للمجلس وحب كان احلالي للمجلس

أقل وضوحًا خالل والية الرئيس املستقل السابق للمجلس، ما أحدث بعض التوتر الذي تبدد اآلن  ورأى فريق 

االستعراض املستقل أّن اجتماع اجمللس الذي حضره جرى بسالسة ويف الوقت املناسب، ودّل استعراض وثيقته على أّن 

ت املمارسة املتبعة بصورة متزايدة منذ خطة العمل الفورية  واعتربت املمارسة اليت تقضي بقيام الرئيس هذه اخلطوة بات

املستقل للمجلس بتقديم موجز يف نهاية كّل دورة، يشّكل أساسًا لعمل جلنة الصياغة، ممارسة جّيدة  غ  أّن العملية مل 

  وتباينت اآلراء بني الرؤساء املستقلني 5املذكور يف القسم  تسنح بفرصة لتجميع املناقشات بشكل مقتضب، على النحو

   للمجلس بالنسبة إىل حاجتهم إىل دعم مزيد من املوّظفني أم ال

 

 النتائج والتوصيات 6-3

 

يعترب فريق االستعراض املستقل أّنه جيب أن يبقى ملنظمة األغذية والزراعة رئيسًا مستقاًل للمجلس ليس للحفاظ  -15

قّدم احملرز يف اإلصالحات وعلى الثقة اليت مّت بناؤها بني األعضاء من جهة وبني األعضاء واألمانة من جهة على الت

فحسب، إمنا أيضًا لتوف  االستمرارية، واملساعدة على تيس  القضايا املتعلقة بالسياسات أو احلوكمة، اليت  أخرى

ة  غ  أّنه جيب أال يتوّلى الرئيس املستقل للمجلس وظائف  كن أن تنشأ، وتسهيل التقّدم املستمر إلصالح احلوكم

زيادة الدعم من املوّظفني و/أو زيادة مشاركة  إاّل يف حالرئيسية مثل تيس  املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية 

وينبغي أن   ةاألعضاء، حيث  كن أن يؤدي ذلمي إىل خطر إضافة مزيد من األعباء على ما هو يف األساس مسؤولية كب 

هذا  5يتحّمل األعضاء تكاليف هذا الدعم اإلضايف، عند احلاجة، وليس امليزانية العادية للفاو  وتتناول التوصية 

 اجلانب  

 اإلضافية املسؤوليات حالة يف للمجلس املستقل للرئيس الدعم توفري:  بشأن 5التوصية 

  ؤولية إضافية، جيب توف  موارد إضافية من بني األعضاءحني يفّوض األعضاء الرئيس املستقل للمجلس بتوّلي مس

 

التحسني املستمر" للكفاءة والفعالّية ومسؤولية الفاو عن يف حال كان األعضاء على استعداد ملواجهة حتدي " -16

لرئاسة احلوكمة، فستزداد أهمية دور الرئيس املستقل للمجلس مع إحساس باالستمرارية عرب الزمن وارتسام صورة أكرب 

  ويعترب فريق االستعراض املستقل أّن مشاركة املزيد من األعضاء الزمة لتحفيز إصالح احلوكمة، وأّنه  كن 36الفاو

للرئيس املستقل للمجلس أن يدرس إمكانية تشكيل فرق مهام وجمموعات عمل على النحو املقرتح من التقييم اخلارجي 

  و كن أيضًا للرئيس املستقل بشأن إجراء مزيد من اإلصالح 4135 املستقل بهدف تنفيذ قرارات املؤمتر يف عام

                                                 
 زاي من التقييم اخلارجي املستقل   261الفقرة   36
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االقرتاحات أو ، أن يعّين مقررًا واحدًا أو أكثر، لدراسة بنود حمددة وتقد ها 5للمجلس، على النحو املذكور يف القسم 

 النتائج إىل اجمللس  

 

ن نواب الرئيس ينتخبون للرئيس املستقل لالستفادة أكثر م هناك جمال وكما ذكر  نفًا، إضافة إىل ذلمي،و -12

والعمل مع األمانة إلعداد فقرة واحدة أو فقرتني اثنتني على  ،للمجلس يف كّل دورة بهدف دعم الرئيس املستقل للمجلس

   األكثر اّمعان القضايا املستجدة ذات األهمية إمنا اليت مل تتطّور مبا يكفي لتضمينها يف موجز الرئيس املستقل للمجلس
 

يرى فريق االستعراض املستقل أّن الوظائف احملّددة للرئيس املستقل للمجلس ال تزال صاحلة  ويتشارك كما  -12

الفريق مع األعضاء إحساسهم بأّن وجود رئيس مستقل للمجلس متمّرس يف معرفة حوكمة منظمة األغذية والزراعة 

ذه الغاية إىل بيان املؤهالت احلالي للرئيس املستقل ، ويوصي بإضافة مجلة هلجوهري للعمل الفّعال هلذا املنصب

   6للمجلس، وفقًا للتوصية 

 

 :  بشأن مؤهالت الرئيس املستقل للمجلس6التوصية 

مصطلحات "اخلربة املناسبة يف عمل  إلضافةجيب تنقيح النصوص األساسية اليت تتناول الرئيس املستقل للمجلس 

 " خربة ومعرفة مالئمة مبجاالت عمل املنظمة" القائمعلى النص األجهزة الرئاسية للفاو" 

 

 جلنة الربنامج -7

 

 معلومات أساسية 7-1

 

نامج وكذلمي على أعمال وجد التقييم اخلارجي املستقل أّن جلنة الربنامج رّكزت بصورة مالئمة على اؤون الرب 99

جلنة الربنامج  نقاااتسرتاتيجية  كما وجد أّن االيارات اخلّدمت مل تسمح بالرتكيز على لكن الوثائق اليت ُقالتقييم، 

تعلق برتكيز الربنامج وأولوياته  تطغت عليها استفسارات بشأن تبعات ختصيص املوارد بداًل من قضايا أوسع نطاقًا 

املوقف تعكس  كانت يف كث  من األحيانأّن مشورة جلنة الربنامج التقييم اخلارجي  الحظعمال التقييم، ألوبالنسبة 

  أن تعكس استنتاجات التقييم من بداًل نيملختلفاألعضاء للسياسي ا
 

تركيدز النطداق الرئيسدي للجندة الربندامج علدى        2237-4إىل  15-4أّكدت إجدراءات خطدة العمدل الفوريدة      -311

اني والالمركزي؛ والتقييم، واملسؤوليات اإلضافية احملددة نظرًا إىل العمل امليد يزانيةأولويات الربنامج واالسرتاتيجية وامل

؛ والشدراكة والتنسديق   األنظمدة واتساق السياسات العاملية منظمة األغذية والزراعة لدى تطوير واألولويات اليت ستتناوهلا 

مع منظمات أخرى  كمدا حدّددت خطدة العمدل الفوريدة عدددًا مرندًا للددورات ومددتها وتوقيتهدا، وفقدًا            لعمل الفين يف ا

شدديدة التكامدل  وينبغدي أن ترّكدز تقدارير      القضدايا  الات املشرتكة مع جلنة املالية ملناقشة للحاجة، ومزيدًا من االجتماع

                                                 
37

   سواءحد إىل جلنة الربنامج وجلنة املالية على  22-4إىل  15-4تش  إجراءات خطة العمل الفورية   
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تحسدني  لعناية أكرب للسياسدات واالسدرتاتيجيات واألولويدات    جلنة الربنامج على توصيات واضحة للمجلس، وأن تولي 

  ديناميةأكثر إىل اجمللس اإلاراف وإعطاء توجيهات 
 

عضدوًا، إضدافة إىل رئديس ينتخدب بصدورة مسدتقلة علدى أسداس          34الربندامج لتصدبح    ُعّدلت عضوية جلنة -313

ُينتخب األعضاء على أساس قطدري، ضدمن اجملموعدات اإلقليميدة، أادارت خطدة العمدل        ويف حني مؤهالته/مؤهالتها  

  اجمللدس جاندب  مدن   قدت انتخدابهم  و توفر ن نبغي أذات الصلة يمجيع األعضاء خربة بشأن الفورية إىل أّن املعلومات 

  مراقبني ال يتمتعون حبق الكالمملشاركة ن تكون مجيع دورات جلنة الربنامج مفتوحة نبغي أوي
 

 االستنتاجات الرئيسية 7-2
 

 استنتاجات إمجالية   2-4-3
 

مجيع األحكام املتعّلقة بتوقيت االجتماعات وعدددها، وكاندت مجيدع االجتماعدات مفتوحدة ملشداركة        ُنّفذت -314

  ورّكزت التقارير اليت رفعت إىل اجمللس على القرارات والتوصيات الواضدحة املقتضدبة    ال يتمتعون حبق الكالم مراقبني

إضدافة إىل   ،، تضدمنت تقدارير جلندة الربندامج إىل اجمللدس علدى صدفحة الغدالف أطدرًا تقدّدم مدوجزاً           4134ومنذ عام 

املستقل إىل مستوى رضدا كدب  عدن أثدر إجدراءات خطدة        اإلجراءات املقرتحة على اجمللس  وأاار استقصاء االستعراض

   العمل الفورية لتحسني عمليات اللجنة

 

إىل جلندة الربندامج   لالنتخاب معلومات عن املراحني ، أدخل نسق جديد يوّفر خطة العمل الفوريةيف أعقاب  -311

 ،LIMمن سلسلة أدخل كوثيقة نسق، الذي هذا التضمن   ويالدستورية والقانونية الشؤونجلنة وكذلمي إىل جلنة املالية و

 يف اجتماعات وأنشطة منظومة األمدم املتحددة    السابقةحول الوظائف السابقة واحلالية للمراحني وعن مشاركتهم أقسامًا 

باإلمكان األعضاء ترايح ممثلني يتمتعون باملؤهالت الفنية الالزمة، ولكن ليس من يتوقع أنه  خطة العمل الفوريةوحتدد 

أعضاء ما إذا كان وكشف االستقصاء عن بعض الرتدد حيال   احلاليالنسق من املعلومات املقدمة يف من ذلمي لتأكد ا ئمًادا

مدا يتعّلدق   أكدرب في يف قددر مدن التحديدد     الرغبدة باملؤهالت الالزمة للعمل الفعال، مدا يدّدل علدى     ونتمتعيجلنة الربنامج 

 ربنامج باملهارات واخلربات الضرورية لعمل جلنة ال

 

بالنسبة إىل املشاركة يف االجتماعات حبد ذاتها، وجد فريق االسدتعراض املسدتقل أّن أعضداء جلندة الربندامج       -312

ط يثبد ت  وجهدود الدرئيس الراميدة إىل تشدكيل جمموعدة أكثدر متاسدكًا مدن خدالل          كامالًا منخرطني اخنراطًا ليسوا مجيع

قدد    وتددب  مفيدد حملاولدة احلفداظ علدى جمموعدة عمدل متماسدكة         مم من بعثتههمنتخبني بغ  ممثلنياالستعاضة عن 

معظم اجملموعدات اعتمدد   ، إذ يبدو أن تهم اإلقليميةامدى تشاور أعضاء جلنة الربنامج مع جمموع ًاكب اختالفًا اختلف 

خدالل  منتظمدة   شداورات مبجمموعدة واحددة   وقامدت  املواقف املتخذة  ب ةتعلقاملرارات كٌل على ممثله املنتخب الختاذ الق

    راء اجملموعةلتزويد دورات جلنة الربنامج 
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 أولويات الربنامج واسرتاتيجيته وميزانيته 2-4-4

 

رّكز عمل جلنة الربنامج جيدًا على استعراض مجيع مراحدل دورة الربندامج  وفيمدا وجدد االستقصداء موافقدة        -315

مل تدذكر  ، واسدرتاتيجيته وتقييمده   منظمة األغذية والزراعة امجقوية على أن ترّكز جلنة الربنامج عملها على أولويات برن

ظهدرت هدذه املشدكلة    كدذلمي    اللجنة فية عن عملاكانوا يتلقون وثائق مفّصلة وجّيدة كم أقلية من اجمليبني فقط أّنهغ  

ت منتظمدة إىل  أيضًا يف تقارير جلنة الربنامج إىل اجمللس خالل فرتة ما بعد خطدة العمدل الفوريدة، الديت ادهدت دعدوا      

 علدى النتدائج يف برندامج العمدل     ربوتركيدز أكد   املسدتفادة  مع حتليدل أعمدق للددروس    ،أفضلتنظيمًا إعداد تقارير منظمة 

 .تقارير قائمة على النتائج خالل مرحلة التنفيذرفع و يزانيةاملو

 

أعضداء جلندة   يدتمكن  ل يف الوقدت احملددد  تدوّفر  عالوة على ذلمي، برزت مشاكل كدب ة مدع الوثدائق الديت ال      -316

مددة ال تكفدي   قبدل    ويف بعض احلاالت، رفضت جلنة الربنامج دراسة وثدائق وصدلتها   اكافيمن اإلعداد إعدادًا الربنامج 

  الستعراضها

 

، حدني  4132أيدار  املائة للجنة الربندامج يف مايو/  راقب فريق االستعراض املستقل الدورة اخلامسة عشرة بعد -312

إلطدار  اث عدن تطدّور إطدار نتدائج     ّدتقريدر حمد  ؤمترات اإلقليمية املتعلقة بتحديد األولويات، إضدافة إىل  ُقّدمت قرارات امل

عينة حمدودة من إجدراءات   ّثل  االسرتاتيجي املنقح وتقرير تنفيذ الربامج للفرتة املالية السابقة  وعلى الرغم من أّن ذلمي

مثدل  مدن   ،ي وّثقه التقيديم اخلدارجي املسدتقل   ذالنوع من اللى مشاكل عدليل جلنة الربنامج، إاّل أّن الفريق مل جيد أي 

مواقف سياسية بداًل مدن مواقدف فنيدة  غد  أن     إبداء بأعضاء قيام الرتكيز املفرط على التفاصيل املالية لربامج حمددة أو 

كمدا حدددتها   كاندت األولويدات   فقدد  الرتكيز االسدرتاتيجي وحتديدد األولويدات     تتعلدق بد  حظ مشدكلة مسدتمرة   الالفريق 

لألهدداف   ًامعداد يف أحيدان كدث ة كاندت تكدرارًا     استعرضتها جلندة الربندامج عامدة للغايدة، و    واليت املؤمترات اإلقليمية 

  منظمة األغذيدة والزراعدة   ة عملبرجميف بدل أن تكون أولويات أكثر حتديدًا  كن أن تستخدم  ،االسرتاتيجية للمنظمة

، امُلراجدع  اإلطدار االسدرتاتيجي  علدى  يف العمدل   ًاواضدح ًا طد اخنراأعضاء جلنة الربنامج منخرطني  من جهة أخرى، كان

  كما الحظ فريق االستعراض املسدتقل أّن دورة جلندة   38هانظمة عناملوطلبوا ورقة إضافية لتوضيح سلسلة النتائج ومساءلة 

  بنود جدول األعمال املتصلة مبسؤولياتهماحلاضرين عند مناقشة املنظمة الربنامج حظيت بدعم جيد من موظفي 

 

، رغدم  واألطدر التنظيميدة   مل تدرس جلنة الربنامج حتى الساعة القضدايا املتعّلقدة باتسداق السياسدات العامليدة      -312

  وإذا مل تكن متاحة املعلومات الالزمةأن إىل جزء كب  منه حتديد ذلمي يف إجراءات خطة العمل الفورية، ويعود ذلمي يف 

إضافة هدذا البندد إىل جددول أعماهلدا علدى النحدو        جلنة الربنامجمن  سيتطلب فإن ذلمي، 3 قّرر األعضاء تنفيذ التوصيةما 

  الذي توخته خطة العمل الفورية

 

                                                 
 س  وستكون متاحة يف الدورة املقبلة للمجل ،CL149/LIM/6 ،أعّدت هذه الورقة  38
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 التقييم 2-4-1

 

تتكدّون   إذيتمحور نصف البنود تقريبًا على جدول أعمال جلنة الربنامج خالل الفدرتة املاليدة حدول التقيديم،      -311

ومتابعتها  وأاار االستقصداء إىل أّن أغلبيدة اجمليدبني يعتدربون أّن جدودة وعددد أعمدال        مفردة لبيتها من تقارير تقييم أغ

  كمدا ذكدر يف املقدابالت الرضدا اإلمجدالي عدن       اإلادرايف التقييم املستعرضة متّكن األجهزة الرئاسية من االضطالع بعملها 

ستعراض املستقل وجد أيضًا أّن أعضاء جلنة الربنامج يددركون احلاجدة إىل أن   عملية استعراض التقييم، رغم أّن فريق اال

اسدتخدامها كمصددر مسداهمة أقصدى يف إادرافهم علدى       كدي  كدن    يف دراستهم ألعمال التقيديم ة اسرتاتيجيأكثر يكونوا 

يمتهدا بالنسدبة إىل   تستعرضه جلنة الربنامج، بهددف زيدادة ق  فيما املنظمة  وهناك أيضًا إحساس بوجود جمال للتحسني 

اإلطدار االسدرتاتيجي   نتدائج  حماولدة حمددودة للدربط بدني أعمدال التقيديم و      غد   حاليًا هناك ليس عمل املنظمة عمومًا  و

، بدات هدذا حبكدم الضدرورة     4131وتنقيحه عدام   4131إطار اسرتاتيجي جديد عام  خالوخمرجاته التنظيمية  ومع إد

ن مواءمدة برندامج   امكد أصدبح باإل ، 4131قائمدًا حتدى عدام    راجع االسرتاتيجي امُل لكن، بعدما بات اإلطارو  عماًل جاريا

  أعمال التقييم الذي درسته جلنة الربنامج مع النتائج التنظيمية

 

استعراض تقارير التقييم من جلندة الربندامج   بإىل أّن األحكام اليت تقضي أيضًا أاار فريق االستعراض املستقل  -331

 ياإلادراف الرباجمد  كدل منهمدا عدن     ملراجعة من جلنة املاليدة ليسدت متسدقة دائمدًا مدع مسدؤوليات      تقارير استعراض او

املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعيدة للمنظمدة يف  سديا واحملديط     اإلداري  ويأتي مثال حديث من تقييم /املالياإلاراف و

رفضدت اإلدارة  فقد وليس للمكتب اإلقليمي، مباارة  اهلادئ الذي أوصى بأن يتبع مسؤولو املوارد البشرية للمقر الرئيسي

  ونظرًا لتبعات هذه القضدية علدى إطدار مراقبدة املخداطر، كدان       إال طفيفاجلنة الربنامج ، بينما مل تتحداها هذه التوصية

يف وضدع   سدتكون  هدا على موقف اإلدارة، لكنوافق حينذاك ستجلنة املالية ولرمبا كانت جلنة املالية   اتتناوهلاألصح أن 

نهائيدة  ضافة إىل ذلمي، يلحدظ فريدق االسدتعراض املسدتقل أّن التقدارير ال     وباإلأفضل ملناقشة جوانب القضية ذات الصلة  

أن علدى كدّل منهدا    نبغدي  احملاسيب تتضّمن معلومات ذات أهمية للجنة الربنامج وجلنة املاليدة علدى السدواء، ي   تدقيق لل

 ستعرضها ت

 

 النتائج والتوصيات 7-3
 

لكنهدا ذات فحدوى كدي ينظدر     لمجلس تقارير مقتضبة ل ةوّفرم، ًاتعمل جّيد هاأّنعلى جلنة الربنامج نظر إىل ي -333

إيدالء عنايدة أكدرب    " تقدوم جلندة الربندامج بدد    أن  خطدة العمدل الفوريدة    قصد  لكن هناك جمال للتحسني يف حتقيق فيها

  وبالفعدل، كمدا   39"ةديناميد أكثدر   لمجلسلء توجيهات تحسني اإلاراف وإعطالللسياسات واالسرتاتيجيات واألولويات 

جلندة   ةوكفداء ة فريق االستعراض املستقل أّنه على الرغم مدن تزايدد فعاليد    وجد املتعّلق باجمللس، 5ذكر سابقًا يف القسم 

ة فاعلد بالقددر الكدايف    تليسد  ، فدإن هدذه مجيعهدا   الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونيدة واجمللدس  

 على مساءلة اإلدارة تها تبعات رئيسية على قدرهلذا األمر يكون التنفيذ غ  مرض  و مايف املتابعة حيناستباقيًا 
 

                                                 
  ( من خطة العمل الفورية5) 21-4اإلجراء  39
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يف بعض  على مساءلة اإلدارة األجهزة الرئاسيةمن سبب عدم كفاية قدرة أن جزءًا فريق االستعراض يرى  -334

ودعمها  فبما أن هيكلة جداول أعمال دورات األجهزة الرئاسية  حاليًاليت اري بها ايعود إىل الطريقة اجملاالت 

ىل الوثائق اليت أعدتها األمانة لكل بند من إيستند أن النقاش يف كل فرتة مالية و هنفسعادة النمط تتبع جداول األعمال 

القضايا االسرتاتيجية أن بشذاكرة مؤسسية األجهزة الرئاسية نفسها بد "ملف مراقبة" أو حتتفظ ال جدول األعمال، بنود 

على  اقدرتهال زال ذلمي يعيق بنجاح  و تها، مبا يف ذلمي تلمي اليت ثبت أن من الصعب معاجلتالعابرة لالختصاصاأو 

بعض ة احلالية هو اختيار ممارسللنهج بديل مثة أداء املنظمة  وبتطوير معرفة أعمق بغية االستفادة من اارب املاضي 

الربنامج، كما  عربلفهم كيف يتم التعامل مع القضايا دورات على مدى عدة عقبها وتوثق تماما أالقضايا اليت تستحق اه

القضايا ومن بني   تقييم ثائق دورة برنامج أو تقاريرتلمي و ت، سواء كانجلنة الربنامجهو موضح يف الوثائق املقدمة إىل 

تعميم مراعاة املنظور اجلنساني يف وكذلمي نظمة امل التوازن بني اجلنسني يفقضايا خالل فرتة االستعراض برزت اليت 

ضمن ؤها امج، وحتديد األولويات وإلغاربال، وبناء القدرات يف بلدان ةكمولحلوالرباجمي للسياسات دعم المج، واالرب

  برنامج املنظمة

 

أو عددم   اياالقضد ه مبعاجلدة مثدل هدذ   كيفية قيام املنظمة بمعرفتها للجنة الربنامج مراكمة  اهذسيتيح تعقب ك -331

ضدافة  ذلدمي باإل وسيكون ، اجمللس بالنتائج اليت توصلت هلا  يف الوقت املناسبقد تبلغ جلنة الربنامج،   وبذلمي قيامها

رائهدم أو  راء جمموعداتهم   آلاألعضداء  تقدديم  هو ال يستثين بأي اكل من األاكال يف جدول األعمال  والدائمة إىل البنود 

ّن قيمدة التعقدب   أ فريق االستعراض املستقلى ريجدول األعمال  و املدرجة يفالبنود كافة بشأن  اإلقليمية خالل االجتماع

يزيد االهتمدام  بينما يف حتديد توّجه جزء من عملها، استباقًا وّفر الفرصة للجنة الربنامج لتكون فاعلة فهو ي ،ذات اقني

تحسدني املسداءلة    ن لمهمدا كالهمدا  عمدق أكدرب  والشدقان    ال قدر مناملستمر ببند معّين قدرة جلنة الربنامج على معاجلته ب

كمدا أن بوسدع كدل مدن     للتعّقب يف برنامج العمل املتعدد السدنوات   حددتها جلنة الربنامج اليت و كن تسجيل القضايا 

درجدة يف جددول   فيما يتعلق بالقضايا املمن اعتماد هذا النهج يستفيد أن جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

   املسألةهذه  2تتناول التوصية و  األعمال

 

 بشأن تعقب القضايا على مدة فرتة من الزمن :7التوصية 

أو العابرة لالختصاصات جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية القضايا دد ينبغي أن حت

كجزء من استعراضها للوثائق املقّدمة بشأن بنود جدول األعمال من الزمن على مدى فرتة االسرتاتيجية اليت سيتّم تعقبها 

أو فرادى  جيري هذا العمل على أساس غ  رمسي إما من جانب األعضاء الذين يتطّوعونو كن أن يف دوراتها  

يت توصلت إليها النتائج ال  وعند االقتضاء، يتخذ قرار بشأن ما إذا كان من املفيد إضفاء طابع رمسي على اتكمجموع

  املسألة املعنية بشأن جمللسات إىل اتوصياللجنة برفع تقرير ب

 

قدرة جلندة   هاوضع االسرتاتيجية وتنفيذبشأن ضافة إىل ذلمي، ستحّسن زيادة الوثائق القائمة على النتائج باإل -332

ينبغي أن تكون جلندة الربندامج أكثدر     باملثل،  و4لتوصية يف اكما اقرتح ، الربنامج على اإلاراف والتوجيه إىل حّد كب 

بسياسدات املنظمدة واسدرتاتيجيتها،    ارتباطًا أوثق تتمّكن من االرتباط كي  علومات اليت تستعرضهااملتقييم اسرتاتيجية يف 

 املتعلق بالتقييم  36يف القسم بحث بقدر من التفصيل أكرب سيكما 
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أن اللجان ال متتلمي بالكامل اخلربات مفاده شف عن تصور يكاالستقصاء فريق االستعراض املستقل أن يالحظ  -335

مسدألة سياسدية تقدع يف نطداق     ياًل هتدأ مدثلني  املتراديح أفضدل   ومدن الواضدح أن   على حندو فعدال     االالزمة للقيام بعمله

مليدات حبدث   بعاألعضداء  يقدوم  يوصدي فريدق االسدتعراض بدأن     ومع ذلدمي  اإلقليمية  عته وجممو عضو بلداختصاص كل 

  هذه املسألة 2التوصية  وتعاجل م عواصمه مروما أمقرهم  سواء كانللوظيفة  ياًلهتأفضل األلتحديد املراحني  منتظمة

 

 بشأن مؤهالت املرشحني للجان اجمللس :8التوصية 

اجملموعدات اإلقليميدة باسدتمرار عدن مرادحني حمدتملني يتمتعدون بداخلربات املطلوبدة يف رومدا ويف           تبحدث  ينبغدي أن  

و/أو قددر اإلمكدان فيمدا يتعلدق بداملؤهالت العلميدة       حمدددة  املقّدمة وقت االنتخاب علومات وينبغي أن تكون امل ؛العواصم

 اجلهاز الرئاسي ذي الصلة  يف جماالت عمل ة للمراحني سابقال اترباخل

 

املاليدة يف  كذلمي يلفت فريق االستعراض املستقل االنتباه إىل ضرورة أن تنظر كدل مدن جلندة الربندامج وجلندة       -336

  1املتعلقة بعمله وأن تقدما توصيات بشأنها  ولذا يصوغ التوصية  واملراجعةأجزاء التقييم 

 

 واملراجعةبشأن استعراض تقارير التقييم  :9التوصية 

املتصلة  واملراجعةينبغي أن تقع على عاتق كّل من جلنة الربنامج وجلنة املالية مسؤولية استعراض معلومات التقييم 

إىل إما بشأن إحالة البنود  ًاشرتكم ًاقراررئيسا جلنة الربنامج وجلنة املالية ينبغي أن يتخذ   ومنهمااق عمل كّل بنط

 شرتك املجتماع االفردة أو إىل امللجان ال

 

 جلنة املالية -8

 

 معلومات أساسية 8-1
 

التمثيل كان غ  أن كافية"؛ و وجد التقييم اخلارجي املستقل أّن جلنة املالية "مل حتصل على معلومات -332

ارط اخلربة الفنية أن إضافيًا؛ و عبئَا أحدثتجمللس املتدنية اقدرات أن هناك حاجة إىل وثائق أفضل؛ وأن متوازن؛ و

جية مع ازدواأنه ال زالت حتدث "؛ وإىل حدود قصوىجدول أعمال مثقل "ى اللجنة لدأن "؛ وتوقف تطبيقه عمليًاقد "

  40كاالجتماع املشرت

 

( باملالية واإلدارة 1) 22-4( إىل 4) 12-4عهدت عناصر حمّددة من إجراءات خطة العمل الفورية  -332

واملوارد البشرية إىل جلنة املالية، ودعت إىل إعادة النظر يف املعاي  املتعّلقة بوثائق برنامج األغذية العاملي  واخلدمات

، مع نائب الفردية رؤساء على أساس مؤهالتهماللس إىل انتخاب اليت ستستعرض  كما دعت خطة العمل الفورية اجمل

                                                 
 أيضًا العديد من هذه االستنتاجات على جلنة الربنامج  ب  طّبق التقييم اخلارجي املستقل215و 215د و 322الفقرات   40
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ضمان توفر املؤهالت الفنية الالزمة لدى ممثلي األعضاء  ومن املفرتض أن إىل رئيس ليتوّلى مهامه حبسب املقتضى، و

إىل تكون مدة االجتماعات مرنة على أن تعقد أربعة اجتماعات يف السنة كحد أدنى، وأن ترفع توصيات واضحة 

  ومسح مبشاركة مراقبني ال يتمتعون حبق الكالم 34رفعت العضوية إىل قد اجمللس  و

 

 االستنتاجات الرئيسية 8-2
 

أغلبية اجمليبني على قد وافقت واللجنة بصورة مرنة على النحو احملّدد يف خطة العمل الفورية   اتمع -331

تغ ًا بوالية اللجنة  ومل تتغّير العناوين الرئيسية يف جدول األعمال للوفاء  ةها كافيدأّن عدد الدورات ومدعلى االستقصاء 

، رغم أّن الدورات تبدأ اآلن بتقرير حول الوضع املالي للمنظمة  وال يزال اجلدول الزمين للجنة 4116منذ عام  ًاملحوظ

أساسها وثائق برنامج األغذية  مثقاًل  وبناء على طلب خطة العمل الفورية، ناقشت اللجنة املعاي  اليت ستستعرض على

ذف كان القرار أن حتو، 41 4133ويونيو/حزيران  4131أيار /مّت بني مايو، وهو ما الربنامجذلمي العاملي بالتعاون مع 

  42هلا أية تبعات مالية تألّنه ليس، اخلطة االسرتاتيجية لربنامج األغذية العاملي فقط

 

راقبة الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية  كان هناك حظي فريق االستعراض املستقل بفرصة م -341

، ومع ذلمي كن معاجلتهما على وجه السرعةمتمن بينها اثنان فقط بندي عمليات وكان بندًا على جدول األعمال،  44

أبعاد له ال ها يف الوقت احملدد، باستثناء دورة مغلقة متأخرة حول بند على جدول األعمنقاااتاختتمت اللجنة 

أكثر سياسية  وناقش فريق االستعراض املستقل مع أعضاء اللجنة سبل ختفيف جدول األعمال، مبا يسمح مبناقشة 

 واألّن األعضاء لن يكونوذلمي جزئيًا ، كهذه ، ولكن تبّين أّنه من غ  املمكن حتديد بنودلبنود الرئيسيةلجوهرية 

تتعني ومات فقط  وبالفعل، نظرًا إىل دور جلنة املالية وعدد اجملاالت اليت الكث  من البنود للمعللو كان "مرتاحني" 

  ، كان من الصعب معرفة كيف  كن ختفيف جدول األعمال املثقلتغطيتها

 

كآلية لإلاراف على اجملاالت اليت تدخل  ًاجّيد يف دورتها الرابعة واخلمسني بعد املائة، عملت جلنة املالية -343

طرح حوالي نصف األعضاء أسئلة جوهرية حول اإلاراف، فقد ى أساس املعلومات اليت أعطيت هلا  ضمن واليتها عل

طرح ربع األعضاء املتبقني ، كما األمانة يف مناقشة حيوية للقضايا املثارة يف خمتلف بنود جدول األعمالوا مع اخنرطو

ل بلده  وحتّدث عضو واحد فقط بانتظام نيابة عن أسئلة مفيدة أيضًا  وأثار عضو واحد فقط مسائل متصلة مباارة بشواغ

أن تكون يف عدد قليل من احلاالت اإلقليمية، فيما أاار عضوان  خران عرضًا إىل جمموعتهما  وكان  كن  تهجمموع

  إدارة الوقت أفضل

 

مسية بشأن أاار فريق االستعراض املستقل إىل ممارسات جيدة خالل الدورة، مثل طلب تنظيم إحاطات غ  ر -344

املوّظفني واإلطار املالي السرتداد التكاليف  وأوىل فريق االستعراض املستقل املالية ااه قضايا معقدة من قبيل االلتزامات 

                                                 
 .311تقرير جلنة املالية  من 55-54 الفقرات  41
  139جلنة املالية  من تقرير 63-52الفقرات  42
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الطرفني  وقيل لفريق االستعراض لدى اهتمامًا وثيقًا للعالقة بني اللجنة واألمانة، وأاار إىل املهنية والثقة اللتني سادتا 

  ليس اآلن"لكن "كانت األمانة حتاول إخفاء أمور  و 4111-4112قبل الفرتة  املستقل أّنه

 

اجملموعة اإلقليميدة كّلهدا علدى     الفريق أّن أحد األعضاء نقل اكرالحظ يف الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة،  -341

مفّصلة واداملة  كانت  تاليت تلقي الوثائقأن جودة الوثائق  غ  أّن االستقصاء كشف أّن أقل من نصف اجمليبني وجدوا 

أثدار ذلدمي لددى فريدق     قدد  مدا إذا كاندت كدذلمي أم ال  و    نيعرفدو ال رّدوا بأّنهم كثرا ذلمي ألّن جميبني  ، ويعودمبا يكفي

تزويدد  االستعراض املستقل تساؤالت بشأن مؤهالت بعض أعضاء جلنة املالية  ويف غضدون ذلدمي، حصدل حسدن توقيدت      

  ليب األعلى يف االستقصاءالوثائق على التقييم الس

 

معظم قّيم وضافة إىل الرئيس، ، باإلعضوًا 34مبوجب خطة العمل الفورية، ارتفع عدد أعضاء جلنة املالية إىل  -342

أقلية من اجمليبني على مل توافق غ   ؛ ومع ذلمي،بفعاليةكاف للعمل  هأّنعلى هذا احلجم اجمليبني على االستقصاء 

استعرض فريق االستعراض قد   وبفعاليةّكن جلنة املالية من العمل متؤهالت املهنية لألعضاء أّن املعلى االستقصاء 

املستقل الس  الذاتية اليت قّدمها األعضاء إىل اجمللس يف دورة السابعة واألربعني بعد املائة  وكما هي احلال مع جلنة 

مراحني لتعداد اخلربات ذات الصلة املباارة بلجنة املالية  املستخدم مساحة للالنسق وّفر ي(، مل 2الربنامج )انظر القسم 

احملضر احلريف بّين   واإلدارةوانطالقًا من املعلومات املقّدمة، تضّمنت أربع س  ذاتية فقط خربات متصلة باملالية أو 

لشواغر، انتخب عدد املراحني كان يساوي متامًا عدد ا مبا أن، ومل تناقش املؤهالت الفنية للمراحنيأن للمجلس 

  أعضاء اللجنة ورئيسها بالتزكية

 

خملصًا لالجتماع الرابع عرضًا كان تقرير جلنة املالية املقّدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة  -345

ر من التقارير واخلمسني بعد املائة الذي راقبه فريق االستعراض املستقل، وقّدم بصورة مقتضبة وواضحة  وكان أيضًا أقص

إىل أن يش  لملخص التنفيذي للتقرير ل  غ  أّن فريق االستعراض املستقل يرى أّنه كان ينبغي 4116اليت أعّدت يف عام 

التغطية وهي يف هذه احلالة قضية جدية حمددة بشأنها، نتيجة مل يتّم التوّصل إىل إن واليت نوقشت امة اهلقضايا ال

طلب عقد اجتماع غ  رمسي  بداًل من ذلمي، أمضى اجمللس بعض الوقت يف قضية أنه الطبية بعد انتهاء اخلدمة و

  بشأنها تحبثًا وتوصلت إىل استنتاجاجلنة املالية أابعتها ش بعض القضايا اليت سبق أن انق

 

، دعمًا فعااًلودعموا عمل اللجنة عدد كب  من املوظفني حضر الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية  -346

ضور الدورة ألّن حب ًاّن هناك اهتمامإ  وقيل لفريق االستعراض املستقل دون حق الكالمعدد من املراقبني حضرها كما 

  على القليل من التفاصيل اإلضافيةإال  كن احلصول فهناك ال تّم قبل أن يصل إىل اجمللس، يالعمل 

 

 النتائج والتوصيات 8-3
 

أّن اللجنة  ته للدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية، وجد فريق االستعراض املستقلعلى أساس مراقب -342

يم اخلارجي املستقل، ال استنتاجات التقي ذ  وقد قطعت اوطًا كب ًا منكّرسةأعضاء ملتزمني وأمانة مب قوية تعمل جّيدًا

والوثائق والقدرات  ويف إجابات االستقصاء، أعطت جلنة املالية  الثقة والشفافية مثلما يتعّلق بقضايا رئيسية من سّيما في
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إلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل لنفسها عالمات عالية من حيث الرتكيز على التبعات املالية 

باإلضافة إىل  ،االحتياط واالستثمارات وصناديق يزانيةاملفيما بني أبواب التوجيه بشأن التحويالت  ةقّدمم، يزانيةوامل

  توصيات واضحة إىل اجمللس

 

، يش  األخص  وعلى أقسام سابقةجوهرها يف  املخاوف اليت نوقشفريق االستعراض املستقل بعض لدى  غ  أّن -342

 2صية التو االعتبار:ب هاخذأأن تنبغي عليها على جلنة املالية وي مساٍوقدر التوصيات تنطبق ب بعضالفريق هنا إىل أّن 

 بشأن مؤهالت املراحني 2أو االسرتاتيجية؛ التوصية العابرة لالختصاصات بشأن حتديد وتعقب القضايا الرئيسية 

  أعمال التقييم املتصلة بواليتهامن قسام تلمي األبشأن استعراض جلنة املالية ل 1؛ التوصية للجان اجمللس

 

وكمة الفعالة يربر الكم الكب  من الوقت الذي يستثمره على الرغم من أّن اللجنة تضطلع بدور حاسم يف احل -341

وخفض الوقت ورمبا أيضًا عدد الدورات  تها األعضاء واملوّظفون، إال أّنه ال بد من االستمرار يف استطالع سبل زيادة فعالي

وقد يود أعضاء   ألعضاء أنفسهم سبل حتقيق ذلمياأن يستطلع كان األفضل فريق االستعراض املستقل أّنه رمبا  يقرتحو

على إمكانية تكليف متطّوعني بتعقب طرق عمل اللجنة وجداول أعماهلا خالل العام وإعداد تقارير  جلنة املالية دراسة

إمكانية ختصيص أوقات حمددة  يف دراسةأيضًا جلنة املالية  وقد ترغبفرتات منتظمة حول سبل حتقيق فعالية أكرب  

الرئيسية والبنود األقل أهمية النقاش أن ذلمي أن يساعد أيضًا على التمييز بني البنود من افللبنود على جدول األعمال  

  تركيز تعليقاتهمضرورة أن يساعد الرئيس على تذك  األعضاء ب كن و

 

 االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية -9

 

 معلومات أساسية 9-1
 

جلنة الربنامج بني اجية ال تزال حتصل بني االجتماع املشرتك واالزدو الحظ التقييم اخلارجي املستقل أّن -311

متيل إىل  تكان"تلمي الظاهرة اجمللس، لكن مما يف كانت أقل يف اللجنتني  ةتحّيزامل نقاااتال وجلنة املالية؛ وأّن

قرأ؛ وأّن الرتمجات يف وقت متأخر وال ُتيف كث  من األحيان  ع"؛ وأّن الوثائق كانت توّزيف االجتماع املشرتكاالحنسار 

ّنه يتعّين قد قال إ( 2) 11-4إجراء خطة العمل الفورية كان   و43"عائقًا حقيقيًا أمام بعض األعضاءاملتأخرة اّكلت "

اجملاالت اليت ترّكز على جماالت التداخل و/أو  شرتكةاملجتماعات العلى جلنة الربنامج وجلنة املالية عقد مزيد من ا

  ياقوتكاماًل  للجنتنيمساهمة افيها تتكامل 

 

  

                                                 
  من تقرير التقييم اخلارجي املستقل 216ج و 215الفقرتان  43
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 االستنتاجات الرئيسية 9-2
 

بني تقييم مدى االزدواجية بني االجتماع املشرتك وتلطة أمامه عند فريق االستعراض املستقل صورة خموجد  -313

جلنيت الربنامج واملالية  فمن جهة، أاارت إجابات االستقصاء إىل أّن معظم األعضاء اعروا أّن االجتماع املشرتك 

اللجان، ال سّيما بعدما مل يعد عرب لتكرار ل ًااملقابالت تراجعبينت والجتماعات املنفصلة للجنتني إىل اف قيمة يضي

جلنة الربنامج وجلنة انعقاد   وهناك اعور أيضًا بأّن عملية هما معًااألعضاء يدلون ببيانات يف كّل اجتماع ويكررونها في

إىل اجمللس، وأّن االجتماع املشرتك قّدمة فت إىل "الوزن السياسي" للتوصيات املاملالية ومن ثّم االجتماع املشرتك أضا

 " ة إضافية فعلية لإلصالحمقيخفف عبء العمل على كاهل جلنيت الربنامج واملالية، ما ُوصف بأّنه "

 

صة وكذلمي الحظاته اخلاملوفقًا لبعض املقابالت اليت أجراها فريق االستعراض املستقل ومن جهة أخرى،  -314

خطر أن تكّرر الدورات ال زال هناك ، 4132أيار /لتعليقات اليت أدلي بها خالل عرضه أمام االجتماع املشرتك يف مايول

أاار حتليل البنود على جداول أعمال االجتماعات املشرتكة منذ قد دون إضافة قيمة  و تنياملنفصل تنيمداوالت اللجن

، 4134/31مل يناقش سابقًا من جلنيت الربنامج واملالية، ولكن يف الفرتة هذه البنود  يف املائة من 62إىل أّن  4116عام 

 يف املائة  51كانت النسبة أقرب إىل 

 

، حيث كان استعراض 4132أيار /متّكن فريق االستعراض املستقل من مراقبة دورة االجتماع املشرتك يف مايو -311

ول األعمال الثالثة  يف هذه احلالة، ونظرًا إىل أّن كّل جلنة درست أقسامًا تقّدم اخلطة املتوسطة األجل مدرجًا يف جدا

قيمة ال يبدو أنها أضافت ، وخمتلفة من التقرير، اّكلت دورة االجتماع املشرتك "منربًا لتقديم مالحظات" كّل جلنة

خالل إال تقرير بشأن تنفيذ الربنامج المل ينظر يف   ومن جهة أخرى، تنياملنفصل تنيتتجاوز ما مّت التوّصل إليه يف اللجن

يف التقرير، اإلدارة الواردة /تعلقة بالربنامج واملاليةاملسائل على املاالجتماع املشرتك  وأدلي بالعديد من التعليقات البارزة 

ل يف السنتني العممن خالل الساعة املخصصة هلذا البند التوّصل إىل فهم للنتائج اليت مّت حتقيقها باإلمكان ولكن مل يكن 

املاضيتني أو الدروس املستخلصة منه  واّكل ذلمي فرصة ضائعة إلجراء دراسة أكثر تعمقًا لوثيقة رئيسية من وثائق 

حتّد أن وبحثها الربنامج  وبالفعل، من اأن معاجلة قضية ما يف االجتماع املشرتك وحده أن تقّلص الوقت املخصص ل

القضايا اليت تناقش إذا ما حبثت مراقبة وثيقة لتحديد مدى االزدواجية إىل  هناك حاجة، بيد أّن هذا البحث من عمق

  أيضا االجتماع املشرتكيف يف جلنيت الربنامج واملالية 

 

عالوة على ذلمي، خاطب املدير العام االجتماع  وأعرب األعضاء عن تقديرهم للطبيعة غ  الرمسية لبيانه  غ   -312

غ   نقاااتبني فقط من املشاركني بعد اإلجابات اليت أعطاها رئيسا اللجنتني، ما مل يسمح أّنه مّت االستماع إىل سؤال

 .مع األعضاءبالقدر نفسه رمسية 
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 النتائج واالقرتاحات 9-3
 

غ  القليل مما  د فريق االستعراض املستقلمل جي، 4132أيار /يف مراقبته لالجتماع املشرتك املنعقد يف مايو -315

حتقيق التوازن أيضًا أّن يدرك الفريق واملشار إليها يف التقييم اخلارجي املستقل   نقاااتبيعة املتحّيزة للعلى الطيدل 

املطلوب من خالل مناقشة بند هام على جدول األعمال فقط يف االجتماع املشرتك ليس باألمر السهل  ويتعّين على 

دية من أجل التوّصل إىل حّل سليم  وقد يود األعضاء أيضًا دراسة كّل بند على جدول أعمال بصورة فرنتني اللجئيسي ر

   فقط دراسة جدولة االجتماعات املشرتكة "عند االقتضاء"

 

منظمة األغذية والزراعة برنامج حوكمة جعل ها بكجزء من جهوده الرامية إىل حتديد السبل اليت  كن  -316

بغي أن ترفع جلنتا الربنامج واملالية عملهما مباارة إىل إذا كان ينما ، حبث فريق االستعراض املستقل أخف وطأة

ذلمي إىل عمل اللجنتني، مل يتابع هذا اخليار  كمضافة قيمة  كن أن يقّدم االجتماع املشرتك لكن مبا أن واجمللس  

النحو الذي أن  ّثل االجتماع املشرتك نواة جمللس تنفيذي، على باإلمكان إذا كان ما حبث فريق االستعراض املستقل 

يكون قد األخ  اخليار أّن يف حني أن حيل حمّل اجمللس  وبوسعه إذا كان بل وما التقييم اخلارجي املستقل، حبثه 

قل يف الوقت على األ، ًاكن سياسيغ  مم هيتفهم أّنه حتقيقفريق االستعراض  جمديًا من منظور الفعالية والكفاءة، إاّل أّن

اللجنتني واالجتماع عرب دفق العمل ايق أوسع لرتجمااًل أّن هناك االستعراض املستقل فريق يعترب مع ذلمي احلاضر  

قدم اقرتاحات وضع يسمح له بأن ي، فإّنه ليس يف الفريق املراقبة اليت قام بهاحملدودية ونظرًا   املشرتك واجمللس

إمكانية تكليف عضو أو أكثر نظر يف الوقد يوّد األعضاء بذلمي  من  كن أن يقوم أفضل هم أّن األعضاء ، إذ حمددة

القيمة ضآلة تحديد جماالت االزدواجية والتداخل ولراقبة دفق العمل من اللجنتني إىل اجمللس على أساس مستمر مب

  ليتوّلى االجتماع املشرتك واجمللس دراستها واختاذ القرار بشأنهااملضافة 

 

الجتماع اأن إىل فريق االستعراض املستقل  خيلص، 1وصية ضافة إىل ذلمي، وعلى النحو املقّدم يف التباإل -312

احملاسيب اليت تتقاطع مع تدقيق للنهائية أن يؤدي دورًا مهمًا يف استعراض أعمال التقييم والتقارير ال كن  املشرتك

يت  كن أن املالية القرار بشأن املسائل الجلنة عمل جلنيت الربنامج واملالية، حبيث يتخذ رئيسا جلنة الربنامج و

أهم اآلراء الثاقبة توّفر هذه التقارير فال إىل االجتماع املشرتك  نبغي أن حتاليت يتلمي و على حدة تناقشها كّل جلنة 

  الرئيسية اإلارافيةاملتعّلقة عدم ااهل القضايا أن يضمن ستعراض مشرتك  كن العمل املنظمة وبشأن 

 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية -11

 

 معلومات أساسية 11-1
 

ما يتعّلق بلجنة الشؤون الدستورية والقانونية، على تعزيز "مهنية" زت إجراءات خطة العمل الفورية فيرّك -312

ضافة إىل الرئيس، وتوف  معلومات إقليم باإلكل عضو واحد ل ليكون هناك زيادة عدد األعضاء، أيضًاذلمي ومشل   اللجنة
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ربنامج ب لجنة الشؤون الدستورية والقانونيةأيضًا ل يخرى، أوصاأللجان كما لنتخابات  ووقت اال مثلنياملإضافية عن 

 سنوات العمل متعدد 

 

بالنسبة إىل جلان اجمللس األخرى، ترّاح البلدان ممثليها ويتوّقع منها أن تقرتح ممثلني يتمتعون باملؤهالت كما  -311

  وُينتخب الفردية مؤهالتها/بصورة منفصلة على أساس مؤهالتهضًا أي ُينتخب الرئيسوالالزمة يف اجملال القانوني  

كما فتحت املشاركة يف اللجنة  .ناواليت هجمموعما قتصر إمكانية إعادة االنتخاب على تن، واسنتمدتها األعضاء لوالية 

  حبق الكالم راقبني من األعضاء ال يتمتعونمل

 

دورًا رئيسيًا يف مجيع مراحل عملية تنفيذ خطة العمل الفورية، إذ لعبت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  -321

ساسية وعلى القواعد العامة للمنظمة ألكان ال بد من أن تستعرض اللجنة مجيع اإلجراءات اليت هلا أثر على النصوص ا

 لبحث تداعياتها الدستورية والقانونية 

 

 االستنتاجات الرئيسية 11-2

 

العمل الفورية للجنة الشؤون الدستورية والقانونية  وُرفع عدد األعضاء وباتت املشاركة نّفذت إجراءات خطة  -323

يف االجتماعات مفتوحة ملراقبني ال يتمّتعون حبق الكالم، ما اعتربه أغلبية اجمليبني على االستقصاء ممارسة جّيدة  

عدد األعضاء ونظام ارتفاع وذلمي بفضل للجنة، اتعزز مرونة خطة العمل الفورية إجراءات ء اللجنة أن أعضاويرى 

  على األمانة اّدأ ًاعضاء اللجنة أنفسهم، ما يعين اعتمادألالذاكرة املؤسسية نقصان هو فاجلانب السليب أما التناوب  

 

واتمع جلنة الشؤون الدستورية والقانونية عادة مّرتني يف السنة، قبل انعقاد اجتماعات جلنة الربنامج  -324

، أو يف دورات أطول، كما فعلت 4112/4111الية، ولكن  كنها أن اتمع بتواتر أكرب، كما فعلت يف الفرتة وجلنة امل

، إذ أّن برنامج عملها هو "حسب احلاجة" وليس على أساس بنود دائمة على جدول األعمال  4134/4131يف الفرتة 

عمل متعدد السنوات ألّنه ليست هناك بنود حمددة على  ومل تَر اللجنة يف بادئ األمر أن هناك حاجة إىل صياغة برنامج

 جدول أعماهلا؛ لكنها يف وقت الحق وضعت هذا الربنامج كوسيلة لتعّقب طرق عملها 

 

اقتصرت البيانات املتعّلقة مبؤهالت ممثلي البلدان املقرتحني على جلنة الشؤون الدستورية والقانونية على  -321

املشاركة يف اجتماعات منظومة األمم املتحدة أو أنشطتها  ن والسابقة للمراح، وكذلمي ع الوظائف احلاليةعن معلومات 

يتمتعون خبربة ذات صلة مل ين من خرني اآلمثلبني امليكون هناك قد وقد توّلى ثالثة من املمثلني وظائف قانونية، ولكن 

يبني على االستقصاء على أّن املؤهالت املهنية فئات املعلومات الواردة يف البيانات  واتفق أقل من نصف اجملتلتقطها 

 ه، رغم أّن املقابالت أاارت إىل إحساس بأّنيةفّعالبألعضاء جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مسحت هلا بأن تعمل 

نونية  خلفية قانونية ألداء الوظائف املناطة بالعضو يف جلنة الشؤون الدستورية والقاحاجة إىل على اإلطالق ليست هناك 



 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة، التقرير النهائي

42 

أبدوا اهتمامًا مستمرًا بأهداف املنظمة وأنشطتها أّنه ينبغي أن يكون املمثلون قد نفسها فتحدد النصوص األساسية أما 

  44، كفاءة وخربة يف الشؤون القانونيةقدر اإلمكانهم، ديل ، وأن تكونوااركوا يف دورات املؤمتر أو اجمللس

 

لشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها الثامنة والتسعني يف مارس/ ذار راقب فريق االستعراض املستقل جلنة ا -322

  وقد بدا أن اللجنة تعمل بسالسة، متبعة نهجًا متفتحا بناًء  ومل تظهر أية قضايا حمددة تتطلب توصيات أو 4132

 اقرتاحات هادفة 

 

 النتائج والتوصيات 11-3
 

مع إجراءات خطة العمل الفورية نطاق متثيل  ًاوالقانونية متااي وّسعت إعادة تنظيم جلنة الشؤون الدستورية -325

، اليت تعمل جيدًا على ما يبدو  وتنطبق اثنتان من التوصيات اليت رفعها فريق االستعراض املستقل يف األقسام للجنةا

العابرة قضايا بشأن حتديد وتعّقب ال 2على جلنة الشؤون الدستورية والقانونية: التوصية بالقدر نفسه السابقة 

 للجان اجمللس بشأن مؤهالت املراحني  2أو االسرتاتيجية الرئيسية؛ والتوصية  لالختصاصات

 

 اللجان الفنية -11

 

 معلومات أساسية 11-1
 

منظمة يف الحظ التقييم اخلارجي املستقل أّن اللجان الفنية تؤدي دورًا مهمًا للغاية بوصفها املنتديات الرئيسية  -326

ما يتعّلق بقضايا السياسات العاملية  ووجد أيضًا أّن اللجان الفنية ال سّيما في ،والزراعة لتحقيق اتساق السياسات األغذية

دول أعمال ج وإسناد اهتمام غ  كاف الستخالصعلى عمل أمانة املنظمة  بصورة مفرطةالرتكيز  ككّل مالت إىل "   

  45"للسياسات العاملية

 

للجان الفنية مزدوج وضع تنظيمي على ما يلي:  61-4إىل  56- 4 اتجراءاإللفورية خطة العمل ا ترّكز -322

املهام "واألولويات واسرتاتيجيات الربامج وااه املؤمتر بشأن  يزانيةاملمسؤولة ااه اجمللس خبصوص حبيث تكون 

يقوما بدور أكثر مبادرة وأن دورات ما بني ال اتأن يبقى الرئيس والرئيسان املشاركان فاعلني خالل فرتضرورة ؛ الدولية"

وسع نطاقًا للفعاليات األستخدام ضرورة اال والصيغ واملدد؛عمال األجداول س  مشاورات كاملة مع األعضاء بشأن ييف ت

للوصول إىل اللجان؛ إدراج الثروة احليوانية كبند  أكرباجلانبية ومنح املنظمات غ  احلكومية والقطاع اخلاص إمكانية 

على جدول أعمال جلنة الزراعة؛ التعاون الوثيق بني جلنة مشكالت السلع ومنظمة التجارة العاملية والصندوق دائم 

  46دور أقوى للجنة األمن الغذائي العاملي يف قضايا السياسات العامليةواملشرتك للسلع األساسية؛ 
 

                                                 
  4131نسخة ، 61صفحة ، 3-12النصوص األساسية، القاعدة   44
  من التقييم اخلارجي املستقل حول اللجان الفنية 212الفقرة   45
 ًا يف منظمة األغذية والزراعة  هذا االستعراض جلنة األمن الغذائي العاملي، اليت مل تعد جهازًا رئاسي جزءًا منليست ذكر يف املقّدمة، كما   46
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للجنة الغابات راقبة الدورة الكاملة املستقل مباالستعراض تقرير سودة دول الزمين واملواعيد النهائية ملمسح اجل -322

من خالل ذلمي، استطاع فريق االستعراض املستقل أن و  4132 يف عام جلنة مصايد األمساكلدورة  خمتارةاجتماعات و

وأمناء مجيع األغذية والزراعة باإلضافة إىل مقابالت مع كبار موظفي منظمة   مشاركني يف هذين املنتدينييتفاعل مع 

بدال من خطة العمل الفورية تقييم اللجان الفنية يف هذا القسم على تأث  إجراءات حمددة يرّكز لجان الفنية  هكذا، ال

  نطاق هذا االستعراضفذلمي يتخطى  حتليل اامل لعمل اللجان الفنية نفسهاإجراء من 

 

 االستنتاجات الرئيسية 11-2
 

 استنتاجات إمجالية

 

النصوص األساسية للمنظمة، يف وتوليها عمل املنظمة  لالرئيسية الفنية االت اجملربع ألاتعكس اللجان الفنية  -321

ؤمتر ورفع تقارير مساعدة املو، يزانيةبشأن مسائل الربنامج واملله ورفع تقارير اجمللس ساعدة م)ب(، مسؤولية 5املادة 

ودور لجان الفنية يف لعب دور سياساتي مسؤولية الالنصوص األساسية  وتعددالسياسة والتنظيم  بشأن مسأليت له 

 وظائف أيضًاالد األمساك وجلنة الزراعة، تشمل يمصاجلنة يف حالة جلنة الغابات وو  فنيةال هاتنظيمي يف جماالت

 47" "استعراض برامج عمل املنظمة

 

ت اخلطة املعّدة انّفذت تقريبًا مجيع إجراءات خطة العمل الفورية بشأن اللجان الفنية، مبا يف ذلمي إجراء -351

مع منظمة راسخة معلومات ممارسة تعاون وتبادل جلنة مشكالت السلع  لدى، مثاًلخصيصًا للجان فنية حمددة  ف

منذ ًا على جدول أعمال جلنة الزراعة، دائموتشّكل الثروة احليوانية بندًا   أخرى ةيالتجارة العاملية ومع منظمات اار

قّدم رؤساء مجيع اللجان الفنية قد   و4115جدول األعمال منذ عام  يفان مدرجًا ك إذخطة العمل الفورية، ما قبل 

اإلمجال أصبحت تقارير وجه وعلى   4131وكذلمي إىل املؤمتر يف عام  4132و 4134يف عامي  جمللساتقاريرهم إىل 

ارير بني توصيات اللجان الفنية غ  أن التمييز يف هذه التقمنذ خطة العمل الفورية  أكثر مباارة اللجان الفرعية أوضح و

بشكل مشابه ال ُتنظم و  ال يزال عماًل قيد التنفيذمن جهة والرقابة الداخلية من جهة أخرى  العامليةاملتعلقة بالوظائف 

 للمشاركني  عل هذا التمييز واضحًااطريقة الدورات بجداول أعمال 

 

كانت املشاركة يف قد وسواء  حد  صفوف األعضاء على حظيت اإلصالحات بالتقدير، ضمن األمانة ويف مومًاع -353

جلنة مصايد األمساك وجلنة  يتيف حالعالية بانتظام، وعالية جدًا مرة كل سنتني اللجان الفنية اليت تعقد دورات 

 وبقي عددالغابات، جلنة مصايد األمساك وجلنة جلنة الزراعة وعضوية  4112كذلمي تزايدت باطراد منذ عام الغابات  

 أعضاء جلنة مشكالت السلع ثابتًا 

 

                                                 
   القواعد العامة للمنظمة ،النصوص األساسية  47



 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة، التقرير النهائي

44 

مبا يف ذلمي من اإلجراءات اإلضافية ما بعد خطة العمل الفورية، تيّسر عددًا اللجان الفنية ما تزال أمانات  -354

وتتشكل جلان توجيهية للعمل ما بني الدورات  أو الداخلية املنقحة اليت تقضي بإنشاء مكاتب القواعد واإلجراءات 

اللجنة يف حالة جلنة الغابات، و  ةسبعاألغذية والزراعة المنظمة أقاليم من من ممثلني كاتب لتوجيهية/املاللجان امجيع 

صلة تحقيق فرصة لذلمي ويوفر  ؛الفنية اإلقليمية للغاباتاهليئة رؤساء أعضاؤها هم سنوات عدة والتوجيهية قائمة منذ 

يف م رؤساء واجلماعات الداعمة هلالاللجان الفنية وظائف  لوائح وتصفاإلقليمية  شواغل العاملية والنقااات قوية بني ال

 مهام أخرىيف لتحض  للدورة التالية وكذلمي لوظائفها /ساعد الرئيس يف وظائفهعلى أنها تما بني الدورات  اتالفرت

  امن غ ه ر نشاطًاكاتب أكثامل/اللجان التوجيهيةبعض إذ أن ، ةمتنوعاآلن وتبدو التجربة حتى ، اللجنة الفنيةتقررها 

 

يف نهاية كّل دورة بداًل من ليكون القائم الرؤساء انتخاب اتفقت اللجان الفنية مجيعها على تعديل إجراء كذلمي  -351

  وكان هلذه اإلجراءات أثر فّعاالتوجيهًا بدايتها، حبيث  كن للرئيس اجلديد أن يوّجه التحض ات للدورة التالية 

ما بني الدورات ويف وضع جدول أعمال الدورة التالية للجنة   اتيف فرتأقوى مشاركة ألعضاء ا مشاركةمتثل يف إجيابي 

اختالف درجة مع ، 4132يف عملية وضع جدول األعمال للدورات يف عام اخنراطًا بالغًا مكاتب اللجان اخنرطت وقد 

، 4132-4134في الفرتة ف  بني الدوراتما  اتأيضًا عدد االجتماعات يف فرتكما تفاوت إدماج الشواغل اإلقليمية  

عقدت جلنة الغابات ثالثة اجتماعات، بينما اجتمعت جلنة مصايد األمساك مثاني مّرات  وبذلت مجيع اللجان الفنية 

عقد وّفرها يمن خالل التسهيالت اليت كما جهودًا حثيثة خلفض التكاليف من خالل االستفادة من فرص سفر أخرى 

لدعم املكتب   يزانيةيديو وعن ُبعد  ويف حالة جلنة مصايد األمساك، أتيحت أيضًا موارد من خارج املاملؤمترات عرب الف

لجنة الغابات وجلنة مصايد األمساك، أّنه جيب القيام باملزيد لغ  أّن فريق االستعراض املستقل وجد، يف مالحظته 

عمل أمانة الفاو كما ااه نيت مصايد األمساك والغابات ااه جممل املعنيني يف جل ماومسؤولياته يهمالتوضيح دور مكتب

