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اجمللس
الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة
روما 30 ،مايو/أيار  3 -يونيو/حزيران 2016

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج
والدورة احلادية والستني بعد املائة للجنة املالية
( 16مايو/أيار )2016
موجز
بشأن:

يلفت االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية عناية اجمللس إىل مسا تو سل إليس مسن نتسائج وتو سيات

(أ) تقرير تنفيذ الربامج للفرتة ( 2015-2014الفقرات )5-3
(ب) نطاق تغطية املكاتب امليدانية ملنظمة األغذية والزراعة (الفقرتان  6و)7
(ج) ما يستجد من أعمال – تقييم القدرات الفنية للمنظمة (الفقرة )8

اإلجراءات اليت يقرتح على اجمللس اختاذها
إنّ اجملل مدعو إىل إقرار ما تو ل إلي االجتماع املشرتك من نتائج وتو يات.

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

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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تقرير االجتماع املشرتك بني
الدورة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج
والدورة احلادية والستني بعد املائة للجنة املالية
روما 16 ،مايو/أيار 2016

مقدمة
-1

عرض االجتماع املشرتك تقريره على اجملل .

وقسسسد حضسسسر االجتمسسساع إىل جانسسسب السسسرئي السسسسيد ( Khalid Mehboobباكسسسستان) وسسسسعادة السسسسيد
-2
( Claudio J. Rozencwaigاألرجنتني) نائب رئي جلنة الربنامج املمثلون التالية أمساؤهم:
السيد ( C.A. Amaralأنغوال)
سعادة السيد ( N.C. Montani Cazabatاألرجنتني)
السيد ( M. Worrellأسرتاليا)
السيد ( A.O. Sá Ricarteالربازيل)
السيد ( E. Robinsonكندا)
سعادة السيد ( Xie Jianminالصني)
السيد ( M. Mankoussouالكونغو)
السيد ( J.A. Carranza Baronaإكوادور)
السيد خالد الطويل (مجهورية مصر العربية)
سعادة السيد ( C. Obama Ondoغينيا االستوائية)
السيد ( H. Thofernأملانيا)
السيد ( M. Nassir Camaraغينيا)
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السيد ( V. Sharanاهلند)
السيد ( O. Kubotaاليابان)
السيد فيصل رشيد سالمة العرقان (األردن)
السيد ( M. Hooperنيوزيلندا)
سعادة السيد ( I. Nordangالنرويج)
السيد ( L. Jr. Lazaroالفلبني)
السيد ( A. Halasiewiczبولندا)
السيد ( V.V. Kuznetsovاالحتاد الروسي)
السيدة عبلة مالك عثمان مالك (السودان)
السيدة ( N.E. Brownالواليات املتحدة األمريكية)
السيد هيثم شجاع الدين (اليمن)

مت تعيني السيد  N.C. Montani Cazabatليحل حمل سعادة السيد  Claudio J. Rozencwaigكممثل لألرجنتني يف االجتماع املشرتك.
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تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 2015-2014
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رحّب االجتماع املشرتك بتقرير تنفيذ الربامج للفرتة  2015-2014باعتباره داللة على أنّ الستغاات التحوليسة
-3
اليت شهدتها منظمة األغذية والزراعة (الفاو) منذ سنة  2012قد مكّنت املنظمة من حتقيق نتائج إجيابيسة ضسمن اإلطسار
االسرتاتيجي املراجع واخلطة املتوسطة األجل للفرتة .2017-2014
-4

وإن االجتماع

املشرتك:

(أ) أبدى ارتياح باإلمجال لتنفيذ برنامج العمل يف الفرتة  2015-2014ورحّسب بالنتسائج السيت حققتهسا املنظمسة
وبلغت  88يف املائة من النواتج املخطط هلا فضالً عن مساعدة األعضاء يف إحراز تقدم بالنسبة إىل  77يف املائسة
من التغاات املتوقعة يف مؤشرات املخرجات؛
(ب) وشدد على اإلجنازات الرئيسية يف جمال السياسات الرامية إىل معاجلة قضسايا اجلسوع وانعسدام األمسن الغسذائي
وسوء التغذية وإبقائها يف لب االهتمام الدولي فضالً عن مسساهمة املنظمسة يف خطسة التنميسة املسستدامة لعسام
 2030واتفاق باري بشأن تغا املناخ واملؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية؛
(ج) وتطلّع إىل موا لة املنظمة مشاركتها يف املسائل السياساتية اهلامة ال سيما التحضاات للمؤمتر الثاني والعشرين
لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغا املناخ ودعسم تنفيسذ خطسة التنميسة املسستدامة لعسام 2030
وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية يف الفرتة 2025-2016؛
(د) ورحّب بالنجاح الذي حققت السنة الدولية للزراعة األسرية يف عام  2014والسنة الدولية للرتبة يف عسام
وارتباطهما باألمن الغذائي؛

2015

(هس) ورحّب بالنسبة العالية من النتائج احملققة على املسستويني القطسري واإلقليمسي وشسجّع علسى موا سلة اجلهسود
املركزة من خالل املبادرات اإلقليمية؛
(و) وأبدى ارتياح ملا حتقق مسن إجنسازات خسالل الفسرتة  2015-2014علسى سعيد اجلهسود الراميسة إىل تعزيسز
الالمركزية وتطلّع إىل بذل مزيد من اجلهود يف هذا اجملال يف فرتة السنتني الراهنة ويف برنامج العمل وامليزانيسة
املقبل مبا يشمل تعزيز املكاتب اإلقليمية وامليدانية األخرى لتلبية طلباتها ومواجهة التحديات املاثلة أمامها؛
(ز) وأثنى