  اذاته

 

واإلجراءات قواعد البالتشارك يف اخلربة بشأن وضع ما يتعّلق سّيما في بني اللجان الفنية، ال التعاونى تنام -352

ظيم جداول األعمال حتسني تنبغية  سيكون جمديًاالتعاون من  ًاوجد فريق االستعراض املستقل أّن مزيدوقد  مواءمتها و

الدولية والرقابة الوظائف عمل املشاركني يف صياغة االستنتاجات والتوصيات فيما يتعلق بيس  وحمتوى الوثائق لت

ما لممارسات وفيلفضل األتبادل الللتحسني، من حيث  على أّن هناك جمااًلت أمانات اللجان الفنية وافقوالداخلية  

 دائمجلنة الغابات بند دى ل، فمثاًلجه  وأّن يعّزز هذا التراجع كن لإلطار االسرتاتيجي امليتعّلق بالقضايا اجلوهرية  و 

 " اليت تعين جلنة الغاباتوقرارات وتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة  على جدول األعمال متصل بد"

فهم أفضل لكيفية عمل منظمة األغذية والزراعة  تيس  التوصل إىلبندًا كهذا لو كن جلميع اللجان الفنية أن تعتمد 

  لتآزر والتعاوناوحتديد فرص 

 

 العامليةالفنية للوظائف  اللجانمساهمات  33-4-3

 

إىل مدخالت قّدم مجيعها ت اللجان الفنيةأن أغلبية كب ة من اجمليبني على االستقصاء إمجااًل، اعتربت  -355

واملسائل التنظيمية يف القطاعات اخلاصة بها، وإن تغاير دور كل  لسياسات العامليةامنظمة األغذية والزراعة بشأن مؤمتر 
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هي اجلهاز العاملي املعرتف به للسياسات واألنظمة  األمساكعلى املستوى العاملي  فلجنة مصايد  جلنة من اللجان الفنية

عنية واسعة من املسائل املجمموعة بتحليل سلع جلنة مشكالت التقوم املتعّلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ و

؛ وعلى الرغم من أن جلنة ىوتساهم بنقاااتها يف منتديات دولية ومنظمات أخر بالسياسات العاملية اخلاصة بالتجارة

 اقشاتاملنيف  ةكب مساهمة تساهمان قطاعيهما، إال أنهما املنتديني العامليني الوحيدين يف الزراعة وجلنة الغابات ليستا 

املتعلقة  املناقشات، فتسود تركيز العملووضع األطر التنظيمية العاملية واإلجراءات ذات الصلة  كذلمي يتفاوت 

ملوافقة عليها  مبا إذا كان سيوصى باتخذ قرار ياألطر التنظيمية والبعض اآلخر يف تبحث ، بينما يف البعض بالسياسات

اليت مّتت املوافقة  "ونة السلوك الدولية بشأن توزيع املبيدات واستعماهلامد"هذه األخ ة عن األمثلة احلديثة وأحدث 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغ ة احلجم يف سياق األمن ، و4131عليها يف عام 

  4135الغذائي والقضاء على الفقر اليت سُترفع إىل املؤمتر يف عام 

 

أصبح هلا إىل جلنة األمن الغذائي العاملي اليت السياساتية والتنظيمية  قضاياال"أحيلت"  ،االتبعض احليف  -356

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن مثاًل، ُأطلقت فحول احلوكمة العاملية  الدولية النقااات دور موّسع يف منذ إصالحها 

، 4112لزراعية، وناقشتها جلنة الزراعة يف عام املؤمتر الدولي لإلصالح الزراعي والتنمية ايف  4116احليازة يف عام 

مبادئ أما  .4131" مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف عام أاار إليهاوأجنزتها وأقّرتها جلنة األمن الغذائي العاملي و"

 قبل إحالتها إىل جلنة األمن الغذائي  لجنة مشكالت السلعيف فبحثت الستثمار الزراعي املسؤول ا

 

  نشاطاها باالفنية إىل اللجنة الرئيسية األوىل للمؤمتر، حيث يتوّلى األعضاء نقدورات اللجان تقارير تقّدم  -352

الرئيسية األوىل من اللجان الفنية  اللجنة  وال تطلب النظر فيهادائمًا، ما يعين انتهاء املؤمتر من املصادقة عليها تّم تو

  فيه أكربأثر عمل اللجان الفنية  كن أن يكون لأكرب منتدى إىل  هانقلت لقيام باملزيد من العمل بشأن املسألة، كما الا

 

نطاق على موضوع معني تعقب واختيار ب املنظمة منهجية تقوم بهااقرتح فريق االستعراض املستقل طريقة  -352

أن تعاينه من منظور فين يطلب املؤمتر بعدها من اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية ككل خالل فرتة السنتني ل املنظمة

، توّلف خالصات 2يف القسم  4كما يتبني من اإلطار وإقليمي إىل جانب عملها الفين واإلقليمي اآلخر  منظور و

إىل املؤمتر لبحثها واختاذ قرارات بشأن مزيد من العمل عليها تقّدم واستنتاجات املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية و

 راه مناسبًا يحسب ما 

 

 إسهامات اللجان الفنية يف احلوكمة الداخلية 33-4-4

 

تش  املقابالت مع املشاركني وأصحاب املصلحة يف اللجان الفنية واملالحظة املباارة لفريق االستعراض  -351

وكذلمي إىل وعي  ،الفنية يف توجيه عمل املنظمة واإلاراف عليه اللجانالدور احملدود الذي تضطلع به املستقل إىل 

  شاركني احملدود ومعرفتهم احملدودة بدور اللجان الفنية يف حوكمة منظمة األغذية والزراعةامل

 

"برنامج عمل املنظمة بعنوان جدول األعمال يف بند  4132اللجان الفنية عام دورات من دورة كل لكان  -361

املعين ال التقين اجملرنامج عملها يف توي معلومات عن إجنازات املنظمة يف بحي" امُلراجعاإلطار االسرتاتيجي مبوجب 
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 علىاأنها أن تؤثر على عمل املنظمة اليت من والقضايا الناائة على املستوى العاملي الوجهات السنتني املاضية وفرتة يف 

إىل العمل يستجيب هذا وكيف  ،32-4132الفرتة  اجملاالت ذات األولوية يف عمل املنظمة خاللواملدى املتوسط، 

 مناقشة هذا البند من جدول األعمال يف وقت الحق يف الوثيقةعت مّجوقد   وكيف يندمج معها االسرتاتيجيةاألهداف 

PC 116/2 يف أعمال املنظمة  فنية األولويات البشأن مبعلومات عن وجهات نظر اللجان الفنية  زويد جلنة الربنامجلت

  د ذاتهحب اإلارافمع مل تتعامل مال البند من جدول األعحتت هذا تقارير اللجان الفنية غ  أن 

 

ول أعمال اجدأخرى يف حتت بنود  أيضًااإلاراف تنفيذ الربنامج ألغراض  عن وردت معلومات أكثر حتديدًا -363

إىل  هذه ول األعمالاأي من بنود جدولكن مل يشر   أنها كذلميحتدد صراحة على أنها مل ، رغم اللجان الفنيةدورات 

دون امي يف حتّول النقاش حول الربامج إىل ذلمي ويساهم   لتنفيذ نتائج النقااات حول الربامج ملتاحةا امليزانيةموارد 

قائمة تسّوق طويلة  وعلى الرغم من أّن اللجان الفنية ال تتمّتع بوالية اختاذ القرار بشأن حصة املوارد املالية املخصصة 

اللجان الفنية يف توف  التوجيه إىل تضعف فعالية ناقصة حول املوارد ، إاّل أّن املعلومات الاخلاصة بها لقطاعاتها الفنية

عكست األجزاء اليت تعين اجمللس كذلمي الداخلي  اإلاراف يف األمانة بشأن األولويات، وبالتالي يف االضطالع بدورها 

العمل جاٍر للتمييز بينهما،  ؛ ويبدو أّنالوظائف الدوليةالداخلي و اإلاراف من تقارير اللجان الفنية بعض االلتباس بني

  املؤمتريف ما ينبغي حبثه اجمللس وينبغي حبثه يف ما بشأن  نقاشجمال ملزيد من التحسني وال وجودمع 

 

 النتائج والتوصيات 11-3
 

كاتب املوأت أدوار الرؤساء أنشوجان الفنية، خطة العمل الفورية الرتاتب الوظيفي فيما خيص اللرت غّي -364

 من 41 املادةغ  أن   اللجان الفنيةوحمتوى دورات تنظيم األعضاء يف جانب يس  زيادة املدخالت من لتوعززتها 

اجملاالت الواقعة  على عمل املنظمة يف يةسؤولية اإلارافاملإىل املتعلقة بلجنة مشكالت السلع ال ُتش   العامة الالئحة

نبغي معاجلة هذا ت  والشأن)ب( يف هذا 5يف املادة ضمنة أن جلنة مشكالت السلع مت، رغم اللجنة نطاق اختصاصضمن 

  ناقضالت

 

الداخلي اللجان الفنية فيما يتعلق باإلاراف على دور خطة العمل الفورية التأث  الكلي إلجراءات يبدو أن  -361

مسؤولية بأن من دًا ن جيوملشاركاغ بّليف اللجان الفنية، ال ُي ةحاالت كث يف برامج املنظمة ُتبحث في حني فحمدود  

أنه ليس لقيام بذلمي  والواقع متكنهم من امعلومات تفصيلية ُتوفر هلم ال كما ، دور إاراف فعليلعب أن تاللجان الفنية 

إارايف كذاك الذي يلعبه كل من لعب دور م نهيف وضع  ّكم ختلفة هامل همومصاحل هملفياتخبأن املشاركني من الواضح 

، جداول أعمال اللجان الفنيةاألولويات مسة من مسات حتديد أصبح وقد   جنة املالية واجمللسمن جلنة الربنامج والل

يف  خر يتمثل عامل إضايف هناك   ومدخالت عامة جدًاية غ  ربامج املنظمة املستقبلوال يوفر ل ًا،غامضذلمي ال يزال لكن 

  اللجان الفنيةعمل الوثائق املتاحة ويف كيفية إدراج البنود يف 

 

نظرا خلصائص دورات اللجان الفنية فإن دورها يف تقديم توصيات إىل اجمللس بشأن اإلاراف الداخلي  -362

حمدود  وقد أث ت إمكانية أن تلعب اللجان الفنية دورا أكرب يف فرتات ما بني الدورات؛ ولكن مبا أن دور اللجان 
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 يبدو أن قيامها مبزيد من العمل يف فرتات ما بني الدوراتالفنية يكتمل فعليا مبجرد أن ترفق توصياتها إىل اجمللس، 

يعين أن تتجاوز سلطاتها  ولذا سيكون يف غاية األهمية توضيح النطاق املمكن لإلاراف الداخلي الذي  كن أن تضطلع 

 به جلان التوجيه/املكاتب حبيث يكون كل عضو قادرا على تفويض السلطة كما يرى مناسبا وذا صلة 

 

 :النظر فيهما يف هذا الصدد كن عنصران رئيسيان االستعراض املستقل اك من وجهة نظر فريق هن -365
 

   كمدا أوصدى هدذا    ألولويدات،  للجدان الفنيدة لتسدتخدمها يف حبثهدا ل     يزانيةمعلومات واقعية عن امل كن توف

احلفداظ علدى   بالربنامج النهدائي  تعزيز صلة القرارات املتعلقة ب وذلمي بغيةحالة املؤمترات اإلقليمية، التقرير يف 

 توصيات ضمن املستوى املتوقع للموارد؛ ال

  من حيث قيام جلدان توجيده/مكاتب اللجدان الفنيدة بددور       جلنة األمن الغذائي العاملياتباع مثال مكتب  كن

ثيدل  مكاتدب اللجدان مت  تفدويض  أثناء اجللسدات العامدة علدى    موافقة املعنيني مجيعًا ويقتضي هذا فعالية   أكثر

تب امكجلدان توجيده/  تنظديم عالقدة    ،كمدا هدو مدذكور أعداله    أيضًا، ما بني الدورات، و اتاألعضاء خالل فرت

أيضدًا إدارة عالقدة مكاتدب اللجدان باألماندة بدقدة       كدذلمي تنبغدي   جلنة الربنامج واجمللدس   مع ن الفنية اللجا

  هو من اختصاص األمانةالذي  للحؤول دون ختطي األجهزة الرئاسية حدودها والتدّخل يف دور اإلدارة

 

 هذه املسألة  31تعاجل التوصية  -366

 

 بشأن والية اللجان الفنية خالل فرتات ما بني الدورات :11التوصية 

بناًء على مشورة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، وعلى أساس اخليارات املذكورة  نفًا، ينبغي أن يوّضح اجمللس 

 ما بني الدورات  اتخالل فرت يةلجان التوجيهالولمكاتب مكنني لوالسلطة املواللجان الفنية الدور 

 

 املؤمترات اإلقليمية -12
 

 معلومات أساسية 12-1

 

 حقيقيةوجد التقييم اخلارجي املستقل أّن املؤمترات اإلقليمية تضطلع بدور هامشي يف تقديم مساهمات ذات قيمة  -362

يف املقر الرئيسي، وإىل أّن  ًانظرًا إىل أّن جداول أعماهلا كانت مقّررة مركزي حوكمة منظمة األغذية والزراعة،يف 

 إىلقليل من النتائج امللموسة  ووّجهت املؤمترات اإلقليمية استنتاجاتها الاخلطابات الرمسية غلبت على الدورات، مع 

رفع إىل املؤمتر واجمللس أن يمنه املطلوب ن مأن املدير العام، الذي يتمّتع بسلطة تقديرية بالنسبة إىل استخدامها، رغم 

، مل يعترب التقييم اخلارجي املستقل أّن من هنا  ويزانيةاالعتبار يف وضع برنامج العمل واملببشأن مدى أخذها  ًاتقرير

إدماجها مة إذا ما أعيد تنظيمها وجرى قّيأنها  كن أن تكون وجد لكنه املؤمترات اإلقليمية فّعالة من ناحية التكلفة، 

  يف االهتمامات واألولويات اإلقليميةمتعمقة يف مسار احلوكمة إلبداء  راء 
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تتوّلى وأن أجهزة رئاسية املؤمترات اإلقليمية ينبغي أن تصبح  هبناء على ذلمي، قّررت خطة العمل الفورية أّن -362

العاملية؛  ةوالتنظيمي يةا السياساتقضايالمسؤولية: إعداد مسائل متعلقة باتساق السياسات اإلقليمية و راء حول 

تأث ه حيث من الشامل املنظمة برنامج بشأن وتقديم املشورة بشأنه و لألقاليممنظمة األغذية والزراعة واستعراض برنامج 

تغي ات عّدة يف عملية تنظيم املؤمترات اإلقليمية: مشاورات كاملة على خطة العمل الفورية كذلمي نّصت   األقاليمعلى 

كل رئيس ومقّرر ينبغي أن يبقى عمال وتاري  ومدة االجتماع الذي يعقد مّرة كّل سنتني؛ األول ااألعضاء بشأن جد مع

؛ العام إىل اجمللس واملؤمترقليمي اإلؤمتر املما بني الدورات وأن يرفعا تقرير  الفرتاتهما يف يمؤمتر إقليمي يف منصب

خرى؛ ينبغي أن تكون األقليمية اإلكومية احلجهزة دورات األم مع أن تعقد الدورات بالتالز ،جيب، قدر اإلمكان

  48الالئحة الداخليةتطوير ينبغي الوثائق والتقارير أكثر تركيزًا؛ 

 

نظرًا إىل أّن إدماج املؤمترات اإلقليمية يف مسار احلوكمة كان أحد التغي ات الرئيسية ضمن إجراءات خطة العمل  -361

احلاجة إىل تقييم دورها وحسن عملها كجزء من هذا االستعراض املستقل   وصصاخل وجهى الفورية، ذكرت اخلطة عل

، مبا 4132يف عام  ااجتماعاتهًا للمؤمترات اإلقليمية وراقب مجيع وصصخمأوىل فريق االستعراض املستقل اعتبارًا قد و

  املؤمتر اإلقليمي غ  الرمسي ألمريكا الشمالية ذلمي  يف
 

 ت الرئيسيةاالستنتاجا 12-2
 

 تنظيم املؤمترات اإلقليمية 34-4-3
 

ملمي اإلقليمي للمؤمترات تأحدثت التغي ات يف عملية حتض  دورات املؤمترات اإلقليمية فارقًا جوهريًا يف ال -321

ألغذية منظمة االيت تنتهجها املكاتب اإلقليمية على السواء  ومتاايًا مع سياسة الالمركزية من اإلقليمية من األعضاء و

، بدعم من مكتب دعم الالمركزية  ومتاايًا لدوراتوس  ا، توّلت املكاتب اإلقليمية املسؤولية األوىل عن تنظيم والزراعة

رمسيًا األعضاء يف العواصم الوطنية أيضًا مع أحكام خطة العمل الفورية املشار إليها أعاله، تشاور املكاتب اإلقليمية 

ى جدول التفاق علأيضًا ااجملموعات اإلقليمية يف روما يّسر وتالتنظيمية األخرى   بشأن جدول األعمال واجلوانب

  يف جوانب أخرى من العمليةكذلمي مع عواصمها، وتشارك األعمال 

 

 ،4131، منذ عام وهمما بني الدورات،  ةفرترؤساء املؤمترات اإلقليمية يف مناصبهم خالل ظل ي ،حاليًا -323

هذا التجديد يبدو أثر غ  أن املؤمتر على السواء  إىل املؤمترات اإلقليمية إىل اجمللس و تقاريربتقديم  اخصيًايقومون 

  ويف حالة اجمللس، ُتّقر دائمًا التقارير هذه العروضقليلة يف االجتماعات العامة بعد  نقاااتغ  اري إذ ال   يامتدن

 الالحق  مليزانيةوابرنامج العمل حتض  يف وحتال إىل األمانة الستخدامها 

 

املؤمترات اإلقليمية يف صفوف  كمناصرين لتوصياتما بني الدورات  ةفرتبعض الرؤساء خالل كذلمي نشط  -324

نتائج دورة عن جتماع رؤساء دول االحتاد األفريقي ال ًارمسيعرضًا رئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا قّدم ، فمثاًلاألعضاء  

                                                 
كا الالتينية، إال إذا أا  إىل يريا، وأوروبا، والشرق األدنى، وأميش  تعب  املؤمتر اإلقليمي إىل املؤمترات اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ، وأفريق  48

 د ذلمي  قليمي غ  الرمسي ألمريكا الشمالية، حيّداإل خالف ذلمي  وحني يشار إىل املؤمتر
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بالتالزم مع اجتماعات منظمات إقليمية  4131من دورات املؤمترات اإلقليمية منذ عام    وفيما مل تعقد أّي4132عام 

مجاعة دول أمريكا الالتينية الالتينية والبحر الكارييب يتمّتع بروابط وثيقة مع  مريكاأخرى، إاّل أّن املؤمتر اإلقليمي أل

الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابعة لالحتاد املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا مع كما يفعل ومنطقة البحر الكارييب، 

منظمة األغذية لعمل  ًاتوجيهي ًاإطاراهليئات  األفريقي  ويف احلالتني، تعترب املؤمترات اإلقليمية اإلطار االسرتاتيجي لتلمي

  اإلقليمية للمنظمة يف املؤمتراتتلمي اهليئات  ممثلويف اإلقليم، ويشارك والزراعة 

 

أن يضع لوائحه وإجراءاته اخلاصة، بهدف توضيح العالقة بني  ي لهد املؤمتر اإلقليمي ألوروبا من الضرورجو -321

ألوروبا واللجنة األوروبية للزراعة  وبالنسبة إىل الس  العادي لالجتماعات، تعتمد املؤمترات اإلقليمية  اإلقليمياملؤمتر 

تستند إىل الدليل الصادر عن األمانة يف عام كما حة العامة للمنظمة، األخرى على املادة اخلامسة والثالثني من الالئ

لوائح وإجراءات منفصلة ذلمي طلب تيما بني الدورات، فقد  فرتاتخالل أكثر نشاطًا أصبح الرؤساء إن لكن و  4131

 متويلمثل أخرى من  اؤون تشغيليةكما بالعالقة مع األمانة، ااه اإلقليمي واء املؤمتر عضألتحديد مسؤولياتهم ااه 

  أنشطة ما بني الدورات

 

القياسي  الشكلباتباع واصل تهي ، واتضّم مجيع دورات املؤمترات اإلقليمية اقًا لكبار املسؤولني و خر وزاري -322

 4132يف عام هناك  تالحقة  وكان نقاااتمن املنرب وعروض تقّدم الذي يتشكل من الجتماعات العامة لاملوّحد 

املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا واملؤمتر و اهلادئاملؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط  ، ال سّيما يف الشكلعن هذا  ةملحوظاختالفات 

، على وجه قّدروا فريق االستعراض املستقل أّن األعضاءوقد وجد اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب  

ليتبعها تقديم جمموعات صغ ة يف  نقاااتوموائد مستديرة وجوهري  نقاشحلقات الدورات اليت تضّمنت اخلصوص، 

ضّمت هذه الدورات غ  الرمسية متحدثني من بني املندوبني إىل االجتماع قد إىل اجللسة العامة  وتقرير عن املباحثات 

وبني بعض املندمع ذلمي مل يزل أصحاب مشاريع زراعية من الشباب  ضّمت  أفريقيا وكذلمي من منظمات أخرى، ويف

ا يف أكرب لتبادل اآلراء مم ، ومن الواضح أّن هناك جمااًلللتفاعل كاٍفوقت  ناسباتمل يتوفر يف هذه امل هّنأيشعر 

  القياسي املوّحد نسقالذات اجللسات العامة 

 

نعقد بعد اآلن أّن اللجنة األوروبية للزراعة لن ت 4132ادر اإلاارة إىل أّن املؤمتر اإلقليمي ألوروبا قّرر يف عام  -325

مباارة عقب املؤمتر اإلقليمي ألوروبا، الذي مل يكن اجتماعًا "موّحدًا" لكبار املسؤولني وال اجتماعًا فنيًا بالكامل، والذي 

أفضل على وظائفها الفنية، تركيزًا كّرر الكث  من مضمون االجتماع الوزاري  ويؤمل أن  ّكن ذلمي اللجنة من الرتكيز 

كون احلال يلعمل التعاوني يف اإلقليم، كما ينبغي أن ار اإلقليمي الحقًا استنتاجاتها بشأن أولويات يبحث املؤمت وأن

 ميع اللجان الفنية اإلقليمية جلبالنسبة 

 

في معظم املؤمترات ف  مسة عامة مشرتكةت مشاورات منظمات اجملتمع املدني قبل املؤمترات اإلقليمية بحأص -326

إىل التحّدث خالل اجللسة العامة حول البنود على جدول األعمال  منظمات اجملتمع املدني  دعيت أيضًااإلقليمية، 

  ضمن اإلقليم ذاته مع الوقتو خر وقليم خيتلف بني إرائها يف التقرير النهائي لكن انعكاس  
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الشمالية مؤمترًا إقليميًا  أمريكااملؤمترات اإلقليمية أجهزة رئاسية رمسية، أسس إقليم اعتبار اختذ قرار أن منذ  -322

دون دعم مالي  ها، ويتوّلى األعضاء أنفسهم تنظيمسنتني كّلمرة تعقد كانت االجتماعات ، 4131نذ عام مغ  رمسي  و

عرب  املنظمةشارك موّظفو يالشمالية،  مريكااملوّظفني من منظمة األغذية والزراعة  وباستثناء مكتب االتصال ألمن أو دعم 

املؤمتر اإلقليمي غ  الرمسي ألمريكا الشمالية على حتديد األولويات بداًل من هلاتف  وترّكز جداول أعمال الفيديو أو ا

حاليًا إىل جلنة الربنامج واجمللس، ويقوم الرئيس املؤمتر  نطاق العمل األوسع للمؤمترات اإلقليمية األخرى  وتقّدم تقارير

  يف اجمللس واملؤمترها بعرض

 

كون وظيفة اإلاراف تأن ينبغي يف تنظيم املؤمترات اإلقليمية  املفارقات ق االستعراض املستقل بعض الحظ فري -322

خدمات املكتب اإلقليمي املعين  لكن، الدعوات إىل املؤمترات اإلقليمية  ىتلقتلكّل مؤمتر إقليمي متصلة بالبلدان اليت 

أفريقيا،  –قاليم معظم األ  ويف جمللسإىل اغرض االنتخاب لنّظم يف روما تعلى أساس اجملموعات اإلقليمية كما تقدم 

املؤمتر اإلقليمي وعضوية اجملموعة يف شاركة املال تكون تغطية املكتب اإلقليمي و –الشرق األدنى،  سيا، أوروبا 

وظيفة  جاريًا بشأنال يزال مشكلة كب ة ألّن العمل اآلن يف حتى ا التفاوت هذيتسبب مل ونفسها  هي اإلقليمية 

وظيفة املؤمترات إذ تصبح ولكن   خيص حتديد األولوياتفيما وال سّيما اإلاراف الداخلي للمؤمترات اإلقليمية، 

املشاركون درك أن ي يواإلاراف عليه أكثر تركيزًا، سيكون من الضرورمنظمة األغذية والزراعة اإلقليمية يف توجيه عمل 

التوصيات املتعلقة بشؤون برنامج األعضاء رفع أن يضعوا أحكامًا كي ي، ويزايف املؤمترات اإلقليمية أنفسهم هذا التم

  امجيع من املشاركني يف املؤمتر اإلقليمياملكتب اإلقليمي بداًل  نطاقمن ضاملنظمة 

 

االستعراض الذي قام به ستقصاء االباستثناء اجمليبني من أوروبا وجنوب غرب احمليط اهلادئ، أاار  -321

مستوى عاٍل من الرضا عن املؤمترات اإلقليمية كمنتديات للتشاور يف اإلقليم بشأن سياسات منظمة األغذية املستقل إىل 

بعدما أصبحت يف املنظمة أفضل فهمًا هم فأضحت توالزراعة وعملياتها  وبرز أيضًا إحساس قوي بأّن القضايا اإلقليمية 

للمؤمترات لى االستقصاء أيضًا أّن املكاتب اإلقليمية قّدمت املؤمترات اإلقليمية أجهزة رئاسية  واعترب اجمليبون ع

  املناسب توقيتيف ال الوثائقإصدار ما خيص لكن مستوى الرضا كان أقل في، دعمًا فعااًلاإلقليمية 

 

اخلطوط العامة واالستنتاجات على حنو كاٍف،  4132تسّجل تقارير اجتماعات املؤمترات اإلقليمية يف عام  -321

يكون غنيًا باخلربات كث ًا ما من مضمون ما مّت التعب  عنه، والذي  يسٍ  جزٍءغ  توّفر ال حبكم الضرورة، ، لكنها

بصورة  نقاااتالوطنية  وهناك إحساس بأّن التقارير قد تستفيد من عملية صياغة أكثر تفصياًل لضمان التقاط غنى ال

 كافية 

 

 واإلاراف الداخلي العامليةالوظائف  34-4-4

 

 وظيفيت اؤون السياسات"ّيز بوضوح بني   ًامتشابهنسقًا تتبع مجيع جداول أعمال املؤمترات اإلقليمية  -323

  ، من جهة أخرىيزانيةاملامج ونالربمسائل الداخلي، أي إلاراف ابني من جهة، و" والعامليةاإلقليمية 
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 بشؤون السياسات اإلقليميةخمتلفة متعّلقة قضية  41املؤمترات اإلقليمية أكثر من حبثت  ،4132يف عام  -324

مثل ، تراوحت بني عروض عامة إقليمية واسعة النطاق حول حالة األغذية والزراعة ومواضيع حمددة، من والعاملية

الالتينية  مريكاالزراعة األسرية" )املؤمتر اإلقليمي ألتعديل موقع "الشباب يف الزراعة" )املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا(، و"

" )املؤمتر اإلقليمي ألوروبا(، و"استصالح املراعي الطبيعية والغابات الفاقد واهلدر من األغذيةوالبحر الكارييب(، و"

املبادرة اإلقليمية لندرة املياه" )املؤمتر  ( و"اهلادئاملؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط  للتخفيف من وطأة تغّير املناخ" )

إقليمي  اميعاألقاليم، وبالتالي مل تتوفر إمكانية إجراء رب ن هناك من موضوع مشرتك عاإلقليمي للشرق األدنى(  ومل يك

 املتعّلقة بالسياسات العاملية إىل اللجنة الرئيسية األوىل خالل مؤمتراملؤمترات اإلقليمية مشرتك  وعندما تقّدم أجزاء تقارير 

احملاضر يتبني من  ادفة حول قضايا السياسات، كمابضعة مداخالت هال تكون هناك غ  ، منظمة األغذية والزراعة

، قبل املؤمتر االتبداًل من السياسات  ويف مجيع احل يةفي أغلب األحيان، يش  األعضاء إىل املسائل الرباجمفاحلرفية  

اق أوسع يف على نطوال ضمن منظمة األغذية والزراعة ال ، قدمًادفع بالبحث للاختاذ إجراءات هذه التقارير وأقّرها دون 

  منتديات عاملية

 

، واليت 4132يف كّل مؤمتر إقليمي انعقد يف عام ذات الصلة الوثائق ، كانت الداخليإلاراف ابالنسبة إىل  -321

من تفاوتت و لدروس املستفادة"، مقتضبة للغاية، اإلجنازات وا4134حتمل عنوان "متابعة للمؤمتر اإلقليمي لعام كانت 

املقّدمة، من تقارير حمددة جدًا قائمة على النتائج يف حالة أفريقيا، إىل سرد أكثر عمومية حول حيث نطاق املعلومات 

اإلقليم، وصواًل إىل نص يقتصر على عمل املكتب اإلقليمي فحسب  واقتصرت املعلومات املالية على نسخة  يفالنجاحات 

املؤمتر  االستثناء الوحيد تقرير كان السرتاتيجية  ومفّصلة تبعًا لألقاليم واألهداف ا 4134/4131الفرتة  ميزانيةمن 

وإن  يف اإلقليمللمنظمة ، الذي تضّمن أيضًا بيانات املصروفات املتصلة بالربنامج امليداني اهلادئاإلقليمي آلسيا واحمليط 

  يانات عامةخالل الدورات وجيزة للغاية واقتصرت على ب نقاااتالكانت   ومل تكن مفصلة حسب الربامج أو األنشطة

 

لتقارير اليت ترفع إىل مجيع املؤمترات ينبغي لمن املقّرر اعتماد أداة مؤسسية لرصد النتائج،  ونظرًا إىل أّن -322

املؤمتر اإلقليمي على نظر فيها لياإلقليمي قادرة على رسم صورة لعمل املنظمة أن تكون تنفيذ الربنامج، عن اإلقليمية 

أيضًا تقديم عرض أكثر تفصياًل عن نبغي ضافة إىل الصورة الشاملة، يباإلاألهداف  وأساس املخرجات واملؤارات و

أن يقّدم اإلقليمي لمؤمتر لكان عن الربامج املستمرة، إذا مالية معلومات مبا يف ذلمي   ةاإلقليمي اإلقليمي/الربامج الربنامج

  مبا يتمااى مع مسؤولياته اإلارافية  توصيات واقعية

 

املؤمتر اإلقليمي  نقاااتيف حد العناصر الرئيسية أأن يكون حتديد األولويات للفرتة املالية املقبلة يفرتض  -325

يف جدول األعمال، متيل الوثائق تحديد األولويات املوقع البارز للكن على الرغم من ويف اإلقليم  املنظمة توجيه عمل ل

كون معظم التقارير اليت تقدم إىل جلنة الربنامج بشأن األولويات يوإىل حّد كب ،  موميةإىل أن تكون ع نقاااتونتائج ال

أن يتشكل من مقرتحات تكرارًا لبيان األهداف االسرتاتيجية للمنظمة، بداًل من أساسًا تقّررها املؤمترات اإلقليمية اليت 

ضمن  يدادحتأكثر ا إىل قضايا  كن أن ُيطلب إىل املؤمترات اإلقليمية توجيه انتباههو  عد إقليميذات ُب أكثر حتديدًا

توجيهًا  اإلقليميف عمل املنظمة اإلطار االسرتاتيجي، بهدف استخالص استنتاجات أغنى وأكثر دقة  كنها أن توّجه 
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للموارد املخصصة للمؤمتر اإلقليمي لتفادي استخدام نهج "قائمة التسّوق" حازمة واقعية  توف  نافذة  وينبغي أيضًا أفضل

  هذهاألكثر حتديدًا ديد األولويات يف عملية حت

 

 راجعطريقة لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي امُلكمبادرات إقليمية  4132اقُترحت على املؤمترات اإلقليمية يف عام  -326

الوثائق مبوافقة كّل مؤمتر إقليمي  ومتّثل هذه املبادرات اإلقليمية خطوة ملموسة إىل كما تش  بادرات هذه املوحظيت 

أنه مل يكن هناك ام يف عملية اختاذ األعضاء القرار بشأن أنشطة منظمة األغذية والزراعة على املستوى اإلقليمي، رغم األم

  عملها الفعلي نطاقالتحقق من ، ما جعل من الصعب أي إطار للمواردوقت املوافقة عليها 

 

قليمية بشّدة بأّن الدورات ال يزال يطغى تتأّثر مناقشة اؤون جوهرية متعّلقة بالربامج خالل املؤمترات اإل -322

عليها ممثلو األعضاء املنتسبون إىل وزارات الزراعة، دون أن يكون هناك متثيل أوسع للغابات أو مصايد األمساك أو 

وتبدو احملاوالت الرامية إىل تنويع التمثيل يف املؤمترات اإلقليمية وجداول أعماهلا  تكلل بالنجاح الثروة احليوانية  ومل 

عادة تقارير اللجان الفنية اإلقليمية يف جمال مصايد األمساك والغابات كوثائق معلومات  ويش  حتليل جداول أعمال 

املؤمتر اإلقليمي غ  الرمسي ألمريكا الشمالية حظي وحده بتمثيل مالئم يف  إىل أّن  4132الدورات املنعقدة يف عام 

املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية  جماالت عمل منظمة األغذية والزراعة  وكان استعراض مجيع مّكنه من ما اجتماعاته 

أي  ِل العرضيمل ولكن ، عرضًا للجنة الفنية اإلقليميةارئيس الوحيد الذي قّدم فيه هو والبحر الكارييب املؤمتر اإلقليمي 

  شانق

 

صبحت املؤمترات اإلقليمية أجهزة رئاسية تقع بعدما أاآلن أصبحت مشكلة التمثيل الدائمة هذه أكثر حّدة  -322

زيادة اليت تكتنف األولويات اإلقليمية لعمل املنظمة  ويف ضوء الصعوبة العملية زويد تعن على عاتقها مسؤولية حمددة 

مي آلسيا املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب واملؤمتر اإلقلي عدد ممثلي األعضاء يف االجتماعات، اختذ 

األولويات اليت حّددتها اللجان الفنية اإلقليمية يف جمال مصايد األمساك  اعتبار ًا هوواقعي ًاقرار اهلادئواحمليط 

جلميع  نبغيوي  49عملها لألقاليم طريرها ويف خطايف تقإدراجها بوصفها كذلمي وأولويات لإلقليم، على أنها والغابات 

املؤمتر اإلقليمي ذاته، يف خذ قرار بشأنها تُيعلى غرار األولويات اليت وهذا النهج  بين نظر يف تاملؤمترات اإلقليمية أن ت

  حازمة مالية واقعيةضمن حدود أيضًا األولويات هذه وضع أن تينبغي 

 

بناء يف  ةأثار عدد من األعضاء يف املؤمترات اإلقليمية مسألة إمكانية اضطالع املؤمتر اإلقليمي بدور أكثر استباقي -321

ما يتعّلق حبشد املوارد  وحني تتوفر  فاق جّيدة لتوسيع نطاق التعاون بني الشركاء يف اراكات ضمن اإلقليم، ال سّيما في

التمويل ضمن اإلقليم، قد يكون من املفيد لألعضاء وملنظمة األغذية والزراعة على السواء إدماج ذلمي يف جدول األعمال  

مع مؤسسات مالية دولية أو موارد الصندوق العاملي للبيئة القائمة ملنظمة األغذية والزراعة الشراكات  إبراز، من اأن مثاًل

 ويبين الدعم هلا بني األعضاء  هذه اآللياتمثل مكانات إلأن يّعزز الوعي 

 

                                                 
49 LARC/14/REP،  من الوثيقة  13-25الفقراتAPRC/10/REP من الوثيقة  15؛ الفقرةAPRC/12/REP   
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 النتائج والتوصيات 12-3
 

 املؤمترات اإلقليمية، مبا يف ذلمي:أعاله، عّدة اقرتاحات لتعزيز عمل البحث قّدم فريق االستعراض املستقل، يف  -311
 

املؤمترات  اءعضأاحلاجة إىل مزيد من اإلجراءات لتوضيح مسؤوليات رؤساء املؤمترات اإلقليمية ااه  (3)

 اإلقليمية واألمانة؛

أكرب لوجهات النظر بني املندوبني، استنادًا إىل خربة املؤمترات اإلقليمية يف  دورات تتيح تباداًلمزيد من  (4)

 ؛4132ام ع

 إدخال معلومات عن املوارد كجزء من وظيفة اإلاراف الداخلي؛ (1)

تقارير املؤمترات يف الغابات ومصايد األمساك بشأن إدماج األولويات اليت حددتها اللجان الفنية اإلقليمية  (2)

  اإلقليمية إىل اجمللس

 

حيث مسؤولياتها من  4131منذ عام يمية منت فريق االستعراض املستقل أن املؤمترات اإلقلالحظ  ،إمجااًل -313

أو  داخليوظائف اإلاراف السواء يف بدور جهاز رئاسي،  كاماًلاضطالعًا ال تضطلع حتى اآلن لكنها ، املتصلة باحلوكمة

 منظمة األغذية والزراعة أنيف األجهزة الرئاسية اليت توّد املواضيع ويف غياب اتفاق بشأن  الدولي" "وظائف اإلاراف 

شؤون يف املؤمترات ات هذه الاانقل ت، ليس2يف القسم حبث على النحو الذي ، "الوظائف الدولية"يف  بهاتساهم 

"للمعلومات فقط"  ًابنوديف املقام األّول بوصفها  على أي حالُتعامل اإلقليمية أي أثر يتجاوز االجتماعات ذاتها، حيث 

 على جدول األعمال 

 

عن  حتديد األولوياتبشأن ينبغي أن يبتعد عمل املؤمترات اإلقليمية الداخلي، ف باإلاراما يتعّلق وفي -314

وتشّكل   إطار نتائجهوضع و راجعاإلطار االسرتاتيجي امُل ئنشأن أبعد اآلن األولويات،  حولجدًا مومية الع نقاااتال

ممكنًا يف املستقبل تعميق مشاركة  أن يكوننبغي املوافقة على املبادرات اإلقليمية خطوة جّيدة يف هذا االااه  وي

للرتكيز على نتائج منظمة راجع املؤمترات اإلقليمية يف حتديد املبادرات اإلقليمية، باستخدام اإلطار االسرتاتيجي امُل

 هذه املسألة  33وتعاجل التوصية   إلقليملاألغذية والزراعة وخمرجاتها اليت تّتسم بأهمية خاصة 

 

 د األولويات من جانب املؤمترات اإلقليميةبشأن حتدي :11التوصية 

أكثر أن يرّكز حتديد األولويات على املستوى اإلقليمي على مستوى النتائج التنظيمية، بهدف توف  توجيه نبغي ي

  املقبلة الفرتة املاليةظمة يف لعمل املنحتديدًا 

 

لدى املؤمترات اإلقليمية   توفرة هلذا العمل، هناك جمال لتحسني املعلومات املالداخلياإلاراف بالنسبة إىل  -311

معلومات مستمدة مركزيًا م املؤمترات اإلقليمية استخدالإطار النتائج اجلديد وأداة رصد النتائج املقّررة وفر أن ينبغي وي

ال اجملمية، ، مبا يف ذلمي املبادرات اإلقلياملكاتب اإلقليميةنّفذه توينبغي أن يشّكل الربنامج اإلقليمي الذي  لة فّصم

  هذه املسألة 34التوصية وتعاجل  ملؤمتر اإلقليمي للحوكمة واختاذ القرار من جانب ااحملدد 
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 بشأن املعلومات اليت تّوفر للمؤمترات اإلقليمية   :12التوصية 

امج السابقة متناول املؤمترات اإلقليمية معلومات قائمة على النتائج لتتمّكن من تقييم تنفيذ الربيف ينبغي أن تكون 

معلومات أكثر تفصياًل عن التقّدم يف األنشطة اإلقليمية املنفذة حتت مسؤولية املكتب  تتاحأن أيضًا نبغي ها  وياتوإجناز

معلومات  كما ينبغي أن تشمل، املؤمترات اإلقليميةكي تستعرضها  املبادرات اإلقليميةعن تقّدم اإلقليمي، مبا يف ذلمي 

 مالية 

 

ق االستعراض املستقل أّن من اأن إتاحة معلومات أكثر حتديدًا قائمة على النتائج للمؤمترات فريعتقد ي -312

بني محيدة تصل ما حلقة عكسه دى ملحبد ذاته وراجع أن تكون "اختبارًا واقعيًا" مهمًا لإلطار االسرتاتيجي امُل اإلقليمية

يف عمل املؤمترات اإلقليمية دمج ي بذل كل جهد ممكن كي تينبغواألولويات من املنظور اإلقليمي وأولويات املنظمة ككل  

األولويات واإلاراف على  التغي ات املتوخاة يف التوصيتني اآلنفتني بشأن حتديد 4136يف جولة اجتماعات عام 

ح أعاله الرامي املقرتباملثل، فإن من اأن التغي  ومسار احلوكمة الداخلية  يف لتندمج املؤمترات اإلقليمية فعليًا ، الربامج

اتساق السياسات املؤمترات اإلقليمية يف كذلمي مساهمة املنظمة أن يعزز على مستوى ااملة أولوية يف حتديد لنظر إىل ا

  العامليةالعاملية واألطر التنظيمية 

 

املؤمتر اإلقليمي أخ ا، كما ذكر أعاله، قرر كل من املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب و -315

آلسيا واحمليط اهلادي اعتبار األولويات اليت عربت عنها اللجان الفنية اإلقليمية فيما يتعلق مبصايد األمساك والغابات 

عضاء يف النظر يف هذا النهج ألأوليات لإلقليم وإدراجها بصفتها كذلمي يف تقرير وخطة عمل كل منها  وقد يرغب ا

، مع التأكيد، كما هو احلال بالنسبة لألولويات اليت تقرر ضمن املؤمتر اإلقليمي ذاته، على جلميع املؤمترات اإلقليمية

 أن هذه أيضا ينبغي أن توضع ضمن حدود مالية واقعية حازمة 

 

 العمل املتعددة السنوات برامج -13
 

 معلومات أساسية 13-1
 

يغطي ما متوسط األجل  ءأدا ُترِبم عقدالرئاسية أن أوصى التقييم اخلارجي املستقل بأّنه يتعّين على األجهزة  -316

تعتزم إجنازه، مبا يف ذلمي حتديد جمموعة أولويات للحوكمة ووضع جدول زمين توضيحي، ورمبا أيضًا حتديد أهداف 

للعمل  برنامججلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل الوثيقة املقرتحة بأّنها "وصفت فيما بعد   و50كفاءة

 من املمكنينبغي أن يكون ألنه  ،كانت هذه الربامج متجددة على أساس دوريرمبا واملقبل لكل األجهزة الرئاسية، 

 ةالوثيقة تعرف بربامج العمل املتعددهذه أصبحت قد   و51"األخذ بآلية لرصد التقدم تتضمن كذلمي بعض مؤارات الكفاءة

                                                 
 من التقييم اخلارجي املستقل   421الفقرة   50
 ل،ددد ندة املدؤمتر املعنيدة مبتابعدة التقيديم اخلدارجي املستق      لالجتمداع اخلدامس جملموعدة العمدل الثانيدة التابعدة للج        املشدرتكني رئيسدني المذكرة   51

   5، النقطة 4112 ذار /مارس 33
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  اكّل جهاز رئاسي وأن يتّم إعداد تقارير دورية بشأنه اهأن ُيعّدنبغي ه يحّددت خطة العمل الفورية أّن اليتالسنوات، 

الشامل إلجراءات  ههذه األداة كجزء من تقييمفائدة تقييم  وصصوجه اخلوُطلب من فريق االستعراض املستقل على 

  خطة العمل الفورية

 

 االستنتاجات الرئيسية 13-2
 

األجهزة الرئاسية ستعراض عمل افرصة بإىل تزويد األعضاء  هاتطور بعدت العمل املتعددة السنوا برامجتهدف  -312

 برامجاليوم تشّكل   وأساليب وممارسات العمليف  ًاالرتكيز على النتائج، وكذلمي إلعادة النظر دوريعرب بطريقة منظمة، 

على مدى فرتة ُتصاغ هي   و،رالعمل املتعددة السنوات بندًا دائمًا على جدول أعمال كّل جهاز رئاسي باستثناء املؤمت

 كن للجهاز الرئاسي املعين أن ينّقحها يف أّي وقت  ويستعرض اجمللس كّل سنتني تقارير التقّدم رغم أنه  أربع سنوات

  العمل املتعددة السنوات برامجاحملرز يف مجيع 

 

عمل خطة توي كّل حت، نسقأو المن التوجيه بشأن املضمون غ  القليل ال توّفر خطة العمل الفورية بينما  -312

وصف مبا يف ذلمي لجهاز الرئاسي، أهداف إمجالية ل (3) :هاكّلاألقسام التالية أو عليها السنوات على بعض أو  ةمتعدد

( 1)؛ الرئيسية جلهاز الرئاسيفيما يتعلق بوظائف ا نتائج ومؤارات وخمرجات وأنشطة( 4)؛ وجيز للمسؤوليات

العمل والشراكات مع أجهزة رئاسية أخرى عمل وعمليات المبا يف ذلمي جودة ي وكفاءته، أساليب عمل اجلهاز الرئاس

خطة عمل اجلهاز الرئاسي خالل مّدة ليوّفر دلياًل دوري على أساس جدول أعمال متجدد ( 2)وغ ها من الكيانات؛ 

  دورةكل يف بحث البنود اليت ست ًاّددحمالسنوات،  ةاملتعددالعمل 

 

عمل عن  مفيدة لألمانة واألعضاءيقّدمان معلومات أساسية من وثائق أخرى ومستمدان  (2)و ( 3)القسمان  -311

العمل املتعددة السنوات  ربامجيالن لأصوهما  ،، عن نتائج وأساليب العمل(1)و ( 4)والقسمان اجلهاز الرئاسي  

 بغية لنيياألصين القسمني على هذل االستعراض املستقركز حتليل فريق هكذا الفريد  اها اجلوهري حمتو نشكاليو

  اجلهاز الرئاسيوتقييم أداء عقب تعلى العمل املتعددة السنوات كعامل مساعد  برامجالتأكد من فائدة 

 

الرئاسي للتفك  يف نتائج  العمل املتعددة السنوات هو توف  فرصة ألعضاء اجلهاز  برامجيف حني أن القصد من   -411 

تكون حمددة مبا يكفي لتكون  ربامجهلذه ال ليب عملهم، كانت هناك مشاكل يف صياغة نتائج أعماهلم ومراجعة أسا

العمل املتعددة السنوات للمجلس وجلانه، النتيجة  برامجحالة  مفيدة يف تقييم النتائج اليت حققها اجلهاز الرئاسي  ويف 

هاز الرئاسي املسؤول عنه  غ  أن هذه النتيجة توصيات رفعها اجلهاز الرئاسي إىل اجل املعلنة هي قبول أو استخدام 

العمل املتعددة   برامجضمن جمال سيطرة اجلهاز الرئاسي نفسه وتفّوت اجلوانب النوعية من عمله  وقد ركزت  ليست 

     52توفر أساسًا سليمًا الختاذ القرار" السنوات للمؤمترات اإلقليمية على نتيجة نوعية هي "أن التوصيات والتوجيهات 

                                                 
52

  3والنتيجة  4انظر برامج العمل املتعددة السنوات للمؤمترات اإلقليمية، اجلزء    
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 (4)ويف الواقع، زادت "النتائج" كما حددت يف القسم  لكن هذه النتيجة هي أيضًا أعّم من أن تكون مفيدة يف التقييم  

  إضافة كب ة  تعقيد الوثيقة، دون أن تضيف إىل فائدتها 
   
اسية بوصفه أداة قيمة الرئ عن أساليب العمل والشراكات تقديرًا جيدًا من قيادات األجهزة  (1) القسمالقى   -413 

كانت يف البداية مرتددة يف صياغة خطة عمل  لتوجيه عملها  والواقع أّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، اليت 

أعماهلا مسائل دائمة أو متواترة، قامت بذلمي اآلن، على وجه التحديد  متعددة السنوات، ألّنه ليست لديها على جدول 

األعمال  ممارساتها واستعراضها سنويا خالل ممارسة خطة العمل املتعددة السنوات  أما جداول و لتوثيق أساليب عملها 

ولديها مسؤوليات متعددة، من  املتجددة على أساس دوري فمفيدة على حنو خاص لألجهزة الرئاسية اليت اتمع كث ًا 

  مثل اجمللس وجلنة الربنامج وجلنة املالية 

 

رؤساء األجهزة  العمل املتعددة السنوات، مع بعض املشاركة من  برامجهي اليت أعّدت  يبدو أن األمانة  -414 

العمل املتعددة السنوات يف اجمللس أو جلنة  الرئاسية  ويف حني مل يستطع فريق االستعراض املستقل مراقبة حبث خطة 

املتوقع أن هناك يف تلمي األجهزة الرئاسية والقانونية، فإن من  الربنامج أو جلنة املالية أو جلنة الشؤون الدستورية 

واليت لديها عضوية ثابتة إمكانية تبادل صريح لآلراء بشأن أداء اجلهاز الرئاسي إزاء خطة  األصغر حجمًا واألقل رمسية 

ن مستوى اإلقليمية، فإ العمل املتعددة السنوات  أما يف األجهزة الرئاسية األكرب حجمًا مثل اللجان الفنية واملؤمترات  

من الصعب استخدام برنامج العمل املتعدد  اإلملام باألداة والطابع الرمسي للجهاز الرئاسي الرمسي حبد ذاته جيعالن 

املستقل لدى مراقبته للمؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية أن خطة  السنوات استخدامًا فّعاال  وقد وجد فريق االستعراض 

عادة ويوافق عليها دون نقاش  والواقع أن النقااات يف اجللسات العامة كشفت أّن لدى   العمل املتعددة السنوات تقّدم

والزراعة خالل الفرتة  املشاركني انطباع خاطئ بأّن خطة العمل املتعددة السنوات تصف نتائج عمل منظمة األغذية  بعض 

  إىل قدر من االرتباك كب    دي املالية السابقة، بداًل من نتائج عمل اجلهاز الرئاسي حبد ذاته، ما يؤ

 

حتقق أفضل النتائج يف  إمجااًل، تش  اخلربة مع خطة العمل املتعددة السنوات حتى اليوم إىل أّن هذه األداة   -411 

غ  رمسي نسبيًا وبثقة بني األعضاء ما  األجهزة الرئاسية األصغر حجمًا واليت اتمع أحيانًا كث ة وتتمّيز بطابع 

الذي أحرزته يف استكمال عملها اجلوهري بصورة فعالة كما من  من إجراء تقييم صريح لعملها، من حيث التقّدم   كنها

املتعلقة بكيفية تسي  دوراتها  أما يف حالة األجهزة الرئاسية األكرب حجمًا، فال اين  حيث حتقيق املؤارات العملية 

األول  من خطة العمل املتعددة السنوات غ  فائدة حمدودة، يف املقام املكتب وجلنة التوجيه واألمانة،  القيادة، أي 

وكوسيلة لتعقب اجلدول الزمين املقرر  كمقدمة لعمل اجلهاز الرئاسي وكإحاطة موجزة بشأن الطموحات لتسي  الدورات 

العمل املتعددة  برامجتصبح  يف الفرتات ما بني الدورات، قد للبنود املختلفة  ومبا أن اللجان الفنية تصبح أكثر نشاطا 

  بني الدورات املتفق عليها وتعقبها، كما ُبحث يف جلنة مصايد األمساك  السنوات وسائل لتوثيق أنشطة ما 
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 النتائج والتوصيات  13-3 
 

وينبغي أن يستمر  العمل املتعددة السنوات للمجلس وجلنة الربنامج وجلنة املالية بشكل تام  برامجتعمل   -412 

العمل والبنود املتجددة دوريًا على جدول  عدادها ورصدها مع التعديالت التالية  ينبغي احلفاظ على األهداف وأساليب إ

باستفاضة ليصبح أكثر حتديدًا ولكي تتعلق النتائج جبودة عمل  األعمال، وينبغي تنقيح القسم احلالي املتعّلق بالنتائج 

يتعقب قضايا أو اواغل حمددة يود اجلهاز الرئاسي تتبعها مع مرور الوقت  قسم  املنظمة، أو حيذف  وتنبغي إضافة 

اجمللس كّل  يستمر استعراض خطة العمل املتعددة السنوات ضمن اجلهاز الرئاسي، وأن يرفع تقرير إىل  وينبغي أن 

  سنتني  

 

إجراء نقاش صريح  يتها دون يف حالة املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، حيول حجم االجتماعات ورمس  -415 

الدورة مربمي وينتقص من نوعية الدورة   لألداء الفعلي لألجهزة الرئاسية  وعرض خطة العمل املتعددة السنوات خالل 

واستخدام خطة العمل املتعددة السنوات يف هذه األجهزة خيارين  ويقرتح فريق االستعراض املستقل فيما يتعلق بتطوير 

  هما:
 

الدورات مرجعًا  لتشّكل تقارير  :العمل املتعددة السنوات للمؤمتر اإلقليمي وللجان الفنية برامجف إيقا  ( أ)

وتقد ه إىل اجلهاز الرئاسي  لإلجراءات املتفق عليها  وينبغي وضع بيان بسيط بأساليب العمل 

زم الدورات بها وأن وأن تضمن األمانة أّن تلت الستعراضه واملوافقة عليه  كما ينبغي أن يضمن الرئيس 

ويف حال أصبحت مكاتب املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية  يقرتحا تغي ات حسب ما يريانه ضروريًا  

الدورات، فيمكن أن تعّد برامج عملها احملددة اخلاصة بها، أو إذا أرادت ذلمي  فاعلة يف فرتات ما بني 

  طة العمل املتعددة السنوات تستخدم عنصرًا أو أكثر من عناصر صيغة خ  كنها أن 

ينبغي أن توضع خطة   كن أن تستمر صياغة خطة العمل املتعددة السنوات وتصبح وثيقة عامة، ولكن ال   ( ب)

من ذلمي،  كن للرئيس أن يقّدم  العمل املتعددة السنوات نفسها على جدول أعمال االجتماع  بداًل 

للمعاي  احملددة يف خطة العمل املتعددة  ي افويًا وفقًا تقييمه/تقييمها اخلاص ألداء اجلهاز الرئاس

  وعندئذ يطلب من املشاركني الرد إن هم اختاروا ذلمي  السنوات، رمبا كجزء من املالحظات اخلتامية  

 

للمؤمترات اإلقليمية واللجان  العمل املتعددة السنوات واستخدامها  برامجنسق  32و 31تتناول التوصيتان    -416 

  لفنيةا

 

 بشأن نسق خطة العمل املتعددة السنوات للمجلس وجلانه  :13التوصية 

النتائج، وإدخال قسم  بالنسبة للمجلس وجلانه ينبغي تعديل نسق خطة العمل املتعددة السنوات حبذف أو تنقيح قسم 

  عن "املسائل املعّلقة واالسرتاتيجية اليت سيتّم تعقبها مع الوقت"  
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 العمل املتعددة السنوات للمؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية برامجشأن ب  :14لتوصية ا

إذا رغبت قيادة  بالنسبة للجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية، ينبغي وقف إعداد خطة العمل املتعددة السنوات، إال 

إعداد خطة العمل املتعددة  استمر اجلهاز الرئاسي واألمانة أن تواصال إعدادها ورفع تقارير بها إىل اجمللس  وإذا 

الدورة بعرض افوي يقدمه الرئيس يلخص فيه أداء اجلهاز  السنوات، ينبغي أن يتم استبدال العرض الرمسي هلا خالل 

  الرئاسي 

 

  



 االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة، التقرير النهائي

59 

 االجتماعات الوزارية  -14 
 

 معلومات أساسية  14-1 
 

أعضائها على املستوى  زراعة للتفاعل مع اّكلت االجتماعات الوزارية جزًءا من  ليات منظمة األغذية وال  -412 

املؤمترات اإلقليمية، كما ينعقد االجتماع الذي تنّظمه  السياسي يف مناسبات متعددة  وتعقد هذه االجتماعات بانتظام يف 

، من جنوب غرب احمليط اهلادئ مّرة كّل سنتني بانتظام  وباإلضافة إىل ذلمي منظمة األغذية والزراعة لوزراء الزراعة 

الوزارية تعقد أحيانًا بالرتافق مع اللجان الفنية، فمثاًل، عقد االجتماع الوزاري بشأن الغابات يف  كانت االجتماعات 

  كما 4111يف عام  ، كمتابعة لطلب من املؤمتر 4115اليوم األخ  من الدورة السادسة عشرة للجنة الغابات يف عام  

يف  4112املياه للزراعة الذي عقد يف عام  دة، مثل املؤمتر الوزاري بشأن عقدت هذه االجتماعات لتناول مواضيع حمد

  ليبيا 

 

دورها السياسي  اعترب التقييم اخلارجي املستقل أّن االجتماعات الوزارية مناسبات مفيدة وأوصى بتعزيز   -412 

بثقة من اللجان الفنية قبل مصادقة املؤمتر املن بالدعوة إىل انعقادها حسب االقتضاء لبحث وإقرار وثائق السياسات العاملية 

إىل عقد اجتماعات وزارية بشأن مواضيع ذات أهمية عاملية  ووفقًا  عليها  كما أوصى بإعطاء اجمللس سلطة الدعوة 

الفورية على إجراء تغي ات يف النص األساسي، إلعطاء املؤمتر واجمللس على السواء فرصة  لذلمي، نّصت خطة العمل 

  إىل عقد اجتماعات وزارية ملناقشة القضايا السياساتية ذات الصلة  الدعوة 

 

 االستنتاجات الرئيسية  14-2 

 

الفورية، ونّصت على  مشلت النصوص األساسية االجتماعات الوزارية كجزء من تنفيذ إجراءات خطة العمل   -411 

لكن هذا مل    53"تقاريرها يف العادة إىل املؤمتر ع ينبغي أن ترفأن االجتماعات الوزارية يدعوها املؤمتر أو اجمللس و"

  حيدث بعد 

 

الوزاري يف املؤمترات  منذ صدور إجراءات خطة العمل الفورية، باإلضافة إىل االجتماعات على املستوى   -431 

رئ على االجتماعات الوزارية األخرى: االجتماع الطا اإلقليمية يف جنوب غرب احمليط اهلادئ، عقدت جمموعة من 

السرتعاء االنتباه إىل األزمة اإلنسانية القائمة؛ واالجتماع  4133األفريقي يف يوليو/متوز  مستوى الوزراء عن منطقة القرن 

للمتابعة بشأن األسعار  ، واالجتماع الوزاري الثاني 4134الوزاري بشأن تقلبات أسعار األغذية يف أكتوبر/تشرين األّول  

الالحق بشدأن احلوكمدة وأسدواق السلدع  ، وكذلمي االجتماع الوزاري 4131توبر/تشرين األّول الدولية لألغذية يف أك

دورة جلنة مشكالت السلع  وقام بالدعوة هلذه املناسبات مجيعًا  ، بالرتافق مع 4132الدوليدة يف أكتوبر/تشرين األّول 

  ات وليس كمنتديات لصنع القرار مصممة كفرص لتبادل املعلومات واخلرب املدير العام للمنظمة وكانت 

                                                 
53

  )ز( 4اجلزء  ،ساسيةاألنصوص ال   
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ذلمي،  كن أن يعترب  مل يأخذ املؤمتر وال اجمللس بعد زمام املبادرة للدعوة إىل عقد اجتماع وزاري  مع   -433 

 4132واملزمع عقده يف نوفمرب/تشرين الثاني  االجتماع الوزاري الذي سينّظم خالل املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية 

والزراعة، إذ كان اجمللس مشاركًا بالكامل يف التحض  هلذا املؤمتر، بدعم  ة من األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية مبادر

  للمجلس  من الرئيس املستقل 

 

االستعراض املستقل مع  حول فائدة االجتماعات الوزارية خالل عدة مقابالت أجراها فريق  تساؤالتُطرحت   -434 

اجتماع إضايف، يؤمل أن ينهي خط التواصل  لتكاليف الكب ة يف الوقت واملال اليت تتكبد لدى عقد   ونظرًا لاألعضاء

احلاجة إىل عقد اجتماعات وزارية مرتبطة بدورات اللجان  العاملية املباار بني اللجان الفنية واملؤمتر بشأن الوظائف 

  الفنية 

 

 النتائج والتوصيات  14-3 

 

للحصول على  راء العديد  الوزارية من املؤمترات اإلقليمية فرصًا هامة ملنظمة األغذية والزراعة  اّكلت األجزاء  -431 

السياسات والربامج  وينبغي على األعضاء عند النظر  من مجهورها األساسي حول عمل املنظمة فيما يتعلق بكل من تنفيذ 

تأث ها احملتمل مقابل الوقت والتكلفة لألعضاء ولألمانة  يأخذوا باعتبارهم  يف عقد اجتماعات وزارية يف املستقبل أن 

اجتماع  يتسنى للمؤمتر واجمللس خيار الدعوة لعقد  كياألساسية ينبغي أن تظل على ما هي عليه،  غ  أن النصوص 

  وزاري إذا ما نشأ سبب قاهر لذلمي 

 

 األجهزة الدستورية  -15 

 

 معلومات أساسية  15-1 

 

والزراعة، مبا يف ذلمي تلمي  ييم اخلارجي املستقل اهتمامًا حمدودًا لألجهزة الدستورية ملنظمة األغذية أوىل التق  -432 

املنظمة، اليت حبثت بشكل رئيسي من حيث عالقتها  اليت أنشئت مبوجب املادتني السادسة والرابعة عشرة من دستور 

 جيرى استعراضألجهزة مسؤولية متويلها اخلاص بها، وأن التقييم بأن تتوّلى ا اإلدارية واملالية مع املنظمة  وأوصى 

مجيعا  والحظ    بيئة مؤاتية يف املنظمة هلذه األجهزة، ما من اأنه أن يعود بالنفع على األطراف لتحديد سبل توف  

  ية  الدول التقييم أيضًا وجود ثغرة يف تقارير األجهزة الفرعية املقدمة إىل املؤمتر فيما يتعلق بالوظائف  

 

التقييم اخلارجي  من الصعب مبكان أن يقّدم  32جعل التنّوع الكب  بني األجهزة املنشأة مبوجب املادة   -435 

كيانًا  32، كان قد مّت إنشاء 4132عام  املستقل وخطة العمل الفورية على السواء هلا مشورة وتوجيهًا ااملني  وحبلول 

والزراعة  ومن بني هذه الكيانات، تتصل مخسة مبصايد األمساك  نظمة األغذية مبوجب املادة الرابعة عشرة من دستور م

مبكافحة اجلراد الصحراوي؛ واثنان باإلنتاج احليواني وصحة احليوان؛ واثنان حبماية  وتربية األحياء املائية؛ وثالثة 

الدولية لألرز،  ق األعضاء يف اهليئة ، عّل4131وواحد باألاجار املزروعة؛ وواحد باملوارد الوراثية  ويف عام  النبات؛ 
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املتكرر إىل حّد كب  نتيجة تطّور  املنشأة مبوجب املادة الرابعة عشر، أنشطتهم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني 

  العمل بشأن األرز يف منتديات أخرى 

 

قضايا أمام اجمللس  بإثارة  32من خطة العمل الفورية لألجهزة املنشأة مبوجب املادة  62-4مسح اإلجراء   -436 

خطة العمل الفورية إىل مراجعة كيف  من  61-4واملؤمتر من خالل اللجنة الفنية ذات الصلة، يف حني دعا اإلجراء 

مالية وإدارية وحتشد موارد إضافية من أعضائها وتظل يف   كن لتلمي األجهزة اليت ترغب يف ذلمي أن متارس سلطات 

  وحتافظ على عالقات تنظيمية معها  نظمة الوقت ذاته ضمن إطار امل

 

العمل الفورية حتت  الذي دعت إليه خطة  32استعراض األجهزة املنشأة مبوجب املادة  4111بدأ يف عام   -432 

االستعراض مشاورات مع أمانات هذه األجهزة يف مطلع  مسؤولية املكتب القانوني يف منظمة األغذية والزراعة، وتضّمن 

يف املنظمة ونقااات يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية  وُقّدم  واستبيانًا موّجهًا لألعضاء  4134عام 

اليت  كن    وحّدد التقرير جمموعة من اجملاالت اإلدارية واملالية 4131إىل جلنة املالية يف مارس/ ذار  التقرير النهائي 

قدرات موّظفي أماناتها ووجود  هزة يف حال تلبية معاي  حمددة، من مثل فيها تفويض مزيد من السلطات إىل األج

مجلة أمور أخرى، إجراءات اختيار املوّظفني   ليات لإلاراف فيها  ومشلت جماالت التفويض احملتمل، من بني 

لية على النهج اجلهات املاحنة وتنظيم االجتماعات  ووافقت جلنة املا وقنوات االتصال مع األعضاء والعالقات مع 

  تقرير متابعة يف املستقبل  احلذر املقرتح وطلبت 

 

 االستنتاجات الرئيسية  15-2 
 

منح األجهزة املنشأة  رّكز فريق االستعراض املستقل على مسألة ما إذا كان قد أحرز أم مل حيرز تقّدم يف   -432 

على استقاللية إدارية أكرب  وكشفت اإلجابات  وهلا إمكانية الوصول إىل اجمللس واملؤمتر وكذلمي حص 32مبوجب املادة 

عن اعور بعدم الرضا عن التفويض  32 مبوجب املادة هذه األجهزة على استبيان فريق االستعراض املستقل إىل أمانات 

يام سلطة اختاذ القرار بشأن حضور االجتماعات اخلارجية واحلد األعلى أل احلالي للسلطات  وقّيمت أغلبية اجمليبني 

على  يف مهام رمسية واللوائح واإلجراءات للرتمجة والقدرة على إبرام ترتيبات مع منظمات أخرى  سفر موّظفي األمانة 

واالتصال مع األعضاء كافية؛  أّنها ليست كافية  واعر حنو نصف اجمليبني أّن السلطة على اإلدارة املالية وحشد املوارد 

اجمليبني أّن معدالت تكاليف دعم مشاريع املنظمة غ   كافية  واعتربت أغلبية واعر الباقون أّن هذه السلطة غ  

اجمليبني أّنهم يتمتعون بسلطة كافية يف اختيار وتعيني املوارد البشرية من غ   مقبولة  ومن جهة أخرى، رأى معظم 

  خيص الشؤون اإلدارية   املوّظفني وفيما 

 

املنفصلة وتعيني موّظفي  معلومات كافية بشأن مسائل من قبيل عمليات التدقيق  مل متلمي األمانات على ما يبدو  -431 

  وبالنسبة إىل مشاركة 32املنشأة مبوجب املادة  الفئة الفنية ومشاركة املنظمات غ  احلكومية يف اجتماعات األجهزة 

نظرًا إىل تنّوع هذه  32شأ مبوجب املادة القرار ينبغي أن يرتك لكّل جهاز من املنظمات غ  احلكومية، اعر اجمليبون أّن 
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أّية  مل تسرتع انتباه جملس املنظمة أو مؤمترها إىل  32االستبيان أّن األجهزة املنشأة مبوجب املادة  األجهزة  وأظهر 

ورغم أّن بعض األجهزة     54مسألة، من مثل عرض االتفاقات التأسيسية إلقرارها ومعلومات عن اإلصالحات اجلارية

هذه األجهزة هيئات فنية إقليمية، إاّل أّن بعض   ةيرفع تقاريره إىل املؤمترات اإلقليمية بصف 32نشأة مبوجب املادة امل

  رغم أّنها تتوّلى مناصبها منذ سنوات عّدة  األمانات مل يكن على علم حتى بأّن ذلمي كان ممكنًا، 

 

قرار األجهزة  ويض احملدود للسلطة على الرغم من مل حتّدد إجابات االستبيان واملقابالت أسباب التف  -441 

املتفق عليها  وتكون األجهزة اليت ال  الرئاسية يف منظمة األغذية والزراعة بتوف  استقاللية أكرب حني ُتستوفى املعاي  

لفرتة السنتني،  بقواعد الربنامج العادي للمنظمة وبدورة التخطيط  ملزمة بالضرورة  امليزانيةحتصل على موارد من خارج 

، فتتوفر له مرونة أكرب  فنشأ عن ذلمي يزانيةالدستورية حيصل أيضًا على موارد من خارج امل غ  أّن الكث  من األجهزة 

أماناتها بأي حرية أكرب  : فمن جهة ال تتمّتع 32تصور أن يف الوضع خسارة جلميع األجهزة املنشأة مبوجب املادة  

ال تستفيد من منافع كونها جزًءا من منظمة  ، بينما تشعر بأنها من جهة أخرى 32املادة  بكونها جهازًا منشأ مبوجب

ختصيص مسؤولني فنيني مبتدئني هلا، رغم أّنه جرى التأكيد تكرارًا يف  األغذية والزراعة  فمثاًل، أا  إىل عدم إمكانية 

  ن استضافة هذه األجهزة املنظمة على الفوائد اليت حتققها املنظمة م املقابالت مع إدارة 

 

 النتائج واالقرتاحات  15-3 
 

الفورية حتى اليوم  من خطة العمل  61-4و 62-4مل يشّكل تنفيذ أمانة منظمة األغذية والزراعة لإلجراءين   -443 

األجهزة املنشأة اخلارجي املستقل  ومل يكن وصول  إال خطوة أوىل غ  كافية يف حتقيق املرونة األكرب اليت توخاها التقييم 

يف نطاق ضّيق ومل حيرز غ  تقّدم حمدود يف منحها استقاللية أكرب يف  إىل األجهزة الرئاسية إال  32مبوجب املادة 

القرارات بشأن املسائل اإلدارية واملالية  ويف احلالتني، قد يعود ذلمي إىل عدم كفاية االتصال بني  املعامالت واختاذ 

جزءًا من منظمة األغذية  امني املساعدين املعنيني وقلة وعي األمناء للفرص اليت يوفرها كونهم األمانات واملدراء الع 

  والزراعة 

 

املشاريع والرتمجة، رغم  من غ  املرّجح تغي  بعض السياسات املؤسسية، مثل تلمي املتعّلقة بتكاليف دعم   -444 

إدارة املوارد املالية والسفر وحضور االجتماعات  طة على   غ  أّن تفويض السل 55وجود جمال إلدخال بعض االتساق

الذين ترفع إليهم األمانات تقاريرها، على أساس احتياجات وخصائص كّل  اخلارجية، ينبغي أن ُيمنح من كبار املدراء 

  ية هذه املسائل ما زالت معّلقة إىل أّن احلوار والتبادل حول هذه الشؤون حمدودان للغا جهاز  ويش  كون 

 

                                                 
املعاهددة الدوليدة بشدأن     هاعقددت غ  تلمي الديت   جانبية مناسبة 4132حزيران /يف يونيوخالل الدورة التاسعة واألربعني بعد املائة للمجلس مل تعقد   54

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
 يف املائدة،  31أّن تكاليف دعم املشاريع ترتاوح بني صدفر و  32أظهر حتليل سريع للصناديق االستئمانية اليت تدعم األجهزة املنشأة مبوجب املادة   55

عدام  لتكداليف دعدم املشداريع املخطدط هلدا ل     بالنسدبة  اجلديددة   السياسدات  حدل هدذه املسدألة    وينبغدي أن تسداهم يف    يف املائدة  6وأّن متوسطها يبلدغ  
4135/4136   
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خيص املسائل اليت  مسّلم به،  كن تطبيق املرونة فيما  32رغم أن تنّوع األجهزة املنشأة مبوجب املادة   -441 

على مسعة املنظمة أو على جوهرها  ويفرتض أن  حّددها على حنو صحيح استعراض املكتب القانوني دون زيادة املخاطر 

، على 4135لوقاية النباتات، الذي يتوّقع صدور تقريره يف مطلع عام  ولية يساعد التقييم املقبل ألمانة االتفاقية الد

   32يف حالة أحد األجهزة املنشأة مبوجب املادة  توضيح بعض هذه املسائل 

 

غايات منظمة األغذية  باإلضافة إىل ذلمي، حتتاج املواثيق واالتفاقيات يف اجملاالت اليت تساهم يف حتقيق   -442 

يعّزز بدوره نتائج املنظمة على املستويني  دافها االسرتاتيجية بيئة متّكنها من النجاح، ومن اأن ذلمي أن والزراعة وأه

  القطري والعاملي 

 

 التقييم  -16 
 

 معلومات أساسية  16-1 
 

التقييم وميزانيتها  من خطة العمل الفورية املوقع املؤسسي لوظيفة  1-4إىل  22-4تناولت اإلجراءات   -445 

مدمج يف النصوص األساسية  وكان يفرتض  وموّظفيها وضمان جودتها، ووفّرت سياسة ااملة للتقييم مضّمنة يف "ميثاق" 

خطة تقييم متجددة دوريًا وعمليات متابعة مؤسسية ودورًا لإلدارة  أن تتضمن السياسة، من بني مجلة أمور أخرى، 

نة تقييم داخلي للتفاعل مع جلنة الربنامج حسب املقتضى  كما قضت على النتائج وجل استشاريًا بشأن اإلدارة القائمة 

خطة  الفورية بإجراء استعراض أقران كّل سنتني وتقييم مستقل لوظيفة التقييم كّل ست سنوات  ومل تقبل  خطة العمل 

مستقاًل بالكامل ف فع  اليت تقّدم بها التقييم اخلارجي املستقل بأن يصبح مكتب التقييم  31-2العمل الفورية التوصية 

األجهزة الرئاسية، رغم أّن التقييم اخلارجي  تقاريره إىل اجمللس من خالل جلنة الربنامج وحيظى مبوازنة توافق عليها 

وكذلمي "الكث  من املوّظفني والشركاء اخلارجيني" كانوا حيبذون خطوة  املستقل وجد أّن "أغلبية ساحقة" من األعضاء 

  كهذه   

 

 االستنتاجات الرئيسية  16-2 

 

حيتاج مزيدًا  لكافة إجراءات خطة العمل الفورية بشأن التقييم، رغم أّن بعض اجملاالت ال يزال  مت االمتثال  -446 

  أدناه  يناقشمن التعزيز والوضوح، على النحو الذي 

 

بإنشائه كد "مكتب منفصل  تقييم منحت خطة العمل الفورية الطابع الرمسي للوضع التنظيمي املزدوج ملكتب ال  -442 

املدير العام وكذلمي ااه اجمللس من خالل  ومستقّل من الناحية التشغيلية"، يقع داخل األمانة ويكون مسؤواًل ااه 

يف املائة، على النحو احملّدد يف خطة  3يف املائة بداًل من   2 1 يزانية، بلغت امل4132/4135 الفرتةجلنة الربنامج  ويف 

تس  جّيدا  وكانت العملية اليت اتبعت يف تعيني املدير احلالي ملكتب التقييم  الفورية، ولكن يبدو أّن األمور  العمل

خطة العمل الفورية، وهذا ما ساعدت األجهزة الرئاسية على ضمانه، وضّمت جلنة االختيار  متمااية مع إجراءات 
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كانت إجيابية إمجاال،  بأّن مشاركة األعضاء يف عملية االختيار  ممثلني عن األمانة وعن البلدان األعضاء  وساد اعور 

  رغم أن التأخ  املطّول القى انتقادا 

 

التوتر ضمن األمانة، فيما  وجد فريق االستعراض املستقل أّن الوضع التنظيمي املزدوج ساهم يف إحداث بعض   -442 

والتنظيم وخطط السفر، ما أثار مسألة قدرة مكتب  ملستشارين يتعّلق بالسلطات على مسائل من مثل توظيف املوّظفني وا

مكتب  ميزانيةاملوافقة عليها  وهناك بعض االستياء من أّن مستوى  التقييم على إدارة ميزانيته بصورة مستقلة حال 

جعة ختفيضات اديدة على مستوى املنظمة  ومثة نقاش مستمر حول دور كل من املرا التقييم حممّي بينما هناك 

التقييم مربرات  مبا يف ذلمي بعض اآلراء اليت تذهب إىل دمج األخ  ضمن األوىل  ويّقدم كّل من اإلدارة ومكتب  والتقييم، 

الرئاسية أو األمانة بدائل للوضع التنظيمي  مقنعة على اجلانبني املختلفني من هذه املسائل  ومل يقرتح أحد من األجهزة 

اإلدارة اريكًا إذا كان هلا أن تتبنى توصيات التقييم  وباإلضافة إىل  سابقًا، ينبغي أن تكون  املزدوج  وبالفعل، كما أا 

تصرفت جيدًا مبا يكفي ليتمكن مكتب التقييم من إنتاج عمل ذي جودة على مّر الوقت  ذلمي، من الواضح أّن اإلدارة 

  عالي لرضا األعضاء وكما يبدو من املستوى ال 4134استعراض األقران يف عام  حسب تقييم 

 

اإلدارة القائمة على  طالبت خطة العمل الفورية بدور استشاري مؤسسي ملكتب التقييم لدى اإلدارة بشأن   -441 

إذ تعّزز املنظمة نظم  ،من املرجح أن يتطّور   ومل يستحدث حتى اآلن دور كهذا، لكن يزانيةالنتائج ووضع الربنامج وامل

العمل مع املكاتب امليدانية على النتائج  وال  برامجينتهج مكتب التقييم  وإذ  ،ة القائمة على النتائجإعداد التقارير اإلداري

معلومات حمددة من مكتب التقييم كلما دعت احلاجة، من مثل طلبها حديثًا استنتاجات أعمال  تزال اإلدارة تطلب 

، اليت يفرتض أن تليب، الشاملة توّجه اآلن إىل التقييمات التقييم السابقة حول اجلودة الفنية لعمل املنظمة  وجيري ال 

الرئاسية األخرى وكذلمي بعض احتياجات اإلدارة، بتوف  رؤية  على حنو أفضل، متطلبات جلنة الربنامج واألجهزة 

تجابة واملمارسات التشغيلية كأساس الختاذ القرارات  وقد يساعد هذا جزئيًا على االس أكثر عمومية حول السياسات 

  اإلدارة فيما خيص عدم القدرة على تناول كمية التوصيات املنبثقة عن التقييمات  لشواغل 

 

األجهزة الرئاسية  غ  أّن  على وظيفة التقييم ولقي ترحيبًا من  4134أثنى استعراض األقران الذي جرى عام   -411 

الوضع التنظيمي املزدوج  وكانت إحدى توصيات  ه استجابة اإلدارة كانت نقدية، بشكل رمبا يعكس بعض اإلحباط اا

دورًا يف تقييم أداء مدير مكتب التقييم  وقد كشفت املقابالت اليت أجراها  استعراض األقران أن تلعب جلنة الربنامج 

كافية  ت املستقل مع األمانة واألجهزة الرئاسية إحساسًا بأّنه لن تكون لدى األجهزة الرئاسية معلوما فريق االستعراض 

   4136-4135للقيام بذلمي  ومن املقرر أن جيري أّول تقييم مستقل لوظيفة التقييم خالل الفرتة 

 

مكتب التقييم وال زال  ُأدمج ميثاق مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة يف النصوص األساسية  وكان   -413 

األجهزة الرئاسية  وتناقش اإلدارة خطة عمل  ُتقّدم إىل اهرًا  42إىل  32يعمل على أساس خطة متجددة دوريًا تغطي 

وتستعرض جلنة الربنامج خطة العمل وحتدد أولويات األجهزة  مكتب التقييم من خالل جلنة التقييم )الداخلي(  

ذه املالحظات الراجعة عن مشاركة اإلدارة يف جلنة التقييم )الداخلي( والقيمة املضافة هل الرئاسية  وكانت خمتلطة 

حضور  ذلمي  وقد بدأ مدراء التقييم األفراد    إذ أبدى البعض اهتمامًا كب ًا بهذا العمل بينما مل يفعل  خرون اللجنة، 
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الداخلي قد تفاعلت بعد مع  اجتماعات جلنة التقييم لشرح األساس املنطقي لالستنتاجات  وال يبدو أن جلنة التقييم 

  الفورية توّخت ذلمي جلنة الربنامج، رغم أّن خطة العمل 

 

على بعض تقارير  ، أدخلت جلنة الربنامج إىل عملية التقييم ارطًا جديدًا، طالبة املصادقة 4133يف عام   -414 

األجهزة الرئاسية تشعر باحلاجة إىل طمأنة من  متابعة استجابات اإلدارة  وخيلص فريق االستعراض املستقل من ذلمي أّن 

الصعوبات اليت ووجهت أو تتحااى املسائل اليت أث ت  وبالفعل، اكمي  املتابعة مل تكن متّوه  تقييم مستقل بأّن تقارير

املتمثلة  االستقصاء يف قدرة جلنة الربنامج على متابعة تنفيذ توصيات التقييم، من خالل العملية احلالية  اجمليبون على 

جلنة الربنامج واإلدارة تنبغي  على وجود مشكلة مساءلة بني  باستجابات اإلدارة وتقارير املتابعة الالحقة هلا  وهذا يدّل

  ّنهم وجدوا تقارير املصادقة مفيدة إاألجهزة الرئاسية  معاجلتها على حنو منهجي  ويف هذا الصدد، يقول اجمليبون من 

 

بني على االستقصاء اجملي كانت درجة رضا األجهزة الرئاسية عن التقييم عالية  فقد وجدت أغلبية كب ة من   -411 

فريق االستعراض املستقل رأى أّن مدى مساهمة  أّن التقييم ساهم يف وظائفها يف جمالي احلوكمة واإلاراف  غ  أّن 

املتصلة باالسرتاتيجية وحتديد األولويات مل يكن واضحا  ويف املقابالت، ذكر  التقييمات يف وظائف األجهزة الرئاسية 

التقييمات  ااًل يستعرضون العدد الصحيح من أعمال التقييم وأّنهم جنحوا يف قدرتهم على تفحص كانوا إمج األعضاء أّنهم 

تقييمات حمددة، مثاًل تقييم  واستجابات اإلدارة على السواء  وهناك أمثلة عن أخذ جلنة الربنامج زمام مبادرة طلب 

  والذي تعترب أّنه عّزز قدرتها على اإلاراف  اسية املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية الذي قّدرته األجهزة الرئ

 

يف عرض للتوّجهات  خالل عمل فريق االستعراض، عّين مدير جديد ملكتب التقييم  وحتّدث املدير اجلديد،   -412 

تمّلمي ولدى املكاتب امليدانية، وزيادة ال األولية أمام جلنة الربنامج، عن تعزيز قدرات التقييم على املستوى القطري 

املصلحة اآلخرين جلعل التقييمات مفيدة، مبا يف ذلمي تعيني  الوطين للتقييمات، واالخنراط الكامل مع اإلدارة وأصحاب 

اسرتاتيجي  ويفهم فريق االستعراض املستقل أّن التوّجهات املستقبلية ملكتب  جهة اتصال مبكتب التقييم لكّل هدف 

 أعمال التقييم اليت يقودها املكتب ويصوغها، وتلمي اليت ُيطلب من مستشارين متييزًا واضحًا بني التقييم قد تتطّلب 

االستعراض املستقل أّن ذلمي يتّم يف  مستقلني قيادتها وصياغتها فيما يتوىل املكتب مسؤولية ضمان جودتها  ويالحظ فريق  

وّظفني يبلورون، بطبيعة احلال،  راء حول املنظمات املتمثل يف أن امل منظمات أخرى، لكّنه يالحظ أيضًا اخلطر يف مجيع 

على تصّوراتهم  كذلمي ستتضمن التوجهات املستقبلية مزيدًا من الرتكيز على تقييمات الربامج  القضايا  كن أن تؤّثر 

ارة األّول احتياجات اإلد القطرية بينما خيّفض عدد التقييمات املواضيعية  وستليب تقييمات الربامج القطرية يف املقام  

االستخالصية مستمر بهدف حتليل البيانات عن بالنتائج  وتقّدم إىل جلنة الربنامج كمعلومات  والتحّول إىل التقييمات 

القرارات بشأن األهداف االسرتاتيجية  وقد يعين ذلمي أّن عدد التقييمات  بشكل  ّكن األجهزة الرئاسية من اختاذ 

  ا هو عليه اليوم سيكون أقل مم احملالة إىل جلنة الربنامج 
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 النتائج والتوصيات  16-3 

 

أمر سيتواله دون امي  تتجاوز املعاينة التفصيلية لوظيفة التقييم نطاق عمل فريق االستعراض املستقل، وذلمي   -415 

للغاية، توقيت هذا التقييم املستقل مناسبًا    وسيكون 4136-4135التقييم املستقل لوظيفة التقييم املخطط له يف الفرتة 

مكتب التقييم بواليته  وحبسب خربة فريق االستعراض املستقل،  نظرًا إىل التغي ات املهمة احملتملة يف طريقة إيفاء 

  جيدر النظر فيها لدى وضع االختصاصات املرجعية للتقييم واليت ترد أدناه  هناك عدد من املسائل اليت 

 

للتقييم املستقل لوظيفة التقييم  إدراج عناصر يف االختصاصات املرجعية  النظر يفأعضاء جلنة الربنامج  قد يوّد  -416 

املزدوج؛ استقاللية مكتب التقييم يف إدارته ملوازنته  هي، من بني مجلة أمور أخرى، سبل تعزيز كفاءة الوضع التنظيمي 

رير اليت يتوالها ويصوغها مكتب على أداء عمله نتيجة ذلمي؛ تبعات التقا حال املوافقة عليها وأية  ثار تطال قدرته 

استنتاجات التقييم؛ مدى فائدة توصيات مكتب التقييم لإلدارة وقابليتها للتنفيذ؛ فعالية عملية  التقييم على استقاللية 

نة واإلاراف؛ استخدام جل "التقييم/استجابة اإلدارة/تقرير املتابعة/املصادقة" يف دعم األجهزة الرئاسية يف وظيفة التوجيه   

  أولويات منظمة األغذية والزراعة واإلاراف عليها  الربنامج الستنتاجات التقييم يف توجيهها االسرتاتيجي ويف حتديد 

 

ذلمي سيوّلد حتى يف أفضل  يعترب فريق االستعراض املستقل أّنه ما من بديل عن الوضع التنظيمي املزدوج، وأّن   -412 

يود األعضاء النظر يف إمكانية التفاعل املنتظم بني  دارة مستمرة مع الوقت  وقد الظروف بعض التوتر الذي حيتاج إىل إ

النحو املتوخى يف خطة العمل الفورية  فقد يساعد ذلمي على تعزيز مساهمة  جلنة التقييم الداخلي وجلنة الربنامج، على 

املزدوج   التوتر الناجم عن الوضع التنظيمي  اإلدارة ويف األجهزة الرئاسية على السواء وخيفف من حّدة أعمال التقييم يف 

مستوى النواتج التنظيمية لإلطار  وباإلضافة إىل ذلمي، ينبغي أن ترتكز التقييمات اليت تستعرضها جلنة الربنامج إىل 

  املسألة   هذه  35االسرتاتيجي املراجع وترّكز عليه  وتعاجل التوصية 

 

 املواضيعيةبشأن نطاق أعمال التقييم   :15التوصية 

االسرتاتيجي املراجع، إما من  ينبغي أن يرّكز نطاق أعمال التقييم املواضيعية على مستوى النواتج التنظيمية يف اإلطار 

سابقة أجراها مكتب التقييم أو من خالل تقييمات حمددة  تقوم على املعلومات من تقييمات  ااملةخالل حتليالت 

  مصّممة هلذه الغاية  

 

 راجعةامل  -17 

 

 معلومات أساسية  17-1 

 

مساهمتهما يف الدور اإلارايف  ااتملت خطة العمل الفورية أيضًا على املراجعة ضمن قسم احلوكمة، نظرًا إىل   -412 

خطة العمل الفورية إىل أّنه ينبغي توسيع نطاق عمل  الذي تضطلع به األجهزة الرئاسية  وعلى وجه التحديد، أاارت 

املخاطر التنظيمية الرئيسية؛ وأّنه ينبغي أن يعّين املدير العام جلنة املراجعة،  عام ليغّطي مجيع جماالت مكتب املفتش ال
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ذلمي،  خارجية بالكامل وأن ترفع تقاريرها سنويًا إىل اجمللس من خالل جلنة املالية  وباإلضافة إىل  وأن تضم عضوية 

  مسؤولية مراجعة مكتب املدير العام تضّمنت أحكامًا تقضي بأن يتوّلى املراجع اخلارجي 

 

 االستنتاجات الرئيسية  17-2 

 

املراجعة وتلمي  ُنّفذت اإلجراءات املتوخاة على نطاق واسع وحّددت جيدًا خطوات اختيار أعضاء جلنة   -411 

  اخلاصة برفع تقاريرها إىل جلنة املالية 

 

العام، يلّخص عمله خالل  ة كّل سنة: تقرير سنوي من املفتش تتلّقى جلنة املالية تقريرين عن وظيفة املراجع  -421 

املراجعة؛ والتقرير السنوي للجنة املراجعة عن  السنة املاضية، مبا يف ذلمي موجز استنتاجاته حبسب فئات مالحظات 

ر حمددة حسب الطلب  وحبث تقريرها، الذي عرض يف مايو/أيا عمل مكتب املفتش العام، وكذلمي عن أّية مسائل 

  املخاطر واحلوكمة  ، الرقابة الداخلية وإدارة 4132

 

اجمليبون على االستقصاء  بلغ الرضا عن املعلومات املقّدمة من خالل وظيفة املراجعة درجة عالية، إذ اتفق   -423 

  واإلاراف املناطتني باألجهزة الرئاسية"  مجيعهم تقريبًا على أّن "املراجعة تساهم يف وظيفيت احلوكمة 

 

خالهلا التقارير املشار إهلا  اليت نوقشت  4132راقب فريق االستعراض املستقل دورة جلنة املالية يف مايو/أيار   -424 

وكانت النقااات جوهرية، ما أدى إىل رفع  أعاله  وقد كان التعامل مع هذه  التقارير من جانب جلنة املالية جّيدًا 

، توّلى مكتب املفتش العام إدارة جهود حتض  ما أصبح يعرف 4133  عام  توصيات ملموسة لينظر اجمللس فيها  ويف

لعملية خطة العمل الفورية من منظور املخاطر  ونوقش هذا التقرير يف االجتماع املشرتك  ، وهو تقييم Mannet بتقرير 

  وحظي بتقدير كب  من األعضاء  

 

يف خطة العمل الفورية،  ددة ملكتب املدير العام، كما هو حمدد ال يبدو أن امُلراجع اخلارجي يقوم مبراجعة حم  -421 

األغذية والزراعة  ويتوّلى مكتب املفتش العام مراجعة  رغم أّن هذه املراجعة مدجمة يف حتليله الشامل حلسابات منظمة 

  املكتب فصليا 

 

 النتائج  17-3 
 

املفتش العام وجلنة  وحظي عمل مكتب   قة باملراجعةمّت االضطالع بإجراءات خطة العمل الفورية املتعّل  -422 

بفعالية يف الدور اإلارايف الذي تؤديه األجهزة  املراجعة ووظائف املراجعة بتقدير عميق من جلنة املالية، وهي تساهم 

  الرئاسية  

 

ييم أداء املكاتب تق أاار فريق االستعراض املستقل إىل أّن بعضًا من عمل مكتب املفتش العام، من مثل   -425 

ملعاي  أطر الربجمة القطرية واملراجعة  القطرية،  كن أن يكون مهمًا للجنة الربنامج  ويشمل ذلمي مثاًل تقييم االمتثال 
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ويعترب فريق االستعراض املستقل أّن وظيفة احلوكمة الشاملة قد تستفيد  اجلنسانية وغ ها من املعاي  املتصلة بالربامج  

حمددة من املراجعة والتقييم وتبادهلا على نطاق أوسع بني جلنة الربنامج وجلنة املالية، إما من  ستنتاجات من مناقشة ا

    2القسم  خالل حبثها يف االجتماع العام أو عن طريق استعراض منفصل، على النحو املوصى به يف  

 

 اإلجراءات املتعّلقة باملدير العام  -18 
 

 معلومات أساسية  18-1 

 

اخلارجي املستقل، وهي  اسُتلهمت إجراءات خطة العمل الفورية املتعّلقة باملدير العام للمنظمة من التقييم   -426 

قرارات أكثر استنارًة واطالعًا وقت االنتخاب   تهدف إىل تعزيز افافية عملية االختيار لتمكني األعضاء من اختاذ 

الوظائف الشاغرة وتقديم الرتايحات والتفاعل بني املراحني واألعضاء   وتضّمنت اإلجراءات طريقة وتوقيت اإلعالن عن 

لتولي  دعت خطة العمل الفورية املؤمتر إىل حبث إمكانية املوافقة على املؤهالت املطلوب توّفرها  وباإلضافة إىل ذلمي، 

إضافية مدتها أربع سنوات   ية منصب املدير العام وحتديد مّدة واليته/واليتها بأربع سنوات، مع إمكانية اديدها لوال

العام واألعضاء يف مناسبة انعقاد اجمللس واالجتماع  وأخ ًا، دعت خطة العمل الفورية إىل تعزيز االتصال بني املدير 

اإلطار االسرتاتيجي، وبشأن اخلطة املتوسطة األجل واألهداف ذات األولوية  املشرتك للجنيت الربنامج واملالية بشأن 

  للمنظمة 

 

 االستنتاجات الرئيسية  18-2 

 

خاطب املراحون الستة  ، 4133  ووفقًا لذلمي، يف عام 4111عّدل املؤمتر النصوص األساسية للمنظمة يف عام   -422 

يونيو/حزيران  وقد تغّيرت مدة الوالية على النحو  ملنصب املدير العام اجمللس يف اهر أبريل/نيسان واملؤمتر يف اهر 

اهرًا إىل ثالثة أاهر  34ُخّفضت املدة األولية لتقديم ترايحات املراحني من   خطة العمل الفورية، فيما املوصى به يف

  نقااات يف جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واجمللس  بعد  4131يف عام 

 

مجيع االجتماعات     وكذلمي4131خاطب املدير العام اجمللس واالجتماعات املشرتكة بانتظام، باستثناء عام   -422 

العام تقليد عقد اجتماعات فصلية غ  رمسية  الوزارية يف املؤمترات اإلقليمية  وباإلضافة إىل هذه املنتديات، يتبع املدير 

وحتظى هذه االجتماعات بتقدير عاٍل، وهي فرصة جيدة للحوار والتبادل،  مع املمثلني الدائمني بشأن مواضيع حمددة  

  تكون أحداثًا رمسية نوعًا ما نظرًا إىل حجمها  ىل أن رغم أّنها متيل إ

 

للمنصب  وقد أجرى  اإلجراء الوحيد املعّلق فيما خيص املدير العام متصل باملوافقة على املؤهالت املطلوبة   -421 

 دورته   وقّرر اجمللس يف4131و 4134عامي  األعضاء نقااات سجالية طويلة يف األجهزة الرئاسية حول املوضوع يف 

  أّنه مل يستطع التوّصل إىل نتيجة  4131أبريل/نيسان السادسة واألربعني بعد املائة يف 
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املسألة على أّنها مسألة  أظهرت املقابالت اليت أجراها فريق االستعراض املستقل أّن معظم احملاورين حّددوا   -451 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بل  وأعضاء  22د"سياسية" أو ارتأوا أّن هناك تعاداًل بني أعضاء جمموعة ال

  اقرتحته خطة العمل الفورية  وقد قّدم الطرفان على السواء حججًا قوية  إن بضعهم وصفها بأّنها إجراء بال معنى 

 

اجمللس    فقد اعتمدطلوب توفرها ملنصب املدير العاماتفقت وكاالت متخصصة أخرى على املؤهالت امل  -453 

املراحني ينبغي أن يتمّتعوا، من بني مجلة أمور  القاضي بأن    EB97.R10 التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية القرار 

العامة وكفاءة يف جمال اإلدارة التنظيمية وقيادة مثبتة يف جمال الصحة  أخرى، خبلفية قوية فنية ويف جمال الصحة 

، الصفات التالية ملديره العام، مبا 4112نسكو، يف دورته الثمانني بعد املائة يف عام التنفيذي لليو العامة  وحّدد اجمللس 

ااه الدور  ةنشطأرؤيوي و فيها، من بني مجلة أمور أخرى: مهارات قيادية ومهارات مثبتة يف التنظيم واإلدارة؛ ونهج  

اسرتاتيجيات داخلية وخارجية فعالة  وضع قوية تتيح    الذي تؤديه اليونسكو يف جمتمع الدول؛ ومهارات اتصال

اجملتمع املدني وحساسية ااهه بوصفه مجهورًا مهمًا لليونسكو  التصاالت املنظمة ورؤيتها وأهدافها؛ وتعاطف مع 

(321  EX/28   )  

 

 النتائج والتوصيات  18-3 

 

وبقي ُمعلقًا فقط حتديد  يالت طفيفة، ُنّفذت كافة إجراءات خطة العمل الفورية املتصلة باملدير العام، مع تعد  -454 

  "املؤهالت املطلوب توّفرها" للمنصب 

 

ولذا فإنه يعتقد أّن هناك  الحظ فريق االستعراض املستقل تقدير األعضاء لتوف  فرص للتفاعل مع املدير العام،   -451 

ع تلمي الواردة يف خطة العمل الفورية  و كن مقارنة م جمااًل لفرص أكثر للتفاعل غ  الرمسي بني املدير العام واألعضاء، 

   1االجتماعات غ  الرمسية ونسق االجتماع املشرتك، كما اقرتح يف القسم  حتقيق ذلمي من خالل تعديل نسق 

 

االستعراض املستقل باهتمام  بالنسبة إىل اإلجراء املعّلق فيما خيص حتديد مؤهالت املدير العام، استمع فريق   -452 

هذا اإلجراء، رغم جناح منظمات أخرى يف بذلمي،  جج املؤيدة واملعارضة، والحظ أّن األغلبية ال حتّبذ متابعة إىل احل

للرتّاح، تتاح معلومات عن املراحني وينبغي تقديم األعضاء إىل اجمللس  ويالحظ أيضًا أّنه مبوجب القواعد الراهنة 

املنظور،  الستعراض املستقل إىل أّن هذه املسألة لن حتّل يف املستقبل قبل االنتخاب  وخيلص فريق ا واملؤمتر على السواء 

  على هذه املسألة  36ويرى أنه ينبغي أن تغلق  وتركز التوصية 
 

 بشأن مؤهالت املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة  :16التوصية 

  املراحني ملنصب املدير العام  لوب توّفرها يف جيب إغالق اإلجراء املعّلق خلطة العمل الفورية واملتصل باملؤهالت املط
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 تكلفة األجهزة الرئاسية يف منظمة األغذية والزراعة  -19 
 

 معلومات أساسية  19-1 

 

باحلوكمة، أفاد عن  كّرس التقييم اخلارجي املستقل الكث  من الوقت والطاقة لتحليل التكلفة  وفيما يتعلق   -455 

يف املائة يف الفرتة  2 4واليت اخنفضت من   املخصصة للمؤمتر ولشعبة اؤون اجمللس، احلصة من االعتماد الصايف

ال تعكس أهمية  أنها من الواضح"هذه النسبة املئوية وذكر أّن    4112-4116يف املائة يف الفرتة  1 3إىل  3112-3115

يام بدور احلوكمة العاملية يف األمور املتصلة يف اإلاراف على األمانة بل وكذلمي يف الق فقط  ليسدور األجهزة الرئاسية، 

     56 "باألغذية والزراعة 
  

ضمنتها يف هذا  مل تطرح خطة العمل الفورية مسألة فعالية التكلفة يف الفصل اخلاص باحلوكمة، بل   -456 

نقيح النصوص األساسية التكلفة املباارة لت االستعراض، مبا يف ذلمي التكاليف الشاملة للحوكمة، وكذلمي املعلومات عن 

االستعراض املستقل على التكاليف اليت تكّبدتها مجيع الُشعب واملكاتب  كجزء من خطة العمل الفورية  ورّكز فريق 

الوقت  مباارة بتقديم اخلدمات إىل األجهزة الرئاسية وسعى إىل التقاط التكاليف "اخلفية" اليت  ّثلها  اإلقليمية واملتعلقة 

  الشاملة    ألمناء ويكّرسه املوّظفون الفنيون للمساهمة يف جهود احلوكمةالذي ينفقه ا
 

 االستنتاجات الرئيسية  19-2 
 

 إىل األجهزة  البنود الرئيسية للمصروفات اليت تتكّبدها منظمة األغذية والزراعة يف تقديم اخلدمات   -452 

  الرئاسية هي:
 

 ؛57ترمجة الوثائق لألجهزة الرئاسية 

 لفورية خالل دورات األجهزة الرئاسية؛ الرتمجة ا  

  بدل اإلعااة اليومي واألجور وسفر الرئيس املستقل للمجلس؛  

 تتحملها املنظمة؛  اليت    السفر وبدل اإلعااة اليومي ملمثلي األعضاء املعّينني يف األجهزة الرئاسية  

 األجهزة    اجتماعات وحضور  الوقت الذي خيصصه أمناء األجهزة الرئاسية وموّظفون  خرون يف تنظيم

  ؛ 58الرئاسية

  الوقت الذي يكّرسه املوّظفون لتحض  وثائق خصيصًا لألجهزة الرئاسية ؛  

  ،إخل ( خدمات الدعم لدورات األجهزة الرئاسية )املوفدون، خدمات تكنولوجيا املعلومات  

                                                 
  من تقرير التقييم اخلارجي املستقل 211الفقرة   56
للغة الروسية كاللغة الرمسية السادسة يف منظمة األغذية والزراعة، بعدد  كانت التكاليف األعلى يف الرتمجة والرتمجة الفورية النامجة عن تضمني ا  57

 ، ممولة أيضًا من االحتاد الروسي ذاته من خالل صندوق استئماني خمصص  املنظمةقبول االحتاد الروسي كعضو يف 
اإلطار االسرتاتيجي، اخلطة املتوسطة  :رئاسية، مثاًلإعدادها بصرف النظر عن تقد ها إىل األجهزة ال ينبغيهذا ال يتضمن عددًا من الوثائق اليت   58

   وغ ها، املراجعة، تقرير تنفيذ الربامج، تقارير التقييم، احلسابات وامليزانيةاألجل، برنامج العمل 
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مباارة بني الفرتة  ن باإلمكان إجراء مقارنة على الرغم من أّن بنود املصروفات مل تتغّير مع الوقت، مل يك  -452 

مواقع مؤسسية خمتلفة، ما جعل من غ   اجمللس بني ثالثة و  أّواًل، تنقل املؤمتر 4134/4131والفرتة  4116/4112

ة ثانيًا، ألنه مل حتفظ أّي سجالت رمسية لوقت أمناء األجهزة الرئاسي ومصروفاتهما مع الوقت   ميزانيتهمااملمكن تعقب 

  كان  كن إجراء مقابالت معهم من املناصب، كان ال بد من أن يعتمد التحليل فقط على ذاكرة  وبسبب التناوب يف هذه 

 

احلوكمة يف منظمة  ادر اإلاارة إىل أّن إجراءات خطة العمل الفورية زادت فعليًا حجم وكثافة وظائف   -451 

احلوكمة، كما زادت عدد دورات اجمللس وكانت  ية رمسيًا يف عملية األغذية والزراعة، إذ أدرجت املؤمترات اإلقليم

املصاحبة لدورات األجهزة الرئاسية  ويتوقع أيضًا أن ترتفع التكاليف  هناك زيادة إمجالية يف عدد املناسبات اجلانبية 

  املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية يف فرتات ما بني الدورات  أكثر إن زاد عمل 

 

والفرتة  4116/4112  أدناه الزيادة يف عدد األيام والدورات واملناسبات اجلانبية بني الفرتة  2يبّين اإلطار   -461 

، وعدد هذه 314إىل  21الرئاسية من  : ارتفع على مدى تلمي الفرتة العدد اإلمجالي أليام دورات األجهزة 4134/4131

للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ويف الفرتة   4112/4111  وتعود الذروة يف الفرتة 12إىل  41الدورات من 

أو بصورة غ  مباارة إىل إجراءات خطة العمل الفورية، ومن غ   للجنة الربنامج وجلنة املالية مباارة  4131/4133

    6 امللحقوالبيانات متاحة ملدة زمنية أطول يف  احملتمل أن تنشأ جمددًا  
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  2112/2113و 2116/2117ألجهزة الرئاسية ومّدتها يف الفرتتني عدد دورات ا  :4اإلطار 

  2116/2117  2112/2113  

الدوراتعدد  األيامعدد  اجلهاز الرئاسي عدد املناسبات  

 اجلانبية 

الدوراتعدد  األيامعدد  عدد  

املناسبات  

 اجلانبية 

 18 1 8 4 1 8 املؤمتر

 16 5 21 3 4 15 اجمللس

  4 22 0 4 20 جلنة الربنامج

الربنامج و  االجتماع املشرتك للجنة 

 جلنة املالية

4 4 0 5 5  

  5 21 0 4 21 جلنة املالية

  4 13   2 4 والقانونية جلنة الشؤون الدستورية 

  اجملموع

جلنة  املؤمتر + اجمللس + 

املالية + جلنة  الربنامج + جلنة 

 الدستورية والقانونية الشؤون 

72 19 7 90 24 34 

 5 1 5 1 1 4 جلنة الزراعة

 4 1 3 4 1 3 جلنة مشكالت السلع

   1 5  1 5 جلنة مصايد األمساك

 53 1 5 2 1 5 جلنة الغابات

واحمليط  املؤمتر اإلقليمي آلسيا 

 اهلادئ

(5) (1)  5 1   

   1 5  (1) (5) املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا

   2 4  (2) (3) ألوروبا املؤمتر اإلقليمي 

الالتينية  ؤمتر اإلقليمي ألمريكا امل

 الكارييب ومنطقة البحر 

(5) (1)  5 1   

   1 5  (1) (5) األدنى املؤمتر اإلقليمي للشرق 

 96 34 132 14 29 112 اجملموع الكلي

باستثناء املؤمترات     اجملموع الكلي

 اإلقليمية 

89 23 14 108 28 96 

 لربنامج دورات اللجنة املالية 

 ذية العاملياألغ

6 5  7 4  

 املصدر: املوقع الرمسي لألجهزة الرئاسية يف منظمة األغذية والزراعة، اميع مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة

 

أساس املصروفات  على هذه اخللفية، جرى حتليل التكاليف احلالية حلوكمة منظمة األغذية والزراعة على   -463 

البيانات اليت كانت متاحة يف يوليو/متوز  وعلى أساس توّقع يستند إىل  4134/4131رتة املالية اليت ُتكبدت خالل الف

أدناه بيانات داللية والتعامل معها  5البيانات الواردة يف اإلطار    وينبغي اعتبار  59 4132/4135، للفرتة املالية 4132

  وقت املوظفني الذين يقدمون خدمات لألجهزة الرئاسية دقيقة، وخصوصًا فيما يتعلق ب حبذر، نظرًا إىل غياب سجالت 

 

                                                 
 االفرتاضات اليت استند إليها حتليل التكلفة   عنملزيد من املعلومات  6 امللحقانظر   59
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   2112/2113  تكلفة تقديم اخلدمات لألجهزة الرئاسية يف منظمة األغذية والزراعة يف الفرتة   :5اإلطار 

  2114/2115والتوقعات للفرتة  

 2114/2115 التكلفة املتوقعة 2112/2113 

بالدوالر  

 األمريكي 

 % ريكياألم بالدوالر  %  

 14.1 2,618,616 14.0 2,618,616 املؤمتر

 17.8 3,292,883 17.7 3,292,883 اجمللس

 1.8 334,118 1.5 270,352 الرئيس املستقل للمجلس

 10.7 1,989,302 13.9 2,584,233 جلنة الربنامج واالجتماع املشرتك

 11.1 2,056,780 11.0 2,056,780 جلنة املالية

 4.2 772,991 4.1 772,991 ورية والقانونيةجلنة الشؤون الدست

 6.0 1,104,104 4.4 817,275 جلنة مصايد األمساك

 4.7 869,817 4.0 744,330 جلنة الغابات

 3.8 701,420 4.0 752,846 جلنة الزراعة

 4.2 783,785 4.2 782,785 جلنة مشكالت السلع

 3.4 631,374 4.6 848,790 املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا

 2.8 517,008 2.1 387,142 املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

 4.3 790,207 4.3 794,723 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا

 3.5 652,863 3.4 631,910 الكارييب املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

 4.5 828,470 3.7 691,497 املؤمتر االقليمي للشرق األدنى

 3.2 596,434 3.2 596,434 دعم الالمركزية مكتب

 100 18,540,171 100 18,643,588 اجملموع الكلي

 1.67  1.85  النسبة املئوية لالعتماد الصايف لفرتة السنتني

 من مكتب التقييم يف ؛ اعبة املؤمتر واجمللس واؤون املراسم؛ االستبيان إىل أمناء األجهزة الرئاسية؛ حتليل إضايف  PIRES املصدر: نظام ب س 
  منظمة األغذية والزراعة 

 

الربنامج  ميزانيةمتدنية من  تظهر البيانات أّن تكلفة احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة ال تزال متّثل حصة   -464 

لمي لفرتة يف املائة من االعتماد الصايف لت  25 3ما يساوي  4134/4131العادي: مّثلت التكلفة اإلمجالية يف الفرتة 

املائة  وهذه احلصة أقل بكث  من تلمي اليت قّدرها التقييم  يف  2 3أقل من  4132/4135املالية، وستمّثل يف الفرتة 

  60 متّثل أهمية حوكمة املنظمة  اخلارجي املستقل، واليت اعُترب أّنها مل 

 

الرئاسي  فمثاًل، تشكل  ب جمموعة اجلهاز أظهر حتليل أكثر تفصياًل أّن الفئات املختلفة للتكلفة اختلفت حس  -461 

يف املائة فقط من  21 -11اجمللس ولكن  يف املائة من إمجالي تكلفة جلان  55الرتمجة والرتمجة الفورية أكثر من 

ن، وقت املوّظفني، مبن فيهم األمناء واملدراء العامون املساعدو تكاليف اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية؛ ومتثل تكلفة 

يف املائة فقط من تكلفة جلان  31يف حالة اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية ولكن  يف املائة من اجملموع  55-61

  اجمللس 

 

                                                 
60

 وفرة  من إمجالي املوارد املت يف املائة 3أقل من  ةكموتكلفة احللكانت من خارج امليزانية، املنظمة موارد ضّمنت لو   
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يقتضي أن يكون هناك  إذا رغب األعضاء أن تكون لديهم معلومات عن تكاليف احلوكمة يف املنظمة، فإن ذلمي   -462 

جانب املوظفني املنتدبني لتقديم اخلدمات إىل  قارير وكذلمي سجالت حلفظ الوقت من وإعداد الت يزانيةاتساق يف وضع امل

 634 111و 363 111    تراوحت تقديرات تكلفة املؤمترات اإلقليمية بني األجهزة الرئاسية  وإلعطاء مثال واحد فقط، 

ات هلذا النشاط يف الفرتة أحد املكاتب اإلقليمية أية خمصص ميزانيةهناك يف  دوالر أمريكي، ولكن مل تكن 

4134/4131   

 

العدد األكرب من دورات  تكّونت تكلفة حتديث النصوص األساسية من بندي مصروفات رئيسيني  كان األّول   -465 

من الرتمجة والرتمجة الفورية وسفر أعضاء  جلنة الشؤون الدستورية والقانونية الذي أسفر عن تكاليف أعلى متأتية 

الفعلي للنصوص األساسية يف مجيع اللغات وحتويلها إىل وثيقة سهلة  البند الثاني للمصروفات فكان التعديل اللجنة  أما 

اخلاصة خبطة العمل الفورية وبلغت  يزانيةوقد ُسّددت هذه التكلفة من املوارد من خارج امل االستخدام على اإلنرتنت  

واليت جرى متويلها من  ات األخرى لتحسني عمل األجهزة الرئاسية دوالر أمريكي  وتضّمنت اإلجراء 121 111    قيمتها 

املوقع اإللكرتوني للممثلني الدائمني وإدخال  اخلاصة خبطة العمل الفورية، حتسني  يزانيةخالل املوارد من خارج امل

 ها من حاالت والنظام اآللي لتسجيل نتائج االنتخابات وغ الرتتيب اآللي لطلبات األعضاء التحّدث يف اجمللس 

  التصويت 

 

األجل املتوسط، كتقليص  ادر اإلاارة أيضًا إىل أّن متابعة بعض تداب  خطة العمل الفورية ستعّزز الوفور يف   -466 

لغات املنظمة غ  امللخص التنفيذي لتقارير التقييم  مّدة املؤمتر مثاًل  وقد أسفر قرار جلنة الربنامج أال يرتجم إىل مجيع 

  فمثاًل خفضت تكلفة ترمجة تقارير التقييم اليت نوقشت يف الدورة 4131  قيق وفور مهمة اعتبارًا من نهاية عام عن حت

    61دوالر أمريكي 26 111يف املائة، أي بنحو  21بد 4132للجنة الربنامج يف مايو/أيار  اخلامسة عشرة بعد املائة 

 

مثال ذلمي طول  العمل الفورية مجيعها عن حتقيق وفور كب ة   لكن مل تسفر التداب  اليت أدخلتها خطة  -462 

األكرب، إذ يقال إّن هذه التقارير أصبحت  التقارير الصادرة عن األجهزة الرئاسية، الذي أعطي مرارًا ااهدًا على الفعالية 

 4116/4112لس يف الفرتة املتوازية للمؤمتر واجمللس وجلان اجمل أقصر، فقد بينت مقارنة عدد كلمات تقارير اجللسات 

    املالحقيف املائة فقط يف عدد الكلمات، باستثناء  2بنسبة  اخنفاضًا  4134/4131مع الفرتة 

 

الوقت املناسب: فقد  أحد اجملاالت اليت قد تتطّلب تكاليف إضافية هو توّفر التقارير لألجهزة الرئاسية يف   -462 

كب ة عن عدم رضاها الشديد عن الوضع يف  عن التوقيت، وأعربت أقلية  عّبر نصف اجمليبني مجيعًا فقط عن رضاهم

هذا جمال جيب أن حتّسن املنظمة أداءها فيه، حتى ولو أّدى ذلمي إىل  أربعة من مثانية أجهزة رئاسية  ومن الواضح أّن 

  بعض التكاليف اإلضافية  

 

                                                 
 دائرة برجمة االجتماعات والوثائق املقّدمة يف الوقت احملّدد  على أساس رسوم الرتمجات اإللزامية ل  61
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 النتائج  19-3 

 

اخلدمات إىل  ر الوقت، مل يكن باإلمكان إجراء حتليل لتكلفة تقديم يف غياب بيانات دقيقة مسّجلة على م  -461 

وبعدها"  غ  أّن حتليل فريق االستعراض  األجهزة الرئاسية يف منظمة األغذية والزراعة ملا "قبل خطة العمل الفورية 

يف  25 3وكمة يف املنظمة بلغت التكلفة التقريبية للح 4132/4135  والفرتة  4134/4131املستقل يظهر أّنه يف الفرتة 

  من االعتماد الصايف  املائة

 

يف تقديم اخلدمات إىل  مثة إمكانية لتحقيق وفور إضافية يف األجل املتوسط من خالل حتسني الرتكيز والفعالية   -421 

بعض احلاالت  وجوب إيالء اهتمام لصيانة، ويف األجهزة الرئاسية  وينبغي السعي إىل ذلمي حيثما أمكن، على الرغم من 

واملنتجات املتأتية منها  وقد متّثلت الثغرة األهم يف إجناز الوثائق بالنسخة  حتسني، جودة وفعالية اخلدمات املقّدمة 

  باللغات األخرى يف الوقت احملدد  األصلية وكذلمي 

 

 اقرتاحات عملياتية  -21 
 

للنظر فيها من األعضاء،  "العملية التفصيلية"، أو النقاط حدد فريق االستعراض املستقل أيضًا عددًا من القضايا   -423 

املعنية  وترد أدناه اقرتاحات تتناول هذه  اليت يعتقد الفريق أنها سُتحدث فارقًا كب ًا يف أعمال األجهزة الرئاسية 

  القضايا: 

 

 اقرتاحات للمجلس

  تقارير اجمللس تكون  لنقااات ضمن رغب اجمللس يف إدراج ملخصات وجيزة لي قد ، املناقشاتاللتقاط غنى

 جزءًا من ملخص الرئيس أو حسبما يناسب؛

  قد يرغب يف  بغية االستمرار يف أن يكون اجمللس يف الطليعة يف جمال إصالح األجهزة الرئاسية فإنه

 متوفرة يف األمانة؛ االستفادة من خربات بشأن العمليات من مصادر خارجية، إن مل تكن 

  لتوضيح املسائل الرمادية املستقل للمجلس اجتماعًا غ  رمسي لرؤساء اجملموعات اإلقليمية قد يعقد الرئيس  

 وكذلمي اإلقليمية واملكاتب اإلقليمية اجملموعات  بني العالقة حول العليا اإلدارة مع نقاش يف املستجدة

                       مارسات لتعزيز أدوارها اإلقليمية بشأن أساليب العمل وأفضل امل  اجملموعات بني فيما املعلومات لتبادل

  جماالت  قد تبحث جلان اجمللس و"االجتماع املشرتك" إمكانية "التعقب لتحقيق الكفاءة" لتحديد

العمل وجداول األعمال  وبشكل مشابه، ينبغي تعقب أساليب       العمل س  تبسيط بغية والتداخل  االزدواجية 

                                    جماالت املزيد من الكفاءة  يف جلنة املالية لتحديد
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 اقرتاحات لوظيفة التقييم

  بهدف تعزيز   كن للجنة الربنامج وجلنة التقييم )الداخلي( أن تنظرا يف إمكانية التفاعل املنتظم بينهما

حد سواء، ولتقليل التوتر يف  على مساهمة عمليات التقييم على مستوى اإلدارة ومستوى األجهزة الرئاسية 

 الوضع التنظيمي املزدوج؛

  للتقييم املستقل لوظيفة   كن للجنة الربنامج أن تنظر يف إمكانية إدراج ما يلي يف االختصاصات املرجعية

يف  التنظيمي املزدوج؛ استقاللية مكتب التقييم سبل تعزيز كفاءة الوضع :    والزراعة األغذية   التقييم يف منظمة

تأث ات تطال قدرته على أداء العمل نتيجة ذلمي؛ تبعات  إدارة ميزانيته ما أن تتم املوافقة عليها وأية 

مكتب التقييم التقارير اليت يتوالها ويصوغها   توصيات فائدة مدى التقييم؛ استنتاجات ستقالليةال بالنسبة  

رة وقابلية تنفيذها؛ كفاءة عمليةلإلدا  التقييم مكتب   "  يف " املصادقة/املتابعة تقرير/اإلدارة استجابة/التقييم  

استخدام واإلاراف؛ التوجيه وظيفة يف الرئاسية األجهزة دعم  يف التقييم الستنتاجات  الربنامج جلنة  

                                            راعة والز األغذية منظمة  يف اإلاراف ومهمة األولويات وحتديد االسرتاتيجي التوجيه

 

 اقرتاحات للمؤمترات اإلقليمية

  مسؤولياتهم   توضيح مبا أن الرؤساء حيتفظون مبناصبهم يف فرتات ما بني الدورات،  كن التفك  أكثر يف 

                                          واألمانة؛ اإلقليمية املؤمترات أعضاء ااه

  بصورة غ  رمسية فإن  قليمية بشكل يسمح بتبادل اآلراء بني املندوبني إذا ما ُنّظمت دورات املؤمترات اإل

             واخلربات   ذلمي سيساهم يف تعزيز قيمتها كمنتديات لتبادل املعلومات 

  ال يتجزأ من   كن إدراج األولويات اليت حتددها اللجان الفنية بشأن الغابات ومصايد األمساك كجزء

                       اإلقليم يف املنظمة  عمل بأولويات يتعلق فيما اجمللس إىل املقّدمة إلقليميةا املؤمترات  تقارير

    

 اقرتاح للجان الفنية

  لنقاط خارج نطاق هذا  قد يرغب األعضاء يف النظر يف إجراء استعراض أمشل لعمل اللجان الفنية لالستجابة

  االستعراض 

 

 اريةاقرتاح بشأن االجتماعات الوز

  تأث ها احملتمل  عند النظر يف االجتماعات الوزارية املقبلة، قد يرغب األعضاء يف أن يأخذوا باحلسبان

النصوص األساسية دون تغي   باملقارنة مع الوقت والتكلفة لألعضاء ولألمانة  ومع ذلمي، ينبغي أن تبقى 

  اسة حاجة م كي يظل اخليار متوفرًا للمؤمتر واجمللس يف حالة وجود 

 

 اقرتاح بشأن تعريف األجهزة الرئاسية 

  يش  كان إذا بشأن  واضحًا األساسية النصوص يف الواردة احلالية بصيغته الرئاسية األجهزة تعريف ليس 

                      كليهما يغطي أنه توضيح  يف النظر وينبغي  الداخلي اإلاراف إىل أو "الدولية الوظائف" إىل
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 ن توقيت اجمللس واملؤمتراقرتاح بشأ

   يزانيةوامل العمل وبرنامج  األجل املتوسطة اخلطة ومضمون الربنامج توجه راجعت قد تكون العواصم أن مبا 

 بني التشاور فرتة تقص  إمكانية يف النظر  األعضاء بوسع اجمللس، انعقاد وقت حبلول عليهما ووافقت

                     يوما   25أو  11يومًا إىل  61تبلغ  يت ال احلالية مدتها من واملؤمتر اجمللس انعقاد

 

 مالحظات ختامية  -21 
 

الرئاسية ملنّظمة األغذية  بالعودة إىل بيان التقييم اخلارجي املستقّل قبل سّت سنوات الذي اعترب أّن األجهزة   -424 

جهزة الرئاسّية أحرزت تقدمًا كب ًا يف إصالحاتها  فقد األ "، رأى فريق االستعراض املستقّل أّن ختذل املنّظمةوالزراعة "

إجراءات احلوكمة الواردة يف خطة العمل الفورية، ما أحدث فارقًا ملحوظًا يف البيئة  نّفذت هذه األجهزة تقريبًا كافة 

تغي ًا حتّوليًا يف  هم ملسوا للحوكمة يف املنّظمة  واعترب من حتّدث هلم فريق االستعراض املستقّل كلهم تقريبًا أّن التمكينية 

  واإلدارة العليا   احلوكمة، مبنيًا على إحساس بالثقة بني األعضاء أنفسهم، كما بني األعضاء 

 

االتصال بني األعضاء،  جرى توطيد الّثقة بطرق حمّددة، مثل عمل الرئيس املستقل للمجلس على تيس    -421 

األجهزة الرئاسّية، باإلضافة إىل توّفر وثائق أفضل  ّفر اإلدارة العليا خالل جلسات وزيادة الّتفاعل مع املدير العام، وتو

من تفويض مسؤولية أكرب إىل جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون  وأكمل  وقد مّكن هذا اإلحساس بالثقة اجمللس 

من  تها وكأّنها صادرة عنه  وباملثل حّد املؤمتر ويف غالب احلاالت من قبول استنتاجاتها وتوصيا الدستورية والقانونية، 

، مؤّكدًا بذلمي قرار اجمللس يزانيةامل ليجعلها تقتصر على  يزانيةمداوالته بشأن اخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل وامل

  بشأن توّجهاته ومضمونه 

 

إال أّن فريق  ثرًا جيدًا للغاية، على الرغم من أّن تطبيق معظم إجراءات خطة العمل الفورّية قد حقق أ  -422 

نوعًا ما  وحلّل الفريق كل مسألة من  االستعراض املستقّل رأى أّن الطريق إىل حتقيق حوكمة فعالة كفؤة ال يزال طوياًل 

بها أن ترتقي بإصالح احلوكمة إىل مستوى أعلى  كما حّدد  توصية يفرتض  ةاملسائل املتعلقة باحلوكمة ورفع ست عشر

"التفصيلية" لينظر فيها األعضاء، بغية تعزيز فعالية عمل األجهزة الرئاسّية واملساهمة   بعض املسائل التشغيلية  الفريق

  الوقت نفسه يف زيادة كفاءتها  أيضًا يف 

 

 بالعمل ينّوه كما مستقيم،  خط يف دائمًا متضي ال مستمرة عملية اإلصالح أن املستقل االستعراض فريق يدرك  -425  

اجلهود  وهو يرفع هذه التوصيات واملقرتحات  لذي بذل يف إصالح احلوكمة والتفاني الذي بذل به األعضاء هذه ا هلائلا

                     كانت طفيفة  على أمل تقديم مساهمة يف العمل اجلاري مهما 

 





 احلوكمة إلصالحات املستقل باالستعراض اخلاصة الرتتيبات :1 امللحق
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 اجمللس

 رة الثامنة واألربعون بعد املائةالدو

 2112ديسمرب/كانون األول  6-2روما، 

 الرتتيبات اخلاصة باالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة

 

 الدستورية والقانونيةاإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب جلنة الشؤون 

 جانب اجمللس منواالجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية و
 

طلب من جلنة الشؤون الدستورية والقانونيةة ومةن اتمتعةامل اكشةلج للاةنن ال نةامل واكاليةةا اسةت  ا          ُي 

ت ت  ض ورية  مشورة أياللتيبات اكقلحة يف هذه الوثيقة يف إطار اتست  ا  اكستقل إلصالحات احلوكعةا وتقديم 

 إىل اجمللس.
 
من اجمللس است  ا  وإق ار اللتيبات اكقلحة لالست  ا  اكستقل والقيام بتلة  الت ةديالت وتقةديم     ويطلب 

 ذل  التوميه حبسب اتقتضاء.

 ميكن توميه اتستفسارات بشأن احملتوى اكوضوعي هلذه الوثيقة إىل:
 

 Tullia Aiazzi السّيدة

 التقييم مكتب التقييماموظفي  كبرية

 55424 06570 39+اهلاتف:  رقم
 

 Louis Gagnonالسيد 

 مدي ا ش بة اكؤمت  واجمللس وشؤون اك اسم

 (+93) 07860 89035رقم اهلاتف: 
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 معلومات أساسية -أواًل

 

ا 2005يف عةام  اكنظعةة  من خطة ال عل الفورية لتاديد اكنظعة الن وافق عليهةا مةؤمت     67-2ينص اإلم اء  -1

بواسةطة   اهاوععلة  احلوكعةةا اةا يف ذلة   ور اكةؤمت ات اإلقليعيةة      اتتقدي  أععةا  إصةالح  على أن: "اكؤمت  سيتوىل 

يةيم  التق عةن  2006 يف عةام  ويستند هذا اإلم اء علةى توصةية صةا رة    1.است  ا  مستقل كعساهعة منه يف هذه ال علية"

است  ا  شةامل للتقةدم احملة ل علةى     اتا ينبغي أن يكون هناج نه: "ب د ست سنوأباخلارمي اكستقل للعنظعة تفيد 

 2.ص يد إصالحات احلوكعة وف اليتها"

 

 ا مت ت ةةيا اكوعةةد النهةةاكي تسةةتكعا  تنفيةةذ  طويلةةة المةةل بطبي تهةةا  احلوكعةةة إىل أن إصةةالحات ونظةة ًا -2

الطةاب   ا ما يت دى بأشواط اإلطار الزمين اخلاص بتنفيةذ م ظةم اإلمة اءات الخة ى. إن     2018يف عام  67-2اإلم اء 

مةن مانةب    أيضةاً  اإلقة ار بةه  الذي كان متوق ا يف البداية يف خطة ال عل الفوريةا قةد مت   67-2الطويل المل لإلم اء 

ومجاعة ال عل اكفتوحة ال ضوية  3التقييم اخلارمي اكستقل للعنظعة اتاب ة اك نيةأعضاء اكنظعة من خال  جلنة اكؤمت  

كعةا قةد أشةري إىل هةذا      .6واجمللةس  5فضال عن مةؤمت  اكنظعةة   4اسيةكالمهزة ال لزيا ة كفاءة بشأن اإلم اءات اكصععة 

 .7بتنفيذ خطة ال عل الفورية خمتلف تقاري  اإل ارة اكت لقةيف  اكوضومل أيضًا

 

إصةالحات  أععةا   ب بارات أوضحا أشار التق ي  النهاكي بشأن تنفيذ خطة ال عل الفوريةة إىل أن نتةاكل تقيةيم     -9

وجيةب أن تقة ر ت تيبةات     ا2018النظ  فيها من قبل الدورة التاس ة والثالثا للعةؤمت  يف عةام    يت اسوف احلوكعة "

لتقةديم الةدعم الةاللم لتنظةيم التقيةيم       علةى اسةت دا    اإل ارةمن أمل الوفاء بهذا اكوعد النهاكي. ولذا فةنن   ال عل مسبقًا

                                                 
  هاء. واك فق 2008/1 الق ارا C 2008/REPا الوثيقة 2005تق ي  الدورة )اخلاصة( اخلامسة والثالثا كؤمت  اكنظعةا نوفع /تش ين الثاني   1
ا C 2007/7A.1-Rev.1ا الوثيقة 2006ا أكتوب /تش ين الو  )الفاو( التقييم اخلارمي اكستقل كنظعة الغذية والزراعة لألمم اكتحدةتق ي    2

 (ج – 1-7التوصية 
( 90 الصفحةا C 2008/4 الوثيقة) 2005تقاري  جلنة اكؤمت  اك نية اتاب ة التقييم اخلارمي اكستقل للعؤمت  بشأن خطة ال عل الفورية لسنة   3

 (. 170و 173ن اا الفق تC 2011/7الوثيقة ) 2011(ا وعام 8اكلحق حتى  1اكلحق  من اC 2009/7الوثيقة ) 2003لسنة و
ا أب يل/نيسان التدابري ال امية إىل ليا ة كفاءة المهزة ال كاسية اا يف ذل  التعثيلب اك نيةال ضوية  جملعوعة ال عل اكفتوحةالتق ي  النهاكي   4

 .70ا الفق ة C 2011/28 الوثيقة ا2011
 ا (؛ الدورة الساب ة  واك فق 7/2003ا الق ار 199ا الفق ة C 2009/REP)الوثيقة  2003تقاري  الدورة السا سة والثالثاا نوفع /تش ين الثاني   5

 2019ميم(؛ والدورة الثامنة والثالثاا يونيو/حزي ان  واك فق 7/2011ا الق ار 107ا الفق ة C 2011/REP)الوثيقة  2011والثالثاا يونيو/حزي ان 

 (.111ا الفق ة C 2013/REP)الوثيقة 
 .12ا الفق ة CL 146/REPا الوثيقة 2019تق ي  الدورة السا سة والرب ا ب د اكاكةا أب يل/نيسان   6
 215و 35ا الفق ات C 2013/26ا الوثيقة 2019 نا يونيو/حزي اتنفيذ خطة ال عل الفورية وععلية إصالح اكنظعة عن نهاكيال اإل ارة تق ي   7

التق ي  السنوي خلطة ال عل الفورية ؛ 3ا الفق ة CL145/10ا أكتوب /تش ين الو ا الوثيقة ن تنفيذ خطة ال عل الفوريةعالتق ي  اك حلي ؛ 295و

ا 67-2أن اإلم اء  CL145/10ك  يف الوثيقة وقد ُذ .77ا الفق ة CL 144/10ا الوثيقة 2012يسان ن؛ أب يل/2012 والتوميه ل ام 2011ل ام 

 ."ق بتقييم لإلصالح ما ب د انتهاكهلنه يت ل 2012"حبكم طبي تها ينبغي أن يبدأ ب د أن يتم اتنتهاء من ب نامل اإلصالح يف نهاية عام 
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أنه يبدو من اكناسب أن يشري العضاء إىل النهل الذي ي غبون يف اعتعا ها اا يف ذل  ما إذا  وإم اكه واإلبالغ عنه. غري

 "8كانوا ي تزمون إم اء اتست  ا  اكستقل.

 

وقد است    اجمللس التق ي  النهاكي بشأن تنفيذ خطة ال عل الفورية يف  ورته السا سة والرب ا ب ةد اكاكةة    -7

ا فقد أوصى بأن على "المانة أن تقوم باست  ا  مستقل 67-2ا وأق ه. أما بالنسبة إىل اإلم اء 2019يف أب يل/نيسان 

. 2018لكةي تقةّيم مةن قبةل اكةؤمت  يف يونيةو/حزي ان        2017لععا  إصالحات احلوكعة الن يت ا القيام بها يف عام 

لس يف  ورته الثامنة والرب ةا ب ةد اكاكةة يف    وستا ي م ام ة الط اكق احملد ة هلذا اتست  ا  اكستقل من قبل اجمل

 وتر  111 000000ا علةةى أسةةا  أن اكيزانيةةة اكالصصةةة لالسةةت  ا  سةةتبل  حةةوالي   2019 يسةةع /كانون الو  

ا وأعة   عةن "تطل ةه إىل    2019" وبدورها صا ق اكؤمت  على هذا التق ي  يف  ورته الخرية يف يونيو/حزي ان 9أم يكي.

ا من قبل الدورة التاس ة والةثالثا للعةؤمت  يف   لتقييعه 2017 يف عام   مستقل لنتاكل إصالحات احلوكعةإم اء است  ا

  10."2018ان شه  يونيو/حزي 
 
 الوثيقة ت تيبات مقلحة إلم اء است  ا  مستقل إلصالحات احلوكعةا م  هذا التوميها ت    هذه  ومتاشيًا -8

 اومشورة كل من جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واتمتعامل اكشلج للانن ال نامل واكالية على أن ختض  ك ام ة

 ولكي يناقشها اجمللس ويتالذ الق ار بشأنها.

 

 الرتتيبات املقرتحة لالستعراض املستقل -ثانيًا

 

ويت ةّين علةى    ت  اتست  ا  اكستقل مساهعة يف تقييم تنفيةذ إصةالحات احلوكعةة.    ا ي67-2ععال باإلم اء  -7

 ا حبسةب  العضاء. وميكن أن يتلقةى اكةؤمت  أيضةاً    يومههاععلية  ا وبالتالي ينبغي أن يكونالقيام بالتقييم نفسه اكؤمت 

 .11التقييم بأغ ا أخ ى ذات صلة  ركاسية أمهزةا مساهعات من ما هو مناسب

 

ا  عةا  2019أب يل/نيسةان عةام    27و 22ة بةا  يف  ورته السا سة والرب ا ب د اكاكة الةن عقةدت يف الفةل    -6

. وخةال   2019اجمللس إىل مناقشة "الط اكق احملد ة" لالست  ا  اكستقل يف  ورته اكقبلة يف  يسع /كانون الو  عام 

ا 2019أب يل/نيسةان   9امتعامل غري رمسي لل كيس اكستقل للعالس ب ؤسةاء ونةوا  رؤسةاء اجملعوعةات اإلقليعيةة يف      

بتقةديم  اقلح بأن يكون اتست  ا  اكسةتقل مةدعوما مةن قبةل مكتةب التقيةيم وأن تقةوم نعوعةة مةن أعضةاء اكنظعةة            

 .اور با الف يق وبا عضوية اكنظعةف يق صغري مكلف باتست  ا  وتسهيل التشالتوميهات ل

                                                 
 . 295 ا الفق ةC 2013/26الوثيقة   8
 .12ا الفق ة CL 146/REPالوثيقة   9

 .111ا الفق ة C 2013/REP الوثيقة  10
أب يل/نيسان  CL 146/9 ا الوثيقة2017-2019ب نامل ال عل اكت د  السنوات للعالس حتديدا يف  67-2على سبيل اكثا ا مت ذك  اإلم اء   11

 .2ا الفق ة 2019
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اتقلاح ويف ضوء التا بة السابقة يف اكساكل اكتصلة باحلوكعةا ميكن أن ينظ  اجمللةس يف إقامةة   هلذا  كصدى -5

الة كيس اكسةتقل للعالةس إمة اء      إىل( الطلةب  1اللتيبات التالية من أمل اتست  ا  اكستقل إلصالحات احلوكعة: )

امتعاعات غري رمسية ومفتوحة م  رؤساء ونوا  رؤساء اجملعوعات اإلقليعيةا تهدف بشكل خةاص إىل توميةه ععليةة    

( الطلب من اتمتعامل اكشلج با جلنن ال نامل واكالية اإلش اف علةى اارسةة اتسةت  ا     2اتست  ا  اكستقل؛ )

 تيبات اكقلحة أ ناه.اكستقل. وت   هذه الل

 

 اإلقليمية  ةجملموعا رؤساء نوابو رؤساءاالجتماعات غري الرمسية ل -ألف

 منتدى للمشاورات خبصوص االستعراض املستقلبوصفها 

 

أصبحت اتمتعاعات غري ال مسية لل كيس اكستقل للعالس م  رؤساء ونةوا  رؤسةاء اجملعوعةات اإلقليعيةةا      -3

بشكل منتظم لتسةهيل  ال كيس اكستقل للعالس  وي قدها. الفاووسيلًة للتشاور والتنسيق وبناء التوافق يف اآلراء با أعضاء 

اتمتعاعةات غةري    تفيةد مثةل هةذه   . وبالتةاليا  ال مسيةة  ةكاسيال  المهزةال عل فيعا با الدورات والتحضري جللسات 

 وف يق اتست  ا . الفاوتسهيل التشاور والتفاعل با أعضاء  ال مسية يف

 

اكدعوين إىل اكشاركة يف اتمتعاعات غةري ال مسيةة اكفتوحةة ال ضةوية للعاعوعةات       ال ؤساء ؤساء ونوا  الإن  -10

ا هم رؤساء ونوا  رؤساء أقاليم اكنظعة لغة ا  انتالابةات اجمللةسا أي: إقلةيم أف يقيةا      مكوناتهماإلقليعية نيابة عن 

البحة  الكةاري ا وإقلةيم الشة ق ال نةىا وإقلةيم أم يكةا الشةعاليةا         ووإقليم آسيا وإقليم أوروباا وإقليم أم يكا الالتينية 

جملعوعات الخ ى مدعوون هم ساء ونوا  رؤساء اوإقليم منو  غ   احمليط اهلا ئ. ووفقا للععارسة اكتب ةا فنن ال ؤ

حضةور تلة  اتمتعاعةات حبسةب     إىل الكةالم. وسةيدعى ف يةق اتسةت  ا       كشاركة بصفة م اقبا وهلم حقإىل ا أيضًا

 اكقتضى.

 

أما بالنسبة إىل وترية اتمتعاعات غري ال مسية اكفتوحةة ال ضةوية للعاعوعةات اإلقليعيةة فسةيتم عقةدها وفقةا         -11

ا بناء على  عوة من الة كيس اكسةتقل للعالةس. وسةوف تكةون خةدمات       2017لعقتضى ويف الوقت اكطلو  خال  عام ل

عةن  وإم اكةه واإلبةالغ    اتست  ا تنظيم المانة الاللمة متاحة لدعم ععلهم م  التزام اإل ارة بتوفري اكساعدة الاللمة لة"

 "12.التقييم

 

  

                                                 
 .295ا الفق ة C 2013/26ا الوثيقة 2019ا يونيو/حزي ان التق ي  النهاكي لإل ارة بشأن تنفيذ خطة ال عل الفورية وععلية إصالح اكنظعة  12
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 اإلشراف على االستعراض املستقل من قبل االجتماع املشرتك  -اءب

 للجنيت الربنامج واملالية

 

بنةد  اكةم علةى     اومةب مسةاكل احلوكعةة   شلج للانن ال نامل واكاليةة  اتمتعامل اك عاجلعلى م  السنوات  -12

مدو  أععاله ب نوان "الوفورات وليا ة الكفاءة يف احلوكعة". وقد أ رج هذا البند الداكم على مدو  الععا  بتكليف مةن  

ا كوسيلة لتحسا نوعية احلوكعةة مة  حتقيةق    1338اجمللس يف  ورته ال اش ة ب د اكاكة يف نوفع /تش ين الثاني عام 

 13 .نفسه الوقتالوفورات وليا ة الكفاءة يف 

 

واةةا أن اتمتعةةامل اكشةةلج للاةةنن ال نةةامل واكاليةةة مكلةةف بتغطيةةة نعوعةةة واسةة ة مةةن القضةةايا اكاليةةة   -19

  ا  اكسةتقل إلصةالحات   السةت ل يةإشة اف  وظةاكف ب القيةام ناسب اك سيكون مناساكل احلوكعةا  وال نانية اك تبطة

 ون اكسا  بدور اجمللس نفسه يف هذا اجملةا . وعقةب اجللسةة اكقبلةة للانةتا يف نوفع /تشة ين الثةاني        احلوكعةا 

اتست  ا  اكستقل يف  ععللالمتعامل اكشلج كي يدر  ويقدم اكشورة بشأن  2017كون هناج ف ص يف عام تسا 2019

التفاعل اكباش  م  الف يق اك ين باتست  ا . ويف ضةوء   الدورات اكق رة للانن ال نامل واكاليةا اا يف ذل  من خال 

 .ست  ا  اكستقل إىل اتمتعامل اكشلجا وإىل اجمللس كذل لال النهاكي التق ي مش ومل  تقديمذل ا سيتم 

 

اللتيبات اكقلحة لالست  ا  اكستقل من قبل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف  ورتها  است  ا تم يوس -17

ا قبةل أن ختضة  لدراسةة أوليةة مةن قبةل اتمتعةامل اكشةلج         2019الساب ة والتس ا يف أكتوب /تش ين الو  من عام 

ذات صلة تت لق باتست  ا  اكسةتقل منةذ    قانوني طاب  ذاتقضية  واكالية. وسيضعن ذل  م اجلة أي للانن ال نامل

 البداية.

 

 اجلدول الزمين اإلرشادي لالستعراض املستقل -يمج

 

عةام   إم اء اتست  ا  اكسةتقل يف خةال   ا ينبغي 14من حيث التوقيتا وحبسب توميهات اجمللس واكؤمت  -18

خةال  ال ةاما اةا يف     الساسةية مداوتت المهزة ال كاسةية   بنتاكل لألخذ ما يكفي من الوقتا الم  الذي يتيح 2017

. وت    ورات المهزة ال كاسية الن ست قد يف 67-2اإلم اء  عليه نص كعاذل  خال  امتعاعات اكؤمت ات اإلقليعيةا 

2017عام 
 .1والن سيتم اختيارها لكي حيض ها أعضاء ف يق اتست  ا  بصفة م اقباا يف اكلحق  15

 

                                                 
 .18ا الفق ة CL 110/REPالوثيقة   13
 .111ا الفق ة C 2013/REPالوثيقة و؛ 12ا الفق ة CL 146/REPالوثيقة   14
تمتعاعات المهزة ال كاسية واتمتعاعات ال كيسية الخ ى كنظعة الغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنعية الزراعية وب نامل اجلدو  الزمين   15

 .ميم اك فقا 2019 نا يونيو/حزي اCL 147/REPالوثيقة ا 2017-2019الغذية ال اكي يف الفلة 
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ا ميكن أن ت قةد أوىل  2019بنق ار اللتيبات اكقلحة يف  يسع /كانون الو   على افلا  أن اجمللس سيقوم -17

مةن قبةل الة كيس اكسةتقل      2017/شةباط  ف اي ة اكفتوحةة ال ضةوية للعاعوعةات اإلقليعيةة يف     اتمتعاعات غري ال مسي

 اتمتعةامل غةري ال مسةي اكفتةوح ال ضةوية      سةيقوم ذلة  اتمتعةاملا    للعالسا يف موعد حيد  بالتشاور مة  المانةة. ويف  

اتست  ا  اكستقل وباستضافة مناقشة أولية حو  الشةؤون الةن جيةب    بالتفاعل م  أعضاء ف يق  للعاعوعات اإلقليعية

خةال     مسيةة اجلدو  الزمين وخطة ععل اتمتعاعات غةري ال  على تناوهلا. ويف اكناسبة نفسهاا سوف يتم اتتفاق أيضًا

 . السنة

 

مة    ل علية اتست  ا  ب ّمتهاا وذلة  متاشةياً   ًااستباقي ًاتيسريي جيب أن يؤ ي ال كيس اكستقل للعالس  ورًا -16

 اكسؤوليات اك زلة لل كيس اكستقل للعالس اكنبثقة عن خطة ال عل الفورية.

 

ا 2نة يف اكلحق اختصاصات اتست  ا  اكستقل اكبّيإن اللتيبات اكقلحة اكفصلة أعالها اا يف ذل  مش ومل  -15

ض ت من قبل المانة خال  ععلية تشةاورية شةارج فيهةا بدايةًة الة كيس اكسةتقل للعالةس يف شةه  أغسةطس/آ           قد ُو

ا ثم رؤساء ونوا  رؤساء اجملعوعات اإلقليعيةة يف اتمتعاعةات التحضةريية الةن  عةى إليهةا الة كيس اكسةتقل         2019

 اكيزانية اكبدكية. من 9اكلحق  وت   يف .2019 /تش ين الو   سبتع /أيلو  وأكتوبللعالس يف
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 1امللحق 

 2112يف عام  مراقباليت ميكن أن حيضرها فريق االستعراض بصفة  ةاسيئالر األجهزة دورات
 

 التواريخ الدورات

   املؤمترات اإلقليمية

 2017ف اي /شباط  26-29 للش ق ال نى

 2017مار /آذار  17-10 آلسيا واحمليط اهلا ئ

 2017مار /آذار  25-27 لف يقيا

 2017أب يل/نيسان  7-1 لوروبا

 2017 أيار/مايو 3-7 البح  الكاري ولم يكا الالتينية 

   اللجان الفنية

 2017يونيو/حزي ان  19-3  جلنة مصايد المساج

 2017يونيو/حزي ان  26-29 جلنة الغابات

 2017أكتوب /تش ين الو   9 -سبتع /أيلو   23 جلنة الزراعة

 2017أكتوب /تش ين الو   5-7 جلنة مشكالت السل 

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 الدورة احلا ية والرب ون -

  
 2017أكتوب /تش ين الو   19-16

   جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 2017مار /آذار  13-16 الدورة الثامنة والتس ون

 2017أكتوب /تش ين الو   22-20 الدورة التاس ة والتس ون

   جلنة املالية

 2017مايو/أيار  90-27 الدورة احلا ية واخلعسون ب د اكاكة

 2017نوفع /تش ين الثاني  6-9 الدورة الثانية واخلعسون ب د اكاكة

   جلنة الربنامج

 2017مايو/أيار  90-27 عش ة ب د اكاكة الدورة اخلامسة

 2017نوفع /تش ين الثاني  6-9 الدورة السا سة عش ة ب د اكاكة

  االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية

الدورة اخلامسة عش ة ب د اكاكة للانة ال نةامل والةدورة احلا يةة واخلعسةون ب ةد اكاكةة       

 للانة اكالية

 2017مايو/أيار  27

الدورة السا سة عش ة ب د اكاكة للانة ال نامل والدورة الثانية واخلعسون ب د اكاكة للانة 

 اكالية

 2017نوفع /تش ين الثاني  8

   اجمللس

 2017يونيو/حزي ان  20-17 الدورة التاس ة والرب ون ب د اكاكة

 2017 يسع /كانون الو   8-1 الدورة اخلعسون ب د اكاكة
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 2امللحق 
 

 مشروع اختصاصات االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة
 

 معلومات أساسية -أواًل

 

ا 2005من خطة ال عل الفورية لتاديد اكنظعة الن وافق عليهةا مةؤمت  اكنظعةة يف عةام      67-2ينص اإلم اء  -1

اكؤمت ات اإلقليعيةةا بواسةطة اسةت  ا      "اكؤمت  سيتوىل تقدي  أععا  إصالح احلوكعةا اا يف ذل   ور وععلعلى أن: 

 مستقل كعساهعة منه يف هذه ال علية."

 

واعت ت إصالحات حوكعة اكنظعة الن تنص عليها خطة ال عل الفورية طويلة المل بطبي تهةا: فةنن تق ية      -2

حة  إمة اء حتليةل    ؤمت  قةد ت اكة اك فةومل إىل   2003جلنة اكؤمت  اك نية اتاب ة التقييم اخلارمي اكستقل للعنظعة ل ةام  

ا عندما بدأت ععلية اإلصالح وحتى إجنال اتست  ا  بالتزامن م  فلة ان قا  اكؤمت  عةام  2010يغطي الفلة با عام 

با اإلمة اءات الةن    67-2بتصنيف اإلم اء  2012. ونتياة لذل  قامت إ ارة اكنظعة يف نوفع /تش ين الثاني 2018

لنها تت لق بتقييم لإلصةالح مةا ب ةد اتنتهةاء      2019من اكتوق  أن تبدأ ب د استكعا  ال نامل اإلصالحي يف نهاية عام 

 من ال نامل.

 

نفسةها طلةب نلةس اكنظعةة مةن المانةة تنظةيم         67-2ا وطبقةا لإلمة اء   2019مةن عةام    نيسان/يف أب يلو -9

يف تقييم اكؤمت  نفسةه واختةاذ القة ارات بشةأن      2018توخى والذي من شأنه أن يسهم خال  عام اتست  ا  اكستقل اك

آللية احلوكعة اخلاصة باتست  ا  اكسةتقلا   "ط اكق حمد ة" ت  مفيدة. و عا اجمللس أيضا إىلأي ت ديالت أخ ى ت 

 .2019الن ستناقش يف  ورته اكقبلة يف  يسع /كانون الو  

 

امتعةةامل غةةري رمسةةي للةة كيس اكسةةتقل للعالةةس مةة  رؤسةةاء ونةةوا  رؤسةةاء اجملعوعةةات اإلقليعيةةة   خةةال  و -7

تقييم أن يةدعم  المت اتقلاح بأن ُيطلب من مكتب  16)اتمتعاعات غري ال مسية اكفتوحة ال ضوية للعاعوعات اإلقليعية(

سةهيل التشةاور بةا ف يةق اتسةت  ا       اتست  ا  اكستقلا م  قيام نعوعةة مةن أعضةاء اكنظعةة بتقةديم اإلرشةا  وت      

مكتةب  مسةؤولية  اا يف ذل   وال ضوية ككل. وتقلح هذه اتختصاصات بالتفصيل كيف سيتم تنفيذ اتست  ا  اكستقل

 يف ال علية. التقييم

 

  

                                                 
 .2019أب يل/نيسان  9عقد اتمتعامل يف   16
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 الغاية -ثانيًا

 

إصةالح احلوكعةةا   ععةا   لسوف يكون اتست  ا  اكستقل اثابة مساهعة يف اكؤمت  من أمل تقييعه اخلةاص   -8

 من خال  التحليل القاكم على ال لة للتقدم احمل ل وللعااتت أو اجلوانب الن تستومب اكزيد من التحسا.

 

 النطاق واملعايري -ثالثًا

 

سوف يقوم اتست  ا  اكستقل بتحليل اجملعوعة الكاملة من الق ارات الن اختةذت واخلطةوات الةن قامةت      -7

وال ضويةا لتنفيذ إم اءات خطة ال عةل الفوريةة واإلمة اءات الف عيةة      17اسيةكالمانة والمهزة ال  عة وكل منبها اكنظ

الت ديالت على النصوص الساسةية الةن اعتعةدت     وسوف يشعل ذل  أيضًا ال امية إىل إصالح آليات حوكعة الش كات.

عن اللتيبات التنظيعية اك دلة الن أ خلت خال  هةذه ال عليةةا مثةل اكبةا رات      ا فضاًل2003من قبل اكؤمت  يف عام 

ذات الصلة أو من قبةل المانةة اسةتاابة     الدستورية والمهزةالن اختذها اجمللس واكؤمت ات اإلقليعية واللاان الفنية 

يةيم. وسةوف يشةار إليهةا نتع ةًة      ظهة  مةن خةال  التق   يصلة  يخ  ذآ ءوكذل  أي إم ا ؛للطلبات اكقدمة من العضاء

 بتسعية "إصالحات احلوكعة اكت لقة خبطة ال عل الفورية". 

 

 وسيتم تقييم تنفيذ إصالحات احلوكعة اكت لقة خبطة ال عل الفورية يف ضوء اك ايري التالية: -6
 

ا  عةدم تنفيةذها يف   التغطية: إىل أي مدى مت تنفيذ مجي  اإلم اءات واإلم اءات الف عية اكلحوظة وأسةب  (1)

 حا  انطبق ذل ؛

الكفاءة: اككاسب اإلمجالية للكفاءة من خال  حتسا توقيةت ال عةل وت شةيد آليةات احلوكعةة والوضةوح        (2)

وتبسيط تدفق اتتصاتت ومةا إىل ذلة ؛ كعةا سةيتم إيةالء اتهتعةام لتحليةل التكةاليف الف ليةة وتكةاليف           

 ة وبهيكلها اجلديد؛اك امالت اك تبطة ب علية إصالح احلوكع

إلم اءات خطة ال عل الفورية بشةأن احلوكعةة اكوضةوعية للعنظعةةا مةن       اكباش ةالف الية: النتاكل ال امة  (9)

 اسةية كال  ةوسوف يتضةعن ذلة  موانةب تت لةق بنرشةا  المهةز       ؛المهزة ال كاسية ععلحيث حتسا 

 اسية؛كمن المانة لألمهزة ال  اكسلم ةدفق اك لومات تو لألمانة

ي ذالة  اكؤسسةي  اكسةتوى  علىالتأثري: قدر اكستطاملا التغيريات الداكعة الف لية واكعكنة على أ اء اكنظعة  (7)

 .أو الذي يساهم فيه خبطة ال عل الفورية اكتصلةتنفيذ إصالحات احلوكعة  إىلنسب يكن أن مي

 

فيعا يلي نعوعة أوليةة مةن القضةايا واكسةاكل الوامةب تقييعهةا مقسةعة حبسةب اك ةايري. وسةوف يةتم            ت    -5

 ف يق حبسب اكقتضى.الاستكعاهلا على امتدا  اك حلة التحضريية لالست  ا  اكستقل وتنقيحها من قبل 

  

                                                 
 .اكؤمت اجمللس وذل : اللاان الفنية واكؤمت ات اإلقليعية واللاان الخ ى للعالس ويشعل   17
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 التغطية
 

 واإلم اءات الف عية اكنصوص عليها؛اإلجنالات ال كيسية وعوامل التعكا يف تنفيذ اإلم اءات  )أ(

 ال وامل ال كيسية الن حتو   ون التنفيذ الكامل لإلم اءات اكنصوص عليهاا إن ومدت؛ ) (

 

 الكفاءة  
 

وأفضةل   إىل أي مدى تؤ ي الدورة اجلديةدة لةدورات المهةزة ال كاسةية إىل متكةا حوكعةة أقةل ت قيةداً         )ج(

 ؛توقيتًا

اإلبالغ اكز وج لدى اللاةان الفنيةة واكةؤمت ات اإلقليعيةة يف متكةا اتتصةا         خطوط تستفيدأي مدى إىل  ) (

 واختاذ الق ارات يف الوقت اكناسب؛

 التغيريات إن ومدتا يف الكفاءة من حيث التكلفة آلليات احلوكعة اجلديدة للدو  العضاء؛ (ة)ه

 اسية؛كيف خدمة المانة لألمهزة ال التحسينات يف الوقت والكفاءة من حيث التكلفةا إن ومدتا  )و(

خطةة ال عةل الفوريةة أو الةن جية ي تنفيةذها نتياةة هلةذه          يف عليها اكنصوصكفاءة عد  من اكبا رات  )ل(

 اخلطةا اا يف ذل  اآلليات ال قابية؛

 

 الف الية  
 

ارة وف اليةة مةن قبةل    إىل أي مدى متّكن الدورة اجلديدة لدورات المهزة ال كاسية صن  ق ارات أكث  استن )ح(

 اسية؛كالمهزة ال 

ا وعلةى ومةه اخلصةوص ععليةة حتديةد      المهةزة ال كاسةية  ديةدة لةدورات   اجلإىل أي مدى متّكن الدورة  )ط(

 ؛ازيد من الف الية الولوياتا التالطيط واإلبالغ بشأن ععل اكنظعة

با اكؤمت  واجمللةسا وإىل أي   الععا  ومداو إىل أي مدى ُيحسن فهم التقسيم احملّسن اكلحوظ لأل وار  )ي(

 مدى يؤ ي إىل حتسا ف الية حوكعة اكنظعة؛ 

 إىل أي مدى يساهم الدور اك زل لل كيس اكستقل للعالس يف حتسا ف الية حوكعة اكنظعة؛ )ج(

 اسي؛كالقيعة اكضافة خلطة ال عل اكت د ة السنوات لكل مهال ر ) (

اكنصوص عليهاا أو الن جي ي تنفيذها نتياة خلطةة ال عةل الفوريةةا اةا يف      ف الية عد  من اكبا رات )م(

 ذل  آليات ال قابة؛

 

 التأثري 
 

 إىل أي مدى يؤ ي النعط اجلديد لدورات اجمللس إىل فواكد ملعوسة يف أععا  اكنظعة؛ )ن(

 ككل؛ لفاواإىل أي مدى تؤ ي التدابري ال امية إىل ليا ة الشعو  والشفافية يف حوكعة  ) (

 وكيف. ليات احلوكعة للعنظعةآل وتبنيهاإىل أي مدى تغريت مشاركة البلدان العضاء  )مل(
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 النهج واملنهجية -رابعًا
 

 النهج واألدوات -ألف

 

: فسوف يتم استالدام اك لومات والبيانةات وال لةة الةن مت مج هةا     سوف يكون اتست  ا  اكستقل توميهيًا -3

 تصةحيحي  ءضوء اك ايري اكتفق عليهاا وحتديد الثغ ات و/أو اتحتيامات من أمل اختةاذ إمة ا   تستالالص النتاكل يف

وبناء عليةها صةياغة التوصةيات. وجيةب أن تكةون التوصةيات قابلةة للتنفيةذ وواق يةة ومومهةة إىل أصةحا  اكصةلحة             

 اكسؤولا ومفصلة من حيث اإلطار الزمين.

 

 وال وات التاليةا حبسب اتقتضاء: وسوف يستالدم اتست  ا  الساليب -10
 

          رسم خ يطة جلعي  إم اءات خطةة ال عةل الفوريةة وإم اءاتهةا الف عيةة ذات الصةلة اكت لقةة بنصةالح

 احلوكعة؛

     است  ا  الوثاكق والتقاري ا اا يف ذل  اتست  اضات والتدقيقات والتقييعات من قبل كةل مةن: جلنةة

اسية؛ واللانة التوميهية خلطة كاخلارمي اكستقل للعنظعة؛ والمهزة ال اكؤمت  اك نية اتاب ة التقييم 

 اخلارمياا وما إىل ذل ؛  ام ااكو 18ال عل الفوريةا واإل ارة ال لياا وأمانة اكنظعةا ومكتب التقييم

   /أو اكقابالت شبه اكنظعة م  مقدمي اك لومات وأصحا  اكصلحة ال كيسيا بدعم من قةواكم لالختيةار و

 ب وتوكوتت للعقابالت؛

         اتستبيانات اكومهة إىل العضاءا من خال  اكوقة  اإللكلونةي للععةثلا الةداكعا الةذي تةدي ه شة بة

 ؛19اكؤمت  واجمللس وشؤون اك اسم لدى اكنظعة

 ععليةة صةن  القة ارات مةن خةال  اكشةاركة يف عّينةة مةن          وم اقبةة  العضةاء  الةدو   م اكباش   التفاعل

 اسيةا اا فيها اكؤمت ات اإلقليعية وغريها.كامتعاعات المهزة ال 

 

للتثبةت مةن اتسةت  ا  ولتحليلةه ولةدعم       سوف يكةون استقصةاء ال لةة واك لومةات الةن مت مج هةا أساسةاً        -11

 استنتاماته وتوصياته.

 

  

                                                 
 سياق إن  ور اكؤمت ات اإلقليعية والتغيريات الن  خلت عليه على م  الوقت نتياة إم اء خطة ال عل الفورية قد قيم يف اكاضي وسوف يقّيم يف  18

 .2017عية للعنظعة الن يدي ها مكتب التقييم والن سوف تستكعل يف مطل  عام تقييعات اككاتب اإلقليعية واإلقليعية الف 
 اسية.كسوف يشعل ذل  استبيانا يستطل  رأي اكعثلا الداكعا واكعثلا ال مسيا للدو  العضاء يف  ورة المهزة ال   19
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 وعملية التشاورأصحاب املصلحة  -اءب

 

 كاآلتي: ميف اتست  ا  اكستقل ه الساسيااكصلحة  أصحا إن  -12
 

 المهزة ال كاسية للعنظعة يف  ورها كعنفذة وكعوض  ل علية إصالح احلوكعة؛ 

  يف اكنظعة؛  مصلحة أصحا  بصفتهاالدو  العضاء يف اكنظعةا 

  الن تتفاعل م  المهزة ال كاسية االتلةف   اواككاتب اكيدانيةاإل ارة ال ليا للعنظعةا يف اكق  ال كيسي

 صفاتها وأ وارها؛

  المهزة ال كاسية للعنظعة وختدمها. تساعدش بة اكؤمت  واجمللس وشؤون اك اسم يف اكنظعة الن 

 

مة  أصةحا  اكصةلحة علةى نطةاق واسة  يف        يت امل وسوف استشاريًا سوف ي تعد اتست  ا  اكستقل نهاًا -19

 م احل لمنية خمتلفة وسوف يشعل ذل  نش  اكنازات ال كيسية يف مسو ة خمصصة للت ليقات واتقلاحات.

 

سةتكون   ةاسةي كال  ةزمها يف عينة خمتارة من  ورات الإن اكقابالت م  أصحا  اكصلحة ومشاركتهم كع اقب -17

 اكسةتقل الف صة ال كيسية للف ل اكباش  لومهات النظ  واآلراء. وسةوف تتةيح اللتيبةات اكقلحةة حلوكعةة اتسةت  ا        

  علية.الالف صة للتثبت من النتاكل الولية واتستنتامات والتوصيات م  أعضاء اكنظعةا يف م احل خمتلفة من 

 

 للع ايري التالية: الن مت اختيارها وفقًال كاسية المهزة اسيحض  ف يق اتست  ا   ورات  -18
 

 التوقيت: تفضل الدورات اك قو ة يف مطل  ال ام؛ 

 التنومل: قدر اكستطامل جيب حضور كل فئات  ورة اجلهال ال كاسي م ًة واحدة؛ 

     مكتةب التقيةيم    مةدي  جتنب اتل وامية: لن حيض  ف يق اتست  ا  اكؤمت ات اإلقليعيةة الةن ينةوي

ا لتقديم التقاري  النهاكية ل عليات التقييم للعكاتب اإلقليعية واإلقليعيةة الف عيةة   2017ورها يف عام حض

 للعنظعة؛  

 .اخلدمات اللومستية وتكاليف اكشاركةا اا يف ذل  اكهارات اللغوية لعضاء الف يق 

 

أ ناه إىل اجللسات اكقلحة حبسب ت تيبها الةزمين الةن سيحضة ها ف يةق      1بناًء على ما تقدما يشري اإلطار  -17

 اتست  ا  ك اقبة اإلم اءات وال عليات والتفاعل مباش ة م  العضاء.
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 دورات األجهزة الرئاسية اليت سيحضرها فريق االستعراض املستقل   -1اإلطار 
 

 التواريخ اسيئاجلهاز الر

 2017ف اي /شباط   26-29 األدنىاملؤمتر اإلقليمي للشرق 

 2017أب يل/نيسان  7-1 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا

 2017مايو/أيار  90-27 جلنة الربنامج وجلنة املالية واالجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية

 2017يونيو/حزي ان  20-17 اجمللس

 2017يونيو/حزي ان  26-29 جلنة الغابات

 
 كاخال  اكؤمت  اإلقليعي غري ال مسي لم ي امتعاعًا سوف ي قد ف يق اتست  ا  اكستقل أيضًا ذل اعن  فضال 

 متدنية الكلفة. من خال  تدابري  2017الشعالية يف أب يل/نيسان 

 

 األدوار واملسؤوليات

 

عن وض  اللعسات الخةرية   سيقوم مكتب التقييم لدى اكنظعة بدعم اتست  ا  اكستقلا وسوف يكون مسؤوًت -16

على اتختصاصات وتكوين ف يقا م  الخذ يف اتعتبار اتقلاحات الوار ةا وعن صياغة اتختصاصات الف  ية لعضةاء  

 الف يق. وباإلضافة إىل ذل ا سوف يقوم مكتب التقييم بأ اء اكهام اإل ارية واللومستية.

 

يق اتسةت  ا  مة  اإلحاطةة والتوميةه بشةأن اجلوانةب اكوضةوعية        باكساهعة يف ععل ف  وسيقوم اككتب أيضًا -15

 .ذل  وغريلالست  ا  والععا  الساسية من أمل حتديد الوثاكق والتقاري  

 

سيكون ال كيس اكستقل للعالسا نيابة عن اجمللسا مهةة اتتصةا  ال كيسةية لف يةق اتسةت  ا  اكسةتقلا        -13

 ل كيس اكستقل للعالس على علم بالتقدم احمل ل.وسيتم عقد امتعاعات منتظعة إلبقاء ا

 

سيكون ف يق اتست  ا  اكستقل مسؤوت عن إم اء التقييما وتطبيق اكنهاية حسب اتقتضةاء وإنتةاج التق ية      -20

ا على النحو احملةد  يف اختصاصةات   ةال كاسي المهزة و وراتالنهاكي. وسيقوم أعضاء الف يق باكشاركة يف امتعاعات 

منهم وسوف يقدمون مساهعات مكتوبة للعسو ة النهاكية والتق ية  النهةاكي. وسةيكون الف يةق مسةؤوت بالكامةل عةن        كل 

 .20تق ي ه الذي قد ت ي كس آراء اكنظعة. وسوف يكون مكتب التقييم مسؤوت عن ضعان مو ة التق ي 

 

                                                 
 والصحة الضعنيةوم ايري اجلو ة من حيث الوضوح ومتانة التحليل  ينطوي ضعان اجلو ة على التأكد من أن التق ي  النهاكي يستويف اتختصاصات  20

 لقاعدة ال لة واتستنتامات والتوصيات.
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بتنقةيح   اكسةتقل  سةيقوم ف يةق اتسةت  ا    ا 2017يف نهاية اجلولة الوىل من اكقابالت يف ف اي /شباط عةام  و -21

اكساكل والقضايا اكذكورة أعاله وتطوي  أ واته التحليلية اخلاصة به. وسوف تتم مناقشة تق ي  أولي قصري واكوافقة عليةه  

 .2017ف اي /شباط  6عقده يف  اكزم  اإلقليعية للعاعوعات ال ضوية اكفتوحخال  اتمتعامل الو  غري ال مسي 

 

 تكوين الفريق   -خامسا

 

 الةدورة  يف للعالةس  اكسةتقل  الة كيس أعضاء الف يق اكالتارين من خال   ومؤهالتيتم التبلي  عن أمساء  سوف -22

 (.2019 يسع /كانون الو   7-2) للعالس اكاكة ب د والرب ا الثامنة

 

تنفيذ إصالحات احلوكعة اكت لقةة  سابقة ب قد كانوا على عالقة مباش ةينبغي أت يكون أعضاء ف يق اتست  ا   -29

 مكتب التقييم لدى اكنظعة. استعارة بيان باكصاحل صا رة عنتوقي  طة ال عل الفورية. وسوف يكون عليهم مجي ا خب

 

وسيضم الف يق أفضل مزيل متاح من اكهارات اكطلوبة لتقييم إصالح حوكعة اكنظعة؛ وبشكل عام سوف يتعتة    -27

  ة يف مجي  اكواضي  التالية:الف يق باخل
 

 حوكعة منظعات المم اكتحدة؛ 

 اإلصالحات اكؤسسية؛ 

 .إم اء التقييعات 

 

لضةعان التنةومل وتكامةل     من حيث التعثيل اجلغة ايف واجلنسةاني   وسيضم الف يق عضوين اثنا وسيكون متوالنًا -28

ومهات النظ . وسوف يقوم مكتب التقييم بن ماج مسؤو  عن التقيةيم و/أو حملةل للتقيةيم يف الف يةقا حبسةب مقتضةى       

 احلا .

 

 التوقيت   -سادسا

 

وسةوف يشةعل اكشةاركة يف اتمتعاعةات ال كيسةية لألمهةزة        ؛2017سوف ينفذ اتست  ا  اكستقل يف عةام   -27

إىل  ورات المهةزة ال كاسةية الةن ستشةعل      2عن رف  التقاري  هلا يف فةلات خمتلفةة. ويشةري اإلطةار      اسية فضاًلكال 

مناقشة اتست  ا  اكستقل يف مداو  أععاهلا. وسوف يتالةذ قة ار بشةأن ال ةد  اإلمجةالي لالمتعاعةات غةري ال مسيةة         

خال  أو  امتعامل غةري رمسةي مفتةوح     ارخيهااوتولل كيس اكستقل للعالس ورؤساء ونوا  رؤساء اجملعوعات اإلقليعية 

 .2017ال ضوية ي قد يف ف اي /شباط 
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 اسيةئاألجهزة الر لدىملناقشة االستعراض املستقل  املبدئياجلدول الزمين    -2اإلطار 
 

 التاريخ/املوعد النهائي النشاط

 2019أكتوب /تش ين الو   -سبتع /أيلو   اجتماعات الرئيس املستقل للمجلس مع رؤساء ونواب رؤساء اجملموعات اإلقليمية 

ا الدورة السةاب ة والتسة ون   2019أكتوب /تش ين الو   االستعراض من قبل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 للانة الشؤون الدستورية والقانونية

ا اتمتعامل اكشلج للةدورة  2019نوفع /تش ين الثاني  املشرتك للجنيت الربنامج واملالية بشأن ترتيبات االستعراض املستقل االجتماع

اخلعسا ب د اكاكة للانة اكالية والدورة ال اب ة عشة ة  

 ب د اكاكة للانة ال نامل

ا الدورة الثامنةة والرب ةون   2019 يسع /كانون الو   تأييد اجمللس لرتتيبات االستعراض املستقل

 ب د اكاكة للعالس

االجتماع غري الرمسي األول للررئيس املسرتقل للمجلرس ورؤسراء ونرواب رؤسراء اجملموعرات        

 اإلقليمية

 2017ف اي /شباط  6

 2017يونيو/حزي ان  -ف اي /شباط  أنشطة فريق االستعراض املستقل

االجتماع غري الرمسي الثاني للرئيس املسرتقل للمجلرس ورؤسراء ونرواب رؤسراء اجملموعرات       

 اإلقليمية

 )يت ا حتديده( 2017/أيار مايو–أب يل/نيسان 

 ا اتمتعةةةةةةةةامل اكشةةةةةةةةلج؛ 2017مايو/أيةةةةةةةةار  االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية واجمللس: مناقشة النتائج األولية 

ا الةدورة التاسة ة والرب ةون ب ةد     2017يونيو/حزي ان 

 اكاكة للعالس

االجتماع غري الرمسي الثالث للرئيس املسرتقل للمجلرس ورؤسراء ونرواب رؤسراء اجملموعرات       

 مشروع التقرير مناقشة: اإلقليمية

 يت ا حتديده() 2017سبتع /أيلو   منتصف

 /أيلو سبتع  90 املستقل االستعراض تقرير مشروع تقديم

 ا اتمتعةةامل اكشةةةلج؛ 2017نوفع /تشةة ين الثةةةاني   االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية واجمللس: مناقشة مشروع التقرير 

ا الدورة اخلعسون ب د اكاكة 2017 يسع /كانون الو  

 للعالس

  يسع /كانون الو  17 تقديم التقرير النهائي لالستعراض املستقل إىل املنظمة 

 2018ا يونيو/حزي ان 2018مار /آذار  تقديم التقرير النهائي لالستعراض املستقل

 ا اتمتعةةةةةةةةامل اكشةةةةةةةةلج2018مةةةةةةةةار /آذار  مناقشة تقرير االستعراض املستقل

ا الدورة احلا يةة واخلعسةون ب ةد    2018أب يل/نيسان 

 اكاكة للعالس

 ا الدورة الثامنة والثالثون للعؤمت 2018يونيو/حزي ان  اض املستقلتقييم إصالحات احلوكمة، مبا يف ذلك النظر يف تقرير االستعر
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 2 امللحق
 

 الفورية العمل خطة إطار يف احلوكمة إجراءات الستعراض املبدئية امليزانية

 من إجراءات خطة العمل الفورية( 42-2)اإلجراء 
 

الوحدة تكلفة الكمية الوحدة   

األمريكي( بالدوالر)  

 اجملموع

     1 رقم الفريق عضو

 000.0 36 600.0 60.0 أيام أت ا 

 000.0 12 400.0 30.0 أيام  ل وما احملد  اليومي اك يشة بد 

 لماكن احملد  اليومي اك يشة بد 

 أخ ى

 300.0 300.0 9.0 أيام

 064.0 1 38.0 28.0 عد  احملطات

 000.0 24 7 00000 6.0 غري م  وف روما إىل السف  نفقات

 000.0 4 7 00000 1.0 غري م  وف أخ ى ومهات إىل السف  نفقات

 964.0 74     الفرعي اجملموع

     2 رقم الفريق عضو

 500.0 27 550.0 50.0 أيام أت ا 

 400.0 10 400.0 26.0 أيام  ل وما احملد  اليومي اك يشة بد 

 لماكن احملد  اليومي اك يشة بد 

 أخ ى

 300.0 300.0 9.0 أيام

 912.0 38.0 24.0 عد  احملطات

 000.0 20 7 00000 5.0 غري م  وف روما إىل السف  نفقات

 000.0 4 7 00000 1.0 غري م  وف أخ ى ومهات إىل السف  نفقات

 412.0 62     الفرعي اجملموع

     التقييم حملل

 600.0 6 220.0 30.0 أيام الت ا 

 لماكن احملد  اليومي اك يشة بد 

 أخ ى

 300.0 300.0 9.0 أيام

 لماكن احملد  اليومي اك يشة بد 

 أخ ى

 900.0 300.0 3.0 أيام

 304.0 38.0 8.0 عد  احملطات

1 80000 2.0 غري م  وف أخ ى ومهات إىل السف  نفقات  3 000.0 

 404.0 11     الفرعي اجملموع

     

 280.0 152    اجملموع

 



 ، مؤهالت أعضاء الفريق2امللحق 

 

من  عددكموظفة مدنية دولية يف عملت و، األمريكيةهي مواطنة من الواليات املتحدة  Maxine Olson الدكتورة

 جكمنسقة مقيمة لألمم املتحدة وممثلة مقيمة لربنامكان آخر منصب شغلته عامًا. و 03املتحدة ألكثر من  وكاالت األمم

األمم ربنامج اإلقليمي للمكتب بالنيابة ل ة(. وعملت أيضًا كمدير3332إىل  3330يف اهلند )من  األمم املتحدة اإلمنائي

األمم املتحدة لربنامج  ةاملقيم ةاملمثل منصيبقبل ذلك  لفرتة مؤقتة. وشغلتآسيا واحمليط اهلادئ يف اإلمنائي املتحدة 

شعبة العمليات القطرية آلسيا واحمليط اهلادئ يف املقر الرئيسي لربنامج  ةرئيسو ،من البلدان اآلسيويةعدد اإلمنائي يف 

صندوق األمم املتحدة  ةمدير نائب منصب 5992و 5991بني عامي  Olson الدكتورة توّلتواإلمنائي. األمم املتحدة 

 5921إىل  5999من  كاححة التصحر وافجفا مل األمم املتحدة مكتب. كما توّلت العديد من املناصب يف للمرأةاإلمنائي 

شهادة دكتوراه يف علوم افجغراحيا  Olson الدكتورةوصواًل إىل منصب نائب املدير. وحتمل  5991إىل  5995ومن 

 Olson الدكتورة كانت، 3339اإلمنائي عام األمم املتحدة من برنامج  أن تقاعدتالزراعية )من جامعة ميشيغان(. ومنذ 

اإلمنائي حتضريًا ملؤمتر كوبنهاغن بشأن تغّير املناخ. األمم املتحدة والطاقة يف برنامج  كبرية مستشاري شعبة البيئة

للفاو امليدانية  تباملكاوقائدة الفريق املعين بعمليات تقييم  كبرية املستشارين 3350 – 3353الفرتة  خاللوكانت أيضًا 

 .على التوالييف أحريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ 

 

التقييم عمليات مستشارة دولية تتمتع خبربة واسعة يف جمال و من أصول أردنية مواطنةهي ، السيدة ناديا حجاب

صال  اإلخبربة أيضًا يف جمال املساواة بني افجنسني حضاًل عن  وتتمتع. من العامل أقاليم ةواستعراض الربامج يف مخس

ألمم املتحدة. وتشمل األمثلة عن أبرز ما توّلته من مهام ما يلي: قائدة الفريق املعين بتقييم تعميم حقوق يف ااملؤسسي 

 السامية حلقوق اإلنسانمفوضية األمم املتحدة مكتب  الذي باشر بهواألمم املتحدة على املستوى القطري  ضمناإلنسان 

للربامج  املستندة إىل احلقوق ؛ قائدة الفريق املعين بعمليات االستعراض املعمقة(أوكرانياو لبنان وسرياليونو غواتيماال)

اإلمنائي )أرمينيا والربازيل والفلبني والبوسنة(؛ وتقييم برنامج واسع النطاق األمم املتحدة القطرية اخلاصة بربنامج 

األمم املتحدة موظفة يف برنامج  وبصفتهاوالعمل يف األراضي الفلسطينية احملتلة.  ؛املرأةملنظمة العمل الدولية بشأن 

يف بإدارة التغّير  املعينتحدة اإلمنائي لربنامج األمم املساسي يف الفريق األعضوًا كانت  ،3333إىل  5929اإلمنائي من 

ومؤلفاتها "قوة كتبها  ضمن كاتبة وصحاحية. ومن عملت اإلمنائي األمم املتحدة وقبل انضمامها إىل برنامج. 3335عام 

، Womanpower: The Arab debate on women at workالنساء: احلوار العربي بشأن النساء العامالت" )

Cambridge University Press) (5922.) 

 

، وهي 3330كبرية موظفي التقييم. انضمت إىل مكتب التقييم يف الفاو عام و التقييم، مديرة Tullia Aiazziة السيد

. وقد اإلمنائيةعامًا من اخلربة يف املسائل  31يف التنمية الزراعية والريفية وتتمتع بأكثر من  شهادة ماجستريحائزة على 

 م املواضيعيةمن عمليات التقييعدد منذ ذلك احلني إدارة توّلت و ،3330انضمت إىل دائرة التقييم يف الفاو عام 

 واملؤسسية لألجهزة الرئاسية للفاو. 
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 تريسيت شهادة ماجستري يف العالقات الدولية والدبلوماسية من جامعة ائزة علىح ،Federica Bottamediالسيدة 

انضمت إىل مكتب التقييم و، بلجيكا. روباماجستري يف العالقات الدولية األوروبية والدبلوماسية يف جامعة أوشهادة على و

لحد من لحتسني احلوكمة العاملية " منتصف املدة لربنامج تقييموقّدمت دعهما إىل  3350يف الفاو يف سبتمرب/أيلول 

 يف حريق االستعراض املستقل. متفّرغعضو ك 3352يناير/كانون الثاني  وعملت منذاملمول من االحتاد األوروبي.  و""افج



 بالذين أجريت معهم مقابالتقائمة : 3امللحق 

 املؤسسة الدور البلد اللقب االسم األول العنوان

 سفارة اململكة األردنية اهلامشية املمثل الدائم للمملكة األردنية اهلامشية لدى املنظمةنائب  األردن األرجان فيصل السيد

 رومااملنظم، لدولة الكويت لدى  ةالدائم يةاملمثل ل الدائممساعد املمث الكويت البزاز صالح السيد

 وزارة الزراعة مدير دائرة التعاون الدولي يف سلطنة ُعمان عمان احلسين حبيب السيد

 وزارة اخلارجية مدير مديرية التنظيم  البحرين املنصور توفيق السيد

  لزراعةوزارة ا وكيل وزارة عمان البكري أمحد ناصر عبد اهلل السيد

  وزارة الزراعة وزير الزراعة العراق الدولة  عز الدين السيد

 سفارة اجلمهورية اليمنية، روما  واالتصاالت الشؤون الثقافيةالسكرتري الثالث،  اليمن النعيم  عبد اهلل السيد

 املتحدة، روما املمثل الدائم املناوب لدولة الكويت لدى األمم املمثل الدائم الكويت الصباح منار السيد

 السفارة اجلزائرية يف روما أمني الشؤون اخلارجية اجلزائر بوبكر كرمية ةالسيد

 Nathalia Andrea Soto ةالسيد
Vesga 

 وزارة اخلارجية والبيئيةاالقتصادية واالجتماعية الشؤون مديرية مستشارة  كولومبيا

 Donovan Paul  Anthony السيد
Stanberry  

  وزارة الزراعة  الدائمألمنيا جامايكا

وبرنامج األغذية الدولي للتنمية الزراعية البعثة الدائمة لدى منظمة األغذية والزراعة والصندوق  السفري واملمثل الدائم، رئيس جلنة الزراعة اجلمهورية الدومينيكية Mario Arvelo Caamaño سعادة

 العاملي يف روما

 ألمم املتحدة يف روماوامنظمة األغذية والزراعة لدى سفارة مجهورية أفغانستان اإلسالمية  املمثل الدائم املناوب للملحقية الزراعية أفغانستان Abdul Razak Ayazi السيد

 Urgenciشبكة   كرواتيا  Daniel  Balaban السيد

 يف املنظمة املياهشعبة األراضي و كبري موظفي املوارد املائية املنظمة، املقر الرئيسي Mohamed Bazza السيد

 شعبة التجارة واألسواق يف املنظمة نائب املدير، أمني جلنة مشكالت السلع املنظمة، املقر الرئيسي  Boubaker Ben  Belhassen السيد

 اعةخطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزروحدة إدارة  الرئيس السابق املنظمة، املقر الرئيسي David Benfield السيد

 املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )سانتياغو( املمثل اإلقليمياملدير العام املساعد/  املنظمة، شيلي Raul  Benitez السيد

 وزارة األغذية والزراعة والثروة احليوانية رئيس هيئة اإلدارة الدولية تركيا Deniz  Berber ةالسيد

 وزارة الزراعة واألغذية كبري االستشاريني رويجالن Knut  Berdal السيد

 معهد التنمية برامجمسؤول  غانا Jean Baptist Bigirimana السيد

 أفريقيا الشرقية واجلنوبيةيف منتدى صغار املزارعني  املتحدث الرمسي جنوب أفريقيا Gebremedhine  Birega Dasasa ةالسيد

، املنتدى العاملي للصيادين والعاملني يف صيد بآيسلندا ال  القواربملالرابطة الوطنية الصغرية  يسالرئ آيسلندا  Arthur  Bogason السيد

 األمسا 
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 منظمة األغذية والزراعةلدى املمثلية الدائمة للمملكة املتحدة  منظمة األغذية والزراعةلدى سفري  اململكة املتحدة Neil  Briscoe سعادة

 بعثة الواليات املتحدة إىل وكاالت األمم املتحدة، روما (4102) نائب املمثل، الرئيس املشار  جملموعة أمريكا الشمالية الواليات املتحدة األمريكية Natalie Eugenia Brown ةالسيد

 ايد األمسا  وتربية األحياء املائيةشعبة سياسات واقتصاديات مصاملنظمة،  موظف اتصال بشأن مصايد األمسا  املنظمة، املقر الرئيسي Matthew  Camilleri السيد

 املنظمة، إدارة الزراعة ومحاية املستهلك مكتب املدير العام املساعد املنظمة، املقر الرئيسي Veronique  Cardebat ةالسيد

 وزارة اإلنتاج استشاري بريو Patricia  Careno Ferre ةالسيد

 سفارة إكوادور، روما سكرتري أول إكوادور   José Antonio  Carranza Barona السيد

 مالوييف  وطنية من أصحاب احليازات الصغرية للمزارعني رابطة مسؤول إعالمي مالوي Tamanda Chabuura ةالسيد

مجهورية مقدونيا  Lidija  Chadikovska ةالسيد

 اليوغوسالفية السابقة

 وزارة الزراعة والغابات واقتصاد املياه رئيس إدارة

 وزارة الزراعة والغابات الرئيس التنفيذي للتخطيط بوتان Tenzin Chophel السيد

 املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )سانتياغو( نائب املمثل اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املنظمة، شيلي Eve  Crowley ةالسيد

جلنة  مسؤول أول خمتص بالغابات يف منظمة األغذية والزراعة وأمني املنظمة، املقر الرئيسي Peter Csoka السيد

 الغابات

 املنظمة، إدارة الغابات

 منظمة األغذية والزراعة املدير العام املنظمة، املقر الرئيسي José Graziano da Silva السيد

 لشراكات والدعوة وتنمية القدراتمنظمة األغذية والزراعة، مكتب ا ستشاريا سياملنظمة، املقر الرئي Sarah D'Angelo ةالسيد

 وزارة الزراعة وإنتاج األغذية، ومصايد األمسا ، التعاون والتنمية الريفية رئيس التخطيط الزراعي املسؤول سانت لوسيا  Sunita  Daniel ةالسيد

 مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارداملنظمة،  مساعد برامج سياملنظمة، املقر الرئي Sylvia  De Benedetti ةالسيد

ألمريكا الالتينية  اإلقليمياملؤمتر ، أمني تنمية الثروة احليوانية يموظفكبري  املنظمة، شيلي Tito Diaz السيد

 الكارييبومنطقة البحر 

 املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )سانتياغو(

 Jay Roch dos Santos Neto السيد

Coelho 
 وزارة العلوم تكنولوجيا املعلومات وزارة العلوم تكنولوجيا املعلوماتو ممثل عن شركة التموين العامة الربازيل

 تفرع املؤمتر واجمللس والعالقات مع احلكوما مساعد الرئيس املستقل للمجلس املنظمة، املقر الرئيسي Elaine Dougall ةالسيد

 روما يف وكاالت األمم املتحدة لدىبعثة الواليات املتحدة  ملحق زراعي، مستشار بالنيابة، دائرة الشؤون الزراعية اخلارجية الواليات املتحدة األمريكية George Douvelis السيد

 كوماتفرع املؤمتر واجمللس والعالقات مع احل  الرئيس املنظمة، املقر الرئيسي  Stephen  Dowd السيد

 وزارة الزراعة وحتسني األراضي وزير الدولة قريغيزستان Nurlan  Duisheev السيد

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي واملؤمترات الدولية املدير العام للمنظمات مصر الدين ذكي رفعت صالح السيد
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 تنمية الريفيةوزارة ال SOPEمدير السياسات والتعاون و موريتانيا Mariem El Hacen ةالسيد

 سفارة مجهورية مصر العربية يف املنظمة، روما منظمة األغذية والزراعةلدى سكرتري أول، املمثل الدائم املناوب  مصر الطويل خالد  السيد

 وزارة الزراعة والري يف السودان العامة للتعاون الدولي واالستثمار اإلدارةمدير عام  السودان األمني األمني حس السيد

 منظمة األغذية والزراعلدى املمثلية الدائمة جلمهورية النمسا  املمثل الدائم النمسا Natalie Feistritzer ةالسيد

 اجلمعية اإليطالية للزراعة العضوية رئيس إيطاليا Andrea  Ferrante السيد

 ، املنظمةتوثيقدائرة برجمة االجتماعات وال رئيس املنظمة، املقر الرئيسي  Sergio  Ferraro السيد

املمثلية الدائمة للربازيل لدى منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  املمثل الدائم املناوب الربازيل Roberta Ferreira ةالسيد

 وبرنامج األغذية العاملي، وزارة العالقات اخلارجية

 ، املنظمةمكتب املفت  العام فت  العامامل املنظمة، املقر الرئيسي  John Fitzsimon السيد

 ، املنظمةالكارييباملكتب اإلقليمي الفرعي للبحر  الكارييبللبحر  الفرعي اإلقليمياملكتب  املنظمة، بربادوس Deep  Ford السيد

رئيس املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر وزير الزراعة و شيلي Carlos  Furche السيد

 4102 رييبالكا

  وزارة الزراعة

 يف املنظمة شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم مدير املنظمة، املقر الرئيسي Louis Gagnon السيد

 املنتدى العاملي للصيادين والعاملني يف صيد األمسا  للحرفينياالحتاد األرجنتني دي بيسكادوريز  األرجنتني Rodolfo Gonzalez Greco السيد

 والغابات وزارة الزراعة مدير، إدارة املوارد الطبيعية فنلندا Heikki Granholm السيد

 احلكومة احملليةواملوارد البحرية  احلكومة احملليةووزير الزراعة، واملوارد البحرية  بنما Alfred  Gray السيد

 املمثلية الدائمة لدى منظمة األغذية والزراعة 4102إلقليمي ألوروبا عام املمثل الدائم، نائب رئيس املؤمتر ا سويسرا  Christina Emma  Grieder ةالسيد

 نائب املمثل الدائم لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما املمثل الدائم املناوب الواليات املتحدة األمريكية Gregory S. Groth السيد

 يف املنظمة إدارة الزراعة ومحاية املستهلك فنيني، أمانة جلنة الزراعةكبار املوظفني ال املنظمة، املقر الرئيسي  Guei Guantoueu السيد

 مكتب املدير العام يف املنظمة مدير الديوان املنظمة، املقر الرئيسي Fernanda Guerrieri ةالسيد

 املسرية العاملية للمرأة ممثلة بريو Rosa  Guillen ةالسيد

 مكتب املدير العام يف املنظمة نائب املدير العام )العمليات( الرئيسياملنظمة، املقر   Daniel Gustafson السيد

 اجملتمع املدني الرئيس املستقل للمجلس السابق فرنسا Luc Guyau السيد

 أفريقياق األدنى ومشال املكتب اإلقليمي للشر كبري مسؤول تغذية، أمني املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى املنظمة، مصر Fatima Hachem ةالسيد

 ، املنظمةمكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد مدير املنظمة، املقر الرئيسي Boyd Haight السيد

 ، املنظمةشعبة التجارة واألسواق مدير املنظمة، املقر الرئيسي David Hallam السيد
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 Segolene Halley des ةالسيد

Fontaines 
 الدائم لفرنسا لدى منظمة األغذية والزراعة يف روما لاملمث املمثل الدائم املناوب فرنسا

 روما يفلدى املنظمة/ السفارات هلنغاريا املمثليات الدائمة  4102مثل الدائم املناوب، رئيس اللجنة االقتصادية ألفريقيا، عام امل هنغاريا Balázs  Hamar السيد

 منظمة األغذية والزراعة، املساواة بني اجلنسني والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية مسؤول السياسات املنظمة، املقر الرئيسي May Hani السيد

 وزارة الزراعة نائب الوزير أرمينيا Armen Harutyunyan السيد

 .اهلادئللمنظمة آلسيا واحمليط  اإلقليمياملكتب  مستشار أول املنظمة، املقر الرئيسي ChangChui He السيد

 املمثلية الدائمة جلمهورية أملانيا االحتادية لدى منظمات األمم املتحدة يف روما ملمثل الدائم السابق، عضو يف جملس منظمة األغذية والزراعةا أملانيا Eckhard W. Hein السيد

 حركة شباب كونا ممثل بنما  Yamilka  Hernandez ةالسيد

 Urgenciشبكة    Judith  Hinchman ةالسيد

 وزارة الشؤون البلدية والزراعة إدارة الثروة السمكيةمدير   البحرين ابتسام هلل خلفعبد ا ةالسيد

 مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة، مكتب التقييم مدير مكتب التقييم )مكتب التقييم( املنظمة، املقر الرئيسي Masahiro Igarashi السيد

 سفارة مجهورية األرجنتني، روما دائماملمثل ال األرجنتني Gustavo Infante السيد

مجهورية مقدونيا  Perica  Ivanoski ةالسيد

 اليوغوسالفية السابقة

 وزارة الزراعة والغابات واقتصاد املياه مستشار الدولة

 هيئة نيوى العليا، وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة بنيوزيلندا املفوض السامي نيوى O'Love Jacobson ةالسيد

 املمثلية الدائمة للعراق لدى األمم املتحدة يف روما السفري لدى منظمة األغذية والزراعة العراق اجلنابي حسن يدالس

 ملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى )بودابست(ا مسؤول أول الربامج امليدانية، أمني املؤمتر اإلقليمي ألوروبا املنظمة، هنغاريا Raimund Jehle السيد

 لدى املنظمة الصنياملمثل الدائم جلمهورية  (4102سفري، رئيس جمموعة آسيا ) الصني  Xia Jingyuan سعادة

نائب املمثل الدائم لدى املنظمة يف األمم املتحدة يف روما، رئيس جمموعة  الكويت جحيل يوسف السيد

 (4102الشرق األدنى )

 املمثلية الدائمة لدولة الكويت لدى املنظمة

 سفارة مجهورية جنوب أفريقيا يف روما مستشار الشؤون املتعددة األطراف جنوب أفريقيا Marc  Jurgens السيد

 وزارة الغابات واملياه مدير القسم تركيا Kilic  Kenan السيد

 الدامنر  ،ايد األمسا وزارة األغذية والزراعة ومص (4102-4104وزير مستشار، رئيس جمموعة بلدان الشمال ) الدامنر  Mogens Kjorup السيد

 يف املنظمة مكتب املدير العام املساعد، إدارة مصايد األمسا  وتربية األحياء املائية منسق برامج املنظمة، املقر الرئيسي Ib Kollavik-Jensen السيد

 وزير التنمية الريفية مستشار وزارة التنمية الريفية مالي Issa Konda السيد

خطط االسرتاتيجية املتحدث الرمسي مل منسق قسم وسط وشرق أوروبا، هنغاريا Anna  Korzenszky ةالسيد

 4102 ألوروبا اإلقليمياملؤمتر إىل القطرية 

 للسيادة الغذائية Nyeleni األوروبيةركة احل
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 ة األغذية والزراعةالبعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى منظم نائب املمثل الدائم االحتاد الروسي Vladimir  Kuznetsov السيد

 املنتدى العاملي للصيادين والعاملني يف صيد األمسا  للصيادين شؤون املرأة بيسكادورساألعلى لعهد امل نيكاراغوا Cairo Roberto Laguna السيد

 ملنتدى الريفي العامليا  إسبانيا Natalia  Laino Lojo ةالسيد

 وزارة الزراعة يس اإلدارةرئ االحتاد الروسي Vasily  Lavrovskiy السيد

 االسكتلندي Croftingاحتاد   اململكة املتحدة Norman  Leask السيد

 املكتب االحتادي للزراعة  استخدام املوارد يف خدمة األمن الغذائي فعاليةمندوب  سويسرا Hans-Jorg Lehman السيد

 وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات mctiشركة ممثل عن اإلمداد العام ل الربازيل Milton  Lelio de Mel السيد

 هونغ كونغ ممثل  -منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  نائب الرئيس، بصفة مراقب اليونسكو Mitzi Leung ةالسيد

 والزراعة يف أفريقيا املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية وصحة احليوان ياحليوان اإلنتاجمسؤول  املنظمة، غانا Cheikh Ly السيد

 وزارة الزراعة، اململكة العربية السعودية، الرياض نائب وزير الزراعة ومنسق الربنامج الوطين اململكة العربية السعودية Khalid M. Al Fuhaid السيد

 ململكة العربية السعوديةالصندوق السعودي للتنمية، ا رئيس املهندسني اململكة العربية السعودية Abdullah M. Al Shoait السيد

 وزارة الزراعة وامليكنة وتطوير الري وزير الزراعة زمبابوي Joseph  M. Made السيد

 وزارة الزراعة وزير الزراعة غينيا Jacqueline M. Sultan ةالسيد

 ، روماى املنظمةلد إيران اإلسالميةاملمثل الدائم جلمهورية  املمثل الدائم املناوب إيران Sayed M. Zarei السيد

  وزارة الزراعة ، وزير الزراعة، الكونغولرئيس املنتهية واليتهلاملنسق املقيم  الكونغو Rigobert Maboundou السيد

  وزارة الزراعة مدير إدارة أذربيجان Rashad  Majidov السيد

 ق األدنى ومشال أفريقيالشرة يف اللمنظماملكتب اإلقليمي  مسؤول أول اتصال املنظمة، مصر Piero  Mannini السيد

 Monica Martinez ةالسيد

Menduiño 
 البعثة الدائمة إلكوادور لدى األمم املتحدة، جنيف الوزير، رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية إكوادور

 املكتب اإلقليمي للمنظمة يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا ةمسؤولة عن القضايا اجلنسانية والزراعية والتنمية الريفي املنظمة، مصر Malika Martini ةالسيد

 وزارة التنمية الريفية مدير الزراعة مورتيانيا Barick Masni السيد

 سفارة نيوزيلندا، روما لسفري واملمثل الدائما نيوزيلندا  Trevor Donald Matheson سعادة

 وزارة اخلارجية نائب املدير العام للرابطة املكسيك Alfredo  Mayen Mena السيد

 لموارد البحريةلوزارة الزراعة والتعاونيات  األمني الدائم سان كيتس ونفيس Ashton   McCoy Stanley السيد

 ليةاملنظمة، شعبة الشؤون املا ، أمني جلنة املاليةمسؤول أول الشؤون املالية املنظمة، املقر الرئيسي David McSherry السيد

 روماالكامريون، سفارة مجهورية  نائب املمثل الدائم الكامريون Moungui  Médi السيد

 يف رومااإلسالمية سفارة مجهورية باكستان  ناوباملمثل املمستشار،  باكستان  Khalid  Mehboob السيد
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 مدير ر واجمللس وشؤون املراسم،شعبة املؤمتل السابق ديراملمستشار أول،  املنظمة، املقر الرئيسي مكوار على سعادة

 املعين بالتغذية  الثاني املؤمتر الدولي

 املنظمة، مكتب املدير

 سفارة هنغاريا، روما املمثل الدائم لدى منظمة األغذية والزراعة هنغاريا David Mezei دكتورال

 AISBLة، مؤسسة كروب اليف الدولي مدير السياسات املستدامة بلجيكا Michael Michener السيد

 وزارة اخلارجية شعبة املساعدة اإلنسانية الدوليةل السكرتري الثاني االحتاد الروسي Anton  Minaev السيد

 مكتب التقييم، املنظمة مدير سابق  Robert Moore السيد

-Sylvana Mpabwaayo ةالسيد

Ntaryamira 
 قليمي ملنظمة األغذية والزراعة يف أفريقيااملكتب اإل ملنظمة غري حكومية مسؤول أول اتصال املنظمة، غانا

 وزارة الزراعة ومصايد األمسا  وزير ساموا Le Mamea Mualia السيد

 سفارة مجهورية موزامبيق السفري واملمثل الدائم موزامبيق Carla Elisa Mucavi ةالسيد

أمني جلنة ، تيجية والتخطيط وإدارة املواردمكتب االسرتال،  مسؤول أول املنظمة، املقر الرئيسي  Rakesh Muthoo السيد

 الربنامج

 املنظمة يف مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

 وزارة اخلارجية دير، شعبة األمن االقتصادياملنائب  اليابان Akiko Nakano السيد

 وزارة الزراعة مستشار الوزير جلمهورية العراق العراق ناصر فيصل رشيد  السيد

 منظمة األغذية والزراعةلدى املمثلية الدائمة للمملكة املتحدة  سكرتري أول، نائب املمثل الدائم لدى املنظمة اململكة املتحدة Elizabeth  Nasskau ةلسيدا

 جملس منظمة األغذية والزراعة الرئيس املستقل للمجلس يف املنظمة املنظمة، املقر الرئيسي  Wilfred J. Ngirwa سعادة

 ، رومالدى املنظمة الصني الشعبيةاملمثل الدائم جلمهورية  السكرتري األول الصني Chuang  NIE لسيدا

 مكتب الرئيس مستشار رئيس اجلمهورية، رئيس مكتب تغري املناخ غيانا Shyam Nokta السيد

 Mohammed سعادة

Saeid   

Noori-Naeini إلسالمية لدى منظمة األغذية الدائم جلمهورية إيران ا السابق املمثل إيران

 للمجلسالسابق والزراعة، الرئيس املستقل 

 ، رومالدى املنظمة إيران اإلسالميةاملمثل الدائم جلمهورية 

 

 Cecilia Nordin Van سعادة

Gansberghe 
 منظمة األغذية والزراعة يف رومالدى سفارة السويد  رئيس جلنة الربنامج، السفري السويد

 النرويج إىل االحتاد األوروبيبعثة  مستشار الزراعة النرويج Knut Oistad السيد

هة جل التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي واحلالة اإلنسانيةرئيس  إيطاليا Antonio  Onorati السيد

 االتصال الدولية

 Crocevia/التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي واحلالة اإلنسانية

 اهلادئللمنظمة آلسيا واحمليط  اإلقليمياملكتب  وصحة احليوان. احليواني اإلنتاج عن سؤول أول املنظمة، تايلند Joachim Otte السيد

 ق األدنى ومشال أفريقيااملكتب اإلقليمي للشر اإلقليمياملمثل املدير العام املساعد/ املنظمة، مصر ولد أمحد  عبد السالم السيد
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 وزارة املوارد الطبيعية والبيئة يف االحتاد الروسي نائب رئيس وكالة الغابات االحتاد الروسي Alexander Panfilov الدكتور

 وزارة التنمية الزراعية املتحدث باسم األمني املشرت ، ومراعاة املساواة بني اجلنسني، والبيئة نيبال Prabhakar  Pathak السيد

 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية ق اإلقليمي الفرعياملنس املنظمة، زمبابوي David Phiri السيد

 وزارة اإلنتاج نائب الوزير بريو Paul  Phumpiu السيد

 فرع املؤمتر واجمللس والعالقات مع احلكوماتاملنظمة،  مسؤول املؤمتر املنظمة، املقر الرئيسي Gabriella Piacentini ةالسيد

 منظمة األغذية والزراعة أول مستشار ة، املقر الرئيسياملنظم Martin Pineiro السيد

 ، روماالسفارة الكندية .410مريكا الشمالية، عام ألنائب املمثل الدائم، الرئيس املشار   كندا  Debra Price ةالسيد

 وزارة الزراعة  نائب وزير الزراعة فلسطني  . حللوح عبد اهلل السيد

 سفارة مجهورية غانا ملمثل الدائم املناوبا غانا Nii  Quaye-Kumah السيد

الدولي  الدائم لفرنسا لدى منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي، والصندوق املمثل السفري فرنسا Berengère Quincy ةالسيد

 للتنمية الزراعية

 وزارة الصناعة األولية حملل أول املشروعات نيوزيلندا Raj Rajasekar السيد

 KSBA، منظمة مربي قريغيزستان ألوروبا اإلقليمياملؤمتر املتحدث باسم منظمات اجملتمع املدني إىل  قريغيزستان  Akylbek  Rakaev السيد

 Moshibudi السيد

Priscilla 

Rampedi قيا يف روماسفارة مجهورية جنوب أفري مستشار، مستشار يف جماالت الزراعة، والغابات ومصايد األمسا  جنوب أفريقيا 

البحر واملؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية نائب رئيس وزير الزراعة،  غيانا  Leslie  Ramsammy  ةالسيد

  4102عام لالكارييب 

 وزارة الزراعة

 ة الزراعية يف املنظمةشعبة اقتصاديات التنمي حالة األغذية والزراعة ،حمرر ،خبري اقتصادي أول املنظمة، املقر الرئيسي  Terry Raney ةالسيد

 وزارة الصناعات األولية حمللة سياسات رفيعة املستوى، البيئة الدولية نيوزيلندا Alan Reid السيد

 أمانة الزراعة والثروة احليوانية والتنمية الريفية ومصايد األمسا  واألغذية نائب االتصال مع املؤسسات الدولية املكسيك Elias  Reyes Bravo السيد

 وزارة الزراعة رئيس مركز البحوث الزراعية واحليوانية، وزير الزراعة الكونغو Maboundou  Rigobert السيد

 يةمكتب اإلدارة والسياسات واملوارد، مكتب شؤون املنظمات الدولية، وزارة اخلارجية األمريك مستشار أول للسياسات الواليات املتحدة األمريكية Mary Blanca  Rios  ةالسيد

  املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى املنسق اإلقليمي الفرعي، أمريكا الوسطى املنظمة، بنما Ignacio  Rivera السيد

 سفارة نيكاراغوا يف شيلي  سفري نيكاراغوا Maria Lisa   Roberto ةالسيد

 السفارة الكندية يف روما ع، رئيس جلنة مشكالت السلاملمثل الدائم املناوب كندا Eric Robinson السيد
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 Emma María ةالسيد

José  

Rodriguez 

Sifuentes 
 املكسيك يفسفارة الواليات املتحدة  املمثل الدائم املناوب املكسيك

 إدارة الغابات يف املنظمة املدير العام املساعد املنظمة، املقر الرئيسي Eduardo  Rojas Briales السيد

 سري النكا Nalaka Rosairo السيد

 

 منظمة العاملني يف املصايد يف سري النكا

 للمنظمة ملكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطىا املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى املنظمة، غابون Daniel Rugabira السيد

 فرع الغابات وزارة الزراعة املدير العام للغابات تونس سعد الدين  يوسف السيد

 وزارة اخلارجية مدير املواهب البشرية كولومبيا Maria Victoria Salcedo Bolivar ةالسيد

  -اآللية الدولية على نطاق اجملتمع املدني املعنية باألمن الغذائي والتغذية  أوروغواي Maria Noel Salgado ةالسيد

 كورنو سور -الفرعي لإلقليم  املرجعيةمنسق 

 MAELA - الكارييبالبحر اجلنوبية و أمريكاحركة 

 منظمة األغذية والزراعةلدى املمثلية الدائمة لالحتاد الروسي  لسكرتري الثاني، املمثل الدائم املناوبا االحتاد الروسي Sergey Sapozhnikov الدكتور

 مكتب دعم الالمركزيةاملنظمة،  مسؤول برامج املنظمة، املقر الرئيسي   Evugeny  Saranin السيد

 املنظمة، مكتب املدير العام نائب املدير العام، منسق املوارد الطبيعية املنظمة، املقر الرئيسي Maria Helena Semedo ةدالسي

 سفارة مجهورية اهلند، روما ملمثل الدائم املناوب اهلند Vimlendra Sharan السيد

 سفارة مجهورية ليربيا، روما ألفريقيةاملمثل الدائم، رئيس اجملموعة ا ليربيا Mohammed S.  Sheriff سعادة

 الصندوق السعودي للتنمية، اململكة العربية السعودية  مهندس اململكة العربية السعودية Abdullah  Shoaibi السيد

 هيئة الغابات، غيانا 4102مفوض الغابات، نائب رئيس جلنة الغابات عام  غيانا James  Singh السيد

 شعبة إدارة املوارد الطبيعية، وزارة الزراعة األمني املشرت  اهلند Shri R.B.  Sinha السيد

 P. P. Sivapragasam السيد

(Siva) 
 ، سري النكاالتحالف الدولي لعمال الزراعة الئتالف الدولي الزراعة والعمال، سري النكال األمني العام سري النكا

ائم لدى منظمة األغذية والزراعة، رئيس جمموعة أمريكا الالتينية املمثل الد كوبا Milagros Carina Soto Agüero سعادة

 والبحر الكارييب

 سفارة مجهورية كوبا

 Nathalia ةالسيد

Andrea  

Soto Vesga وزارة اخلارجية االقتصادية واالجتماعية وشئون البيئة املديرية مديرية مستشار  كولومبيا 

 وزارة اخلارجية وخماطر الصحة والصحة النباتيةحليوانية الثروة ا فرنسا Jean Jacques Soula دكتورال

 املمثلية الدائمة ملنظمة األغذية والزراعة يف روما املمثل الدائم املناوب لدى منظمة األغذية والزراعة  قربص  Ellinas Spyridon السيد

الزراعية، أمني جلنة األمن الغذائي العاملي  مدير شعبة اقتصاديات التنمية املنظمة، املقر الرئيسي Kostas Stamoulis السيد

 العاملي الغذائي األمن جلنة

 شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية يف املنظمة

 وزارة الزراعة، مجهورية قربص األمني الدائم قربص Olympia Stylianou ةالسيد
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 زراعة وإنتاج األغذية، ومصايد األمسا ، التعاون والتنمية الريفيةوزارة ال رئيس التخطيط الزراعي املسؤول سانت لوسيا Daniel Sunita السيد

 الكارييبألمريكا الالتينية والبحر  اإلقليمياملكتب  استشاري املنظمة، شيلي Antonieta  Surawski ةالسيد

 Seyed سعادة

Aminollah  

Taghavi Motlagh لدى املنظمة إيران اإلسالميةائم جلمهورية املمثل الد (4102) 77سفري، نائب رئيس جمموعة الـ  إيران 

 ، مكتب الشؤون القانونية واألخالقية، مكتب املستشار القانونيمنظمة األغذية والزراعة املستشار القانوني املنظمة، املقر الرئيسي Antonio Tavares السيد

 الزراعةوزارة  نائب وزير الزراعة مجهورية طاجيكستان Zevarsho Taygunovich السيد

 املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة يف أفريقيا مسؤول أول السياسات املنظمة، غانا James Tefft السيد

 سفارة دولة إريرتيا يف روما منظمة األغذية والزراعةلدى سكرتري أول، املمثل الدائم املناوب  إريرتيا Yohannes  Tensue السيد

 سفارة اليونان يف روما سفري اليونان Demiris  Themistoklis سعادة

 املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة يف أفريقيا املدير العام املساعد، املمثل اإلقليمي ألفريقيا املنظمة، املقر الرئيسي Bukar Tijani السيد

 كمبسينا يف ممثل نيكاراغوا Fausto Torres السيد

ممثل املنظمة لدى االحتاد األفريقي ، منظمة األغذية والزراعة، إثيوبيا ، إثيوبيااملنظمة Modibo Traore السيد

وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، املنسق اإلقليمي الفرعي لشرق 

 أفريقيا وممثل املنظمة يف إثيوبيا

 ألفريقيا الشرقية الفرعي اإلقليمياملكتب 

 مدير اإلنتاج النباتي، وزارة الزراعة والتنمية الريفية أول مستشار النرويج Silje Trollstol  السيد

 وزارة الزراعة مدير شعبة اإلنتاج احليواني وصحة احليوان فيجي Tomasi Tunabuna السيد

 Gladys ةالسيد

Francisca 

Urbaneja Duran روما(لدى املنظمة  سفارة مجهورية فنزويال البوليفارية السفري واملمثل الدائم فنزويال( 

 شبكة العمل اخلاصة مببيدات اآلفات آسيا واحمليط اهلادي للدول األعضاء املدير التنفيذي آسيا واحمليط اهلادئ Sarojeni  V. Rengam السيد

مينيكية، ومنسق من الربملان ملكافحة منظمات اجملتمع املدني، املؤمتر الوطين للجمهورية الدو وطنيةئبة نا اجلمهورية الدومينيكية  Guadalupe  Valdez ةالسيد

 اجلوع

نائب رئيس جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم  ،لدائم السابقاملمثل  هولندا Agnes Van Ardenne ةالسيد

 اخلارجي املستقل

 لدى املنظمة هلولنداواملمثل الدائم 

 الشؤون القانونية واألخالقية، مكتب املستشار القانونيمنظمة األغذية والزراعة،  ول، أمني جلنة الشؤون الدستورية والقانونيةمسؤول قانوني أ املنظمة، املقر الرئيسي Annick Van Houtte ةالسيد

 ملمثلية الدائمة ململكة هولندا لدى منظمات األمم املتحدةا املمثل الدائم، رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي هولندا Gerda  Verburg سعادة

 لدى املنظمة الربازيلاملمثل الدائم جلمهورية  نائب املمثل الدائم الربازيل Olyntho Vieira السيد

 وفد االحتاد األوروبي يف روما مستشار أول، شؤون األمم املتحدة -رئيس القسم  االحتاد األوروبي Alessandro Villa السيد
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منظمة األغذية والزراعة، مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات، مكتب الشراكات والدعوة  رملديا املنظمة، املقر الرئيسي Marcela Villareal ةالسيد

 وتنمية القدرات

 سفارة مجهورية كينيا لدى األمم املتحدة يف روما لسفري واملمثل الدائما كينيا Josephine W. Gaita سعادة

 يف املنظمة إدارة الزراعة ومحاية املستهلك ساعداملدير العام امل املنظمة، املقر الرئيسي Ren  Wang السيد

 وزارة الغابات أمني وكالة تنمية املوارد البشرية إندونيسيا Amir  Wardhana السيد

دارة مصايد األمسا  وتربية األحياء املائية، فرع السياسات منظمة األغذية والزراعة، إ كبري املسؤولني عن مصايد األمسا ، أمني جلنة مصايد األمسا  املنظمة، املقر الرئيسي Hiromoto Watanabe السيد

 واالقتصاديات واملؤسسات

اللجنة / Katinka Weinberger capsa ةالسيد

االجتماعية االقتصادية و

 آلسيا واحمليط اهلادي

مركز ختفيف وطأة الفقر من خالل الزراعة املستدامة/اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا  املدير

 احمليط اهلادئو

 وزير اخلارجية وشؤون املغرتبني 4104رئيس جلنة مصايد األمسا  عام  النرويج Johan  Williams السيد

 وزارة الغابات مدير احلراجة االجتماعية إندونيسيا Wiratno  Wiratno السيد

لزراعة، الرئيس املشار  املمثل الدائم ألسرتاليا لدى منظمة األغذية وا أسرتاليا Matthew Worrell السيد

 (4102جملموعة جنوب غرب احمليط اهلادي )

 املمثل الدائم ألسرتاليا لدى األمم املتحدة يف روما

سفري، رئيس اجملموعة اإلقليمية األوروبية، اجملموعة اإلقليمية األوروبية  أملانيا  Thomas  Wriessnig السيد

 4102عام 

 ا االحتادية لدى منظمات األمم املتحدة يف رومااملمثلية الدائمة جلمهورية أملاني

 وزارة الزراعة والتنمية الريفية، مجهورية فييت نام االشرتاكية نائب وزير فييت نام Nguyen Thi    Xuan Thu السيد

 امبياسفارة مجهورية غ السفري واملمثل الدائم غامبيا Lang Yabou السيد

انة اخلاصة للغابات املديرية العامة حلماية وتنمية الغابات البيئة األم اليونان Argyro  Zerva دكتور

 الطبيعية، متحدثًا باسم االحتاد األوروبي

 تغري املناخو وزارة البيئة، والطاقة

 وزارة الزراعة نائب وزير  طاجيكستان  Zevarsho   Zevarshoev السيد

 



 املنهجية :4امللحق 

 

 املقاربة العامة -1

 

 ّددت اختصاصات االستعراض املستقل املعايري التالية لتقييم تنفيذ إصالحات احلوكمة:ُح -1
 

نفيذ مجيع اإلجراءات واإلجراءات الفرعية امللحوظة وأسباا  عبدت تنفيبذيفا      التغطية: إىل أي مدى مت ت -1

 ؛ُوجدتحال 

: املكاسب اإلمجالية للكفاءة من خالل حتسني توقيب  العمبل وتردبيد اليبات احلوكمبة والو بو        الكفاءة -2

االيفتمات لتحليل التكاليف الفعلية وتكاليف املعامالت  يتم إيالءدفق االتصاالت وما إىل ذلك؛ كما وتاسيط ت

 املرتاطة بعملية إصال  احلوكمة وبهيكلها اجلديد؛

، من حيث حتسبني  للفاوالفعالية: النتائج العامة إلجراءات خطة العمل الفورية بشأن احلوكمة املو وعية  -3

ألجهبزة  ا إىلاملعلومات املسبججعة مبن األمانبة    ألمانة وتدفق ا إىل األجهزة الرئاسية ات املقدمة منتوجيهال

 الرئاسية؛

تنفيبذ إصبالحات    املناثبق عبن   الفباو التأثري: قدر املستطاع، التغيريات الدائمة الفعلية واملمكنة علب  أداء   -4

 .املتصلة خبطة العمل الفورية احلوكمة

 

 استخدت فريق االستعراض املستقل األدوات الرئيسية التالية: -2
 

  ع ّاببَتمجيببع إجببراءات خطببة العمببل الفوريببة واإلجببراءات الفرعيببة املتصببلة ب صببال  احلوكمببة وَتخارطببة

 1تنفيذيفا؛

 لتغيريات   يفيكل احلوكمة، مبا   ذلك توقي  الدورات، وتواتريفا وعبدديفا، وتتبوى جبداول    حتليل ا

كنقاط رئيسبية   2012/2013وفجة  2002/2002خدم  فجة : وقد اسُت، الكلفةاألعمال، وجودة التقارير

   الزمن جلميع التحليالت، رغم أن فجات سنتني أخرى ُأدرج    بعض احلاالت؛

  أربعة أخرى لألمم املتحبدة، وال سبيما برنبامج األمبم املتحبدة اإل بائي، واليونسبكو،         هليئاتاستعراض

التقيبيم اابارجي املسبتقل     ومنظمة الصحة العاملية، وبرنبامج األغذيبة العباملي، والبت اسبتخدمها أي با       

كعالمات مقارنة، من حيث حجم وتركياة اجمللب،، والتوصبية البت رفعهبا اجمللب، إىل املبأنر بشبأن        

 مستوى امليزانية ومأيفالت املدير العات؛ 

 معظمهبم مبن األع باء؛ إ بافة      املصلحةصاحب  212لة: ُأجري  مقابالت داه منظمة مع مقابالت مفّص

 لفاو وأمناء أجهزة رئاسية وموظفني   الفاو؛إىل مدراء كاار   ا

                                                 
 .للتقرير الرئيسي 5نظر امللحق ُا  1
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 ه استقصاء استاياني )مسّم  االستقصاء( للممبثلني البدائمني واألع باء املشباركني   مجيبع األجهبزة       توّج

 ؛2012الرئاسية منذ عات 

 ه استايان إىل أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة الرابعة عشرة بشأن العالقة مع الفباو   مبا  ب     توّج

 اجلوانب اإلدارية والتنظيمية؛ 

 :مراقاة ماادرة للدورات التالية لألجهزة الرئاسية 

 ؛2014يع املأنرات اإلقليمية املنعقدة عات مج 

 ؛2014ستورية والقانونية املنعقدة   مارس/اذار الدورة الثامنة والتسعون للجنة الشأون الد 

 ؛2014املنعقدة عات األمساك  من دورة جلنة مصايد جلسات خمتارة 

  ؛2014مجيع اجللسات   دورة جلنة الغابات املنعقدة عات 

  ؛2014الدورة ااامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج املنعقدة   مايو/أيار 

  ؛2014الدورة الرابعة واامسون بعد املائة للجنة املالية املنعقدة   مايو/أيار 

    مسبون بعبد   االجتماع املشجك للدورة ااامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنبامج والبدورة الرابعبة واا

 املائة للجنة املالية؛  

  2014الدورة التاسعة واألربعون بعد املائة للمجل،، يونيو/حزيران. 

 

إ افة  إىل ذلك، تفاعل فريق االستعراض املستقل مع األع اء   ثالثة اجتماعات غري رمسية مفتوحة الع بوية   -3

علب    2014سباتمرب/أيلول   9مايو/أيبار و  15فرباير/دبااط، و  2لرؤساء ونوا  رؤساء اجملموعات اإلقليميبة املنعقبدة     

نوفمرب/تشبرين الثباني    5يبار و أمايو/ 22وجلنة املاليبة املنعقبدة     التوالي؛ خالل االجتماعات املشجكة للجنة الربنامج 

 2يونيبو/حزيران و  12؛ خالل الدورتني التاسعة واألربعني بعد املائة واامسني بعد املائة للمجل، املنعقبدتني    2014

 .2014ديسمرب/كانون األول 

 

ورد يفذا امللحق وصفا  مفصال  لألدوات األكثر تعقيدا  الت استخدمها الفريبق مبن أجبل حتليبل بعبض جوانبب       ُي -4

 احلوكمة  من نطاق االستعراض.

 

 وضع خارطة اإلجراءات واإلجراءات الفرعية املتصلة باحلوكمة يف خطة العمل الفورية -2

 

قل بو بع خارطبة تنفيبذ مجيبع اإلجبراءات واإلجبراءات       نثل  ااطوة التحليلية األوىل   االستعراض املسبت  -5

. 4-4واإلجبراء   101-2إىل  1-2الفرعية املتصلة باحلوكمة   خطة العمل الفورية عل  املستوى الرمسبي مبن اإلجبراء    

وق   ذلك بتتاع النقاش الذي جرى حول كل إجراء   جلنبة الشبأون الدسبتورية والقانونيبة، و  اجمللب، واملبأنر،       

 .1/2002ي وثيقة أخرى ذات الصلة، عمال  بقرار املأنر رقم نظمة وأوصوال  إىل دجمه   النصوص األساسية للم

 



111 Annex 4 

والبت أجبرت    2009جع الرئيسية   وثائق اجملل، وجلنبة الشبأون الدسبتورية والقانونيبة لعبات      ارُوجدت امل -2

 .2009وردت التغبيريات الحقبا    تقريبر املبأنر لعبات      و حتليال  منفصال  لكل حزمة من اإلجراءات املتصبلة باحلوكمبة.  

يريات أخبرى    تغب  2013و 2010أقبّرت تقبارير جلنبة الشبأون الدسبتورية والقانونيبة واجمللب، ببني عبامي          كذلك، 

 .2013و 2011قّرت التغيريات   املأنرات املنعقدة   عامي ُأثر تنفيذ اإلجراءات. وأخريا ، النصوص األساسية، إ

 

سئلة لكل ُو ع  عدة أوقد دّكل  عملية و ع يفذه ااارطة أساسا  إلقامة مصفوفة تقييم االستعراض املستقل:  -2

إجراء إ افة  إىل مأدرات تددة، ومصادر معلومات وأساليب جلمع الايانات. ومسح  املصبفوفة ببدوريفا إنشباء قبوائم     

 ت التحليل.تت من أسئلة تددة لكلٍّ من األجهزة الرئاسية وجماال حتقق

 

 مكتيباستعراض  -3

 

أجرى فريق االستعراض املستقل عددا  من الدراسات اااصة، ورّكز عل  جوانب خمتلفة من اليبات احلوكمبة    -2

وفقا  ملا يفو مفصل أدناه، باالستناد إىل حتليل مكثبف للوثبائق والتقبارير الصبادرة عبن األجهبزة الرئاسبية، مببا   ذلبك          

. وّنب  مقارنبة   2009و 2002الصادرة   عات  2املشجكني جملموعة العمل الثانية التابعة للجنة املأنرمذكرات الرؤساء 

 قال خطة العمل الفورية وما بعديفا. خدم  كمقارنات ملاالت اسُت 2012/2013و 2002/2002الايانات بني فجة 

 

  وقد رّكزت الدراسات عل  ما يلي: -9
 

 حتليل تواتر دورات األجهزة الرئاسية وطوهلا من حيبث عبدد األيبات   السبنة    توقي  يفيكلية احلوكمة:  -أ

 2000/2001  فبجة   النظبر  ؛ وكبذلك متّ 2002/2002أو   فجة السنتني لكل جهاز رئاسي منبذ فبجة   

 عدد دورات األجهزة الرئاسية؛ جدول، 2نظر امللحق ا؛ 2004/2005وفجة 

ااباص بكبل دورة مبن    بنود جدول األعمال  عدد جداول األعمال: استعراض احملتويات وحتليل تتوى - 

 دورات كل جهاز رئاسي؛

أحداث جاناية: استعراض تتويات وعدد األحداث اجلاناية الت جرى تنظيمهبا خبالل كبل دورة مبن      -ج

 األحداث اجلاناية؛ جدول، 2، مبا   ذلك املأنر، ُانظر امللحق 2002دورات اجلهاز الرئاسي منذ عات 

جتماع املشجك، واجمللب،  ة عن جلنة الربنامج واملالية، واالطول التقارير: استعراض طول التقارير الصادر -د

 ؛2002واملأنر منذ عات 

 كبل جهباز رئاسبي منبذ عبات      املشاركون   األجهزة الرئاسية: جرى حتليل القوائم الرمسية للمشاركني   -يفب

ملمثلي األع اء   خمتلف األجهزة الرئاسبية، وأي تغبيري حصبل علب       ةاملأسسي سماتلتحديد ال 2002

مرور الزمن. وقد مّت تصنيف املشاركني من العواصم وفقا  للجكيز الفين للمأسسة أو الوزارة البت ثثلونهبا،   

 جهاز من األجهزة الرئاسية؛وملعّدل مشاركة الوزراء ونوا  الوزراء   كل 

                                                 
 .جلنة املأنر املعنية مبتابعة التقييم ااارجي املستقل  2
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ومت نتخاببات اجمللب،   عدد الالدان   كل منطقة لغرض ا نثيل الع وية   اجملل،: مّت احتسا  نساة -و

، جبدول  2نظر التقرير الرئيسي وامللحق اعدد املقاعد املتاحة   اجملل، لكل جمموعة إقليمية؛  احتسا 

 مقاعد اجملل،؛

هبزة الرئاسبية   جالرئاسية: حتديد مشاركة كل ع و من األع اء ودوره   األمشاركة األع اء   األجهزة  -ز

، جببدول ع ببوية األجهببزة 2نظببر امللحببق ا؛ 2013/2014وفببجة  2002/2002لفبباو   فببجة لالتابعببة 

 الرئاسية؛

عملية و ع عالمات القياس: مّت النظر   أرببع وكباالت تابعبة لألمبم املتحبدة هلبذا التمبرين، وال سبيما          - 

برنامج األمم املتحدة اإل ائي، واليونسكو، ومنظمة الصبحة العامليبة، وبرنبامج األغذيبة العباملي. وكانب        

 عناصر املقارنة والتحليل يفي التالية:
 

 ،يفيكلية احلوكمة 

 ،عدد األع اء   جلانهم وحجم الع وية 

 ،عدد اللغات الت تتم ترمجة الوثائق الرمسية إليها 

 لوبة ملنصب ملدير العات   حال ُوجد، املأيفالت املط 

 املوافقة عل  امليزانية.ب كلفامل اجلهاز 

 

 الفاو من خالل جداول أعماهلا التابعةحتليل عمل األجهزة الرئاسية  -4

 

وكلبة إليبه. و  غيبا     ملختلبف املهبات امل   ق أحد األسئلة املطروحة بالوق  الذي  ّصصه كل جهاز رئاسيتعّل -10

نثلب  األداة األقبر    تقارير الدورة الت قد تشري إىل الوق  الذي ُأم ي   مناقشة كل بند من بنبود جبدول األعمبال،    

قصباء مبن احلسبابات الانبود التاليبة:      اإلاملتاحة بعدد الانود "النادطة"   جدول األعمال الت جرت مناقشبتها، مثبل   

ي مسبائل أخبرى. كبذلك، ت يبتم األخبذ        ن تاريخ انعقاد الدورة املقالبة وأ ل، واملناقشة بشأاملوافقة عل  جدول األعما

 ( إذ ال ُتناَقش عادة.INFاالعتاار الوثائق والانود املقدمة كوثائق معلومات )

 

، إ بافة  إىل  2013-2002وقد مشل التحليل مجيع الدورات الت عقبدتها األجهبزة الرئاسبية خبالل الفبجة       -11

 . 2014ورات املأنرات اإلقليمية وجلنة مصائد األمساك وجلنة الغابات املنعقدة خالل عات د
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تتاع كل جلنة من اللجان طريقتها اااصة   تصنيف بنبود جبدول األعمبال، وقبد تطبّورت يفبذه الانبود مبع          -12

 الوق . وقد اعتمد االستعراض املستقل التصنيف التالي:
 

 الفاو: مجيع الانود   جدول األعمال املتصلة بربنامج العمل وامليزانية اااص باملنظمة؛دورة التخطيط    -1

املسائل املتصلة بالربنامج وعملية اإلصبال : مناقشبة يطبيط دورة الربنبامج وتقبدمها، األولويبات الفنيبة         -2

 االسجاتيجية؛واإلقليمية   برنامج الفاو، مبا   ذلك مناقشة اإلطار االسجاتيجي/األطر 

 املسائل املتصلة بالالمركزية: مجيع الانود   جدول األعمال املتصلة جبوانب الالمركزية؛ -3

خطة العمل الفورية: مجيع الانود   جدول األعمال املتصلة بعمليبة خطبة العمبل الفوريبة، مببا   ذلبك        -4

 استعراض األجهزة املنشأة مبوجب املادة الرابعة عشرة؛

  خمتلف القطاعات،  املأسسية املنظمة: مجيع الانود   جدول األعمال املتصلة بسياسات الفاو سياسات -5

 مثل املالية، واإلدارة، والقطاعات الفنية؛

 السلع العامة والعاملية: مجيع الانود   جدول األعمال املتصلة مبناقشة السياسة العاملية واألطر التنظيمية؛ -2

الفنية: مجيع الانود   جدول األعمال املتصلة باملسبائل الفنيبة؛ و  حبال املبأنرات اإلقليميبة،       املسائل -2

 تتصل باملسائل الفنية اإلقليمية؛

 حالة: مجيع الانود   جدول األعمال املتصلة حبالة الزراعة واملوارد؛ -2

ألعمبال املتصبلة باالسبجاتيجيات    االسجاتيجيات وخطط العمل: اااصة باللجان الفنية، وبنبود جبدول ا   -9

 وخطط العمل القطاعية؛

املراقاة اإلدارية )جلنة املالية(: ويفي تشمل أي بند من بنود جبدول األعمبال يكبون متصبال  بشباكة نظبم        -10

 واملعلومات، واملوارد الاشرية؛ اإلدارة

صببلة مبراقاببة ميزانيببة املنظمببات لجنببة املاليببة(: مجيببع الانببود   جببدول األعمببال املتلاملراقاببة املاليببة ) -11

 وحساباتها، مبا   ذلك احلسابات املدققة؛ 

املسببائل اإلجرائيببة: مجيببع الانببود   جببدول األعمببال املتصببلة ببباإلجراءات الداخليببة، مثببل انتخببا     -12

 الرؤساء/نوا  الرؤساء؛

التقيبيم أو   إدارةتبب التقيبيم/  التقييم: مجيع الانود   جدول األعمال املتصبلة بالتقبارير البت يصبدريفا مك     -13

 ؛مااملسائل املتصلة به

التدقيق: مجيع الانود   جدول األعمال املتصلة بالتدقيق الداخلي وااارجي، ووحدة التفتيش املشجكة،  -14

 األخالقية؛ ئواملساءلة، وجلنة املااد

الفرعيبة والدسبتورية البت ترفبع     زة بباألجه األجهزة الفرعية: مجيع الانبود   جبدول األعمبال املتصبلة      -15

 تقاريريفا إىل األجهزة الرئاسية؛

مجيبع بنبود جبدول األعمبال   اجمللب، واملتصبلة بعبرض        التقارير الواردة من أجهبزة رئاسبية أخبرى:     -12

 ومناقشة التقارير الواردة من أجهزة رئاسية أخرى؛

جدول األعمال املتصبلة مبسبائل برنبامج األغذيبة     لجنة املالية(: مجيع الانود   لبرنامج األغذية العاملي ) -12

 العاملي؛
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بنود أخرى: مجيع الانود األخرى   جبدول األعمبال، مببا   ذلبك تقبارير وحبدة التفتبيش املشبجكة،          -12

 .وما إىل ذلكوالتقدت احملرز عل  صعيد تنفيذ التوصيات، 

 

 جدول بنود جدول األعمال.، 2ترد الايانات الكمية الناجتة عن التحليل   امللحق  -13

 

 املقابالت -5

 

ومراقاني حلوكمة الفباو أداة رئيسبية لالسبتعراض     املصلحةدّكل  املقابالت املفصلة وداه املنظمة مع أصحا   -14

 والسلاية ،   حوكمة الفاو.منها تقصي التصورات واآلراء بشأن التغيريات، اإلجيابية املستقل، من أجل 

 

دخصا ، وأكثر من مرة واحدة مع الاعض منهم. وكبان مبن    212فريق االستعراض املستقل مقابالت مع  أجرى -15

بني يفأالء األدخاص: الرئي، املستقل للمجل،؛ مجيع رؤساء األجهزة الرئاسية   الفاو؛ العديد مبن املمبثلني البدائمني    

لفباو، وال سبيما جلبان اجمللب،،     ل  األجهبزة الرئاسبية   احلاليني والسابقني؛ املشاركون واملراقاون احلاليون والسابقون 

لفاو وكاار ل، وجلنة الغابات وجلنة مصايد السماك؛ إ افة  إىل املدير العات 2014ومجيع املأنرات اإلقليمية املنعقدة عات 

 .   اجملموع، أجرى فريق االستعراض املستقل مقابالت مع:الفاواملدراء   
 
 52   لفاو؛لممثال  دائما 

 25 ممثال  للالدان األع اء من العواصم؛ 

 52  ،املقر الرئيسي أو   املكاتب اإلقليمية؛سواء، العاملني    حٍد كاار املدراء واملوظفني عل من موظفا    الفاو 

 22  ،أخرى تابعة لألمم املتحدة ودركاء. وأجهزةممثال  ملنظمات اجملتمع املدني، واملنظمات غري احلكومية 

 

 استقصاء االستعراض املستقل -6

 

و ع استايان )مسّم    ما يلي االستقصاء( لالّطالع عل  وجهات نظر ممثلي مجيبع األع باء   الفباو بشبأن      -12

وإىل املشباركني مبن    3إىل املمبثلني البدائمني   رومبا    2014. وُأرسل االستقصباء   يونيبو/حزيران   الفاوعمل نظات حوكمة 

. وكبان مبن بيبنهم مشباركون   املبأنرات      2012  مجيع دورات األجهبزة الرئاسبية منبذ عبات      عواصم الدول األع اء

 . 2013و  مأنر الفاو لعات  2012، و  اللجان الفنية املنعقدة   عات 2014وعات  2012اإلقليمية املنعقدة عات 

 

قسم لكل جهاز رئاسي إ افة  إىل جزء متصبل باحلوكمبة ككبّل.     ثالثة أقسات، وُخّص   يم االستقصاء مّت تنظ -12

عن مسات الشبخ  اجمليبب سباعدت أي با    توجيبه اجمليباني إىل األقسبات املتصبلة باجلهباز          سأاال   13وقد ت من 

                                                 
 ُأرسل االستايان إىل املمثلني الدائمني بواسطة املوقع االلكجوني للممثلني الدائمني لدى املنظمة.  3
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اجتماعاتبه بصبفة دخصبية. و  بدايبة كبل قسبم، ُطلبب أي با  إىل األدبخاص           وا ح بر البت  -أو األجهزة  -لرئاسيا

  اإلدارة إىل عدد الدورات الت ح رويفا.اجملياني

 

 154سأاال  مغلقا ، يت من كل منها عددا  من األسئلة الفرعية بلب  جمموعهبا    11وردت األسئلة اجلويفرية     -12

 سأاال  مفتوحا  إلثراء األسئلة املغلقة بتعليقات ومعلومات إ افية. 22سأاال ؛ و

مستويات من املوافقة بدءا  مبن "ال أوافبق    2التقليدي املألف من  Likertليكرت م سّلُصّمم االستقصاء باستخدات  -19

  افة إىل خيار "ال أعرف".ووصوال  إىل "أوافق بشدة"، إبشدة" 

 

جتميببع قائمببة بالعنبباوين االلكجونيببة جلميببع املشبباركني   دورات األجهببزة الرئاسببية املببذكورة أعبباله،    مّتو -20

باالستناد إىل قوائم رمسية للمندوبني إىل كل جهاز من األجهزة الرئاسية. وقد تعاون  األمانات التابعة ملختلف األجهبزة  

كذلك، ُببذل  جهبود إ بافية للاحبث عبن العنباوين االلكجونيبة        الرئاسية   إتاحة القوائم لفريق االستعراض املستقل. 

الناقصة: وقد أبدت كّل من املمثليات الدائمة   روما واملمثلني الدائمني لدى الفباو   خمتلبف الالبدان تعاونبا  نادبطا         

 يفذا الاحث.

 

  دورات األجهبزة الرئاسبية    امسا  مببا يتطبابق مبع املشباركني     1 920وقد  ّم  القائمة النهائية ما جمموعه  -21

 1 322 . وتبوّفرت عنباوين الكجونيبة نادبطة لبب     2014ويونيبو/حزيران   2012لفاو واملنعقدة بني يناير/كبانون الثباني   ل

 .  فعليا  دخصا  أمكن االتصال بهم

 

وقسبم    لفباو )ت تتبوفر الجمجبة إىل اللغبة الصبينية(.     ل خبم، لغات رمسيبة  إتاحتهّن  ترمجة االستقصاء و -22

كبذلك، ُأتبيا استقصباء    . املعتمدة   اإلقليم التابعةالرمسية  اجلهات املتلقية إىل أقاليم لغوية وتلق  االستقصاء بلغة الفاو

 ونية ببثالث لغبات  االستعراض املستقل إلكجونيا  عرب وصلة داكية وردت   الربيد االلكجوني. وتوفرت النسخة االلكج

 رمسية معتمدة   الفاو: اإلنكليزية، والفرنسية واإلساانية. 

 

سبئلة الثالثبة األوىل )معلومبات عبن املأسسبة(      وأجا  ساعة منها فقبط علب  األ   ،ردا  131بل  جمموع الردود  -23

ايانا ، اسبت  124اسبتايانا  مبن ببني االسبتايانات املتاقيبة والابال  عبدديفا         25فُأقصي  من قاعدة الايانات. وقبد عكب،   

 لعديد من الوزارات واملأسسات أو املمثليات الدائمة   الالد الع و ذاته.ل موحدة وجهات نظر

 

إىل معببدل اإلجابببة    املائببة مببن جممببوع أع باء الفبباو. ونظببرا   32وعكسب  الببردود الصبباحلة وجهببات نظبر    -24

 ة إ افية   مصادر معلومات أخرى. خدت فريق االستعراض املستقل نتائج االستقصاء حبذر كمسايفماملنخفض، است
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 األجهزة املنشأة مبوجب املادة الرابعة عشرة االستقصاء املوّجه إىل أمناء -7

 

 إىل ُرفبع مغلقبا  وسبأالني مفتبوحني، و    سبأاال   19 ي بم  14ُو ع استايان حول األجهزة املنشأة مبوجب املبادة   -25

تقييم التقدت امُلحَرز علب  صبعيد أي مبن املسبائل ااا بعة لالسبتعراض البذي        بهدف  14أمانات املنشأة مبوجب املادة 

من خطة العمل الفورية، بشأن الوصول إىل األجهبزة الرئاسبية واالسبتقاللية     29-2و 22-2جيري ناديا  مع اإلجراءين 

البذي   14املنشأة مبوجبب املبادة    األجهزة اإلدارية عل  التوالي وذلك لالّطالع عل  وجهات نظريفا بشأن اثار استعراض

 .2012جري عات ُأ

 

جهازا  منهبا.   12: وقد وردت ردود من 14 املادة منشأ مبوجب نادطا جهازا   14، كان يوجد 2014و  عات  -22

 من التقرير الرئيسي. 14ومّت إدراج الردود بالكامل   اجلزء 

 

 املراقبة املباشرة لألجهزة الرئاسية -8

 

راقب فريق االستعراض املستقل عّينة نثيلية الجتماعات األجهزة الرئاسية الت انعقدت   الفجة املمتدة ببني   -22

، وال سبيما البدورة ااامسبة عشبرة بعبد املائبة للجنبة الربنبامج، والبدورة الرابعبة           2014فرباير/دااط ويونيبو/حزيران  

والبدورة الرابعبة    عشرة بعد املائة للجنة الربنبامج  ااامسةجك للدورة واامسني بعد املائة للجنة املالية، واالجتماع املش

، 2014واامسني بعد املائة للجنة املالية، والدورة التاسعة واألربعني بعد املائبة للمجلب،، ودورة جلنبة الغاببات لعبات      

 .2014ومجيع املأنرات اإلقليمية املنعقدة عات  2014وبعض جلسات جلنة مصايد األمساك لعات 

 

 حتليل الكلفة -9

 

 استند حتليل تكاليف احلوكمة عل  مصادر املعلومات التالية: -22
 

 املالية املتأتية عن مستودع الايانات، واملتصلة بالنفقات املرتاطة بب دارة دبعاة املبأنر واجمللب،      الايانات

ودأون املراسم للمأنر، واجملل،، وجلنة الربنامج، وجلنة املالية وجلنبة الشبأون الدسبتورية والقانونيبة     

 ؛2014وخالل األدهر الستة األوىل من عات  2013-2012خالل الفجة 

 حتسبني وترمجبة النصبوص     كلفبة  مات الواردة مبن دبعاة املبأنر واجمللب، ودبأون املراسبم بشبأن       املعلو

 األساسية؛

 خدمبة األجهبزة الرئيسبية    فاو، واملوظفني واالستشباريني،   تقديرات للوق  الذي كّرسه كاار املدراء   ال 

كبّل   مناءلومات الواردة من أ، وفقا  للمع2014وخالل األدهر الستة األوىل من عات  2013-2012  الفجة 

 جهاز من األجهزة الرئاسية، مبا   ذلك املأنرات اإلقليمية واللجان الفنية؛
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  تكاليف الجمجة التحريرية والفورية خالل املأنرات اإلقليمية واجتماعات اللجان الفنية، وفقا  للمعلومات

 ؛2014وخالل األدهر الستة األوىل من عات  2013-2012عل  التوالي،   الفجة  ناءالواردة من األم

   وخببالل األدببهر السببتة األوىل  2013-2012التكبباليف املرتاطببة بببالرئي، املسببتقل للمجلبب،   الفببجة 

، مبا   ذلك عدد األيات الت أم ايفا   روما حل بور مبأنرات إقليميبة، وسبفره، وبدلبه      2014من عات 

 اليومي وراتاه، وفقا  للمعلومات الواردة من مكتاه. 

 

خبالل املبأنرات اإلقليميبة     وفوريبة مّت التقّصي عن بيانات بشبأن وقب  املبوظفني وكلفبة الجمجبة التحريريبة        -29

ثين عشر لألجهزة الرئاسية إ افة  إىل أمني مكتب دعبم  رسل إىل األمناء اإلُأن خالل استايان واجتماعات اللجان الفنية م

 الالمركزية. ورّدان فقبط كانبا غبري مكبتملني:   يفبذه احلالبة مّت اسبتخدات متوسبط الكميبة   أجهبزة رئاسبية موازيبة.            

كبّل حسبب مسبتوى أقدميتبه.      غبري املنتهيبة  ظفني تكلفة املبو  ومّت حتويل وق  املوظفني إىل معلومات مالية باالستناد إىل

 النساة إىل نوع اادمات املطلوبة.ب كذلك، مّت احتسا  كلفة االستشاريني عل  أساس رسم األتعا  السائدة

 

 2015 -2014فقط؛   حبني ُو بع  إسبقاطات للفبجة      2013-2012وتوفرت معلومات "فعلية" عن الفجة  -30

أن حتليل التكاليف يشري إىل حجبم  بجيدر التذكري و. 2014والنصف األول من عات  2013باالستناد إىل بيانات من عات 

 ، جدول تكاليف األجهزة الرئاسية. 2واجتايفات اإلنفاق ولي، القيم املطلقة. ويرد التقسيم املفّصل لألرقات   امللحق 
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 عن االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة تقريرالإجراءات خطة العمل الفورية باإلشارة إىل  :5امللحق 

رقم إجراء 

خطة العمل 

 الفورية

 إجراءات احلوكمة

اإلشارات إىل أقسام التقرير 

 املسائل والتوصيات العالقة وتداعيات ذلك على التكلفة املستقلبشأن االستعراض 

 
 أولويات احلوكمة

  

للوضع  إجراء استعراض منتظماتساق السياسات العاملية واألطر التنظيمية:  2-1

د القضايا اليت تقتضي اختاذ مبادرات حتظى باألولوية توخيًا يالعاملي لتحد

الراهنة بغية  التنظيميةالسياسات، ودراسة األطر يف تساق االملزيد من 

نظمة وو يف املإجراءات مبكرة من ِقبل  اختاذحتديد اجملاالت اليت تقتضي 

 غريها من املنتديات.

األجهزة  بشأن السياسات، يتعّين على ةالدولي واألنظمة: بهدف تعزيز مساهمتها يف احلوار 1التوصية  موضوعمل ينّفذ اإلجراء؛  3-4و 2-3و 2ألقسام ا

كل من ليقوم وولوية  وحتديد جمال ذي ،كل سنتنيالدولية واألنظمة للفجوات األساسية يف السياسات  الرئاسية إجراء استعراض

طار بالنظر فيه واختاذ قرار بشأنه. وجيب حتديد هذا اجملال ضمن نطاق اإلاملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية واملؤمتر 

 االسرتاتيجي املراجع.

مراعاة، حيثما اقتضى األمر، قضايا السياسات والصكوك املتعلقة باألغذية  2-2

ورفع توصيات إىل تلك  الفاووالزراعة اليت تتبلور يف منتديات غري 

 املنتديات.

على جداول وعمال الرامية إىل تقييم عمل األعضاء يف منتديات وخرى واملدرجة بنود احلالية الال تشّكل ؛ ةجزئي بصورةُنّفذ اإلجراء  3-4القسم 

هذا  1استجابة ديناميكية بالقدر الكايف لتنفيذ هذا اإلجراء بصورة فّعالة. تعاجل التوصية  ،اجمللس وغريه من األجهزة الرئاسية

 اإلجراء. 

   يف ما خيص ودوار األجهزة الرئاسية املختلفة. –انظر ويضًا ودناه  2-3

تغطيتها )انظر نطاق و الرئاسية األجهزةتعزيز ودوار  احلوكمة التنفيذية: 2-4

 ودناه(.

مت معاجلتها يف وثيقة اجلهاز 

 الرئاسي

 ُنّفذ اإلجراء ومازال جاريًا. 

 
 املؤمتر

  

وساسي يتفق عليه سوف يكون عادة لكل دورة من دورات املؤمتر حمور  2-5

 املؤمتر، بناء على توصية اجمللس

املؤمتر بالنسبة إىل املسائل العاملية. واقرتح فريق  مدى وهمية دوراتحمدودًا على  الرئيسي ُنّفذ اإلجراء؛ كان وثر املوضوع 6؛ امللحق 2-4القسم 

  .1التوصية االستعراض املستقل ون يكون املوضوع املطروح على اجللسة العامة هو نفسه املختار يف إطار 

سوف يولي املؤمتر مزيدًا من العناية لقضايا السياسات العاملية واألطر  2-6

قيات واألنظمة(، بالعمل عادة بناًء الدولية )مبا يف ذلك املعاهدات واالتفا

بناء على توصيات اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية وحيثما اقتضى األمر 

توصيات اجمللس )الذي سيتلقى بصورة مباشرة األقسام ذات الصلة من على 

 تقارير اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية(

 األنظمةُونشأت العملية اليت تقوم مبوجبها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية برفع التقارير إىل املؤمتر بشأن ُنّفذ اإلجراء؛  3-4و 2-4 القسمان

 1التوصية منخفض بفعل طرح جمموعة واسعة من املواضيع املتنّوعة. تقرتح  األثر، غري ون 1والسياسات العاملية عن طريق اهليئة 

 تركيز العملية.
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رقم إجراء 

خطة العمل 

 الفورية

 إجراءات احلوكمة

اإلشارات إىل أقسام التقرير 

 املسائل والتوصيات العالقة وتداعيات ذلك على التكلفة املستقلبشأن االستعراض 

فرتة السوف تعقد دورات املؤمتر يف شهر يونيو/حزيران من السنة الثانية من  2-7

 اليةامل

 القيام بتحضريات منّظمة قبل فرتة السنتني القادمة. بيرى فريق االستعراض املستقل ون التغيري هذا قد مسح ُنّفذ اإلجراء؛  2-4القسم 

يف ضوء  واسرتاتيجيتها وميزانيتهااملنظمة  وولوياتسوف يوافق املؤمتر على  2-8

 دراسة توصيات  اجمللس )انظر إجراءات إعداد الربنامج وامليزانية ودناه(

 ُنّفذ اإلجراء؛ عهد املؤمتر إىل اجمللس مهمة اإلشراف على عمل املنظمة باستثناء امليزانية. 2-4القسم 

ميكن حتديدها سوف يركز تقرير املؤمتر على االستنتاجات واملقررات اليت  2-9

يف جلان الصياغة واجتماعات "وصدقاء الرئيس" حسب االقتضاء. وسيوفر 

 احملضر احلريف التفاصيل عن املداخالت وسُينشر جبميع لغات املنظمة(.

 وصبحت التقارير وكثر إجيازًا.  ؛ُنّفذ اإلجراء 2-4القسم 

القضايا احليوية  العامة الرمسية وكثر تركيزًا على االجتماعات ستصبح 2-11

 بالنسبة لألعضاء

 التدخالت على مستوى اجللسة العامة زالت ما. ووثر حمدود 5-2امللحوظ يف اإلجراء  الرئيسي ؛ كان للموضوعُنّفذ اإلجراء 3-4و 2-4القسمان 

سي على الظروف وسارّكزت التدخالت بشكل  ،مهيمنة. وعلى الرغم من اإلشارة بعض الشيء إىل املوضوع اخلاص بدورة املؤمتر

 وعلى دور الفاو يف هذا اجملال. ،اخلاصة حبالة األغذية والزراعةاملتحدث  احملددة يف بلد

اجلانبية لتكون منتدى لتبادل اآلراء  األحداثسيجري التوسع وكثر يف  2-11

 بصورة غري رمسية حول املستجدات

 اجلانبية وهي تلقى تقديرًا من جانب املشاركني يف املؤمتر.ُنّفذ اإلجراء؛ ازداد عدد األحداث  6امللحق  ؛2-4القسم 

، من بينها طرق العمل واملسؤوليات اتسيجري إدخال تغيريات يف املمارس 2-12

 هو ُمفصل ودناه يف ما خيص األجهزة املختلفة حسبماالرتاتبية 

وثيقة اجلهاز معاجلتها يف مت 

 الرئاسي

 ُنّفذ اإلجراء.

سيجري إدخال تغيريات على النصوص األساسية يف ما يتعلق بالوظائف  2-13

دور يف رفع توصيات إىل املؤمتر، وغري ذلك مما الالرتاتبية و واملسؤوليات

 يأتي تفصيله يف مصفوفة اإلجراءات

 ُنّفذ اإلجراء؛ ودخلت تعديالت على النصوص األساسية. 2-4القسم 
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رقم إجراء 

خطة العمل 

 الفورية

 إجراءات احلوكمة

اإلشارات إىل أقسام التقرير 

 املسائل والتوصيات العالقة وتداعيات ذلك على التكلفة املستقلبشأن االستعراض 

 
 اجمللس

  

2-14 

 

حسب املقتضى يف النصوص األساسية  اجمللستوضيح وظائف  سيجري

وإسداء املشورة يف  اختاذ القراراتالدور الرئيسي يف  (1) :وستشمل ما يلي

 ما يلي:

  ختطيط العمل وقياس األداء للمجلس نفسه ولألجهزة الرئاسية األخرى
 باستثناء املؤمتر؛

  التقارير بشأنه مقابل هذه التدابري القياسية؛ وتقديممراقبة األداء 

 ووولوياتها وميزانيتها؛املنظمةسرتاتيجية ا ، 

 العمل الشامل؛ برنامجعلى  املوافقة 

 اليت ال حتتاج إىل تغيريات جيريها  الرئيسية التنظيمية التغيريات
 ؛املؤمتر يف النصوص األساسية

 ؛جبدول وعمال املؤمتر إىل املؤمتر التوصية 

 11و 11التوصيتني بتوصيات امليزانية و ةمن خطة العمل الفورية املتعّلق 18-2اإلجراء  علىالتعليقات  انظر؛ ُنّفذ اإلجراء 2-5القسم 

  من خطة العمل الفورية بشأن برنامج العمل املتعدد السنوات. 71-2ا يف اإلجراء ماملنصوص عليه

 زال جاريًا. ُنّفذ اإلجراء وما 1-2-5القسم  باحلوكمة؛مراقبة تنفيذ القرارات املتصلة   (2) 2-15

2-16 

 

 اإلشراف لضمان ما يلي: ممارسة  (3)

  احملدد هلا؛ والقانونيحدود اإلطار املالي  ضمناملنظمة  تعملون 

 باد وجود إشراف شفاف ومستقل ومهين من خالل املراجعة وامل 
 األخالقية؛

  ما يتعلق  يفومستقل ألداء املنظمة ومهين وجود تقييم شفاف
 بتحقيق النتائج واآلثار املنشودة طبقًا للخطة؛

  املستندة إىلوجود نظم تعمل بشكل جّيد لوضع امليزانية واإلدارة 
 النتائج؛

  وضع سياسات ونظم للموارد البشرية، وتكنولوجيا املعلومات
ها تقوم واالتصاالت، والتعاقد واملشرتيات، وغريها، والتأكد من ون

 بوظائفها مبا يناسب الغرض املرجّو منها؛

  من خارج امليزانية بكفاءة يف حتقيق األهداف اليت  املواردمساهمة
 تعطيها املنظمة األولوية؛

-5و 2-2-5و 1-2-5األقسام 

3 

االفتقار إىل املعلومات القائمةة  كان التقّدم جيدًا وقّدم اجمللس التوجيهات وقام باإلشراف على حنو استباقي. ويشّكل ُنّفذ اإلجراء؛ 

ون يستمر اجمللس يف الدفع باجتةاه   جيب :2التوصية سية على اإلشراف. األجهزة الرئا على النتائج عائقًا مهمًا بالنسبة إىل قدرة

مةن جلةنيت   توفري ونواع املعلومات القائمة على النتائج اليت ستمّكنه من توجيه عمل الفةاو ومراقبتةه بصةورة فعالةة، بةدعم فاعةل       

، قةد  بشةأن اإلشةراف  املعلومات القائمة علةى النتةائج   يف جمال  وجود حّيز للقيام مبزيد من التحسيناتالربنامج واملالية. ويف حال 

 . يف صياغة املؤشرات املناسبة لمساعدةلينظر يف إمكانية االعتماد على خربات مستقلة 
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رقم إجراء 

خطة العمل 

 الفورية

 إجراءات احلوكمة

اإلشارات إىل أقسام التقرير 

 املسائل والتوصيات العالقة وتداعيات ذلك على التكلفة املستقلبشأن االستعراض 

 من قسم برنامج العمل املتعدد السنوات اخلاص خبطة العمل الفورية. 71-2اإلجراء  انظرُنّفذ اإلجراء،  1-2-5القسم  املرجوة على صعيد األداء.رصد وداء اإلدارة مقارنة بالغايات   (4) 2-17

توصية واضحة بشأن القرار اخلاص بالربنامج وامليزانية  اجمللسسوف يقدم  2-18

 امليزانيةمستوى  يشملمبا 

 2-2-5القسمان 

 3-5و

وتطلعات  ،ارتكزت على النمو الصفري اليت بعض األعضاء مساهمةكبريًا بني ؛ وجد فريق االستعراض املستقل تباينًا معّلقاإلجراء 

التوصل إىل اتفاق  ممكنًاالنمو. ويف مثل هذه البيئة لن يكون  متّكنميزانية  بالتوصل إىلوعضاء آخرين والفاو نفسها يف ما يتعّلق 

جيب إغالق إجراء خطة العمل الفورية املعّلق  :1التوصية غ النهاية الدستورية للعملية، وي خالل املؤمتر. ثابت إىل حني بلو

غري ون ذلك ال مينع إقامة مناقشات بشأن امليزانية خالل  امليزانية إىل املؤمتر. مبستوى املتصلة بشأن رفع توصية اجمللس

 اجمللس.  

2-19 

 

ولفرتات خمتلفة مبا يعقد اجمللس اجتماعاته بصورة وكثر مرونة سوف 

فرتة دورات على األقل يف كل  5 عادة )على ون تعقد هيتالءم وجدول وعمال

لربنامج وامليزانية ل التخطيط: دورة 1القسم جيم، الرسم البياني  - (سنتني

 واستعراضهما:

 ختتلف مّدتها حبسب جدول األعمال. بقي توقيت دورات اجمللس ثابتًا؛ يف حني ُنّفذ اإلجراء؛  2-2-5القسم 

2-21 

 

بعد كل من دورات سوف ُيعقد اجتماع قصري )ليومني على األقّل(   (1)

 الية.جلنيت الربنامج وامل

 مع هذا اإلجراء.  يتماشى اجلدول الزمين للمجلسُنّفذ اإلجراء؛  2-2-5القسم 

2-21 

 

موعد قبل يكون سللتحضري للمؤمتر  يعقده اجمللس الذياالجتماع   (2)

تسنى وخذ توصياته يف احلسبان؛ يانعقاد املؤمتر بشهرين على األقل، حتى 

مبا يف ذلك التوصية جبدول األعمال النهائي للمؤمتر لكي يعتمده املؤمتر 

 بصورة نهائية.

من  مااخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية واملوافقة عليه استعراض توّجه الربنامج وحمتوىل ُنّفذ اإلجراء، مت بالفع 21و 3-4و 2-4األقسام 

حاليًا إىل  يومًا 61النظر يف تقصري مدة املشاورات بني اجمللس واملؤمتر من  :مقرتح عملي تفصيليجانب العواصم خالل اجمللس؛ 

  يومًا.  31وو  45

2-22 

 

يوفر سوتوصيات )و ومقرراتاستنتاجات  منتقرير اجمللس وف يتألف س

 احملضر احلريف التفاصيل وُينشر جبميع اللغات(

ثر إجيازًا من وي وقت مضى. تصبح وكُنّفذ اإلجراء؛ وصبحت التقارير وكثر اقتضابًا ووشار فريق االستعراض املستقل إىل ون التقارير  21و 3-5و 2-2-5األقسام 

خطة العمل الفورية لتشمل  اليت تلتجيب ون تعود التقارير إىل املمارسات املتبعة خالل السنوات األوىل  تفصيلي:عملي مقرتح 

املوجز خالل الدورات وو حتضري فقرة وو فقرتني توجزان املناقشات احلاصلة حول املسائل اليت مل يتخذ قرار بشأنها. وميكن 

دعمًا إضافيًا للرئيس املستقل للمجلس  ،إىل جانب األمانةسيوّفر، لس الذي بعدها مباشرة مع مساعدة وحد نواب رئيس اجمل

 بهدف توليف مواقف األعضاء. 
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رقم إجراء 

خطة العمل 

 الفورية

 إجراءات احلوكمة

اإلشارات إىل أقسام التقرير 

 املسائل والتوصيات العالقة وتداعيات ذلك على التكلفة املستقلبشأن االستعراض 

املسائل العاملية املتصلة بالسياسات والتنظيم، اآلن  بعدلن يناقش اجمللس  2-23

من اختصاص اللجان الفنية  ذلك)ويكون يف حاالت الضرورة القصوى  إال

 واملؤمتر(

ُنّفذ اإلجراء؛ تشري النصوص األساسية إىل ونه يتعّين على اجمللس لفت االنتباه إىل مسائل حمددة متعّلقة بالسياسات ليناقشها  2-2-5القسم 

عملية يضطلع مبوجبها اجمللس بدوره مبا يتماشى مع النصوص على  1التوصية تنص ونه ال يقوم بذلك حاليًا.  علمًااملؤمتر 

 األساسية.

طرق العمل  مبا يف ذلك، اتتغيريات يف املمارسإدخال  جيريسوف  2-24

)انظر ودناه يف ما خيص األجهزة بالنسبة إىل اجمللس واملسؤوليات الرتاتبية 

 األخرى(

 ُنّفذ اإلجراء. 2-2-5القسم 

يف ما يتعلق بالوظائف واملسؤوليات  األساسيةالنصوص تغيريات يف  جراءإ 2-25

 الرتاتبية وغريها.

 ُنّفذ اإلجراء. 2-2-5القسم 

على ون تقدم جلنة  1/2118 املؤمتر رقم قرارنص وتركيبته:  حجم اجمللس 4-41

بشأن "وية تغيريات جتدها مستصوبة يف  2119املؤمتر توصياتها ملؤمتر عام 

 "حجم اجمللس والتمثيل اإلقليمي للعضوية فيه

املكثفة، مل يتمكن األعضاء من التوّصل إىل توافق يف اآلراء بشأن كيفية معاجلة احلاالت اإلجراء معّلق؛ على الرغم من اجلهود  3-5و 3-2-5القسمان 

ن لتفويض الصالحيات إىل يالشاذة املتعّلقة حبجم اجمللس وتركيبته. يولي بعض األعضاء قيمة كبرية إىل املشاركة وهم غري مستعد

. ويعتقد فريق وصغر وفّعال وذي صبغة فنية وكرب از رئاسيجهاز رئاسي يف حني يرى وعضاء آخرون قيمة مضافة يف إقامة جه

االستعراض املستقل ونه يف هذه املرحلة ويف  املستقبل القريب، لن يكون من املمكن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن تغيري حجم 

 املعّلق ء خطة العمل الفوريةإجرا تعليقجيب  :1التوصية اجمللس وتركيبته، يف حني قد تسنح هذه الفرصة يف سنوات قادمة. 

بته إىل حني يعترب الرئيس املستقل للمجلس ونه مّثة ما يكفي من التوافق للتوصل إىل حل مرٍض بالنسبة بشأن حجم اجمللس وتركي

 إىل معظم األعضاء. 

 
 الرئيس املستقل للمجلس

  

2-26 

 

 االستباقي لرئيسمراجعة النصوص األساسية لتوضيح الدور التيسريي 

حلوكمة يف املنظمة، وجتّنب وي تضارب حمتمل يف اجمللس بالنسبة إىل ا

األدوار مع الدور اإلداري الذي يقوم به املدير العام، مبا يف ذلك، باإلضافة 

 إىل رئاسة اجتماعات اجمللس، ما يلي:

 ُنّفذ اإلجراء. 6القسم 

2-27 

 

)و(  القيام بدور الوسيط األمني يف التوصل إىل توافق يف اآلراء بني األعضاء يف 

 القضايا اخلالفية؛

 ُنّفذ اإلجراء. 2-6القسم 
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2-28 

 

)ب(  التواصل مع رؤساء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون 

الدستورية والقانونية يف ما يتعلق بربامج عمل تلك اللجان، وكذلك مع 

رؤساء اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية الذين حيضرون يف العادة 

 حسب مقتضىاجتماعات جلنيت الربنامج واملالية واملؤمترات اإلقليمية، 

 ؛احلال

 ُنّفذ اإلجراء. 2-6القسم 

2-29 

 

روى ذلك  متى وكلماللرئيس املستقل للمجلس ون يدعو، )ج(  ميكن 

مناسبًا، إىل عقد اجتماعات تشاورية مع ممثلي اجملموعات اإلقليمية حول 

 القضايا اإلدارية والتنظيمية املتعلقة بالتحضري للدورة ومبجرياتها؛

 21و 2-6القسمان 

 

 ةياإلقليم اتجملموعرؤساء اي لرمس ريعقد اجتماع غ ىلستقل للمجلس إملقد يدعو الرئيس ا ج( تفصيلي: عملي ؛ مقرتحاإلجراءُنّفذ 

بني اجملموعات اإلقليمية  القائمة العالقةدارة العليا حول إلا مع إجراء مناقشة معامللتبسة ستجدة امل  املسائلبعض  حلتوضي

من وجل تعزيز  املمارساتضل فالعمل ووحول وساليب  اجملموعات اإلقليمية  بنيات علوماملادل تب واملكاتب اإلقليمية، إىل جانب

       ؛ ودوارها

2-31 

 

)د(  التواصل مع اإلدارة العليا يف املنظمة يف األمور اليت تشغل األعضاء 

واليت يتم اإلعراب عنها من خالل اجمللس وجلنيت الربنامج واملالية 

 واملؤمترات اإلقليمية؛ ابعتني لهالت

 ُنّفذ اإلجراء 2-6القسم 

2-31 

 

(  التأكد من إبقاء اجمللس على اطالع على التطورات يف املنتديات هة)

األخرى ذات األهمية بالنسبة لوالية املنظمة، ومواصلة احلوار مع األجهزة 

الرئاسية حسب مقتضى احلال، وخصوصًا مع األجهزة الرئاسية للوكالتني 

 يف روما؛ ااملعنيتني باألغذية والزراعة اللتني يوجد مقراهم

 2-2جدول وعمال اجمللس علمًا ون هذه املعلومة نادرًا ما تناقش بفعالية. ويعاجل اإلجراء  علىهلذا الغرض ُنّفذ اإلجراء؛ ودرج بند  2-2-5القسم 

 هذه املسألة. 

2-32 

 

األعضاء للحوكمة  وملكية)و(  العمل على التحسني املستمر للكفاءة والفعالية 

 يف املنظمة.

 

فاملسؤوليات اليت وجد فريق االستعراض املستقل ون الشعور بالرضى مرتفع إزاء موقف الرئيس املستقل للمجلس. ُنّفذ اإلجراء؛  2-6القسم 

حني  على ما يلي: 5التوصية يف اختصاصاته. ويف هذه احلاالت تنص عليها  املنصوصتلك  تفوقيها ُيطلب من الرئيس احلالي توّل

 األعضاء.  يفّوض األعضاء الرئيس املستقل للمجلس بتوّلي مسؤولية إضافية، جيب توفري موارد إضافية من بني

2-33 

 

    األساسية حتديدًا على: النصوص)ز(  وسوف تنص كذلك 

2-34 

 

توافرها لدى الرئيس املستقل  املرغوباملؤهالت )الكفاءات(  (1)

للمجلس واليت تعّدها جلنة املؤمتر يف ضوء مشورة جلنة الشؤون الدستورية 

وجد فريق االستعراض املستقل ون املعارف العملية لألجهزة الرئاسية تشّكل ويضًا من املؤهالت املهمة اليت جيب ون ُنّفذ اإلجراء؛  3-6القسم 

جيب تنقيح النصوص األساسية اليت تتناول الرئيس املستقل : 6توصية اليتمتع بها املرشحون ملنصب الرئيس املستقل للمجلس. 
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 2119والقانونية ويبّت فيها املؤمتر العام سنة 

ون الرئيس املستقل للمجلس مطالب بالتواجد يف روما يف مجيع  (2)

لفرتة ال تقّل عن ستة  ميكثيف املعتاد ون  دورات اجمللس، وونه ُيفرتض به

 إىل مثانية وشهر من السنة يف روما.

للمجلس إلضافة مصطلحات "اخلربة املناسبة يف عمل األجهزة الرئاسية للفاو" على النص القائم "خربة ومعرفة مالئمة مبجاالت 

 عمل املنظمة".

2-35 

 

ويعقب ذلك  اتعلى الفور يف املمارس توضيح الوظائف وطرق العملسيجري 

 مبا يف ذلك بشأن توضيح الوظائف: تغيريات يف النصوص األساسية،

 ُنّفذ اإلجراء. 

 
   جلنتا الربنامج واملالية

2-36 

 

سوف تركز وظائف جلنة الربنامج على وولويات الربنامج  (1)

يف العمل  ويضًا ما يلي: النظر وستشملواالسرتاتيجية وامليزانية والتقييم 

اليت ينبغي للمنظمة تناوهلا يف معرض  ولويات؛ ويف األامليداني والالمركزي

الشراكة والتنسيق زيادة اتساق السياسات العاملية واألنظمة ذات الصلة؛ ويف 

 ؛العمل الفين يف جمالمع املنظمات األخرى 

 األولوياتبُنّفذ اإلجراء بصورة جزئية، يتماشى عمل جلنة الربنامج مع هذا اإلجراء من خطة العمل الفورية باستثناء يف ما يتعّلق  2-2-7القسم 

 هذه الوظيفة.  1التوصية . وتشمل واألنظمةاليت ستعاجلها املنظمة يف إطار السياسات العاملية 

2-37 

 

سوف تغطي جلنة املالية مجيع جوانب اإلدارة واخلدمات  (2)

واملوارد البشرية فضاًل عن الشؤون املالية، مبا يف ذلك السياسات وامليزانية 

 تصبح جلنة املالية واإلدارة؛ف –اخلاصة مبجاالت العمل هذه 

 يتماشى عمل جلنة املالية مع هذا اإلجراء من خطة العمل الفورية.  ُنّفذ اإلجراء؛ 2-8القسم 

2-38 

 

ستعقد اللجنتان اجتماعاتهما بقدر وكرب من املرونة ولفرتات  (3)

زمنية خمتلفة مبا يتالءم وجدول األعمال ومتاشيًا مع دورة التخطيط 

عادة دورات  4) –( 1للربنامج وامليزانية واستعراضهما )انظر الرسم البياني 

 فرتة سنتني(؛كل  يفكحد ودنى 

إىل التحلي باملرونة يف ما خيص توقيت حباجة وي من جلنة الربنامج وو جلنة املالية  يكن؛ مل قرار بشأنه يتخذإجراء مل   2-8و 1-2-7و القسم

 الدورات. يتم تكييف مدة الدورة وفقًا جلدول األعمال. 

2-39 

 

 وستتمستعقد اللجنتان املزيد من االجتماعات املشرتكة.  (4)

املناقشات يف إطار دورة مشرتكة وحيثما كان هناك تداخل يف النقاش وو يف 

 لجنتني يكمل الواحد منهما اآلخر؛حال كان إسهام ال

 ،وو عدم حتقيقها حتقيق القيمة املضافة بنيالتوازن املالئم إجياد  ه ليس من السهل؛ وجد فريق االستعراض املستقل ونُنّفذ اإلجراء 6، امللحق 2-9القسم 

وسيحتاج رؤساء اللجنتني إىل مواصلة النظر يف كل  .فقط مناقشة بند حساس من جدول األعمال خالل اجتماع مشرتكمن خالل 

الجتماعات املشرتكة بهدف التوصل إىل حّل جيد. وقد يرغب األعضاء يف حبث إمكانية عقد ا حدةجدول األعمال على  منبند 
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 على وساس احلاجة إليها.  

2-41 

 

سيطلب من اللجنتني إصدار توصيات واضحة وإيالء عناية  (5)

اإلشراف  حتسنيوكرب للسياسات واالسرتاتيجيات واألولويات من وجل 

 ؛وإعطاء توجيهات ديناميكية بدرجة وكرب إىل اجمللس

بصورة جزئية؛ ترّكز جلنة الربنامج بالفعل على السياسات واالسرتاتيجيات غري ون جداول األعمال احلالية ال تيّسر  ُنّفذ اإلجراء 21و 3-8و 2-2-7و األقسام

جيب ون يستمر اجمللس يف  :2التوصية . التغيريات التالية لتسهيل عملها واقُترحتتقديم التوجيهات الديناميكية إىل اجمللس. 

القائمة على النتائج اليت ستمّكنه من توجيه عمل الفاو ومراقبته بصورة فعالة، بدعم فاعل من  الدفع باجتاه توفري ونواع املعلومات

القضايا ينبغي على اللجان املنبثقة عن اجمللس إتاحة الوقت على جداول وعماهلا لتحديد  :7التوصية . جلنيت الربنامج واملالية

ينبغي ون تقع على عاتق كّل من جلنة الربنامج وجلنة املالية : 9 التوصية .مع مرور الوقت العابرة لالختصاصاتاالسرتاتيجية وو 

 ، على ون يتخذ رئيسا اللجنتني قرارًا بهذا الشأن.مسؤولية استعراض معلومات التقييم واملراجعة املتصلة بنطاق عمل كّل منهما

بهدف تقديم  االسرتاتيجي املراجع تنظيمية يف اإلطار ينبغي ون يرّكز نطاق وعمال التقييم املواضيعية على النواتج ال: 15التوصية 

قد تبحث جلان اجمللس واالجتماع املشرتك إمكانية : عملي تفصيلياملزيد من التوصيات االسرتاتيجية إىل اجمللس. مقرتح 

 ."تعقب الفعالية" لتحديد جماالت االزدواجية والتداخل بغية تبسيط تدفق العمل

2-41 

 

املالية وتعتمد معايري حتدد من خالهلا وثائق ستوافق جلنة  (6)

 برنامج األغذية العاملي اليت جيدر بها مراجعتها.

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-8القسم 

القضايا ينبغي على اللجان املنبثقة عن اجمللس إتاحة الوقت على جداول وعماهلا لتحديد  :7التوصية ّفذ اإلجراء؛ ُن  21و 3-8و 3-7و األقسام ، مبا يف ذلك يف طرق العمل )انظر ودناه( اتاملمارس علىتغيريات  إدخال 2-42

ينبغي ون تقع على عاتق كّل من جلنة الربنامج وجلنة املالية مسؤولية مع الوقت.  العابرة لالختصاصاتاالسرتاتيجية وو 

ى ون يتخذ رئيسا اللجنتني قرارًا بهذا الشأن. مقرتح ، علاستعراض معلومات التقييم واملراجعة املتصلة بنطاق عمل كّل منهما

قد تبحث جلان اجمللس واالجتماع املشرتك إمكانية "تعقب الفعالية" لتحديد جماالت االزدواجية والتداخل : عملي تفصيلي

 .بغية تبسيط تدفق العمل

 

 ّفذ اإلجراء.ُن  2-8و 2-7 القسمان إدخال تغيريات على النصوص األساسية بشأن وظائف اللجنتني 2-43

2-44 

 

سوف  -: عضوية جلنيت الربنامج واملالية ورئيساهما واملراقبون فيهما

دخل تغيريات على النصوص األساسية مبا يف ذلك بالنسبة إىل انتخاب ُت

مت تكييف حجم اللجنة وعملية انتخاب املمثلني مبا يتماشى مع اإلجراء بالنسبة إىل جلنة الربنامج ّفذ اإلجراء بصورة جزئية؛ ُن  2-8و 1-2-7 القسمان

وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية. وهناك شعور بأن اللجان ال تتمتع باخلربة الالزمة للقيام بعملها على حنو 
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البلدان، يف سياق فرتض باألعضاء. وسيتألف األعضاء من بلدان ال وفراد، وُي

العناية الواجبة القرتاح ممثلني يتمتعون  إيالءاملمثلني عنها،  ةتسمي

 باملؤهالت الفنية الالزمة، وكذلك:

 

ال يعدو كونه مسألة سياسية تقع ضمن اختصاص كل بلد عضو وجمموعته فّعال. ويف حني ون تعيني املمثلني يف هذه اللجان 

طة العمل خب املباشرةاإلقليمية، يلحظ فريق االستعراض املستقل ون الشكل احلالي الذي يتخذه بيان املؤهالت الذي ُودخل بعد 

 من خربة سابقة يف األمم املتحدة.ه مرّشح وما يتمتع بالتحصيل العلمي لل إال الفورية الستخدامه خالل االنتخابات ال يعكس

ينبغي ون تبحث اجملموعات اإلقليمية باستمرار عن مرشحني حمتملني يتمتعون باخلربات املطلوبة يف روما ويف : 8التوصية 

اخلربات العواصم؛ وينبغي ون تكون املعلومات املقّدمة وقت االنتخاب حمددة قدر اإلمكان فيما يتعلق باملؤهالت العلمية و/وو 

 السابقة للمرشحني يف جماالت عمل اجلهاز الرئاسي ذي الصلة.

2-45 

 

وهما لن استنادًا إىل مؤهالت كل منهما ينتخب اجمللس الرئيسني   (1)

مقعد يف جمموعتيهما االنتخابيتني ولن ميثال وي إقليم وو بلد )ويف وي يشغال 

املنصرف نائب لرئيس حال وصبح مركز الرئيس شاغرًا، حيّل حمّل الرئيس 

 اللجنة تنتخبه اللجنة، ريثما يتسنى للمجلس انتخاب بديل عنه(؛

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-8و 1-2-7 القسمان

2-46 

 

، لتصل فضاًل عن الرئيسوستجري زيادة عضوية كل من اللجنتني،   (2)

إىل اثين عشر ممثاًل وحيق لكل إقليم بعدد من املمثلني يصل إىل اثنني لكل 

وفريقيا وآسيا وومريكا الالتينية والبحر الكارييب والشرق األدنى وووروبا من: 

 د وممثل واحد لكل من ومريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلا

اإلقليم ويؤكدهم اجمللس )وجيوز للبلدان ون تعني بدياًل عن العضو  سميهمي

يبقى ، وو خالل فرتة واليته فال بعينها اتالذي ميثلها حلضور اجتماع

 مقعد شاغرًا(. بالتالي وي

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-8و 1-2-7 القسمان

2-47 

 

، مبا يف ذلك االجتماعات تكون اجتماعات اللجنتنيسوف  (3)

 مفتوحة ومام املراقبني الذين ال يتمتعون حبق الكالم. املشرتكة،

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-8و 1-2-7 القسمان

2-48 

 

يف النصوص األساسية مبا يف ذلك بالنسبة إىل  تغيرياتسوف جيري إدخال 

انتخاب األعضاء. وسيكون هؤالء األعضاء بلدانًا ال وفرادا لكن ُيفرتض 

ممثليها اقرتاح ممثلني لديهم املؤهالت القانونية  سميةبالبلدان عند ت

 املطلوبة:

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-8و 1-2-7 القسمان
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 املسائل والتوصيات العالقة وتداعيات ذلك على التكلفة املستقلبشأن االستعراض 

 
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

  

2-49 

 

ينتخب اجمللس الرئيس من بني وعضاء جلنة الشؤون الدستورية سوف 

والقانونية استنادًا إىل مؤهالته الفردية )ويف حال وصبح منصب الرئيس 

شاغرًا، حيّل حمّل الرئيس املنصرف نائب لرئيس اللجنة تنتخبه اللجنة، 

 انتخاب بديل عنه(؛ للمجلسريثما يتسنى 

 ّفذ اإلجراء.ُن 3-11و 2-11القسمان 

2-51 

 

عضو واحد  سميةستكون اللجنة مؤلفة من سبعة وعضاء، وحيق لكل إقليم ت

اجمللس )وجيوز للبلدان ون تعني بدياًل عن العضو الذي ميثلها  هيؤكد

، وو خالل فرتة واليته فال يبقى بالتالي وي مقعد بعينها اتحلضور اجتماع

 شاغرًا(

 اإلجراء.ّفذ ُن 3-11و 2-11القسمان 

مفتوحة ومام جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  تكون اجتماعاتسوف  2-51

 .املراقبني الذين ال يتمتعون حبق الكالم

 ّفذ اإلجراء.ُن 3-11و 2-11القسمان 

 
 املؤمترات اإلقليمية

  

2-52 

 

املسؤوليات الرتاتبية وطرق العمل على الفور  علىتغيريات  إدخال سيجري

تغيريات يف النصوص األساسية، مبا يف  إجراءويعقب ذلك  اتيف املمارس

 إىل جلان تابعة ملؤمتر املنظمة: ذلك تغيري وضع املؤمترات اإلقليمية 

 ّفذ اإلجراء.ُن 1-2-12القسم 

2-53 

 

 :ما يليوسوف تشمل وظائفها  )و(

منظور  التوصل إىلمن وجل اتساق السياسات اإلقليمية و بلورة القضايا ( 1)

رتفع هي سو –إقليمي بشأن قضايا السياسات العاملية واألنظمة ذات الصلة 

اخلاص استعراض برنامج املنظمة ( 2) ؛تقاريرها إىل املؤمتر يف هذا الشأن

 على اإلقليم وإسداء تأثرياتوبرنامج املنظمة اإلمجالي مبا له من  باإلقليم

اجمللس من خالل جلنيت  إىل تقريرها هي سرتفعو –املشورة بهذا الشأن

 .الربنامج واملالية

واألنظمة العاملية ُنّظمت جداول وعمال الدورات وعمليات التوثيق ذات الصلة ليتم النظر يف السياسات ُنّفذت اإلجراءات؛  2-2-12و 1-2-12القسمان 

غري  الوظيفتنيبزالت بعض اجملاالت املتعّلقة  ماو؛ ذات الصلةعن عمليات اإلشراف الداخلية واختاذ القرارات  واإلقليمية فضاًل

تعزيز قدرة املؤمترات  1التوصية ، من شأن الدولية واألنظمةمناقشة السياسات ما يتعّلق باختيار األولويات و يفو. واضحة

ز اإلشراف . وبغية تركيذلك كما ينبغيبعني االعتبار ليمية املتعّلقة بالقضايا العاملية االعتبارات اإلقون تؤخذ اإلقليمية على ضمان 

بهدف توفري  على مستوى النتائج التنظيمية إقليميًاحتديد األولويات  تركيز عملية ضرورةعلى  11التوصية تنّص الداخلي، 

ودوات رصد النتائج مع اإلشارة إىل ونه على وهمية  12التوصية وترّكز  لعمل املنظمة يف الفرتة املالية املقبلة. دّقةوكثر  هاتتوجي

املؤمترات اإلقليمية معلومات قائمة على النتائج لتتمّكن من تقييم تنفيذ الربامج السابقة وإجنازاتها. ينبغي ون تكون يف متناول 
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 املسائل والتوصيات العالقة وتداعيات ذلك على التكلفة املستقلبشأن االستعراض 

األنشطة اإلقليمية املنفذة حتت مسؤولية املكتب اإلقليمي، مبا يف يف احملرز وينبغي ويضًا ون تتاح معلومات وكثر تفصياًل عن التقّدم  

وجيب بذل كل  ذلك عن تقّدم املبادرات اإلقليمية كي تستعرضها املؤمترات اإلقليمية، كما ينبغي ون تشمل معلومات مالية.

لتندرج  2116املزمع عقدها يف اجلهود إلدخال التغيريات املوصى بها يف عمل املؤمترات اإلقليمية خالل جولة االجتماعات 

 املؤمترات اإلقليمية يف مسار احلوكمة الداخلية بشكل فّعال. 

2-54 

 

مرة واحدة عادة ُتعقد ( س1) إن املؤمترات اإلقليمية: –طرق العمل   (ب)

وعضاء املنظمة يف اإلقليم املعين  يتخذهعلى قرار  بناءيف فرتة السنتني 

وموعده بالتشاور الكامل بني األعضاء بشأن جدول األعمال وشكل املؤمتر و

يبقى الرئيس واملقرر يف ( 3) ؛ستعّين مقررًا( 2) ؛ومدته واحلاجة إىل عقده

بني الدورات ويعرض الرئيس وو املقرر، يف حال  الفاصلةمنصبيهما يف الفرتة 

)وميكن  متر املنظمةمؤغيابه، تقرير املؤمتر اإلقليمي على جملس املنظمة و

للجنيت الربنامج واملالية ون تنظرا يف التقرير ويضًا، حسب مقتضى احلال( 

طبقًا للدورة اجلديدة لإلشراف من ِقبل األجهزة الرئاسية واختاذ القرارات 

ستعقد الدورات بقدر اإلمكان ( 4) ؛يف عملية إعداد الربنامج وامليزانية

قليمية املشرتكة بني احلكومات واملعنية غريها من اهليئات اإل بالتزامن مع

 حبيثاإلقليمية مركزة  للمؤمتراتتكون األوراق املعدة ( س5) ؛بالزراعة

 القابلة للتنفيذ. باإلجراءاتعددًا حمددًا من التوصيات  تتضمن

حيتفظون مبنصبهم يف فرتة ما بني الدورات، نظرًا إىل ون الرؤساء وصبحوا  و():مقرتحات عملية تفصيلية ُنّفذت اإلجراءات؛ 1-2-12و 21القسمان 

وسيساهم ذلك يف تعزيز قيمة )ب(  ميكن التفكري مبزيد من السبل لتوضيح مسؤولياتهم جتاه عضوية املؤمترات اإلقليمية واألمانة؛

بصورة غري  راءتبادل اآلبمة بشكل يسمح املؤمترات اإلقليمية كمنتديات لتبادل املعلومات واخلربات، إذا كانت الدورات منّظ

وميكن إدماج األولويات اليت حّددتها اللجان الفنية اإلقليمية حول الغابات ومصايد )ج(  رمسية وعلى نطاق ووسع بني املندوبني؛

 األمساك كجزء ال يتجزو من تقارير املؤمترات اإلقليمية إىل اجمللس يف ما يتعّلق باألولويات احملددة لعمل املنظمة يف اإلقليم.

2-55 

 

إدخال تغيريات على النصوص األساسية يف ما يتعلق بالوظائف واملسؤوليات 

 الرتاتبية وغريها

 ّفذ اإلجراء.ُن 

 
 اللجان الفنية

  

2-56 

 

سرتفع اللجان تقاريرها إىل اجمللس بشأن ميزانية املنظمة واألولويات 

واالسرتاتيجيات اخلاصة بالربامج، كما سرتفع تقاريرها إىل املؤمتر مباشرة 

فتصبح جلانًا تابعة للمؤمتر  ،ذات الصلةاألنظمة العاملية وبشأن السياسات 

 وكذلك:

زالت التقارير املرفوعة إىل اجمللس بشأن اإلشراف الداخلي وتلك املرفوعة إىل املؤمتر بشأن  ماّفذ اإلجراء بصورة جزئية؛ ُن 21و 11القسمان 

الدولية غري واضحة بالنسبة إىل اللجان الفنية. فال متّيز جداول األعمال والوثائق ذات الصلة بني هاتني  واألنظمةالسياسات 

رغب األعضاء يف إيالء : قد يمقرتح عملي تفصيليم. وكمة اليت تعود هلكون بأدوار احلالوظيفتني بالقدر الكايف لكي يضطلع املشار

 .اليت تتجاوز نطاق هذا االستعراض االعتبار إىل استعراض وكثر مشواًل لعمل اللجان الفنية من وجل الرد على النقاط
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 املسائل والتوصيات العالقة وتداعيات ذلك على التكلفة املستقلبشأن االستعراض 

2-57 

 

 رفعونالدورات وي يف الفرتات الفاصلة بنييبقى الرؤساء يف مناصبهم   )و(

 جمللس واملؤمتر؛إىل اتقاريرهم 

 

نشأت اللجان وو املكاتب التوجيهية لتوطيد القدرات يف وُو الرؤساء حيتفظون مبنصبهم يف فرتة ما بني الدورات حوصبّفذ اإلجراء؛ ُن 1-2-11القسم 

التوصية عليها مؤخرًا.  اليت متت املوافقةفرتة ما بني الدورات. غري ون نطاق النشاط القائم بني الدورات غري واضع يف اللوائح 

ملكاتب واالدور والسلطة املمكنني للجان نطاق ينبغي ون يوّضح اجمللس ، بناًء على مشورة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية: 11

 خالل فرتات ما بني الدورات.التابعة للجان الفنية التوجيهية 

2-58 

 

اجتماعاتها بصورة وكثر ستعقد ( 1)إن اللجان الفنية:  –طرق العمل   )ب(

عادة يكون ذلك مرونة من حيث مدة انعقادها وتواترها حسب احلاجة، و

مرة واحدة يف كل فرتة سنتني. وستتناول املسائل الناشئة ذات األولوية وقد 

 ؛خصيصًا تعقد اجتماعات هلا هلذا الغرض

عقد دورات خاصة منذ تنفيذ ومل تكن هناك دعوة لعقدت اللجان الفنية اجتماعاتها مرة كل سنتني  ؛إجراء مل يتخذ قرار بشأنه 1-2-11القسم 

 خطة العمل الفورية. 

2-59 

 

سيقوم الرئيس بتيسري التشاور الكامل مع األعضاء بشأن جدول وعمال ( 2)

 ؛االجتماعات وشكلها ومدة انعقادها

الروابط التشغيلية مع إقامة  ووظهرتمدى األخذ باهلواجس اإلقليمية خالل الدورات حبسب اللجان الفنية.  تباينّفذ اإلجراء؛ ُن 1-2-11القسم 

 الفنية اإلقليمية ونها سبيل فّعال لتسليط الضوء على اهلواجس اإلقليمية.  اللجان

2-61 

 

واالجتماعات اجلانبية،  املوازيةوكرب إىل الدورات درجة سيتم اللجوء ب  (3)

حلرص على متكني البلدان اليت لديها وفود صغرية من املشاركة )سوف مع ا

تضم الدورات غري الرمسية منظمات غري حكومية والقطاع اخلاص مبا يف 

 ذلك ممثلني من البلدان النامية(؛

 ّفذ اإلجراء.ُن 1-2-11القسم 

2-61 

 

جدول سوف تدرج جلنة الزراعة جانبًا خاصًا بالثروة احليوانية يف   (4)

 ا وستخصص له وقتًا كافيًا؛وعماهل

 ّفذ اإلجراء.ُن 1-2-11القسم 

2-62 

 

سوف توّطد جلنة مشكالت السلع تفاعلها مع مؤمتر األمم املتحدة   (5)

الصندوق املشرتك للسلع للتجارة والتنمية )وونكتاد( ومنظمة التجارة العاملية و

 األساسية؛

 ّفذ اإلجراء.ُن 1-2-11القسم 

سوف ُتعيد جلنة األمن الغذائي العاملي إحياء دورها يف جمال رصد  ( 6) 2-63

ز هذا التقدم يفحتالتقدم حنو الوفاء بالتزام مؤمتر القمة العاملي لألغذية و

 واستعراض حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل.

  نطاق االستعراض. اإلجراء غري مشمول يف 2-1القسم 
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 املسائل والتوصيات العالقة وتداعيات ذلك على التكلفة املستقلبشأن االستعراض 

، مبا يف ذلك يف طرق العمل واملسؤوليات اتاملمارس علىتغيريات  إدخال 2-64

 الرتاتبية
 ّفذ اإلجراء.ُن 3-11و 2-11القسمان 

إدخال تغيريات على النصوص األساسية يف ما يتعلق بالوظائف واملسؤوليات  2-65

 الرتاتبية وغريها.
 ّفذ اإلجراء.ُن 1-2-11القسم 

 
   االجتماعات الوزارية

 ه جيوزيف النصوص األساسية حبيث تنص حتديدًا على ونتغيريات إجراء  2-66

للمؤمتر وو للمجلس ون يدعو إىل عقد اجتماع وزاري عندما حتتاج املسائل 

اليت متت بلورتها على املستوى الفين إىل موافقة سياسية وو إىل تسليط 

 املزيد من الضوء عليها. 

االجتماعات الوزارية خالل املؤمترات اإلقليمية فرصًا  النصوص األساسية ؛ وسنحت الوزارية مشمولة يفاالجتماعات ّفذ اإلجراء؛ ُن 21و 2-14القسمان 

االجتماعات الوزارية اليت ُنّظمت  تلك دعا املدير العام إىل عقدقد . واملعنيني األساسينيمهمة لتحصل الفاو على آراء العديد من 

بعني االعتبار الجتماعات الوزارية املستقبلية لاحملتمل األثر جيب ون يؤخذ  :مقرتح عملي تفصيليمنذ خطة العمل الفورية. 

ألعضاء واألمانة على السواء. لكن ينبغي وال تتغّير النصوص األساسية حبيث يكون اخليار بالنسبة إىل امقارنة مع الوقت والتكلفة 

  للمؤمتر واجمللس يف حال احلاجة امللحة.

 .مل ُينّفذ اإلجراء 2-14القسم  رير االجتماعات الوزارية.امباشرًة يف تق وسينظر املؤمتر عادة 2-67

االتفاقيات واالتفاقات مثل الدستور املعاهدات وجيوز ملؤمترات األطراف يف  2-68

الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )املسجلة مبوجب النظام األساسي 

قضايا معّينة للبحث عرب اللجنة للمنظمة( ون تطرح على اجمللس واملؤمتر 

 النصوص األساسية(يف  الفنية املعنية )إجراء تغيري

 .إجراء مل يتخذ قرار بشأنه 3-15و 2-15القسمان 

القيام باستعراض إلجراء ما يلزم من تغيريات مبا ميّكن األجهزة الدستورية،  2-69

املالية واإلدارية ومن تعبئة وموال  اتالراغبة يف ذلك، من ممارسة السلط

إضافية من وعضائها، مع البقاء يف إطار املنظمة ومع اإلبقاء على عالقتها 

 .بها من خالل رفع التقارير

باجتاه املزيد من املرونة املتوخاة يف التقييم  يف االجتماع ُنّفذ اإلجراء؛ ال تشّكل إجراءات خطة العمل الفورية إاّل اخلطوات األوىل 3-15و 2-15القسمان 

 اخلارجي املستقل.

 
   خطة العمل املتعددة السنوات

2-71 

 

يقوم كل من اجمللس وجلنيت الربنامج واملالية وجلنة الشؤون الدستورية 

 قليمية واللجان الفنية مبا يلي:والقانونية واملؤمترات اإل
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 إجراءات احلوكمة
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 املسائل والتوصيات العالقة وتداعيات ذلك على التكلفة املستقلبشأن االستعراض 

2-71 

 

إعداد برنامج عمل لعدة سنوات كل فرتة سنتني ب القيام مرة واحدة يف  )و(

، لكي يقوم اجمللس و/وو املؤمتر باستعراضه سنوات عن وربعمّدته ال تقل 

 للمسؤوليات الرتاتبية لرفع التقارير لكل منهما()طبقًا 

املتعددة السنوات وعملية تقييم وداء األجهزة الرئاسية ّفذ اإلجراء؛ وجد فريق االستعراض املستقل ونه ميكن تعزيز برامج العمل ُن 3-13و 2-13القسمان 

ينبغي  وجلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية، جمللسإىل ابالنسبة : 11: التوصية من خالل ما يلي

تيجية اليت سيتّم تعقبها مع النتائج، وإدخال قسم عن "املسائل املعّلقة واالسرتا حبذف وو تنقيح قسم  احلالينسق التعديل 

إذا  إال  برنامج العمل املتعدد السنوات بالنسبة للجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية، ينبغي وقف إعداد: 11التوصية  الوقت".

مل املتعدد استمر إعداد برنامج الع إىل اجمللس. وإذا  بشأنهارغبت قيادة اجلهاز الرئاسي واألمانة ون تواصال إعدادها ورفع تقارير 

  الدورة بعرض شفوي يقدمه الرئيس يلخص فيه وداء اجلهاز الرئاسي. السنوات، ينبغي ون يتم استبدال العرض الرمسي هلا خالل 

2-72 

 

إعداد تقرير عما وحرزه من تقدم مقارنة بربنامج العمل مرة كل سنتني   )ب(

 وويضًا لكي يستعرضه اجمللس و/وو املؤمتر.

 ّفذ اإلجراء.ُن 3-13و 2-13القسمان 

   تعريف األجهزة الرئاسية 

2-73 

 

سيتم إعطاء تعريف لعبارة "األجهزة الرئاسية" ويستحسن ون يكون ذلك يف 

 .النصوص األساسية

إّن تعريف األجهزة الرئاسية، بصيغته احلالية، الوارد يف النصوص األساسية غري واضح يف : مقرتح عملي تفصيليّفذ اإلجراء؛ ُن  21و 2-3القسمان 

 . وينبغي النظر يف توضيح مسألة وّنه يغطي االثنتني.فقط ةالداخلي احلوكمةوو  األنظمة والسياسات الدوليةما إذا كان يشري إىل 

   احلوكمة إلصالحاتاالستعراض املستقل  

سيجري املؤمتر تقييمًا لطرق عمل اإلصالحات املتصلة باحلوكمة مبا يشمل  2-74

دور املؤمترات اإلقليمية وطرق عملها مع إجراء استعراض مستقل للمساهمة 

 يف هذه العملية.

 ّفذ اإلجراء؛ يشري اإلجراء إىل االستعراض املستقل احلالي إلصالحات احلوكمة. ُن تقرير االستعراض املستقل

 
   االتصاالت بني املدير العام واألجهزة الرئاسية

يقوم املدير العام، من وجل زيادة الشفافية واالتصاالت، برفع تقرير إىل  2-75

اجمللس والتحاور معه ومع االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية 

 بشأن:

 اإلطار االسرتاتيجي ووولويات خطة العمل املتوسطة األجل؛ 

  وحددتها اإلدارة العليا إلحراز  ُوسندت إليها األولويةاألهداف اليت

 تقدم فوري؛

تشّكل  ارتياحهم هلا ألنهاوعرب األعضاء عن  حيثاملدير العام للفاو االجتماعات املذكورة بشكل منتظم،  خياطبّفذ اإلجراء؛ ُن 2-18القسم 

 رمسية. تبدو ذات صبغة غالبًا ما هاعلى الرغم من ون اآلراء تبادلار ووفرصة جّيدة للح
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 .األداء السنوي وكل سنتني 

 
   كلفة نظام احلوكمة يف الفاو

تكاليف مراجعة النصوص األساسية جلميع األجهزة الرئاسية: يتوىل  2-76

مراجعة النصوص األساسية مكتب الشؤون القانونية وجلنة الشؤون 

 .الدستورية والقانونية

 منيف املائة  2ووجد ون تكاليف احلوكمة يف الفاو ال تتعدى ويضًا ّفذ اإلجراء؛ وجرى فريق االستعراض املستقل حتلياًل للكلفة ُن 2-19القسم 

 امليزانية العادية كما كان احلال خالل خطة العمل الفورية. 

   التقييم 

ومانة داخل  لتقييم ومستقّل من الناحية التشغيليةمكتب منفصل ل إنشاء 2-77

من خالل جلنة اجمللس كون مسؤواًل ومام املدير العام وومام ، ياملنظمة

  .الربنامج

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-16القسم 

 – 1.8ستجري زيادة ميزانية التقييم يف الربنامج العادي إىل  ميزانية التقييم: 2-78

من امليزانية اإلمجالية للربنامج العادي )على مدى فرتتني  يف املائة 1

ومبجرد املوافقة عليها من جانب األجهزة الرئاسية كجزء من ماليتني( 

ملكتب بالكامل  ةتكون خمصص عملية املوافقة على برنامج العمل وامليزانية،

 قرار مجيع اجلهات املساهمة بأموال من خارج امليزانيةوستحرتم  .التقييم

املائة على األقل من مجيع املوارد من يف  1اجمللس بوجوب ختصيص نسبة 

 خارج امليزانية للتقييم.

 . السنتنيفرتة ئة من ميزانية الربنامج العادي ليف املا 1.8بلغت خمصصات مكتب التقييم  2114/2115ّفذ اإلجراء؛ يف الفرتة ُن 2-16القسم 
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2-79 

 

. ويتوىل 2-تعيني مدير للتقييم من درجة مد )و( املوظفون يف جمال التقييم:

فريق يضّم ممثلني عن املدير العام واألجهزة الرئاسية، باإلضافة إىل 

خرباء يف التقييم من وكاالت وخرى تابعة لألمم املتحدة، استعراض 

االختصاصات وبيان املؤهالت املطلوبة للوظيفة ويشاركون بعدها يف 

يشغل مدير ار املرشح املناسب. وواختيالرتشيحات فريق الستعراض 

مع إمكانية مدتها وربع سنوات التقييم وظيفته هذه لوالية ثابتة 

إمكانية إعادة تعيينه  جتديدها لوالية إضافية واحدة على األكثر، دون

 ؛لسنة واحدة على األقّل داخل املنظمةوو كمستشار يف وظيفة وخرى 

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-16القسم 

وفق عمليات تعيني موظفي التقييم واالستشاريني  ستجري مجيع  )ب( 2-81

لكن مع الفنية صدارة املعايري،  لكفاءةا حتتل فيهاإجراءات شفافة ومهنية، 

ويكون بني اجلنسني.  ساواةاملالعتبارات املتعلقة بالتوازن اإلقليمي ومراعاة ا

ما ونه ، كتعيني موظفي التقييممسؤواًل بشكل رئيسي عن  مدير التقييم

 طبقًا لإلجراءات املعمول بها يف املنظمة. تعيني االستشارينيمسؤول عن 

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-16القسم 

2-81 

 

 ضمان اجلودة ومواصلة تدعيم وظيفة التقييم:

 تعزيز استعراض النظراء املستقل القائم حاليًا للتقارير الرئيسية  )و(

 ّفذ اإلجراء بصورة جزئية.ُن 2-16القسم 

2-82 

 

إجراء استعراض للنظراء كل سنتني تتواله جمموعة مصّغرة من النظراء   )ب(

وفضل املمارسات واملعايري يف جمال يستويف العمل  وّناملستقلني للتأكد من 

بشأن  رفع تقرير إىل اإلدارة واجمللس مع توصيات جلنة الربنامج -التقييم 

 وظيفة التقييم كل سّت سنوات.

 . 2112ّفذ اإلجراء؛ وجري استعراض النظراء عام ُن 2-16القسم 

رفع  -إجراء تقييم مستقل لوظيفة التقييم كل ست سنوات  )ج( 2-83

 تقرير إىل اإلدارة واجمللس، مع توصيات جلنة الربنامج.

يف اختصاصات التقييم  من العناصر إدراج ما يلي ميكن: عملية تفصيلية ةلمسأ؛ 2116-2115يف الفرتة  خمطط له اإلجراء 21و 3-16القسمان 

ن إيم يف الفاو إلدارة ميزانيته ما استقاللية مكتب التقي؛ املسؤوليات اإلدارية املزدوجةسبل تعزيز كفاءة : املستقل لوظيفة التقييم

تقييم ويصوغها على مكتب الآثار تطال قدرته على وداء عمله نتيجة لذلك؛ تبعات التقارير اليت يتوالها  فقة عليها وويتتم املوا

كفاءة عملية "التقييم/استجابة تقييم لإلدارة وقابلية تنفيذها؛ استقاللية استنتاجات التقييم؛ مدى فائدة توصيات مكتب ال

اإلدارة/تقرير املتابعة/املصادقة" يف دعم األجهزة الرئاسية يف وظيفة التوجيه واإلشراف؛ استخدام جلنة الربنامج استنتاجات 
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 املسائل والتوصيات العالقة وتداعيات ذلك على التكلفة املستقلبشأن االستعراض 

 واإلشراف عليها. الفاوالتقييم يف توجيهها االسرتاتيجي، وحتديد وولويات 

مبا يف ذلك ما  م مضّمنة يف "ميثاق"موافقة اجمللس على سياسة شاملة للتقيي 2-84

سوف يكون هناك تفاعل بني جلنة التقييم  )و( ، وكذلك:ُذكر وعاله

 ضى؛الداخلية يف املنظمة وجلنة الربنامج حسب املقت

جلنة التقييم تفاعل  : جيب النظر يف إمكانيةمسألة عملية تفصيليةضع امليثاق وودرج يف النصوص األساسية. ُو ّفذ اإلجراء؛ُن 21و 2-16القسمان 

تعزيز مساهمة وعمال التقييم على مستوى ، كما توّخته خطة العمل الفورية. من شأن ذلك منتظمبشكل جلنة الربنامج و ةالداخلي

 .املسؤوليات الرتاتبية املزدوجة على مستوىتخفيف من حّدة التوتر الاألجهزة الرئاسية على السواء، واإلدارة و

األجهزة الرئاسية بعد املتجددة خاضعة ملوافقة  التقييمستبقى خطة   )ب( 2-85

 ؛ةالتشاور مع جلنة التقييم الداخلي

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-16القسم 

ستصبح عمليات متابعة التقييم ذات طابع مؤسسي بالكامل، مبا   )ج( 2-86

 رفع التقارير إىل جلنة الربنامج؛يشمل نظامًا مستقاًل للرصد و

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-16القسم 

مجيع تقارير التقييم، وردود اإلدارة، وتقارير املتابعة وثائق ستظل   )د( 2-87

اجلهود  فعيلكما سيزداد تعامة، وتتاح بالكامل جلميع وعضاء املنظمة. 

وعضاء األجهزة الرئاسية مجيع املبذولة ملناقشة التقارير وعرضها على 

وذلك من خالل جمموعات استشارية وحلقات عمل حول كل من  نيعنيامل

 ؛عمليات التقييم على حدة

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-16القسم 

يف ما يتعلق لدى اإلدارة  مؤسسي استشاري كتب التقييم دورسيكون مل  )هة( 2-88

ة، بغية تعزيز عملية امليزانيإعداد الربامج والقائمة على النتائج و اإلدارةب

 ؛املعلومات والتعّلم سرتجاعا

تطورًا مبوازاة قيام املنظمة بتعزيز نظم  األخري ولكنه من املرجح ون يشهد قائم ال يوجد وي دور رمسيّفذ اإلجراء بصورة جزئية؛ ُن 2-16القسم 

 كاتب امليدانية. عمل على النتائج مع امللا الرامية إىل اإلبالغ اإلداري القائم على النتاج وقيام مكتب التقييم مبتابعة اخلطط

تنسيق التقييم بصورة جيدة يف إطار منظومة األمم املتحدة، مع سيجري   )و( 2-89

العمل بصورة سيواصل مكتب التقييم مراعاة عمل وحدة التفتيش املشرتكة، و

 وثيقة مع فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم؛

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-16القسم 
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النصوص األساسية األحكام اخلاصة بالتقييم كما سوف تربز يف  )ز(  2-91

 اعُتمدت يف امليثاق

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-16القسم 

 
   املراجعة

نطاق عمل مكتب املفتش العام  توسيعمتاشيًا مع السياسة الراهنة، سيجري  2-91

الرئيسية األكثر عرضة للمخاطر، مع االستعانة ليشمل اجملاالت التنظيمية 

 اخلارجية عند احلاجة تباخلربا

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-17القسم 

سيعّينها املدير العام وستكون مؤلفة من وعضاء  )و( جلنة املراجعة:إّن  2-92
املدير العام توصية  علىمجيعهم من اخلارج ويوافق عليهم اجمللس بناء 

 وجلنة املالية؛

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-17القسم 

تساهم بشكل فّعال يف دور ون هذه الوظائف ّفذ اإلجراء؛ وجد فريق االستعراض املستقل ون جلنة املالية تقّدر وظائف التقييم وُن 2-17القسم  .سنويًا إىل اجمللس عن طريق جلنة املاليةسرتفع تقريرًا   )ب( 2-93

 األجهزة الرئاسية اخلاصة باإلشراف.

 ملدير العامامكتب بالنسبة إىل  راجعةامليتوىل املراجع اخلارجي مسؤولية  2-94

 .، باإلضافة إىل عمليات املراجعة املنتظمة اليت جيريها املفتش العاممباشرة

 ّفذ اإلجراء؛ مكتب املدير العام مشمول ضمن مسؤوليات املراجع اخلارجي وال خيضع لتدقيق املفتش العام. ُن 2-17القسم 

 
 املدير العام

  

بري وإجراء تغيريات يف النصوص األساسية لتعزيز الفرصة املتاحة ااعتماد تد 2-95
قبل عملية ألعضاء املنظمة لتقييم املرشحني لشغل منصب املدير العام 

 االنتخاب، مبا يف ذلك:

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-18القسم 

يقّدم املرشحون ملنصب املدير العام عرضًا ومام املؤمتر يف الدورة اليت   )و( 2-96

فيها عملية االنتخاب. وستتاح الفرصة لألعضاء لطرح وسئلة على  ستجري

 ف املرشحني من ميزانية املنظمة(؛املرشحني )وتغطى تكالي

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-18القسم 
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رقم إجراء 

خطة العمل 

 الفورية

 إجراءات احلوكمة

اإلشارات إىل أقسام التقرير 

 املسائل والتوصيات العالقة وتداعيات ذلك على التكلفة املستقلبشأن االستعراض 

يقّدم املرشحون ملنصب املدير العام عرضًا ومام جملس املنظمة يف   )ب( 2-97

يومًا على األقّل من موعد انعقاد دورة املؤمتر اليت  61إحدى دوراته، قبل 

ستجري فيها عملية االنتخاب. وستتاح يف تلك الدورة لألعضاء وللمراقبني 

يف اجمللس فرصة طرح وسئلة على املرشحني )يكون االجتماع مع املرشحني 

 -لإلطالع فقط من دون ون تصدر وي توصية وو استنتاج يف ختام النقاش 

 ني من ميزانية املنظمة(؛ليف املرشحوتغطى تكا

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-18القسم 

ُيقفل باب الرتشيحات اليت تقدمها احلكومات األعضاء للمرشحني   )ج( 2-98

موعد انعقاد الدورة يومًا على األقّل من  61لشغل منصب املدير العام قبل 

 املذكورة للمجلس؛

بثالثة وشهر قبل لتحديد موعد تقديم الرتشيحات  2113تعديل على إجراء خطة العمل الفورية عام  ودخلّفذ اإلجراء؛ ُن 2-18القسم 

 يومًا قبل دورة اجمللس اليت تسبق املؤمتر. 31واالنتخابات 

إذا شارف منصب املدير العام على ون يصبح شاغرًا، جيري اإلعالن   )د( 2-99

شهرًا على األقّل من موعد إقفال باب الرتشيحات، علمًا وّن  12عنه قبل 

 ات.ى مسؤولة بالكامل عن مجيع الرتشيحالبلدان األعضاء تبق

الرتشيحات لئال اليت ُتقّدم خالهلا للحد من الفرتة الزمنية  2113ّفذ اإلجراء؛ ودخل تعديل على إجراء خطة العمل الفورية عام ُن 2-18القسم 

 تتعدى ثالثة وشهر. 

املؤهالت املطلوب توافرها لشغل منصب املدير  يفمؤمتر املنظمة  نظري  )هة( 2-111

بغية املوافقة عليها وهي مؤهالت تعدها جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة  العام

 .2119التقييم اخلارجي املستقل يف عام 

وعرب األعضاء عن تقديرهم إزاء الفرص املعززة املتاحة هلم للتفاعل مع املرشحني وإزاء املعلومات املقّدمة عن  إجراء معّلق؛ 3-18و 2-18القسمان 

. ال يظن فريق اجملالهذا  يفهذا اإلجراء على الرغم من جناح منظمات وخرى  املضي قدمًا يفال حيّبذ معظم األعضاء وترشيحاتهم. 

جيب إغالق اإلجراء املعّلق خلطة العمل : 16التوصية املسألة يف املستقبل املنظور.  ههلذ االستعراض املستقل ونه سيتم إجياد حل

  املرشحني ملنصب املدير العام. الفورية واملتصل باملؤهالت املطلوب توّفرها يف 

تغيري النصوص األساسية يف ما يتعلق بفرتة والية املدير العام لتصبح وربع  2-111

 .جتديدها لوالية إضافية مدتها وربع سنواتسنوات مع إمكانية 

 ّفذ اإلجراء.ُن 2-18القسم 

 



 

  



6 xnnnA 931  

 معلومات كمّية عن نظام حوكمة منظمة األغذية والزراعة :6امللحق 

 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 الشرق األدنى أفغانستان

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

اجملموعة اإلقليمية 

جمموعة /للشرق األدنى

آسيا بصفة 

 77جمموعة الـ /مراقب

 املؤمتر اإلقليمي

للشرق األدنى؛ 

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 معّين
 

x x x 
   

x x x x x x 

 أوروبا ألبانيا

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

 األوروبية

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
 معّين

 
x 

 
x 

         

 أفريقيا اجلزائر

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

جمموعة 

اجملموعة /أفريقيا

اإلقليمية للشرق 

 77جمموعة الـ /األدنى

املؤمتر اإلقليمي 

ألفريقيا؛ املؤمتر 

اإلقليمي للشرق 

 األدنى

 معّين
 

x 
 

x x 
     

x x x 

   ال يوجد أوروبا أندورا
املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
 معّين غري مقيم

 
x 

 
x 

         

 أفريقيا أنغوال
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا
 جمموعة أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 معّين

 
x 

 
x x 

      
x x 

 أنتيغوا وبربودا

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

 اإلقليمىاملكتب 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكاريبى

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 ممثلةالكارييب غري 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 غري معّين
 

x 
 

x 
         

 األرجنتني

الالتينية  أمريكا

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 جمموعة/الكارييب

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 معّين
 

x 
 

x 
     

x x x x 

 أوروبا أرمينيا
 اإلقليمىاملكتب 

 ألوروبا

اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 معّين ألوروبا
 

x 
 

x x 
        



941 6 xnnnA   

 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 أسرتاليا
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 

منظمة /احمليط اهلادئ

التعاون والتنمية يف 

 امليدان االقتصادي 

املؤمتر اإلقليمي  

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 معّين
 

x 
 

x x x x x x x x x x 

 ال يوجد أوروبا النمسا

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي 

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
 معّين

 
x 

 
x 

         

 أوروبا أذربيجان
املكتب اإلقليمي 

 ألوروبا

اجملموعة اإلقليمية 

اجملموعة /ألوروبا

اإلقليمية للشرق األدنى 

 بصفة مراقب

املؤمتر اإلقليمي 

ألوروبا؛ املؤمتر 

اإلقليمي للشرق 

 األدنى

 معّين
 

x 
 

x 
         

 جزر البهاما

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

أمريكا  جمموعة

الالتينية والبحر 

 الكارييب غري ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 معّين غري مقيم
 

x 
 

x 
         

 الشرق األدنى البحرين

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

اجملموعة اإلقليمية 

 للشرق األدنى غري ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 للشرق األدنى
 نغري معّي

 
x 

 
x 

         

 آسيا بنغالديش

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة /جمموعة آسيا

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 معّين
 

x 
 

x x x x 
   

x x x 

 بربادوس

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 الكارييب  غري ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 غري معّين
 

x 
 

x 
         

 أوروبا بيالروس

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
 معّين

 
x 

 
x 

         

 ال يوجد أوروبا بلجيكا
اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
 معّين

 
x 

 
x 

 
x x x x 
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 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

 بليز

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 الكارييب غري ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 غري معّين
 

x 
 

x 
         

 أفريقيا بنن
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 معّين

 
x 

 
x 

         

 آسيا بوتان

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

  

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 معّين غري مقيم
 

x 
 

x 
         

دولة املتعددة  -بوليفيا 

 القوميات

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

حر الالتينية والب

 جمموعة/الكارييب

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 معّين
 

x 
 

x x x x x x 
    

 أوروبا البوسنة واهلرسك

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

 77جمموعة الـ /ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
 معّين

 
x 

 
x 

         

 أفريقيا بوتسوانا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 معّين غري مقيم

 
x 

 
x 

         

 الربازيل

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

جمموعة الـ /الكارييب
77 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 معّين
 

x 
 

x x x x x x x x x x 

 آسيا بروني دار السالم

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

  

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 غري معّين
   

x 
         

 أوروبا بلغاريا

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
 معّين

 
x 

 
x 

         



941 6 xnnnA   

 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 أفريقيا بوركينا فاسو
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 معّين

 
x 

 
x 

         

 أفريقيا بوروندي
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 معّين

 
x 

 
x 

         

 أفريقيا كابو فريدي
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 معّين

 
x 

 
x x 

    
x x 

  

 آسيا كمبوديا

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

  

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 غري معّين
 

x 
 

x 
         

 أفريقيا الكامريون
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77 جمموعة الـ/أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 معّين

 
x 

 
x x 

     
x x x 

 ال يوجد أمريكا الشمالية كندا

منظمة /أمريكا الشمالية

التعاون والتنمية يف 

 امليدان االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي  

غري الرمسي 

 ألمريكا الشمالية

 معّين
 

x 
 

x x x x x x x x x x 

مجهورية أفريقيا 

 الوسطى
 أفريقيا

املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 غري معّين

 
x 

 
x 

         

 أفريقيا تشاد
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 معّين غري مقيم

 
x 

 
x 

         

 شيلي

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

منظمة التعاون /الكارييب

والتنمية يف امليدان 

 جمموعة/االقتصادي

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 معّين
 

x 
 

x x x x x x x x x x 

 آسيا الصني

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة /جمموعة آسيا

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 معّين
 

x 
 

x x x x x x x x x x 

 كولومبيا
أمريكا الالتينية 

والبحر 

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 
 معّين

 
x 

 
x 
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 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 جمموعة/الكارييب والبحر الكارييب الكارييب

 77الـ 

 والبحر الكارييب

 أفريقيا جزر القمر
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 غري معّين

 
x 

 
x 

         

 أفريقيا الكونغو
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 
 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 
 ألفريقيا

 معّين
 

x 
 

x x x x x x 
 

x x x 

 جزر كوك
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 
احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 غري معّين
 

x 
 

x 
         

 كوستاريكا

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 جمموعة/الكارييب

 77 الـ

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

                   x   x   معّين

 أفريقيا كوت ديفوار
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
     x   x x x x     x x   معّين

 أوروبا كرواتيا

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   معّين

 كوبا

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 جمموعة/الكارييب

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 x   x x x x x x x x x x   معّين

 ال يوجد أوروبا قربص

اجملموعة اإلقليمية 

اجملموعة /ألوروبا

اإلقليمية للشرق األدنى 

 بصفة مراقب

املؤمتر اإلقليمي 

ألوروبا؛ املؤمتر 

اإلقليمي للشرق 

 األدنى

                   x   x   معّين

 ال يوجد أوروبا اجلمهورية التشيكية

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   معّين
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 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 االقتصادي

مجهورية كوريا 

 الشعبية الدميقراطية
 آسيا

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

اجملموعة 

 جمموعة/اآلسيوية

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   معّين

مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية
 أفريقيا

املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
                   x   x   معّين

 ال يوجد أوروبا الدامنرك

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان  

جمموعة /االقتصادي

 بلدان الشمال

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
 x   x             x x x   معّين

 الشرق األدنى جيبوتي
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

اجملموعة /ممثلة

اإلقليمية للشرق األوسط 

 غري ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

املؤمتر ألفريقيا؛ 

اإلقليمي للشرق 

 األدنى

                   x   x   معّين غري مقيم

 دومينيكا

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 الكارييب غري ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

                   x   x   غري معّين

 اجلمهورية الدومينيكية

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

جمموعة الـ /الكارييب
77  

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

                   x   x   معّين

 إكوادور

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

جمموعة الـ /الكارييب
77 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 x x   x             x x x معّين

 الشرق األدنى مصر

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

جمموعة 

جمموعة الشرق /أفريقيا

 77جمموعة الـ /األدنى

املؤمتر اإلقليمي 

ألفريقيا؛ املؤمتر 

اإلقليمي للشرق 

 األدنى

 x   x x x x x x x x x x   معّين
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 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 السلفادور

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

جمموعة الـ /الكارييب
77 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 x   x x x x x x x x x x   معّين

 أفريقيا غينيا االستوائية
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

 
 

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
     x   x           x x   معّين

 أفريقيا إريرتيا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 x   x x           x x x   معّين

 ال يوجد أوروبا إستونيا

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   معّين

 أفريقيا إثيوبيا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
             x   x   x x   معّين

االحتاد األوروبي 

 (منظمة عضو)
 ال يوجد ال يوجد

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   نمعّي

عضو )جزر فريويه 

 (منتسب
 ال يوجد  

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   معّين

 فيجي
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 

احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

واحمليط  آلسيا

 اهلادئ

                   x   x   معّين غري مقيم
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 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 ال يوجد أوروبا فنلندا

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

جمموعة /االقتصادي

 بلدان الشمال

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   معّين

 ال يوجد أوروبا فرنسا

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

املؤمتر ألوروبا؛ 

اإلقليمي آلسيا 

 واحمليط اهلادئ

 x   x x x x x x x x x x   معّين

 أفريقيا ونبغا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 x   x   x x x x x x x x   معّين

 أفريقيا غامبيا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
                   x   x   معّين غري مقيم

 أوروبا جورجيا

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   معّين

 ال يوجد أوروبا أملانيا

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
 x   x x x x x x x x x x   معّين

 أفريقيا غانا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
       x   x       x x x   معّين

 ال يوجد أوروبا اليونان

اجملموعة اإلقليمية 
منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 
 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 
 ألوروبا

     x   x           x x   معّين

 غرينادا

أمريكا الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 
الالتينية والبحر 
 ثلةالكارييب غري مم

املؤمتر اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

                   x   x   غري معّين
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 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 غواتيماال

أمريكا الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 
الالتينية والبحر 

 جمموعة/الكارييب

   77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

                   x   x   معّين

 أفريقيا  غينيا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 
 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 
 ألفريقيا

 x   x             x x x   معّين

 أفريقيا بيساو-غينيا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 
 ممثلة 

املؤمتر اإلقليمي 
 ألفريقيا

                   x   x   غري معّين

 غيانا

أمريكا الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 
الالتينية والبحر 

 الكارييب غري ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

                   x   x   معّين غري مقيم

 هاييت

أمريكا الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 
الالتينية والبحر 

 جمموعة/الكارييب

 77الـ 

ملؤمتر اإلقليمي ا
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

                   x   x   معّين

 هندوراس

أمريكا الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 
الالتينية والبحر 

 جمموعة/الكارييب

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

                   x   x   معّين

 أوروبا هنغاريا

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
 x   x               x x   معّين

 ال يوجد أوروبا آيسلندا

منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان 

جمموعة /االقتصادي

 بلدان الشمال

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   معّين

 آسيا اهلند

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة  /جمموعة آسيا

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 x   x x x x x x x x x x   معّين



941 6 xnnnA   

 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 آسيا إندونيسيا

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة  /جمموعة آسيا

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 x   x x x x x x x x x x   معّين

مجهورية إيران 

 اإلسالمية
 الشرق األدنى

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

اجملموعة اإلقليمية 

جمموعة /للشرق األدنى

آسيا بصفة 

 77الـ  جمموعة/مراقب

املؤمتر اإلقليمي 

للشرق األدنى؛ 

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 x   x x x x     x x x x   معّين

 الشرق األدنى العراق

املكتب اإلقليمي 
للشرق األدنى 
 ومشال أفريقيا

اجملموعة اإلقليمية 
جمموعة /للشرق األدنى

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 
 للشرق األدنى

 x   x               x x   معّين

 ال يوجد أوروبا آيرلندا

اجملموعة اإلقليمية 
منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 
 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 
 ألوروبا

     x   x           x x   معّين

 ال يوجد أوروبا إسرائيل

اجملموعة اإلقليمية 
منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 
 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 
 ألوروبا

                   x   x   معّين

 ال يوجد أوروبا إيطاليا

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
 x   x x x x x x x x x x   معّين

 جامايكا

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 الكارييب

يمي املؤمتر اإلقل

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

                   x   x   معّين غري مقيم

 ال يوجد آسيا اليابان

منظمة /جمموعة آسيا

التعاون والتنمية يف 

 امليدان االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 x   x x x x x x x x x x   معّين
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 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 الشرق األدنى األردن

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

اجملموعة اإلقليمية 

جمموعة /للشرق األدنى

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

 للشرق األدنى
 x   x       x x x x x x   معّين

 آسيا كازاخستان

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

 جمموعة آسيا

املؤمتر اإلقليمي 

ألوروبا؛ املؤمتر 

اإلقليمي آلسيا 

 واحمليط اهلادئ

                   x   x   معّين

 أفريقيا  كينيا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
         x   x   x x x x   معّين

 كرييباس
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 

احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   غري معّين

 الشرق األدنى الكويت

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

اجملموعة اإلقليمية 

جمموعة /للشرق األدنى

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

 للشرق األدنى
         x   x   x x x x   معّين

 الشرق األدنى قريغيزستان

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

 للشرق األدنى غري ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

ألوروبا؛ املؤمتر 

ي للشرق اإلقليم

 األدنى

                   x   x   غري معّين

مجهورية الو 

 الدميقراطية الشعبية
 آسيا

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

  

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   غري معّين

 ال يوجد أوروبا التفيا
اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   معّين

 الشرق األدنى لبنان

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

اجملموعة اإلقليمية 

جمموعة /للشرق األدنى

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

 للشرق األدنى
             x   x x x x   معّين

 أفريقيا ليسوتو
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
                   x   x   معّين
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 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 أفريقيا ليربيا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 x   x               x x   معّين

 الشرق األدنى ليبيا

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

جمموعة 

اجملموعة /أفريقيا

اإلقليمية للشرق 

 77جمموعة الـ /األدنى

املؤمتر اإلقليمي 

ألفريقيا؛ املؤمتر 

اإلقليمي للشرق 

 األدنى

                   x   x   معّين

 ال يوجد أوروبا ليتوانيا
اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   معّين

 ال يوجد أوروبا لكسمربغ

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   معّين

 أفريقيا مدغشقر
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 x   x x x x         x x   معّين

 أفريقيا مالوي
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
                   x   x   معّين غري مقيم

 ال يوجد آسيا ماليزيا
جمموعة  /جمموعة آسيا

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

             x   x   x x   معّين

 آسيا ملديف
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا
  

املؤمتر اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   غري معّين

 أفريقيا مالي
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 
 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 
 ألفريقيا

                 x   x x   معّين

 ال يوجد أوروبا مالطة
اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 
ألوروبا؛ املؤمتر 
اإلقليمي للشرق 

 األدنى

                 x   x x   معّين
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 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 جزر مارشال
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 
احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   غري معّين

 أفريقيا موريتانيا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 
اجملموعة /أفريقيا

اإلقليمية للشرق 
 77جمموعة الـ /األدنى

املؤمتر اإلقليمي 
ألفريقيا؛ املؤمتر 
اإلقليمي للشرق 

 األدنى

       x   x       x x x   معّين

 أفريقيا موريشيوس
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 
 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 
 ألفريقيا

       x   x       x x x   معّين غري مقيم

 املكسيك

أمريكا الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 
الالتينية والبحر 

 منظمة التعاون/الكارييب
والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 x   x x x x x x x x x x   معّين

واليات ميكرونيزيا 
 املوحدة

جنوب غرب 
 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 
احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 
سيا واحمليط آل

 اهلادئ

                   x   x   غري معّين

 ال يوجد أوروبا موناكو
اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 
 ألوروبا

                   x   x   معّين

 آسيا منغوليا

املكتب اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة  /جمموعة آسيا
 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   معّين

 أوروبا اجلبل األسود

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   معّين

 أفريقيا املغرب

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

جمموعة 

اجملموعة /أفريقيا

اإلقليمية للشرق األدنى 

جمموعة /بصفة مراقب

 77الـ 

اإلقليمي املؤمتر 

ألفريقيا؛ املؤمتر 

اإلقليمي للشرق 

 األدنى

 x   x   x x x x     x x   معّين
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 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 أفريقيا موزامبيق
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
       x   x       x x x   معّين

 آسيا ميامنار

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة  /جمموعة آسيا

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   معّين

 أفريقيا ناميبيا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة 

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
                   x   x   معّين غري مقيم

 ناورو
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 

احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   غري معّين

 آسيا نيبال

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

  

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   معّين غري مقيم

 ال يوجد أوروبا هولندا

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                 x   x x   معّين

 نيوزيلندا
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ
 ال يوجد

جمموعة جنوب غرب 

منظمة /احمليط اهلادئ

التعاون والتنمية يف 

 امليدان االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

واحمليط آلسيا 

 اهلادئ

                   x   x   معّين

 نيكاراغوا

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 ةجمموع/الكارييب

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

                   x   x   معّين

 أفريقيا النيجر
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
         x   x   x x x x   معّين

 أفريقيا نيجرييا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
             x   x x x x   معّين
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 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 نيوى
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 

احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   ري معّينغ

 ال يوجد أوروبا النرويج

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

جمموعة /االقتصادي

 بلدان الشمال

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
       x   x       x x x   معّين

 الشرق األدنى ُعمان

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

اجملموعة اإلقليمية 

جمموعة /للشرق األدنى

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

 للشرق األدنى
                 x   x x   معّين

 آسيا باكستان

املكتب اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

اجملموعة /جمموعة آسيا
اإلقليمية للشرق 

 77جمموعة الـ /األدنى

املؤمتر اإلقليمي 
للشرق األدنى؛ 

ر اإلقليمي املؤمت
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 x   x x x x x x x x x x   معّين

 باالو
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 
احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   غري معّين

 بنما

أمريكا الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 
الالتينية والبحر 

 جمموعة/الكارييب
 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

             x   x x x x   معّين

 بابوا غينيا اجلديدة
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 

احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

احمليط آلسيا و

 اهلادئ

                   x   x   غري معّين

 باراغواي

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

جمموعة الـ /الكارييب
77 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

                   x   x   معّين
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 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 بريو

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 جمموعة/الكارييب

 77الـ 

ؤمتر اإلقليمي امل

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

                 x   x x   معّين

 آسيا الفلبني

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة /جمموعة آسيا

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 x   x x     x x x x x x   معّين

 ال يوجد أوروبا بولندا

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
 x   x             x x x   معّين

 ال يوجد أوروبا الربتغال

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
 x   x             x x x   معّين

 الشرق األدنى قطر

املكتب اإلقليمي 
للشرق األدنى 
 ومشال أفريقيا

اجملموعة اإلقليمية 
جمموعة /للشرق األدنى

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 
 األدنى للشرق

                   x   x   معّين

 آسيا مجهورية كوريا

املكتب اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

منظمة /جمموعة آسيا
التعاون والتنمية يف 
 امليدان االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 x   x x x x x x x x x x   معّين

 أوروبا مجهورية مولدوفا

املكتب اإلقليمي 
ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 
 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 
 ألوروبا

             x   x   x x   معّين

 أوروبا رومانيا

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                 x   x x   معّين
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 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 أوروبا االحتاد الروسي

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

ألوروبا؛ املؤمتر 

اإلقليمي آلسيا 

 اهلادئواحمليط 

 x   x   x x x x x x x x   معّين

 أفريقيا رواندا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
                   x   x   معّين غري مقيم

 سانت كيتس ونيفيس

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 ممثلةالكارييب غري 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

                   x   x   غري معّين

 سانت لوسيا

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 الكارييب غري ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

                   x   x   معّين غري مقيم

سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 ييب غري ممثلةالكار

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

                   x   x   غري معّين

 ساموا
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 

احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   غري معّين

 ال يوجد أوروبا سان مارينو
اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   معّين

 أفريقيا سان تومي وبرنسييب
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
                   x   x   معّين غري مقيم

اململكة العربية 

 السعودية
 الشرق األدنى

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

اجملموعة اإلقليمية 

جمموعة /للشرق األدنى

آسيا بصفة 

 77جمموعة الـ /مراقب

املؤمتر اإلقليمي 

 للشرق األدنى
 x   x x x x x x x x x x   معّين

 أفريقيا السنغال
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
         x   x   x x x x   معّين

                   x   x   معّيناملؤمتر اإلقليمي اجملموعة اإلقليمية املكتب اإلقليمي  أوروبا صربيا
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 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

 ألوروبا ألوروبا

 أفريقيا سيشيل
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
                   x   x   معّين غري مقيم

 أفريقيا سرياليون
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
                   x   x   معّين غري مقيم

   ال يوجد آسيا سنغافورة

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x       غري معّين

 ال يوجد أوروبا سلوفاكيا

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
       x   x       x x x   معّين

 ال يوجد أوروبا سلوفينيا

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                 x   x x   معّين

 جزر سليمان
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 

احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

حمليط آلسيا وا

 اهلادئ

                   x   x   غري معّين

 أفريقيا الصومال
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

اجملموعة /أفريقيا

اإلقليمية للشرق 

 77جمموعة الـ /األدنى

املؤمتر اإلقليمي 

ألفريقيا؛ املؤمتر 

اإلقليمي للشرق 

 األدنى

                   x   x   معّين

 أفريقيا جنوب أفريقيا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 x   x   x x         x x   معّين

 أفريقيا جنوب السودان
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
                   x       غري معّين
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 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 ال يوجد أوروبا إسبانيا

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
       x   x       x x x   معّين

 آسيا   سري النكا

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة  /جمموعة آسيا

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

       x   x       x x x   معّين

 الشرق األدنى  السودان

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

جمموعة 

جمموعة الشرق /أفريقيا

 77جمموعة الـ /األدنى

 املؤمتر اإلقليمي

ألفريقيا؛ املؤمتر 

اإلقليمي للشرق 

 األدنى

         x   x   x x x x   معّين

 سورينام

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 الكارييب غري ممثلة

ؤمتر اإلقليمي امل

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

                   x   x   غري معّين

 أفريقيا سوازيلند
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
                   x   x   معّين غري مقيم

 ال يوجد أوروبا السويد

اجملموعة اإلقليمية 

منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف اجملال 

جمموعة /االقتصادي

 بلدان الشمال

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
             x   x x x x   معّين

 ال يوجد أوروبا سويسرا

اجملموعة اإلقليمية 
منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 
 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 
 ألوروبا

                   x   x   معّين

اجلمهورية العربية 
 السورية

 الشرق األدنى

املكتب اإلقليمي 
للشرق األدنى 
 ومشال أفريقيا

اجملموعة اإلقليمية 
جمموعة /للشرق األدنى

 77الـ 

اإلقليمي املؤمتر 
 للشرق األدنى

     x   x           x x   معّين
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 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 الشرق األدنى طاجيكستان

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

  

املؤمتر اإلقليمي 

ألوروبا؛ املؤمتر 

اإلقليمي للشرق 

 األدنى

                   x   x   غري معّين

 آسيا تايلند

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة  /جمموعة آسيا

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

 x   x x x x x x x x x x   معّين

مجهورية مقدونيا 

 اليوغوسالفية السابقة
 أوروبا

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x   x   معّين

 آسيا ليشيت-تيمور

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

  

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   غري معّين

 أفريقيا توغو
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة أفريقيا غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
 x   x             x x x   معّين غري مقيم

   ال يوجد   (عضو منتسب)توكيالو 
املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
                   x       معّين

 تونغا
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 

احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   معّين غري مقيم

 ترينيداد وتوباغو

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 الكارييب غري ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 x   x x x x x x x x x x   معّين غري مقيم

 أفريقيا تونس

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

جمموعة 

اجملموعة /أفريقيا

اإلقليمية للشرق األدنى 

جمموعة /بصفة مراقب

 77الـ 

 املؤمتر اإلقليمي

ألفريقيا؛ املؤمتر 

اإلقليمي للشرق 

 األدنى

     x   x           x x   معّين
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 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 أوروبا تركيا

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

اجملموعة /ألوروبا

اإلقليمية للشرق األدنى 

منظمة /بصفة مراقب

يف التعاون والتنمية 

 امليدان االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 

ألوروبا؛ املؤمتر 

اإلقليمي للشرق 

 األدنى

 x   x   x x x x     x x   معّين

 الشرق األدنى تركمانستان

اإلقليمي املكتب 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

 للشرق األدنى غري ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

ألوروبا؛ املؤمتر 

اإلقليمي للشرق 

 األدنى

                   x   x   غري معّين

 توفالو
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 

احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   غري معّين

 أفريقيا أوغندا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
     x   x x         x x   معّين

 أوروبا أوكرانيا

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

اجملموعة اإلقليمية 

 ألوروبا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا
             x   x   x x   معّين

اإلمارات العربية 
 املتحدة

 الشرق األدنى

املكتب اإلقليمي 
للشرق األدنى 
 ومشال أفريقيا

اجملموعة اإلقليمية 
جمموعة /للشرق األدنى

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 
 للشرق األدنى

                 x   x x   معّين

 ال يوجد أوروبا اململكة املتحدة

اجملموعة اإلقليمية 
منظمة التعاون /ألوروبا

والتنمية يف امليدان 
 االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 
 ألوروبا

 x   x x x x x x x x x x   معّين

مجهورية تنزانيا 
 املتحدة

 أفريقيا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 
 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 
 ألفريقيا

       x   x       x x x   معّين

الواليات املتحدة 
 األمريكية

 ال يوجد أمريكا الشمالية

منظمة /أمريكا الشمالية
التعاون والتنمية يف 
 امليدان االقتصادي

املؤمتر اإلقليمي 
آلسيا واحمليط 

 ادئاهل

 x   x x x x x x x x x x   معّين
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 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد

اإلقليم 

النتخابات 

 اجمللس

 املكتب اإلقليمي
اجملموعات اإلقليمية، 

 غري رمسية

املؤمتر اإلقليمي، 

 2014العضوية لعام 

املمثلون 

 الدائمون
 اجمللس املؤمتر

الرئيس  2013   2014      
2007 

املشاركون 
2007 

الرئيس 
2013 

املشاركون 
2013 

األعضاء 
2006 

األعضاء 
2007 

األعضاء 
2008 

األعضاء 
2009 

األعضاء 
2010 

األعضاء 
2011 

األعضاء 
2012 

األعضاء 
2013 

األعضاء 
2014 

 أوروغواي

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

الالتينية والبحر 

 جمموعة/الكارييب

  77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

       x   x   x x x x x   معّين

 آسيا أوزبكستان

املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

 جمموعة آسيا

املؤمتر اإلقليمي 

ألوروبا؛ املؤمتر 

اإلقليمي آلسيا 

 واحمليط اهلادئ

                   x   x   معّين

 فانواتو
جنوب غرب 

 احمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة جنوب غرب 

احمليط اهلادئ غري 

 ممثلة

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 ئاهلاد

                   x   x   غري معّين

 –مجهورية )فنزويال 

 (البوليفارية

أمريكا الالتينية 

والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

جمموعة أمريكا 

والبحر الالتينية 

 جمموعة/الكارييب

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 x   x       x x x x x x   معّين

 آسيا فييت نام

املكتب اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

جمموعة /جمموعة آسيا

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 

 اهلادئ

                   x   x   معّين

 الشرق األدنى اليمن

املكتب اإلقليمي 

للشرق األدنى 

 ومشال أفريقيا

اجملموعة اإلقليمية 

جمموعة /للشرق األدنى

 77الـ 

املؤمتر اإلقليمي 

 للشرق األدنى
                   x   x   معّين

 أفريقيا زامبيا
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
             x   x x x x   معّين

 أفريقيا زمبابوي
املكتب اإلقليمي 

 ألفريقيا

جمموعة 

 77جمموعة الـ /أفريقيا

املؤمتر اإلقليمي 

 ألفريقيا
       x   x       x x x   معّين

 

 140 املمثليات الدائمة

 197أعضاء املنظمة 

 3األعضاء الذين ال يتمتعون حبق التصويت 
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 الزمنعرب مشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا جلنة الشؤون الدستورية والقانونية جلنة املالية جلنة الربنامج البلد

الرئيس   
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2013/2014 

األعضاء 
2013 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

     x  x              x  x  أفغانستان

 x  x                      ألبانيا

         x          x  x    اجلزائر

 x                        أندورا

         x  x              أنغوال

                         أنتيغوا وبربودا

                     x    األرجنتني

 x  x                      أرمينيا

     x      x          x  x  أسرتاليا

 x                  x  x    النمسا

 x   x                                           أذربيجان

                                                 جزر البهاما

                                                 البحرين

         x           x   x                       بنغالديش

                                                 بربادوس

 x   x                                           بيالروس

 x                         x   x                 بلجيكا

                                                 بليز

                 x   x                           بنن

         x   x                                   بوتان

املتعددة  دولة - بوليفيا

 القوميات

                                                

 x   x                                           البوسنة واهلرسك

                 x   x                           بوتسوانا

                                 x               الربازيل

         x                                       بروني دار السالم

 x                   x   x                       بلغاريا

                 x   x                           بوركينا فاسو

                 x   x                           بوروندي

                 x   x                           كابو فريدي
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 الزمنعرب مشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا جلنة الشؤون الدستورية والقانونية جلنة املالية جلنة الربنامج البلد

الرئيس   
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2013/2014 

األعضاء 
2013 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

         x   x                                   كمبوديا

                 x             x   x             الكامريون

                                         x   x   كندا

مجهورية أفريقيا 

 الوسطى

                          x   x                 

                 x   x                           تشاد

                                                 شيلي

         x                           x   x       الصني

                                                 كولومبيا

                 x   x                           جزر القمر

                 x   x                           الكونغو

         x   x                                   جزر كوك

                                                 كوستاريكا

                 x   x                           كوت ديفوار

 x   x                                           كرواتيا

                                                 كوبا

 x   x                                           قربص

 x                       x   x                   اجلمهورية التشيكية

مجهورية كوريا 

 الشعبية الدميقراطية

                                  x             

مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية

                          x   x                 

 x                               x   x           الدامنرك

                 x   x                           جيبوتي

                                                 دومينيكا

                                             x   اجلمهورية الدومينيكية

                           x           x x       إكوادور

                 x           x   x               مصر

                                                 السلفادور

                 x   x                           غينيا االستوائية
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 الزمنعرب مشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا جلنة الشؤون الدستورية والقانونية جلنة املالية جلنة الربنامج البلد

الرئيس   
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2013/2014 

األعضاء 
2013 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

                 x   x                           إريرتيا

 x   x                                           إستونيا

                 x                   x   x       إثيوبيا

االحتاد األوروبي 

 (منظمة عضو)

                                          x   x 

عضو )جزر فريويه 

 (منتسب

                                                

         x   x                                   فيجي

 x   x                                           فنلندا

 x   x   x   x                                   فرنسا

                 x       x   x                   غابون

                 x   x                           غامبيا

 x   x                                           جورجيا

 x   x                           x   x           أملانيا

                 x   x                           غانا

 x   x                                           اليونان

                                                 غرينادا

                             x                   غواتيماال

                 x           x   x                غينيا

                 x   x                           بيساو-غينيا

                                                 غيانا

                                                 هاييت

                                                 هندوراس

 x   x                                           هنغاريا

 x   x                                           آيسلندا

         x   x                           x   x   اهلند

         x x   x                                 إندونيسيا

مجهورية إيران 

 اإلسالمية

                                  x   x         

                         x                       العراق
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 الزمنعرب مشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا جلنة الشؤون الدستورية والقانونية جلنة املالية جلنة الربنامج البلد

الرئيس   
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2013/2014 

األعضاء 
2013 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

 x   x                                           آيرلندا

 x   x                                           إسرائيل

 x                               x   x           إيطاليا

                                             x   جامايكا

         x   x                   x   x           اليابان

                                                 األردن

 x   x   x   x                                   كازاخستان

                 x   x                            كينيا

         x   x                                   كرييباس

                                                 الكويت

 x   x                                           قريغيزستان

مجهورية الو 

 الدميقراطية الشعبية

                                  x   x         

 x x   x                                         التفيا

                                                 لبنان

                 x   x                           ليسوتو

                 x   x   x                       ليربيا

                 x                       x   x   ليبيا

 x   x                                           ليتوانيا

 x   x                                           لكسمربغ

                 x   x                           مدغشقر

                 x   x                           مالوي

         x   x                                   ماليزيا

         x   x                                   ملديف

                 x x   x                         مالي

 x   x                                           مالطة

         x   x                                   جزر مارشال

                 x   x                           موريتانيا

                 x   x                           موريشيوس

                                 x               املكسيك



6 xnnnA 961  

 الزمنعرب مشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا جلنة الشؤون الدستورية والقانونية جلنة املالية جلنة الربنامج البلد

الرئيس   
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2013/2014 

األعضاء 
2013 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

واليات ميكرونيزيا 

 املوحدة

                                  x   x         

 x   x                                           موناكو

         x x x                                   منغوليا

 x                                               اجلبل األسود

                 x           x   x               املغرب

                 x   x                           موزامبيق

         x   x                                   ميامنار

                 x   x                           ناميبيا

         x   x                                   ناورو

         x   x                                   نيبال

 x   x                                           هولندا

         x                           x   x       نيوزيلندا

                                                 نيكاراغوا

                 x   x                           النيجر

                 x                       x   x   نيجرييا

         x   x                                   نيوى

 x   x                                           النرويج

                                                 ُعمان

         x     x                   x   x         باكستان

         x   x                                   باالو

                                                 بنما

         x           x   x                       بابوا غينيا اجلديدة

                                     x           باراغواي

                                     x           بريو

         x                               x   x   الفلبني

 x   x                                           بولندا

 x   x                                           الربتغال

                                     x           قطر

         x   x                                   مجهورية كوريا



966 6 xnnnA   

 الزمنعرب مشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا جلنة الشؤون الدستورية والقانونية جلنة املالية جلنة الربنامج البلد

الرئيس   
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2013/2014 

األعضاء 
2013 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

 x   x                                           مجهورية مولدوفا

 x x x                                           رومانيا

 x                       x   x   x               االحتاد الروسي

                 x   x                           رواندا

                                                 سانت كيتس ونيفيس

                                                 سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين

                                                

         x   x                                   ساموا

 x   x                                           سان مارينو

                 x   x                           سان تومي وبرنسييب

اململكة العربية 

 السعودية

                                                

                 x   x                           السنغال

 x   x                                           صربيا

                 x   x                           سيشيل

                 x   x                           سرياليون

         x                                       سنغافورة

 x   x                                           سلوفاكيا

 x   x                                           سلوفينيا

         x   x                                   جزر سليمان

                 x   x                           الصومال

                 x                       x   x   جنوب أفريقيا

                 x                               جنوب السودان

 x   x                                           إسبانيا

         x   x                                     سري النكا

                                 x                السودان

                                                 سورينام

                 x   x                           سوازيلند

 x                                     x   x     السويد



6 xnnnA 967  

 الزمنعرب مشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا جلنة الشؤون الدستورية والقانونية جلنة املالية جلنة الربنامج البلد

الرئيس   
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2013/2014 

األعضاء 
2013 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

 x                                   x   x       سويسرا

اجلمهورية العربية 

 السورية

                  x                             

 x       x   x                                   طاجيكستان

         x   x                                   تايلند

مجهورية مقدونيا 

 اليوغوسالفية السابقة

                                          x   x 

         x   x                                   ليشيت-تيمور

                 x   x                           توغو

                                                 (عضو منتسب)توكيالو 

         x   x                                   تونغا

                                                 ترينيداد وتوباغو

                 x x x                           تونس

 x   x                                           تركيا

 x                                               تركمانستان

         x   x                                   توفالو

                 x   x                           أوغندا

 x   x                                           أوكرانيا

اإلمارات العربية 

 املتحدة

                                                

 x                                         x   x اململكة املتحدة

مجهورية تنزانيا 

 املتحدة

                          x   x                 

الواليات املتحدة 

 األمريكية

          x   x   x   x           x   x         

                         x                       أوروغواي

 x   x   x   x                                   أوزبكستان

         x   x                                   فانواتو

 –مجهورية )فنزويال 

 (البوليفارية

                                                



961 6 xnnnA   

 الزمنعرب مشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا جلنة الشؤون الدستورية والقانونية جلنة املالية جلنة الربنامج البلد

الرئيس   
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2006 

األعضاء 
2006 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2013/2014 

األعضاء 
2013 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

         x   x                                   فييت نام

                                         x       اليمن

                 x   x                           زامبيا

                 x               x   x           زمبابوي

 

  



6 xnnnA 961  

 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد
املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

 الكارييب
 مشكالت السلعجلنة  جلنة الزراعة جلنة مصايد األمساك جلنة الغابات املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

عدد مرات 
تولي 

   الرئاسة

عدد 

 األعضاء

الرئيس   
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

  

 x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 1 20           أفغانستان

 x                         0 3                       ألبانيا

 x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 0 17           اجلزائر

 1 0                                                 أندورا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 13                   أنغوال

 x   x                                         0 2   أنتيغوا وبربودا

 x   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 15   األرجنتني

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 11                   أرمينيا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 21                   أسرتاليا

 x   x       x   x   x   x   x 0 10                   النمسا

 x   x   x   x   x   x       x   x   x 0 11           أذربيجان

 x   x                                         0 2   جزر البهاما

 x   x           x   x                 0 4           البحرين

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 17                   بنغالديش

 x   x                                         0 2   بربادوس

 x               x         0 4                       بيالروس

 x   x   x   x   x   x   x   x 1 14                   بلجيكا

 x   x                       x                 0 3   بليز

 x           x   x   x     0 6                       بنن

 x                         0 3                       بوتان

 -دولة )بوليفيا 

 (املتعددة القوميات

  x   x               x       x       x   x   x 0 12 

 x             0 3                                   البوسنة واهلرسك

 2 0                                                 بوتسوانا

 x   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 20   الربازيل

 1 0                                                 بروني دار السالم

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 11                   بلغاريا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 10                   بوركينا فاسو

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 10                   بوروندي



971 6 xnnnA   

 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد
املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

 الكارييب
 مشكالت السلعجلنة  جلنة الزراعة جلنة مصايد األمساك جلنة الغابات املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

عدد مرات 
تولي 

   الرئاسة

عدد 

 األعضاء

الرئيس   
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

  

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 13                   كابو فريدي

 x           x                 0 4                   كمبوديا

 x   x   x   x   x   x   x   x 1 14                   الكامريون

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 19                   كندا

مجهورية أفريقيا 

 الوسطى

                  x   x                         0 4 

 x       x         0 4                               تشاد

 x x x           x   x   x   x       x   x   x 1 18   شيلي

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 20                   الصني

 x   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 10   كولومبيا

 x                 0 3                               جزر القمر

 x   x   x   x   x   x       x 0 17                   الكونغو

 x                 0 3                               جزر كوك

 x   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 10   كوستاريكا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 15                   كوت ديفوار

 x   x   x   x       x   x     0 8                   كرواتيا

 x   x           x   x       x   x   x   x   x 0 18   كوبا

 x   x       x   x   x   x   x   x   x 0 11           قربص

 x   x       x   x   x   x   x 0 10                   اجلمهورية التشيكية

مجهورية كوريا 

 الشعبية الدميقراطية

                  x   x       x   x   x   x   x 0 8 

مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية

                  x   x   x       x   x   x   x 0 9 

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 14                   الدامنرك

 x   x                                 0 4           جيبوتي

 x   x               x   x       x             0 5   دومينيكا

اجلمهورية 

 الدومينيكية

  x   x           x   x   x   x   x x x   x   x 1 11 

 x   x           x   x   x   x   x   x   x   x 2 15   إكوادور



6 xnnnA 979  

 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد
املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

 الكارييب
 مشكالت السلعجلنة  جلنة الزراعة جلنة مصايد األمساك جلنة الغابات املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

عدد مرات 
تولي 

   الرئاسة

عدد 

 األعضاء

الرئيس   
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

  

 x   x   x   x   x   x   x 0 21   مراقب   x   x           مصر

 x   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 19   السلفادور

 x       x       x       x 0 8                       غينيا االستوائية

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 14                   إريرتيا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 10                   إستونيا

 x   x   x   x       x       x 0 11                   إثيوبيا

االحتاد األوروبي 

 (منظمة عضو)

                  x   x   x   x   x   x   x   x 0 10 

عضو )جزر فريويه 

 (منتسب

                              x                 0 1 

 x                 0 3                               فيجي

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 10                   فنلندا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 21                   فرنسا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 19                   غابون

 x   x       x                 0 5                   غامبيا

 2 0                                                 جورجيا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 21                   أملانيا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 13                   غانا

 x   x   x   x   x   x   x 0 11                       اليونان

 x   x               x   x                     0 4   غرينادا

 x   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 11   غواتيماال

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 14                    غينيا

 x       x                     0 4                   بيساو-غينيا

 x   x               x                         0 3   غيانا

 x   x                       x   x   x         0 5   هاييت

 x   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 10   هندوراس

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 12                   هنغاريا

 x       x   x   x   x   x     0 8                   آيسلندا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 21                   اهلند



971 6 xnnnA   

 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد
املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

 الكارييب
 مشكالت السلعجلنة  جلنة الزراعة جلنة مصايد األمساك جلنة الغابات املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

عدد مرات 
تولي 

   الرئاسة

عدد 

 األعضاء

الرئيس   
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

  

 x   x   x   x   x   x   x   x 1 19                   إندونيسيا

مجهورية إيران 

 اإلسالمية

          x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 0 19 

 x x x   x   x       x   x   x   x   x 1 12           العراق

 x   x   x   x   x   x   x 0 11                       آيرلندا

 x           x       x         0 5                   إسرائيل

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 20                   إيطاليا

 x   x               x                         0 4   جامايكا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 21                   اليابان

 x   x       x       x   x   x   x   x 0 14           األردن

 x                                     0 5           كازاخستان

 x   x   x   x   x   x x x   x 1 14                    كينيا

 2 0                                                 كرييباس

 x   x   x   x   x   x   x   x       x 0 13           الكويت

 x   x   x           x                 0 6           قريغيزستان

مجهورية الو 

 الدميقراطية الشعبية

                                                0 2 

 x   x   x   x                 1 6                   التفيا

 x   x   x   x       x   x   x         0 10           لبنان

 x   x       x   x   x   x   x 0 9                   ليسوتو

 x       x 0 11   مراقب   x   x   x   x                   ليربيا

 x   x   x   x   x       x   x   x   x 0 12           ليبيا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 10                   ليتوانيا

 x   x                         0 4                   لكسمربغ

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 15                   مدغشقر

 x       x   x           x     0 6                   مالوي

 x   x   x   x   x       x   x 0 11                   ماليزيا

 x   x                 0 4                           ملديف

 x   x   x   x   x   x   x     1 10                   مالي



6 xnnnA 973  

 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد
املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

 الكارييب
 مشكالت السلعجلنة  جلنة الزراعة جلنة مصايد األمساك جلنة الغابات املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

عدد مرات 
تولي 

   الرئاسة

عدد 

 األعضاء

الرئيس   
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

  

 x                 0 6           مراقب   x   x           مالطة

 2 0                                                 جزر مارشال

 x   x       x   x   x                 0 10           موريتانيا

 x       x   x   x   x   x     0 11                   موريشيوس

 x   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 20   املكسيك

واليات ميكرونيزيا 

 املوحدة

                              x                 0 3 

 x                     0 3                           موناكو

 x                         1 3                       منغوليا

 1 0                                                 اجلبل األسود

 x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 0 19           املغرب

 x   x   x   x   x           x 0 11                   موزامبيق

 4 0             مراقب           x   x                   ميامنار

 x   x   x   x               x 0 7                   ناميبيا

 x                 0 3                               ناورو

 2 0                                                 نيبال

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 11                   هولندا

 x   x   x   x       x   x   x 0 10                   نيوزيلندا

 x   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 10   نيكاراغوا

 x   x   x   x       x   x   x 0 13                   النيجر

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 14                   نيجرييا

 2 0                                                 نيوى

 x   x   x x x   x   x   x     1 12                   النرويج

 x   x   x   x   x     0 8       مراقب   x   x           ُعمان

 x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 1 22           باكستان

 x                 0 3                               باالو

 x   x           x   x   x   x   x   x   x   x 00 13   بنما

 x   x                     0 5                       بابوا غينيا اجلديدة

 x   x           x   x       x   x   x   x   x 0 10   باراغواي



974 6 xnnnA   

 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد
املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

 الكارييب
 مشكالت السلعجلنة  جلنة الزراعة جلنة مصايد األمساك جلنة الغابات املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

عدد مرات 
تولي 

   الرئاسة

عدد 

 األعضاء

الرئيس   
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

  

 x   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 12   بريو

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 18                   الفلبني

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 13                   بولندا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 13                   الربتغال

 x         0 7   مراقب   x   x   x       x   x           قطر

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 19                   مجهورية كوريا

 x     0 5                                           مجهورية مولدوفا

 x   x   x   x   x   x   x   x 1 11                   رومانيا

 x   x   x   x   x   x       x 0 19                   االحتاد الروسي

 x     0 3                                           رواندا

 x   x                                         0 2   سانت كيتس ونيفيس

 x   x                   x   x                 0 4   سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين

  x   x                   x               x     0 4 

 x                 0 3                               ساموا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 10                   سان مارينو

 x                         0 3                       سان تومي وبرنسييب

اململكة العربية 

 السعودية

          x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 0 19 

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 14                   السنغال

 x   x           x   x   x   x 0 8                   صربيا

 x   x           x     0 5                           سيشيل

 x   x   x   x   x             0 7                   سرياليون

 x                 0 2                               سنغافورة

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 13                   سلوفاكيا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 11                   سلوفينيا

 2 0                                                 جزر سليمان

 x       x       x                 0 5               الصومال

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 15                   جنوب أفريقيا



6 xnnnA 971  

 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد
املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

 الكارييب
 مشكالت السلعجلنة  جلنة الزراعة جلنة مصايد األمساك جلنة الغابات املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

عدد مرات 
تولي 

   الرئاسة

عدد 

 األعضاء

الرئيس   
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

  

 1 0                                                 جنوب السودان

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 13                   إسبانيا

 x   x x x   x   x   x   x   x 1 13                     سري النكا

 x   x   x   x       x   x   x   x   x 0 14            السودان

 x   x               x   x       x             0 5   سورينام

 x                         0 3                       سوازيلند

 x   x   x   x   x   x   x   x 1 13                   السويد

 x   x           x   x   x   x 0 9                   سويسرا

اجلمهورية العربية 

 السورية

          x   x   x       x           x         0 8 

 x   x                                 0 5           طاجيكستان

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 19                   تايلند

مجهورية مقدونيا 

 اليوغوسالفية السابقة

                  x               x   x         0 5 

 2 0                                                 ليشيت-تيمور

 x       x       x       x 0 9                       توغو

عضو )توكيالو 

 (منتسب

                                                0 0 

 x   x           x     0 5                           تونغا

 x   x                                         0 11   ترينيداد وتوباغو

 x       x 1 10   مراقب           x   x   x   x           تونس

 x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 0 18           تركيا

 x   x                                 0 3           تركمانستان

 x                 0 3                               توفالو

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 13                   أوغندا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 12                   أوكرانيا

اإلمارات العربية 

 املتحدة

          x   x   x   x   x   x x x   x   x   x 1 11 

 x   x   x   x   x   x   x   x 1 19                   اململكة املتحدة
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 عرب الزمنمشاركة أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف األجهزة الرئاسية 

 البلد
املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

 الكارييب
 مشكالت السلعجلنة  جلنة الزراعة جلنة مصايد األمساك جلنة الغابات املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

عدد مرات 
تولي 

   الرئاسة

عدد 

 األعضاء

الرئيس   
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2006 

املشاركون 
2006 

الرئيس 
2014 

املشاركون 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

الرئيس 
2007 

األعضاء 
2007 

الرئيس 
2014 

األعضاء 
2014 

  

مجهورية تنزانيا 

 املتحدة

                  x   x   x   x   x   x       x 0 12 

الواليات املتحدة 

 األمريكية

                  x   x   x   x   x   x   x x x 1 23 

 x   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 16   أوروغواي

 x       x   x                         0 7           أوزبكستان

 2 0                                                 فانواتو

 –مجهورية )فنزويال 

 (البوليفارية

x x   x               x   x   x   x   x       x 1 14 

 x   x   x   x   x   x         0 8                   فييت نام

 x x   x   x   x   x   x   x   x   x     1 10         اليمن

 x   x   x   x   x   x       x 0 12                   زامبيا

 x   x   x   x   x   x   x   x 0 14                   زمبابوي

 

 عدد املقاعد يف اجمللس للمجموعات اإلقليمية

 اجملموعات اإلقليمية
عدد األعضاء يف كل جمموعة 

 إقليمية
 النسبة املئوية يف عضوية الفاو

مقاعد 

 اجمللس

النسبة املئوية 

 ملقاعد اجمللس

 يف املائة 24 12 يف املائة 26 50 أفريقيا

 يف املائة 18 9 يف املائة 13 25 آسيا

 يف املائة 20 10 يف املائة 25 48 أوروبا

 يف املائة 18 9 يف املائة 17 33 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 يف املائة 12 6 يف املائة 10 20 الشرق األدنى

 يف املائة 4 2 يف املائة 1 2 أمريكا الشمالية

 يف املائة 2 1 يف املائة 8 16 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 يف املائة 100 49 يف املائة 100 194 اجملموع
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 2013-2000للفاو ومدتها خالل الفرتة  التابعة عدد دورات األجهزة الرئاسية

 
0222/0222 0222/0222 0222/0222 0222/0222 0222/0222 0220/0222 

عدد  عدد األيام عدد األيام اجلهاز الرئاسي

 الدورات

عدد 

االجتماعات 

 اجلانبية

عدد  عدد األيام

 الدورات

عدد 

االجتماعات 

 اجلانبية

عدد 

 األيام

عدد 

 الدورات

عدد 

االجتماعات 

 اجلانبية

عدد 

 األيام

عدد 

 الدورات

عدد 

االجتماعات 

 اجلانبية

عدد 

 األيام

عدد 

 الدورات

عدد 

االجتماعات 

 اجلانبية

 18 1 8 9 1 8 2 2 10 4 1 8 4 1 8 11 املؤمتر

 16 5 21 8 5 21 17 4 12 3 4 15 2 4 15 16 اجمللس

 4 23 20 جلنة الربنامج
 

20 4 0 18 4 
 

27 7 
 

22 4 
 

جلنة  بني االجتماع املشرتك
 املالية جلنةو الربنامج

5 4 4 
 

4 4 0 4 4 
 

5 5 
 

5 5 
 

 4 16 22 جلنة املالية
 

21 4 0 19 6 
 

25 6 
 

21 5 
 

 غري متوافرة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
غري 
 متوافرة

غري 
  متوافرة

4 2 
 

16 7 
 

11 4 
 

13 4 
 

العدد اإلمجالي للدورات 

جلنة +اجمللس+املؤمتر

جلنة +جلنة املالية+الربنامج

 ةالشؤون الدستورية والقانوني

74 66 17 6 72 19 7 79 27 19 97 28 17 90 24 34 

 2 6 5 جلنة الزراعة
 

4 1 1 4 1 
 

4 1 
 

5 1 5 

 1 3 4 جلنة مشكالت السلع
 

3 1 4 3 1 
 

3 1 
 

3 1 4 

 1 5 5 جلنة مصايد األمساك
 

5 1 
 

5 1 16 5 1 
 

5 1 
 

 1 5 5 جلنة الغابات
 

5 1 2 5 1 
 

5 1 
 

5 1 53 

ط املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحملي

 اهلادئ
5 5 1 

 
5 1 

 
6 1 

 
5 1 

 
5 1 

 

 1 5 5 املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا
 

5 1 
 

5 1 
 

5 1 
 

5 1 
 

 2 5 5 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا
 

3 2 
 

3 2 
 

4 2 
 

4 2 
 

املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية 

 ر الكارييبوالبح
5 5 1 

 
5 1 

 
5 1 

 
5 1 

 
5 1 

 

 1 5 5 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى
 

5 1 
 

5 1 
 

5 1 
 

5 1 
 

 96 34 132 17 38 138 35 37 120 14 29 112 6 28 110 118 اجملموع الكلي 

بدون /كلي معاجملموع ال

 املؤمترات اإلقليمية
93 85 22 6 89 23 14 96 31 35 114 32 17 108 28 96 

دورات جلنة املالية اخلاصة 
  ة العامليبربنامج األغذي

3 1 
 

6 5 
 

12 4 
 

12 6 
 

7 4 
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 البنود على جدول أعمال دورات األجهزة الرئاسية

 النسبة املئوية اجملموع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 اجلهاز الرئاسي

 اجمللس

 3 5 2 1 3 0 2 1 دورة التخطيط يف املنظمة
 

 يف املائة 6.6 17

 0 1 0 0 0 0 1 0 مسائل الالمركزية
 

 يف املائة 0.8 2

التقارير الصادرة عن جلنة الربنامج وجلنة املالية 
 واالجتماعات املشرتكة بينهما

3 7 3 6 6 6 6 8 
 

 يف املائة 17.5 45

التقارير والوثائق الصادرة عن جلنة الشؤون 
 الدستورية والقانونية 

3 7 1 9 6 6 6 6 
 

 يف املائة 17.1 44

 0 6 1 4 0 0 0 0 التقارير الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية
 

 يف املائة 4.3 11

 0 4 1 3 4 0 4 0 التقارير الصادرة عن اللجان الفنية
 

 يف املائة 6.2 16

 1 1 1 1 2 0 1 1 التقارير الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 يف املائة 3.1 8

 2 1 2 2 2 0 0 0 البنود املتعلقة خبطة العمل الفورية
 

 يف املائة 3.5 9

 2 2 4 1 0 0 0 0 مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات
 

 يف املائة 3.5 9

 9 7 6 2 4 0 0 4 بالربنامجاملسائل املتعلقة 
 

 يف املائة 12.5 32

 5 2 6 3 8 4 6 0 املسائل اإلجرائية
 

 يف املائة 13.2 34

 7 4 5 1 5 1 6 1 البنود األخرى
 

 يف املائة 11.7 30

 43 45 40 30 43 9 34 13 اجملموع
 

257 
 

 جلنة الربنامج

 9 6 10 10 9 3 8 6 البنود املتعلقة بالتقييم
 

 يف املائة 47.7 61

 0 1 2 1 0 0 0 0 البنود املتعلقة خبطة العمل الفورية
 

 يف املائة 3.1 4

 4 4 4 1 3 1 2 2 الفاو دورة التخطيط يف
 

 يف املائة 16.4 21

 0 1 0 0 0 0 0 1 مسائل الالمركزية
 

 يف املائة 1.6 2

 1 4 6 3 2 0 0 0 املسائل املتعلقة بالربنامج وعملية اإلصالح
 

 يف املائة 12.5 16

 2 0 4 1 0 0 0 0 مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات
 

 يف املائة 5.5 7

وحدة التفتيش املشرتكة، وتقدم )البنود األخرى 
 (تنفيذ التوصيات

2 1 3 4 4 2 0 1 
 

 يف املائة 13.3 17

 17 16 28 20 18 7 11 11 اجملموع
 

128 
 

 جلنة املالية

 11 9 12 10 17 16 15 14 الرقابة املالية
 

 يف املائة 31.9 104

 3 1 3 1 0 2 2 1 سياسة املنظمة بالنسبة إىل املسائل املالية
 

 يف املائة 4.0 13

 3 1 3 0 3 0 2 2 دورة التخطيط يف املنظمة
 

 يف املائة 4.3 14

 0 0 2 1 1 0 0 0 مسائل الالمركزية
 

 يف املائة 1.2 4

 0 1 0 0 0 0 0 0 اإلصالحاملسائل املتعلقة بالربنامج وعملية 
 

 يف املائة 0.3 1

 16 13 10 6 5 6 5 6 التدقيق
 

 يف املائة 20.6 67

 5 5 7 6 6 9 5 7 الرقابة اإلدارية
 

 يف املائة 15.3 50

 1 2 0 1 2 0 0 0 سياسة املنظمة بالنسبة إىل اإلدارة
 

 يف املائة 1.8 6

 2 2 1 1 0 0 0 0 مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات
 

 يف املائة 1.8 6

 2 2 3 2 4 2 2 2 املسائل اإلجرائية
 

 يف املائة 5.8 19

وحدة التفتيش املشرتكة، وتقدم )البنود األخرى 
تنفيذ التوصيات،  وجلنة التنسيق املشرتكة،  

 (والالئحة العامة للمنظمة
4 5 6 5 1 3 4 3 

 
 يف املائة 9.5 31

 1 2 2 2 4 0 0 0 الفوريةالبنود املتعلقة خبطة العمل 
 

 يف املائة 3.4 11

 10 12 21 26 19 22 20 24 برنامج األغذية العاملي
 

 يف املائة 32.1 154

 57 54 67 57 66 63 56 60 اجملموع مع برنامج األغذية العاملي
 

480 
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 البنود على جدول أعمال دورات األجهزة الرئاسية

 النسبة املئوية اجملموع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 اجلهاز الرئاسي

 47 42 46 31 47 41 36 36 اجملموع بدون برنامج األغذية العاملي
 

 يف املائة 67.9 326

 جلنة املاليةو االجتماع املشرتك جلنة الربنامج

 3 5 3 1 3 1 2 2 الفاودورة التخطيط يف 
 

 يف املائة 32.3 20

 1 1 2 1 0 0 0 0 مسائل الالمركزية
 

 يف املائة 8.1 5

 3 6 6 6 2 0 0 0 املسائل املتعلقة بالربنامج وعملية اإلصالح
 

 يف املائة 37.1 23

 2 2 1 0 0 0 0 0 العمل الفوريةالبنود املتعلقة خبطة 
 

 يف املائة 8.1 5

 1 3 1 1 3 البنود األخرى
    

 يف املائة 14.5 9

 9 14 12 9 8 2 3 5 اجملموع الفرعي
 

62 
 

 5 8 9 8 5 2 1 4 البنود اجلديدة
 

 يف املائة 67.7 42

البنود اليت جرت مناقشتها يف جلنة الربنامج 
 وجلنة املالية

1 2 0 3 1 3 6 4 
 

 يف املائة 32.3 20

 9 14 12 9 8 2 3 5 اجملموع
 

62 
 

 األرقام التجميعية للجان اجمللس

 10 10 10 2 9 2 6 6 دورة التخطيط يف املنظمة
 

 يف املائة 10.7 55

 1 2 4 2 1 0 0 1 مسائل الالمركزية
 

 يف املائة 2.1 11

 4 11 12 9 4 0 0 0 املسائل املتعلقة بالربنامج وعملية اإلصالح
 

 يف املائة 7.8 40

 3 5 5 3 4 0 0 0 البنود املتعلقة خبطة العمل الفورية
 

 يف املائة 3.9 20

 41 33 39 32 37 34 33 33 املالية والتدقيق والتقييمات: الرقابة
 

 يف املائة 54.7 282

 4 3 3 2 2 2 2 1 سياسة الشؤون املالية واإلدارية
 

 يف املائة 3.7 19

 10 8 13 10 16 12 9 11 البنود األخرى
 

 يف املائة 17.2 89

 73 72 86 60 73 50 50 52 اجملموع بدون برنامج األغذية العاملي
 

516 
 

 جلنة مصايد األمساك

 يف املائة 6.0 3 1  2       حالة املناقشات املتعلقة باملسائل الفنية

 يف املائة 28.0 14 5  3 2  2  2  السلع العامة العاملية

 يف املائة 12.0 6 1  2 1  1  1  وخطط العمل االسرتاتيجيات 

 يف املائة 24.0 12 3   3  3  3  املسال املتعلقة بالربنامج الفّني

 يف املائة 4.0 2 1  1       املسائل اإلجرائية

 يف املائة 4.0 2 1  1       مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات

 يف املائة 22.0 11 2  2 2  2  3  الدستورية/األجهزة الفرعية

  50 14  11 8  8  9  اجملموع

 جلنة مشكالت السلع

 يف املائة 79.3 23   5  5 6  7  حالة املناقشات املتعلقة باملسائل الفنية

 يف املائة 0.0 0          املنافع العامة العاملية

 يف املائة 0.0 0          وخطط العمل االسرتاتيجيات 

 يف املائة 6.9 2   1     1  املسال املتعلقة بالربنامج الفّني

 يف املائة 10.3 3   2  1     املسائل اإلجرائية

 يف املائة 0.0 0          مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات

 يف املائة 3.4 1     1     الدستورية/األجهزة الفرعية

  29   8  7 6  8  اجملموع

 جلنة الزراعة

 يف املائة 4.3 1        1  حالة املناقشات املتعلقة باملسائل الفنية

 يف املائة 8.7 2   2       املنافع العامة العاملية

 يف املائة 17.4 4   1  1 1  1  وخطط العمل االسرتاتيجيات 
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 البنود على جدول أعمال دورات األجهزة الرئاسية

 النسبة املئوية اجملموع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 اجلهاز الرئاسي

 يف املائة 60.9 14   3  4 3  4  املسال املتعلقة بالربنامج الفّني

 يف املائة 4.3 1   1       املسائل اإلجرائية

 يف املائة 4.3 1   1       مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات

 يف املائة 0.0 0          الدستورية/األجهزة الفرعية

  23   8  5 4  6  اجملموع

 جلنة الغابات

 يف املائة 17.8 8 1    1 4  2  حالة املناقشات املتعلقة باملسائل الفنية

 يف املائة 0.0 0          املنافع العامة العاملية

 يف املائة 22.2 10 2  2  2 2  2  وخطط العمل االسرتاتيجيات 

 يف املائة 55.6 25 13  4  4   4  املسائل املتعلقة بالربنامج الفّني

 يف املائة 0.0 0          املسائل اإلجرائية

 يف املائة 4.4 2 1  1       برنامج العمل املتعدد السنواتمناقشة 

 يف املائة 0.0 0          الدستورية/األجهزة الفرعية

  45 17  7  7 6  8  اجملموع

 األرقام التجميعية للجان الفنية

 يف املائة 23.8 35 2  7  6 10  10  حالة املناقشات املتعلقة باملسائل الفنية

 يف املائة 10.9 16 5  5  0 2  2  العاملية السلع العامة

 يف املائة 13.6 20 3  5  3 4  4  وخطط العمل االسرتاتيجيات 

 يف املائة 36.1 53 16  8  8 6  12  املسال املتعلقة بالربنامج الفّني

 يف املائة 4.1 6 1  4  1 0  0  املسائل اإلجرائية

 يف املائة 3.4 5 2  3  0 0  0  مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات

 يف املائة 8.2 12 2  2  1 2  3  الدستورية/األجهزة الفرعية

  147 31  34  19 24  31  اجملموع

  املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

 يف املائة 35.4 17 3  2  5 4   3 حالة/خيارات السياسة اإلقليمية واملسائل الفنية

 يف املائة 25.0 12 2  3  3 2   2 املسائل العاملية

 يف املائة 27.1 13 3  3  5 1   1 مسائل الربنامج املتصلة باإلقليم

 يف املائة 6.3 3 1  1  1     الالمركزية 

 يف املائة 2.1 1   1       مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات

 يف املائة 0.0 0          املسائل اإلجرائية

 يف املائة 4.2 2     1 1    الدستورية/الفرعيةاألجهزة 

 يف املائة 0.0 0          مسائل أخرى

  48 9  10  15 8   6 اجملموع

  املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا

 يف املائة 30.4 14 3  2  2  4  3 حالة/خيارات السياسة اإلقليمية واملسائل الفنية

ذات األهمية /املسائل العاملية املتعلقة باملساهمات
 بالنسبة إىل اإلقليم

 يف املائة 28.3 13 2  2  3  3  3

 يف املائة 23.9 11 4  3  3  1   مسائل الربنامج املتصلة باإلقليم

 يف املائة 8.7 4 2  1  1     الالمركزية 

 يف املائة 4.3 2 1  1       مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات

 يف املائة 2.2 1 1         املسائل اإلجرائية

 يف املائة 2.2 1     1     الدستورية/األجهزة الفرعية

 يف املائة 0.0 0          مسائل أخرى

  46 13  9  10  8  6 اجملموع
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 البنود على جدول أعمال دورات األجهزة الرئاسية

 النسبة املئوية اجملموع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 اجلهاز الرئاسي

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا

 يف املائة 37.0 20 6  3  5  2  4 حالة/خيارات السياسة اإلقليمية واملسائل الفنية

ذات األهمية /العاملية املتعلقة باملساهماتاملسائل 
 بالنسبة إىل اإلقليم

 يف املائة 16.7 9 2  1  3  2  1

 يف املائة 20.4 11 3  3  3    2 مسائل الربنامج املتصلة باإلقليم

 يف املائة 5.6 3 1  1  1     الالمركزية 

 يف املائة 3.7 2 1  1       مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات

 يف املائة 7.4 4 2  1      1 املسائل اإلجرائية

 يف املائة 9.3 5   1  1  2  1 الدستورية/األجهزة الفرعية

 يف املائة 0.0 0          مسائل أخرى

  54 15  11  13  6  9 اجملموع

  البحر الكارييبمنطقة املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية و

 يف املائة 45.5 20 3  2  5  5  5 السياسة اإلقليمية واملسائل الفنيةحالة/خيارات 

ذات األهمية /املسائل العاملية املتعلقة باملساهمات
 بالنسبة إىل اإلقليم

 يف املائة 9.1 4 1  1  1  1  

 يف املائة 27.3 12 2  2  4  2  2 مسائل الربنامج املتصلة باإلقليم

 يف املائة 6.8 3 1  1  1     الالمركزية 

 يف املائة 4.5 2 1  1       مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات

 يف املائة 0.0 0          املسائل اإلجرائية

 يف املائة 6.8 3     1  1  1 الدستورية/األجهزة الفرعية

 يف املائة 0.0 0          مسائل أخرى

  44 8  7  12  9  8 اجملموع

 اإلقليمي للشرق األدنىاملؤمتر 

 يف املائة 50.0 29 7  2  7  6  7 خيارات السياسة اإلقليمية واملسائل الفنية/حالة

ذات األهمية /املسائل العاملية املتعلقة باملساهمات
 بالنسبة إىل اإلقليم

 يف املائة 17.2 10 3  2    2  3

 يف املائة 17.2 10 1  2  5  1  1 مسائل الربنامج املتصلة باإلقليم

 يف املائة 5.2 3 1  1  1     الالمركزية 

 يف املائة 3.4 2 1  1       مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات

 يف املائة 0.0 0          املسائل اإلجرائية

 يف املائة 6.9 4     1  2  1 الدستورية/األجهزة الفرعية

 يف املائة 0.0 0          مسائل أخرى

  58 13  8  14  11  12 اجملموع

 خالصة املؤمترات اإلقليمية 

 يف املائة 40.0 100 22  11  24 4 17  22 خيارات السياسة اإلقليمية واملسائل الفنية/حالة

ذات األهمية /املسائل العاملية املتعلقة باملساهمات
 بالنسبة إىل اإلقليم

 يف املائة 19.2 48 10  9  10 2 8  9

 يف املائة 22.8 57 13  13  20 1 4  6 الربنامج املتصلة باإلقليممسائل 

 يف املائة 6.4 16 6  5  5 0 0  0 الالمركزية 

 يف املائة 3.6 9 4  5  0 0 0  0 مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات

 يف املائة 2.0 5 3  1  0 0 0  1 املسائل اإلجرائية

 يف املائة 6.0 15 0  1  5 1 5  3 الدستورية/األجهزة الفرعية

 يف املائة 0.0 0 0  0  0 0 0  0 مسائل أخرى

  250 58  45  64 8 34  41 اجملموع
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 0222إىل عام  0222اجلانبية لدورات األجهزة الرئاسية، من عام  باألحداثقائمة 

 العنوان الدورة السنة اجلهاز الرئاسي

جلنة مشكالت 

 السلع

 Réseau des organisations paysannes et desشبكة من تنظيم . التوريد يف األسواق الوطنية والدوليةإدارة    1117

producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest - ROPPA (Ouagadougou), Collectif Stratégies 

Alimentaires – CSA (Brussels.) 

جلنة مشكالت 

 السلع

عرض تفسريي من تقديم . خيارات السياسات والوسائل العملية: وإدارة املخاطر املناخية الزراعيةتيسري أسعار السلع    1117

 ، مدير شعبة التجارة واألسواقAlexander Sarrisالسيد 

جلنة مشكالت 

 السلع

 . العمل معا من أجل التكامل اإلقليمي والسيادة الغذائية: اتفاقات الشراكة االقتصادية   1117

مشكالت جلنة 

 السلع

 . مؤشرات السياسات الزراعية   1117

جلنة مشكالت 

 السلع

 . Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI). البورصة اإليطالية للسلع على اإلنرتنت   1191

جلنة مشكالت 

 السلع

عرض تفسريي حول تطوير  .Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI). البورصة اإليطالية للسلع على اإلنرتنت   1191

 . السوق والشفافية

جلنة مشكالت 

 السلع

 ". قصة الغذاء واجلوع"عرض تفسريي بعنوان    1191

جلنة مشكالت 

 السلع

 تعزيز التجارة ما بني البلدان األفريقية    1191

 خفض خماطر مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة   1117 جلنة الزراعة

 تقديم برنامج حول االستهالك املستدام واإلنتاج يف جمال األغذية والزراعة   1191 جلنة الزراعة

 استخدام طاقة احلرارة اجلوفية يف خدمة األمن الغذائي يف البلدان النامية   1191 جلنة الزراعة

 هل هي أداة للتنمية املستدامة؟ املغرب والربازيل وغينيا تقدم جتربتها يف اجملال : اجلودة املرتبطة باملنشأ   1191 جلنة الزراعة

أفريقيا  لجراد الصحراوي يف غرب ومشال غرباملكافحة الوقائية ل. وتوفر املال كسب العيشالوقاية تنقذ احلياة وتنقذ سبل    1191 جلنة الزراعة

 قصة جناح -

 .عامليةزراعية إيكولوجية  مبنطقةإطالق بوابة البيانات اخلاصة    1191 جلنة الزراعة

جلنة مصايد 

 األمساك

 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية . نانسن –النظام اإليكولوجي ملصايد األمساك  نهج   1194

جلنة مصايد 

 األمساك

صناديق بيو االستئمانية /إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية -مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم    1194

املؤمتر الوزاري املعين بالتعاون يف جمال مصايد األمساك فيما /الشبكة الدولية لعمليات الرصد واملراقبة واإلشراف/اخلريية

 بني الدول األفريقية املالصقة للمحيط األطلسي

جلنة مصايد 

 األمساك

 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية -املبادرة العاملية للنمو األزرق     1194

جلنة مصايد 

 األمساك

  1194السنة الدولية للزراعة األسرية يف سياق مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام    1194

جلنة مصايد 

 األمساك

جلنة التخطيط الدولية  - ومحايتها والرتويج هلا على املستويني الدولي والوطينضمان االعرتاف باملصايد صغرية النطاق    1194

 .للسيادة الغذائية

جلنة مصايد 

 األمساك

برنامج اإلدارة العاملية املستدامة ملصايد األمساك وحفظ التنوع البيولوجي يف املناطق الواقعة خارج : احمليطات املشرتكة   1194

 البنك الدولي/ إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية -. الوالية الوطنية

جلنة مصايد 

 األمساك

 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية -. مصايد األمساك واملستقبل: املياه العذبة   1194

جلنة مصايد 

 األمساك

 إدارة الغابات/ وتربية األحياء املائيةإدارة مصايد األمساك  - 1191األمم املتحدة يف معرض ميالنو    1194

جلنة مصايد 

 األمساك

 .املبادرة العاملية بشأن استدامة األغذية البحرية - مسائل االستدامة يف سلسلة التوريد العاملية لألغذية البحرية   1194

جلنة مصايد 

 األمساك

برنامج األمساك املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والشراكة جتارب مصايد األمساك وتربية األحياء املائية األفريقية من    1194

وكالة التخطيط والتنسيق للشراكة اجلديدة /إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. اجلديدة من أجل التنمية يف إفريقيا

 .من أجل التنمية يف أفريقيا
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 0222إىل عام  0222اجلانبية لدورات األجهزة الرئاسية، من عام  باألحداثقائمة 

 العنوان الدورة السنة اجلهاز الرئاسي

جلنة مصايد 

 األمساك

 بشأنمؤمتر عاملي بشأن النهج القائمة على احلقوق (: 1191حقوق املستخدمني ) 1191حيازة وصيد األمساك حقوق    1194

 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. مصايد األمساك

جلنة مصايد 

 األمساك

املناخ ومصايد األمساك وتربية الشراكة العاملية بشأن / إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية -. تغّير املناخ على الرب   1194

 .األحياء املائية

جلنة مصايد 

 األمساك

 .إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية -. املضي قدما بعد القمة العاملية للعمل من أجل احمليطات   1194

جلنة مصايد 

 األمساك

إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وإدارة الشؤون . العمل الالئق يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية   1194

 .شعبة احلماية االجتماعية/ االقتصادية واالجتماعية

جلنة مصايد 

 األمساك

اآلفاق الناشئة حول  -االجتار خبدمات صيد األمساك : عرض تفسريي ألنشطة  الربنامج العاملي ملصايد األمساك املستدامة   1194

 .اخلارجية لصيد األمساك، البنك الدوليالتدابري 

جلنة مصايد 

 األمساك

من أجل بيانات وإحصاءات ومعلومات  سرتاتيجيةا -احلاجة إىل إطار عاملي للبيانات املتعلقة ببيانات مشروع النمو األزرق    1194

 .إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية -. أكثر مشوال بشأن مصايد األمساك

 حنو دعم إصالح حيازة الغابات؛: فهم حيازة الغابات   1117 جلنة الغابات

 .آلية لإلدارة املستدامة للغابات على املستوى احمللي: املشاريع احلرجية الصغرية واملتوسطة   1117 جلنة الغابات

 جتارب البلدان  -تنفيذ الصك غري امللزم قانونا بشأن مجيع أنواع الغابات    1191 جلنة الغابات

 منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات + الفاو    1191 جلنة الغابات

البنك الدولي واالحتاد الدولي حلفظ . توسيع القاعدة املالية لإلدارة املستدامة للغابات: االستثمار يف الغابات املراقبة حمليا   1191 جلنة الغابات

 الطبيعة واملوارد الطبيعية والفاو 

جلنة الغابات 

ومرفق الغابات 

 واملزارع

ومفوضية اإلحتاد األفريقي واالحتاد األوروبي واآللية  ،الفاو .مبادرة اجلدار األخضر العظيم للصحراء والساحل اإلفريقيني   1191

 .  العاملية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  MOx ,APxE ARB (19حنو مستقبل مستدام )حدث جانيب منظم يف إطار جلنة الغابات  – مزارع الغابات   1191 جلنة الغابات 

استكشاف االحتياجات : اجلهوز القانوني آلليات خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية   1191 جلنة الغابات

 من دعم اخلرباء ومصدر هذا الدعم 

الربط بني جهود البلدان من أجل اإلجراءات املتعلقة بإنفاذ : التفكري على املستوى العاملي والعمل على املستوى احمللي   1191 جلنة الغابات

 القوانني واحلوكمة يف قطاع الغابات

 أدوات على اإلنرتنت للمعرفة والتعّلم -احلراجة اإللكرتونية لدى الفاو     1191 جلنة الغابات

جناحات : برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية   1191 جلنة الغابات

 البلدان

 الغابات تنتج حلوال للتحديات العاملية :اخلشب واالقتصاد األخضر   1191 جلنة الغابات

 جمال الغاباتبالغات الشراكة التعاونية يف    1191 جلنة الغابات

 رسم خريطة انكشاف اجلبال على املخاطر    1194 جلنة الغابات

 الطريق إىل األمام : األموال املدفوعة لقاء اخلدمات البيئية للغابات االستوائية   1194 جلنة الغابات

 أهداف التنمية املستدامة    1194 جلنة الغابات

القدرات واالحتياجات على مستوى تنمية القدرات يف السياسات واملؤسسات احلرجية يف البلدان األفريقية الناطقة باللغة    1194 جلنة الغابات

 الفرنسية 

 إدارة الغابات الكندية : االجتماع اخلاص باملناطق النباتية الشمالية   1194 جلنة الغابات

 اجتماع مكتب هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى    1194 جلنة الغابات

 ( احلدائق النباتية امللكية، كيو)البذور ذات النوعية اجليدة للحراجة    1194 جلنة الغابات

 االجتماع غري الرمسي للفريق االستشاري املعين باملعارف احلرجية    1194 جلنة الغابات

 ( باللغة اإلنكليزية)مناقشة جمموعة الرتكيز بشأن منشورات إدارة الغابات    1194 جلنة الغابات

 تقييم حوكمة الغابات ورصدها    1194 جلنة الغابات

 تعزيز تنفيذ السياسات لزيادة املنافع االجتماعية واالقتصادية : رؤساء احلوار حول الغابات   1194 جلنة الغابات

 وجهات نظر البلدان حول تبسيط اخلطوط التوجيهية  -رصد الغابات الوطنية وتقييمها    1194 جلنة الغابات

 االتفاقية بشأن الغابات الشمالية الكندية    1194 جلنة الغابات

 مكتب هيئة الغابات األوروبية    1194 جلنة الغابات
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 آلية إعادة الغابات إىل هيئتها األصلية حفل االفتتاح    1194 جلنة الغابات

 دورهم يف رسم مالمح املستقبل . الشباب والتعليم يف القطاع احلرجي املتغّير   1194 جلنة الغابات

 األحواض الثالثة للغابات االستوائية املطرية    1194 جلنة الغابات

 الرتويج للجنة الدولية لشجر احلور    1194 جلنة الغابات

 ( باللغة اإلنكليزية)مناقشة جمموعة الرتكيز بشأن منشورات إدارة الغابات    1194 جلنة الغابات

  1191مشاركة األمم املتحدة يف معرض ميالنو    1194 جلنة الغابات

 لغاباتل ةزالة غري مشروعاإلحتدي القضاء على : رؤساء احلوار حول الغابات   1194 جلنة الغابات

 من النقاش إىل العمل : الغابات الشمالية   1194 جلنة الغابات

 فريق املرشدين التابع للشراكة التعاونية بشأن الغابات    1194 جلنة الغابات

  9اليوم  -االجتماع األول للجنة االستشارية للمؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات    1194 جلنة الغابات

 االقتصاد األخضر والنواحي االجتماعية لإلدارة املستدامة للغابات    1194 جلنة الغابات

 اللجنة الدائمة املعنية بالغابات التابعة للكومنولث    1194 جلنة الغابات

  1191التجارب والتحديات يف خطة التنمية ملا بعد عام : السياسات الزراعية البيئية  يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   1194 جلنة الغابات

 الغابات يف األراضي اجلاّفة ونظم احلراجة الزراعية    1194 جلنة الغابات

 العمل باجتاه إمدادات مستدامة : الغابات من أجل األغذية يف أفريقيا الوسطى   1194 جلنة الغابات

 مكتب جلنة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب للغابات  اجتماع   1194 جلنة الغابات

 اللجنة التنظيمية الثالثة لألسبوع الرابع ملؤمتر غابات البحر األبيض املتوسط     1194 جلنة الغابات

 شبكة املرشدين احلرجيني    1194 جلنة الغابات

 املسح العاملي للغابات     1194 جلنة الغابات

 ( باللغة الفرنسية)مناقشة جمموعة الرتكيز بشأن منشورات إدارة الغابات    1194 جلنة الغابات

 والزراعة   األغذيةبناء رؤية مشرتكة بشأن استدامة    1194 جلنة الغابات

 اجتماع بلدان اجلنوب األفريقي ملناقشة إعداد الربنامج اإلقليمي الفرعي بشأن الغابات والتكّيف مع تغّير املناخ    1194 جلنة الغابات

 االعرتاف بالدور احليوي للحراجة األسرية مبناسبة السنة الدولية للزراعة األسرية    1194 جلنة الغابات

  1اليوم  -االجتماع األول للجنة االستشارية للمؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات    1194 جلنة الغابات

 اخليزران والروطان    1194 جلنة الغابات

أمثلة عن األنشطة الوطنية : إنفاذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها   1194 جلنة الغابات

 واإلقليمية والدولية 

 تقييم املوارد احلرجية والرصد العاملي للغابات    1194 جلنة الغابات

 أفريقيا  تقديم خطة تقارب الغابات يف غرب   1194 جلنة الغابات

 ( اإلسبانيةباللغة )مناقشة جمموعة الرتكيز بشأن منشورات إدارة الغابات    1194 جلنة الغابات

 اللجنة التوجيهية ملرفق الغابات واملزارع    1194 جلنة الغابات

 سيلفا ميدتريانيا  -الدورة االستثنائية للجنة املعنية باملسائل احلرجية يف منطقة البحر األبيض املتوسط   1194 جلنة الغابات

 التحضريات للمؤمتر الدولي حلرائق الرباري    1194 جلنة الغابات

 التحضريات للمؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات    1194 جلنة الغابات

 خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية واإلدارة احلرجية املستدامة    1194 جلنة الغابات

 إعالة احلياة البشرية : 4 السياق –اجتماع الرصد العاملي للغابات بشأن املؤمتر العاملي للحدائق الوطنية    1194 جلنة الغابات

 خطة العمل الفورية لتجديد الفاو    1194 جلنة الغابات

 جلسة للعرض   -جمموعة األدوات اخلاصة باإلدارة املستدامة للغابات     1194 جلنة الغابات

 (إدارة التعاون الفين، الفاو)مرحلة توسيع الربنامج اإلقليمي للفاو يف منطقة احمليط اهلادئ     1117 املؤمتر

 ( هولندا)اإلنتاج املستدام للصويا    1117 املؤمتر

أولوية  شبكة املعلومات والعمل الدولية بشأن) اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلق يف الغذاء باعتبارها أداة للرصد    1117 املؤمتر

 ( الغذاء

 Annicadnnحالة إسبانيا )  -عمل اجلامعات يف قطاع األغذية الزراعية الذي مت تنفيذه يف جمال التعاون من أجل التنمية    1117 املؤمتر

 napn c in Pc E utcdn) 

http://www.3bassinsforestiers.org/en/index-in.php?show=historique
http://www.3bassinsforestiers.org/en/index-in.php?show=historique
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Conference 1199    احلفظ والنمو"تقديم منشور الفاو بعنوان " 

 (من تنظيم الواليات املتحدة األمريكية)دور النساء يف التنمية الزراعية    1199 املؤمتر

حفل توقيع إعالن نوايا بشأن تعاون برناجمي حول األمن الغذائي والتغذية بني االحتاد األوروبي ووكاالت األمم املتحدة    1199 املؤمتر

 .املتخذة من روما مقرا هلا

 . االقتصاد بالزراعة خضرنة: 11+ملؤمتر ريوحتضريات الفاو    1199 املؤمتر

 . التمويل املبتكر للتنمية   1199 املؤمتر

جلسة إعالمية بشأن النظام املتعدد األطراف للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واتفاقية التنوع    1199 املؤمتر

 . بعد الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي يف باليحنو إنفاذ متسق : بروتوكول-البيولوجي

 .جانيب للمنظمات الدولية غري احلكومية حول النساء يف الزراعة حدث   1199 املؤمتر

 (.اليت ينظمها املنتدى الريفي العاملي)جتماع بشأن السنة الدولية املقرتحة للزراعة األسرية ا   1199 املؤمتر

 . هبة مجعية كرة القدم اآلسيوية ملكافحة اجلوع إىل املدير العامحفل تسليم    1199 املؤمتر

 حتسني استدامة نظم األغذية   1193 املؤمتر

 االعرتاف بالتقدم البارز على صعيد مكافحة اجلوع   1193 املؤمتر

 1191خطة التنمية ملا بعد    1193 املؤمتر

 أجل ثروة حيوانية مستدامةعمل أصحاب املصلحة املتعددين من    1193 املؤمتر

 افتتاح معرض الفن الزجاجي السلوفاكي   1193 املؤمتر

 "للفاو اجلديدة األولويات اإلقليمية واألهداف االسرتاتيجية"االجتماع املنعقد بدعوة من رئيس املؤمتر اإلقليمي للفاو حول    1193 املؤمتر

 "تقديم االطالع على مؤشر البذور"   1193 املؤمتر

 افتتاح قاعة الفلبني واملعرض يف ردهة املبنى حول مصاطب األرز يف منطقة كوريدلريا الفيليبينية   1193 املؤمتر

اجتماع من تنظيم مكتب املمثل السامي املعين بأقل البلدان منوًا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية    1193 املؤمتر

 الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة والتحول اهليكلي يف البلدان األقل منوااألمن : النامية

 تقديم الكتاب السنوي لإلحصاء   1193 املؤمتر

 مسار للمستقبل: اإليكولوجيا الزراعية   1193 املؤمتر

 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية واملوارد املستدامة واألمن الغذائي والتغذوي: تأثري اإلدارة املتكاملة   1193 املؤمتر

 " غابون الناشئ"   1193 املؤمتر

 حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا   1193 املؤمتر

 افتتاح قاعة إثيوبيا   1193 املؤمتر

 الوراثية لألغذية والزراعةاالحتفال بالعيد الثالثني هليئة املوارد    1193 املؤمتر

 دور العلم يف حتديد املعايري الدولية يف جمال األغذية والزراعة    1193 املؤمتر

 مبوجب اإلطار االسرتاتيجي النتائجتعبئة املوارد من أجل حتقيق : حتقيق األهداف معا   1193 املؤمتر

الدورة احلادية  1116 اجمللس

والثالثون بعد 

 املائة للمجلس

 .هذا االجتماع من تنظيم جامعة واغنينغن، هولندا :العلم من أجل سياسات التنمية الزراعية والريفية

الدورة الثانية  1117 اجمللس

والثالثون بعد 

 املائة للمجلس

 (  األربعاء)التعاون امليداني والتنمية املستدامة للجبال 

الدورة الثانية  1117 اجمللس

والثالثون بعد 

 للمجلساملائة 

هذا  .فيما بني هولندا والبلدان النامية( مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة)الشراكات بني القطاعني العام واخلاص 

 .االجتماع من تنظيم حكومة هولندا

الدورة احلادية  1199 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 جلسة إعالمية بشأن الطوارئ النووية يف اليابان



   6الملحق   916

 0222إىل عام  0222اجلانبية لدورات األجهزة الرئاسية، من عام  باألحداثقائمة 

 العنوان الدورة السنة اجلهاز الرئاسي

الدورة احلادية  1199 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 للخطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي واملوارد الطبيعية األخرى األوىلإطالق املسودة 

الدورة الثالثة  1199 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 التقرير عن حالة املوارد من األراضي واملياه يف العامل لألغذية والزراعة إطالق

الدورة الثالثة  1199 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

عرض تفسريي )ناحية جديدة لقطاعات السياسات العامة : مساهمة القطاع الزراعي يف االسرتاتيجية الوطنية لتغّير املناخ

 ( كوستاريكامعقود بدعوة من 

الدورة الثالثة  1199 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 "املنتجات اإلعالمية إلدارة موارد مياه حوض النيل"مشروع للفاو بعنوان 

الدورة الثالثة  1199 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 األوروبي والوكاالت املتخذة من روما مقرا هلا  التابع لإلحتاد املعونة الغذائئيةعمليات مرفق 

الدورة الثالثة  1199 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 .االحتفال بالعيد األربعني الحتاد مراكز البحوث الزراعية الدولية

الدورة الثالثة  1199 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 . أخرية أجراها املمثلون الدائمون للفاوجلسة إعالمية بشأن زيارة ميدانية 

الدورة الرابعة  1191 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 حفل لتذوق الكينوا 

الدورة الرابعة  1191 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

IMPACT   إدخال جماالت تركيز من خالل قصص النجاح –حتويل املعرفة إىل عمل 

Council 1191  الدورة الرابعة

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 تقاسم املعلومات بشأن املبيدات اخلطرية يف سياق التجارة الدولية . العناية باملستقبل من دون خماطر: إتفاقية روتردام

الدورة الرابعة  1191 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

نتائج التعاون بني الفاو وبوليفيا وإيطاليا من أجل  –األرض(  تقدمه لناما ) ”Lo que la tierra nos da“ إطالق كتاب

  صون املوارد الوراثية

Council 1191  الدورة اخلامسة

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

  1111مبادرة حترير أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب من اجلوع حبلول عام 

الدورة اخلامسة  1191 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 - University of Bologna - Faculty of Agriculture: من تنظيم -خفض املهدور من األغذية وحتويله إىل مورد 

Last Minute Market; Cooperazione Universitaria DGCS MAE; FAO – Global Initiative on 

Food Loss and Waste Reduction SAVE FOOD . 

Council 1191  الدورة اخلامسة

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 . يوم خمصص للرتبة: ضمان الرتبة السليمة من أجل عامل آمن غذائيا

الدورة اخلامسة  1191 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 

 1191حالة األغذية والزراعة لعام  –االستثمار يف الزراعة من أجل مستقبل أفضل 

Council 1191  الدورة اخلامسة

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 أداة فاوستات لنشر البيانات وقاعدة البيانات املنشورة حديثا حول انبعاثات غاز االحتباس احلراري

الدورة السادسة  1193 اجمللس

واألربعون بعد 

 . األمن الغذائي والتغذيةتعزيز : نهج جديدة وموحدة للقضاء على اجلوع يف أفريقيا



  917 6الملحق   

 0222إىل عام  0222اجلانبية لدورات األجهزة الرئاسية، من عام  باألحداثقائمة 

 العنوان الدورة السنة اجلهاز الرئاسي

 املائة للمجلس

الدورة السادسة  1193 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 . جلسة إعالمية حول أزمة اجلراد يف مدغشقر

الدورة السادسة  1193 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 . 1191األمن الغذائي والتغذية يف خطة التنمية ملا بعد عام 

السادسة الدورة  1193 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 .H7N9 الطيور أنفلونزاء حول تطور حالة اجللسة اإلعالمية للبلدان األعضا

الدورة السادسة  1193 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 حفل لتذوق الكينوا 

الدورة الثامنة  1193 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 . للفاو دعما لألمن الغذائي وخفض الفقر واإلدارة املستدامة للموارد املائيةاملبادرة العاملية 

الدورة الثامنة  1193 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 . البيانات املفتوحة يف جمال الزراعة واألمن الغذائي

الدورة الثامنة  1193 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 . منتدى للتوعية بأهمية الرتبة: يوم الرتبة العاملي

الدورة التاسعة  1194 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 حفل توزيع جوائز اعرتافا بالتقدم البارز على صعيد مكافحة اجلوع 

الدورة التاسعة  1194 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 . اجتماع جانيب باستضافة املغرب

التاسعة الدورة  1194 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 حتقيق األمن الغذائي من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

الدورة التاسعة  1194 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 اليوم العاملي ملكافحة التصحر : إيطاليا/اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

الدورة التاسعة  1194 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 77االحتفال بالعيد اخلمسني جملموعة الـ 

الدورة التاسعة  1194 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 . املبادرة اإلقليمية لألرز 

الدورة التاسعة  1194 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملعاهدة الدولية بشأن املوارد 

الدورة التاسعة  1194 اجمللس

واألربعون بعد 

 املائة للمجلس

 دور الفاو يف الربنامج العاملي لألمن الصحي  

 



 

 0222/0222والتوقعات للفرتة  0220/0222تكاليف تقديم اخلدمات إىل األجهزة الرئاسية للفاو يف الفرتة 

 
 جلنة مشكالت السلع جلنة الزراعة جلنة مصايد األمساك جلنة الغابات

جمموع التكاليف يف 

 0220/0222الفرتة 

جمموع التكاليف يف 

 0222/0222الفرتة 

  
0220/
0222 

النسبة 

 املئوية
0222/
0222 

النسبة 

 املئوية
0220/
0222 

النسبة 

 املئوية
0222/
0222 

النسبة 

 املئوية
0220/
0222 

النسبة 

 املئوية
0222/
0222 

النسبة 

 املئوية
0220/
0222 

النسبة 

 املئوية
0222/
0222 

النسبة 

 املئوية

دوالر 

 أمريكي

النسبة 

 املئوية

دوالر 

 أمريكي

النسبة 

 املئوية

 ميزانية مستودع البيانات
                    

 أمانات األجهزة الرئاسية،
  النسبة املئوية من الوقت

47.5 
 

55.0 
 

95.0 
 

100.0 
 

45.0 
 

40.0 
 

45.0 
 

45.0 
    

أمانات األجهزة الرئاسية، 
 ، التكلفة5-ف

220 978 
يف  29.7

 املائة
255 869 

يف  29

 املائة
 347 209 يف املائة 42 216 465 يف املائة 54.1 955 441

يف  27.8

 املائة
186 086 

يف  27

 املائة
209 347 

يف  26.7

 املائة
 627 081 1 يف املائة 27 347 209

يف  34.9

 املائة
1 116 518 

يف  32.3

 املائة

موظفو األجهزة الرئاسية 
اآلخرون من الفئة الفنية، 

، والوثائق الفنية 4-درجة ف
 وحضور االجتماعات

66 913 
يف  9.0

 املائة
91 245 

يف  10

 املائة
 725 179 يف املائة 4 240 44 يف املائة 3.0 885 24

يف  23.9

 املائة
201 845 

يف  29

 املائة
165 900 

يف  21.2

 املائة
 423 437 يف املائة 21 900 165

يف  14.1

 املائة
503 230 

يف  14.5

 املائة

موظفو األجهزة الرئاسية 
اآلخرون من الفئة الفنية، 

 ،  اإلدارة4-درجة ف

30 415 
يف  4.1

 املائة
 295 8 يف املائة 1 060 11 يف املائة 1.0 295 8 يف املائة 4 180 33

يف  1.1

 املائة
 000 17 يف املائة 2 825 13

يف  2.2

 املائة
 يف املائة 2.2 065 76 يف املائة 2.1 005 64 يف املائة 2 000 18

موظفو األجهزة الرئاسية من 
فئة اخلدمات العامة، درجة 

 6-ع. خ

38 065 
يف  5.1

 املائة
 820 72 يف املائة 3 100 33 يف املائة 2.4 860 19 يف املائة 5 030 43

يف  9.7

 املائة
 000 42 يف املائة 7 340 46

يف  5.4

 املائة
 يف املائة 4.8 470 164 يف املائة 5.6 745 172 يف املائة 5 000 42

املدير العام املساعد، النسبة 
  املئوية من الوقت

3.5 
 

5.0 
 

6.3 
 

6.3 
 

4.0 
 

5.0 
 

10.0 
 

10.0 
    

 327 23 املدير العام املساعد، التكلفة
يف  3.1

 املائة
 659 26 يف املائة 4 988 41 يف املائة 5.1 988 41 يف املائة 4 324 33

يف  3.5

 املائة
 538 57 يف املائة 5 324 33

يف  2.8

 املائة
 يف املائة 4.8 174 166 يف املائة 4.8 512 149 يف املائة 7 538 57

الوثائق الفنية الستشاريي 
 اجلهاز الرئاسي، عدد األيام

0 
 

0 
 

 000 36 يف املائة 0 0 يف املائة 0.0 0
يف  4.8

 املائة
 0 يف املائة 0 0

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 0.0 0 يف املائة 1.2 000 36 يف املائة 0 0

االستشاريون اإلداريون للجهاز 
 الرئاسي، عدد األيام

10 000 
يف  1.3

 املائة
 يف املائة 1 500 7

 
 يف املائة 0.0

 
 0 يف املائة 0

يف  0.0

 املائة
 0 يف املائة 0 0

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 0.2 500 7 يف املائة 0.3 000 10 يف املائة 0 0

تكاليف سفر أعضاء األجهزة 
 الرئاسية، دوالر أمريكي

39 000 
يف  5.2

 املائة
 يف املائة 14 000 160 يف املائة 0.0 0 يف املائة 4 39000

 

يف  0.0

  املائة
 يف املائة 0

 

يف  0.0

  املائة
 يف املائة 5.8 000 199 يف املائة 1.3 000 39 يف املائة 0

املنشورات، كافة، /الرتمجات
 دوالر أمريكي

153 408 
يف  20.6

 املائة
226 669 

يف  26

 املائة
 000 117 يف املائة 17 000 191 يف املائة 23.4 990 190

يف  15.5

 املائة
117 000 

يف  17

 املائة
166 000 

يف  21.2

 املائة
 398 627 يف املائة 21 000 166

يف  20.3

 املائة
700 669 

يف  20.3

 املائة
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الرتمجة الفورية، كل 
 التكاليف، دوالر أمريكي

162 225 
يف  21.8

 املائة
140 000 

يف  16

 املائة
 000 103 يف املائة 14 500 157 يف املائة 10.9 302 89

يف  13.7

 املائة
103 000 

يف  15

 املائة
125 000 

يف  16.0

 املائة
 527 479 يف املائة 16 000 125

يف  15.5

 املائة
525 500 

يف  15.2

 املائة

 330 744 اجملموع
يف  100

 املائة
869 817 

يف  100

 املائة
 846 752 يف املائة 100 104 104 1 يف املائة 100 275 817

يف  100

 املائة
701 420 

يف  100

 املائة
782 785 

يف  95

 املائة
783 785 

يف  100

 املائة
3 097 237 

يف  100

 املائة
3 459 126 

يف  100

 املائة

  



   6الملحق   911

 0222/0222والتوقعات للفرتة  0220/0222تكاليف تقديم اخلدمة إىل األجهزة الرئاسية للفاو يف الفرتة 

 
 املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ املؤمتر اإلقليمي ألوروبا املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا

والبحر املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية 

 الكارييب
 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

  
0220/
0222 

النسبة 

 املئوية

0222/
0222 

النسبة 

 املئوية

0220/
0222 

 0222/0222 النسبة املئوية
النسبة 

 املئوية
0220/0222 

النسبة 

 املئوية
0222/0222 

النسبة 

 املئوية
0220/0222 

النسبة 

 املئوية

0222/
0222 

النسبة 

 املئوية

0220/
0222 

النسبة 

 املئوية

0222/
0222 

النسبة 

 املئوية

   000 400   786 198   000 400   330 161   000 400   غري متوفر   000 400   658 612   000 600   636 432 ميزانية مستودع البيانات

 أمانات األجهزة الرئاسية،

 النسبة املئوية من الوقت
  50.0   50.0   40.0   40.0   10.5   23.0   33.6   33.6   20.0   35.0 

أمانات األجهزة الرئاسية، 

 4-وف 5-الفئتان ف

ملكتب دعم الالمركزية، 

 التكاليف

232 608 
يف  27.4

 املائة
232 608 

يف  36.8

 املائة
 086 186 يف املائة 23.4 086 186

يف  23.5

 املائة
48 848 

يف  12.6

 املائة
107 000 

يف  20.7

 املائة
156 313 

يف  24.7

 املائة
156 313 

يف  23.9

 املائة
93 043 

يف  13.5

 املائة
 يف املائة 19.7 826 162

موظفو األجهزة الرئاسية 

اآلخرون من الفئة الفنية، 

، الوثائق 4-درجة ف

 الفنية وحضور االجتماعات

59 171 
يف  7.0

 املائة
64 701 

يف  10.2

 املائة
 010 94 يف املائة 15.3 660 121

يف  11.9

 املائة
53 088 

يف  13.7

 املائة
69 678 

يف  13.5

 املائة
102 000 

يف  16.1

 املائة
102 000 

يف  15.6

 املائة
196 315 

يف  28.4

 املائة
 يف املائة 19.4 923 160

موظفو األجهزة الرئاسية 

اآلخرون من الفئة الفنية، 

 ،  اإلدارة4-مستوى ف

9 401 
يف  1.1

 املائة
12 166 

يف  1.9

 املائة
 595 63 يف املائة 11.8 010 94

يف  8.0

 املائة
66 360 

يف  17.1

 املائة
55 300 

يف  10.7

 املائة
47 000 

يف  7.4

 املائة
47 000 

يف  7.2

 املائة
34 286 

يف  5.0

 املائة
 يف املائة 4.8 816 39

موظفو األجهزة الرئاسية 

من فئة اخلدمات العامة، 

 6-ع. درجة خ

33 100 
يف  3.9

 املائة
26 480 

يف  4.2

 املائة
 510 69 يف املائة 8.7 510 69

يف  8.8

 املائة
19 860 

يف  5.1

 املائة
39 720 

يف  7.7

 املائة
70 000 

يف  11.1

 املائة
70 000 

يف  10.7

 املائة
150 605 

يف  21.8

 املائة
 يف املائة 18.2 605 150

املدراء العامون 

املساعدون/املدير، النسبة 

 املئوية من الوقت

  50.0   25.0   10.0   17.5   7.5   12.5   18.5   18.5   10.0   15.0 

تكاليف املدراء العامني 

 املدير/املساعدين
333 240 

يف  39.3

 املائة
166 620 

يف  26.4

 املائة
 634 116 يف املائة 8.4 648 66

يف  14.8

 املائة
49 986 

يف  12.9

 املائة
83 310 

يف  16.1

 املائة
123 299 

يف  19.5

 املائة
123 299 

يف  18.9

 املائة
66 648 

يف  9.6

 املائة
 يف املائة 12.1 972 99

الوثائق الفنية الستشاريي 

اجلهاز الرئاسي، عدد 

 األيام

24 000 
يف  2.8

 املائة
0 

يف  0.0

 املائة
 000 8 يف املائة 3.5 000 28

يف  1.0

 املائة
6 000 

يف  1.5

 املائة
6 000 

يف  1.2

 املائة
19 000 

يف  3.0

 املائة
19 000 

يف  2.9

 املائة
40 000 

يف  5.8

 املائة
 يف املائة 5.3 000 44

االستشاريون اإلداريون 

للجهاز الرئاسي، عدد 

 األيام

18 000 
يف  2.1

 املائة
111 91 

يف  2.9

 املائة
 0 يف املائة 0.3 000 2

يف  0.0

 املائة
0 

يف  0.0

 املائة
13 000 

يف  2.5

 املائة
10 000 

يف  1.6

 املائة
10 000 

يف  1.5

 املائة
17 600 

يف  2.5

 املائة
 يف املائة 4.0 800 32
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تكاليف سفر أعضاء اجلهاز 

 الرئاسي، دوالر أمريكي
                          

يف  0.0

 املائة
  

يف  0.0

 املائة
        

املنشورات، /الرتمجات

 كافة، دوالر أمريكي
26 478 

يف  3.1

 املائة
24 779 

يف  3.9

 املائة
 951 179 يف املائة 23.3 269 185

يف  22.8

 املائة
85 000 

يف  22.0

 املائة
85 000 

يف  16.4

 املائة
56 644 

يف  9.0

 املائة
94 864 

يف  14.5

 املائة
55 000 

يف  8.0

 املائة
 يف املائة 11.3 696 93

الرتمجة الفورية، كل 

 التكاليف، دوالر أمريكي
112 792 

يف  13.3

 املائة
86 020 

يف  13.6

 املائة
 420 72 يف املائة 5.2 540 41

يف  9.2

 املائة
58 000 

يف  15.0

 املائة
58 000 

يف  11.2

 املائة
47 655 

يف  7.5

 املائة
30 388 

يف  4.7

 املائة
38 000 

يف  5.5

 املائة
 يف املائة 5.3 832 43

 790 848 اجملموع
يف  100

 املائة
631 374 

يف  100

 املائة
 207 790 يف املائة 100 723 794

يف  100

 املائة
387 142 

يف  100

 املائة
517 008 

يف  100

 املائة
631 910 

يف  100

 املائة
652 863 

يف  100

 املائة
691 497 

يف  100

 املائة
 يف املائة 100 470 828

 

 التتمة يف الصفحة التالية./.. 
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 0222/0222والتوقعات للفرتة  0220/0222للفاو يف الفرتة  التابعة تكاليف تقديم اخلدمات إىل األجهزة الرئاسية

 
التكاليف يف الفرتة  مكتب دعم الالمركزية

0220/0222 

التكاليف يف الفرتة 
0222/0222 

  
0220/0222 

 النسبة

 املئوية
0222/
0222 

النسبة 

 املئوية
 النسبة املئوية دوالر أمريكي النسبة املئوية دوالر أمريكي

 ميزانية مستودع البيانات
        

 أمانات األجهزة الرئاسية،
  النسبة املئوية من الوقت

100.0 
 

100.0 
    

أمانات األجهزة الرئاسية، 
 4-وف 5-الفئتان ف

ملكتب دعم الالمركزية، 
 التكاليف

403 488 
يف  67.7
 املائة

403 488 
يف  67.7
 املائة

1 120 386 
يف  28.4
 املائة

1 248 320 
يف  31.1
 املائة

موظفو األجهزة الرئاسية 
اآلخرون من الفئة الفنية، 

، الوثائق 4-مستوى ف
 الفنية وحضور االجتماعات

 710 38 يف املائة 6.5 710 38
يف  6.5

 املائة
570 944 

يف  14.5
 املائة

530 022 
يف  13.2
 املائة

موظفو األجهزة الرئاسية 
اآلخرون من الفئة الفنية، 

 ،  اإلدارة4-مستوى ف

 825 13 يف املائة 2.3 825 13
يف  2.3

 املائة
264 882 

يف  6.7
 املائة

231 702 
يف  5.8

 املائة

موظفو األجهزة الرئاسية 
من فئة اخلدمات العامة، 

 6-ع. درجة خ

 720 39 يف املائة 6.7 720 39
يف  6.7

 املائة
382 795 

يف  9.7
 املائة

396 035 
يف  9.9

 املائة

املدراء العامون 
املساعدون/املدير، النسبة 

 املئوية من الوقت
 

17.5 
 

17.5 
    

تكاليف املدراء العامني 
 املدير/املساعدين

100 691 
يف  16.9
 املائة

100 691 
يف  16.9
 املائة

740 512 
يف  18.7
 املائة

690 526 
يف  17.2
 املائة

الوثائق الفنية الستشاريي 
اجلهاز الرئاسي، عدد 

 األيام
  

0 
 

117 000 
يف  3.0

 املائة
77 000 

يف  1.9
 املائة

االستشاريون اإلداريون 
لألجهزة الرئاسية، عدد 

 األيام
  

0 
 

47 600 
يف  1.2

 املائة
73 800 

يف  1.8
 املائة

تكاليف سفر أعضاء 
  األجهزة الرئاسية، دوالر 

0 
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 أمريكي

املنشورات، /الرتمجات
كافة التكاليف، دوالر 

 أمريكي
  

0 
 

408 391 
يف  10.3
 املائة

478 290 
يف  11.9
 املائة

الرتمجة الفورية، كافة 
   التكاليف، دوالر أمريكي

0 
 

297 987 
يف  7.5

 املائة
290 660 

يف  7.2
 املائة

 434 596 اجملموع
يف  100

 املائة
596 434 

يف  100
 املائة

3 950 497 
يف  100

 املائة
4 016 355 

يف  100
 املائة
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 0222/0222والتوقعات للفرتة  0220/0222للفاو يف الفرتة  التابعة تكاليف تقديم اخلدمات إىل األجهزة الرئاسية

 
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية جلنة املالية جلنة الربنامج واالجتماع املشرتك اجمللس املؤمتر

  
0220/0222 

النسبة 

 املئوية

0222/
0222 

النسبة 

 املئوية
0220/0222 

النسبة 

 املئوية
0222/0222 

النسبة 

 املئوية
0220/0222 

النسبة 

 املئوية
0222/0222 

النسبة 

 املئوية
0220/0222 

النسبة 

 املئوية
0222/0222 

النسبة 

 املئوية

0222/
0222 

النسبة 

 املئوية

0222/
0222 

النسبة 

 املئوية

رواتب املوظفني الفنيني، شعبة 

املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم، 

 دوالر أمريكي

338 839 
يف  12.9

 املائة
338 839 

يف  12.9

 املائة
503 995 

يف  15.3

 املائة
503 995 

يف  15.3

 ملائةا
37 390 

يف  1.4

 املائة
37 390 

يف  1.9

 املائة
37 390 

يف  1.8

 املائة
37 390 

يف  1.8

 املائة
22 592 

يف  2.9

 املائة
22 592 

يف  2.9

 املائة

رواتب موظفي فئة اخلدمات 

العامة، شعبة املؤمتر واجمللس 

 وشؤون املراسم، دوالر أمريكي

456 676 
يف  17.4

 املائة
456 676 

يف  17.4

 املائة
509 059 

يف  15.5

 املائة
509 059 

يف  15.5

 املائة
60 376 

يف  2.3

 املائة
60 376 

يف  3.0

 املائة
60 376 

يف  2.9

 املائة
60 376 

يف  2.9

 املائة
49 096 

يف  6.4

 املائة
49 096 

يف  6.4

 املائة

 719 32 املوظفون العاملون بدوام إضايف
يف  1.2

 املائة
32 719 

يف  1.2

 املائة
48 347 

يف  1.5

 املائة
48 347 

يف  1.5

 املائة
4 152 

يف  0.2

 املائة
4 152 

يف  0.2

 املائة
12 953 

يف  0.6

 املائة
12 953 

يف  0.6

 املائة
1 

يف  0.0

 املائة
1 

يف  0.0

 املائة

أمانات األجهزة الرئاسية، 

 النسبة املئوية من الوقت
         45.0  40.0  30.0  30.0  32.5  32.5 

أمانات األجهزة الرئاسية، الفئة 

 ، التكاليف5-ف
        209 347 

يف  8.1

 املائة
186 086 

يف  9.4

 املائة
139 565 

يف  6.8

 املائة
139 565 

يف  6.8

 املائة
151 195 

يف  19.6

 املائة
151 195 

يف  19.6

 املائة

موظفو األجهزة الرئاسية اآلخرون 

، 4-من الفئة الفنية، مستوى ف

الوثائق الفنية وحضور 

 االجتماعات

        117 789 
يف  4.6

 املائة
117 789 

يف  5.9

 املائة
115 196 

يف  5.6

 املائة
115 196 

يف  5.6

 املائة
92 351 

يف  11.9

 املائة
92 351 

يف  11.9

 املائة

موظفو األجهزة الرئاسية اآلخرون 

،  4-من الفئة الفنية، مستوى ف

 اإلدارة

        0  0  0  0  553 
يف  0.1

 املائة
553 

يف  0.1

 املائة

موظفو األجهزة الرئاسية من فئة 

 6-ع. اخلدمات العامة، درجة خ
        139 020 

يف  5.4

 املائة
139 020 

يف  7.0

 املائة
181 388 

يف  8.8

 املائة
181 388 

يف  8.8

 املائة
15 888 

يف  2.1

 املائة
15 888 

يف  2.1

 املائة

 30.0  30.0  5.0  5.0  35.0  35.0          املدراء، النسبة املئوية من الوقت

 382 201         املدراء، التكاليف
يف  7.8

 املائة
201 382 

يف  10.1

 املائة
28 769 

يف  1.4

 املائة
28 769 

يف  1.4

 املائة
172 613 

يف  22.3

 املائة
172 613 

يف  22.3

 املائة

االستشاريون والعقود، شعبة 

املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم، 

 دوالر أمريكي

81 334 
يف  3.1

 املائة
81 334 

يف  3.1

 املائة
128 590 

يف  3.9

 املائة
128 590 

يف  3.9

 املائة
1 127 

يف  0.0

 املائة
1 127 

يف  0.1

 املائة
13 284 

يف  0.6

 املائة
13 284 

يف  0.6

 املائة
2 475 

يف  0.3

 املائة
2 475 

يف  0.3

 املائة

الوثائق الفنية الستشاريي األجهزة 

 الرئاسية، عدد األيام
        9 000 

يف  0.3

 املائة
9 000 

يف  0.5

 املائة
0  0  0  0  
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االستشاريون اإلداريون لألجهزة 

 الرئاسية، عدد األيام
            0  0  0  0  

تكاليف سفر أعضاء األجهزة 

الرئاسية، شعبة املؤمتر واجمللس 

 وشؤون املراسم، دوالر أمريكي

28 374 
يف  1.1

 املائة
28 374 

يف  1.1

 املائة
208 054 

يف  6.3

 املائة
208 054 

يف  6.3

 املائة
5 262 

يف  0.2

 املائة
5 262 

يف  0.3

 املائة
51 149 

يف  2.5

 املائة
51 149 

يف  2.5

 املائة
37 370 

يف  4.8

 املائة
37 370 

يف  4.8

 املائة

املنشورات، كافة /الرتمجات

 التكاليف، دوالر أمريكي
959 132 

يف  36.6

 املائة
959 132 

يف  36.6

 املائة
1 086 073 

يف  33.0

 املائة
1 086 073 

يف  33.0

 املائة
1 371 670 

يف  53.1

 املائة
800 000 

يف  40.2

 املائة
1 035 363 

يف  50.3

 املائة
1 035 363 

يف  50.3

 املائة
155 498 

يف  20.1

 املائة
155 498 

يف  20.1

 املائة

الرتمجة الفورية، كافة التكاليف، 

 دوالر أمريكي
618 450 

يف  23.6

 املائة
618 450 

يف  23.6

 املائة
685 867 

يف  20.8

 املائة
685 867 

يف  20.8

 املائة
392 700 

يف  15.2

 املائة
392 700 

يف  19.7

 املائة
386 925 

يف  18.8

 املائة
386 925 

يف  18.8

 املائة
74 025 

يف  9.6

 املائة
74 025 

يف  9.6

 املائة

مصروفات التشغيل العامة، 

 خدمات الدعم الفين
82 416 

يف  3.1

 املائة
82 416 

يف  3.1

 املائة
7 940 

يف  0.2

 املائة
7 940 

يف  0.2

 املائة
82 

يف  0.0

 املائة
82 

يف  0.0

 املائة
206 

يف  0.0

 املائة
206 

يف  0.0

 املائة
    

الضيافة، شعبة املؤمتر واجمللس 

 وشؤون املراسم، دوالر أمريكي
700 

يف  0.0

 املائة
700 

يف  0.0

 املائة
96 606 

يف  2.9

 املائة
96 606 

يف  2.9

 املائة
3 162 

يف  0.1

 املائة
3 162 

يف  0.2

 املائة
978 

يف  0.0

 املائة
978 

يف  0.0

 املائة
562 

يف  0.1

 املائة
562 

يف  0.1

 املائة

+ اخلدمات املشرتكة الداخلية 

 اخلارجية
17 769 

يف  0.7

 املائة
17 769 

يف  0.7

 املائة
15 564 

يف  0.5

 املائة
15 564 

يف  0.5

 املائة
0  0  3 405 

يف  0.2

 املائة
3 405 

يف  0.2

 املائة
0 

يف  0.0

 املائة
0  

 207 2 املشرتيات
يف  0.1

 املائة
2 207 

يف  0.1

 املائة
2 788 

يف  0.1

 املائة
2 788 

يف  0.1

 املائة
    0  0      

 446         قروض تكنولوجيا املعلومات
يف  0.0

 املائة
446 

يف  0.0

 املائة
6 988 

يف  0.3

 املائة
6 988 

يف  0.3

 املائة
0  0  

الفائض يف نهاية /توزيع العجز

العام للمجمع الداخلي للخدمات 

املشرتكة، كافة التكاليف، دوالر 

 أمريكي

        31 328 
يف  1.2

 املائة
31 328 

يف  1.6

 املائة
-17 155 

يف  0.8-

 املائة
-17 155 

يف  0.8-

 املائة
-1 228 

يف  0.2-

 املائة
-1 228 

يف  0.2-

 املائة

 0         اإليرادات األخرى
يف  0.0

 املائة
0     

يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة

 616 618 2 اجملموع
يف  100

 املائة
2 618 616 

يف  100

 املائة
3 292 883 

يف  100

 املائة
3 292 883 

يف  100

 املائة
2 584 233 

يف  100

 املائة
1 989 302 

يف  100

 املائة
2 056 780 

يف  100

 املائة
2 056 780 

يف  100

 املائة
772 991 

يف  100

 املائة
772 991 

يف  100

 املائة

 التتمة يف الصفحة التالية./.. 
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 0222/0222والتوقعات للفرتة  0220/0222 للفاو يف الفرتة  التابعة تكاليف تقديم اخلدمات إىل األجهزة الرئاسية

 
 جلنة التنسيق املشرتكة

 التكاليف يف الفرتة 

0220/0222 

التكاليف يف الفرتة 

0222/0222 

  

  
  0220/0222 

التكاليف املتوقعة يف الفرتة 

0222/0222 

  
 دوالر أمريكي

النسبة 

 املئوية
 دوالر أمريكي

النسبة 

 املئوية

 616 618 2 املؤمتر
يف  14.0

 املائة
2 618 616 

يف  14.1

 املائة

 883 292 3 اجمللس
يف  17.7

 املائة
3 292 883 

يف  17.8

 املائة

 352 270 جلنة التنسيق املشرتكة
يف  1.5

 املائة
334 118 

يف  1.8

 املائة

جلنة الربنامج واالجتماع 

 املشرتك
2 584 233 

يف  13.9

 املائة
1 989 302 

يف  10.7

 املائة

 780 056 2 جلنة املالية
يف  11.0

 املائة
2 056 780 

يف  11.1

 املائة

جلنة الشؤون الدستورية 

 والقانونية
772 991 

يف  4.1

 املائة
772 991 

يف  4.2

 املائة

 275 817 جلنة مصايد األمساك
يف  4.4

 املائة
1 104 104 

يف  6.0

 املائة

 330 744 جلنة الغابات
يف  4.0

 املائة
869 817 

يف  4.7

 املائة

 846 752 جلنة الزراعة
يف  4.0

 املائة
701 420 

يف  3.8

 املائة

 785 782 جلنة مشكالت السلع
يف  4.2

 املائة
783 785 

يف  4.2

 املائة

 790 848 املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا
يف  4.6

 املائة
631 374 

يف  3.4

 املائة

املؤمتر اإلقليمي آلسيا 

 واحمليط اهلادئ

 

387 142 
يف  2.1

 املائة
517 008 

يف  2.8

 املائة

   

0220/

0222 

النسبة 

 املئوية

دوالر 

 أمريكي

النسبة 

 املئوية
 النسبة املئوية دوالر أمريكي النسبة املئوية دوالر أمريكي

رواتب املوظفني الفنيني، شعبة 

املؤمتر واجمللس وشؤون 

 املراسم، دوالر أمريكي

 
يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 8.5 206 940 يف املائة 8.1 206 940

رواتب موظفي فئة اخلدمات 

العامة، شعبة املؤمتر واجمللس 

 وشؤون املراسم، دوالر أمريكي

 
يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 10.3 583 135 1 يف املائة 9.8 583 135 1

 ،املوظفون العاملون بدوام إضايف

شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون 

 املراسم، دوالر أمريكي

 
يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 0.9 172 98 يف املائة 0.8 172 98

أمانات األجهزة الرئاسية، 

 النسبة املئوية من الوقت
    0  0  

أمانات األجهزة الرئاسية، الفئة 

 ، التكاليف5-ف
 

يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 4.3 846 476 يف املائة 4.3 107 500

موظفو األجهزة الرئاسية 

اآلخرون من الفئة الفنية، 

، الوثائق الفنية 4-مستوى ف

 وحضور االجتماعات

 
يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 2.9 336 325 يف املائة 2.8 336 325

موظفو األجهزة الرئاسية 

اآلخرون من الفئة الفنية، 

 ،  اإلدارة4-مستوى ف

 
يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 0.0 553 يف املائة 0.0 553

موظفو األجهزة الرئاسية من فئة 

 اخلدمات العامة، درجة

 6-ع. خ

 
يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 3.0 296 336 يف املائة 2.9 296 336

  0  0     املدراء، النسبة املئوية من الوقت

  املدراء، التكاليف
يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 3.6 763 402 يف املائة 3.5 763 402

االستشاريون والعقود، شعبة 

املؤمتر واجمللس وشؤون 
47 600 

يف  17.6

 املائة
47 600 

يف  14.2

 املائة
 يف املائة 2.5 410 274 يف املائة 2.4 410 274
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 املراسم، دوالر أمريكي
 723 794 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا

يف  4.3

 املائة
790 207 

يف  4.3

 املائة

املؤمتر اإلقليمي ألمريكا 

 الالتينية والبحر الكارييب
631 910 

يف  3.4

 املائة
652 863 

يف  3.5

 املائة

املؤمتر اإلقليمي للشرق 

 األدنى
691 497 

يف  3.7

 املائة
828 470 

يف  4.5

 املائة

 434 596 مكتب دعم الالمركزية
يف  3.2

 املائة
596 434 

يف  3.2

 املائة

 588 643 18 اجملموع الكلي
يف  100

 املائة
18 540 171 

يف  100

 املائة
 

الوثائق الفنية الستشاريي 

 األجهزة الرئاسية، عدد األيام
 

يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 0.1 000 9 يف املائة 0.1 000 9

االستشاريون اإلداريون لألجهزة 

 الرئاسية، عدد األيام
 

يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 0.0 0 يف املائة 0.0 0

تكاليف سفر أعضاء األجهزة 

املؤمتر الرئاسية، شعبة 

واجمللس وشؤون املراسم، دوالر 

 أمريكي

222 752 
يف  82.4

 املائة
286 518 

يف  85.8

 املائة
 يف املائة 5.6 727 616 يف املائة 4.8 961 552

املنشورات، كافة /الرتمجات

 التكاليف، دوالر أمريكي
 

يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 36.5 066 036 4 يف املائة 39.7 736 607 4

الرتمجة الفورية، كافة 

 التكاليف، دوالر أمريكي
 

يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 19.5 967 157 2 يف املائة 18.6 967 157 2

مصروفات التشغيل العامة، 

 عم الفينخدمات الد
 

يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 0.8 644 90 يف املائة 0.8 644 90

الضيافة، شعبة املؤمتر واجمللس 

 وشؤون املراسم، دوالر أمريكي
 

يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 0.9 008 102 يف املائة 0.9 008 102

+ اخلدمات املشرتكة الداخلية 

 اخلارجية
 

يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 0.3 738 36 يف املائة 0.3 738 36

  املشرتيات
يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 0.0 995 4 يف املائة 0.0 995 4

  قروض تكنولوجيا املعلومات
يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 0.1 434 7 يف املائة 0.1 434 7

الفائض يف نهاية /توزيع العجز

العام للمجمع الداخلي للخدمات 

املشرتكة، كافة التكاليف، 

 دوالر أمريكي

 
يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 0.1 945 12 يف املائة 0.1 945 12

  اإليرادات األخرى
يف  0.0

 املائة
 

يف  0.0

 املائة
 يف املائة 0.0 0 يف املائة 0.0 0

 352 270 اجملموع
يف  100

 املائة
334 118 

يف  100

 املائة
 690 064 11 يف املائة 100 854 595 11

يف  100.0

 املائة

 




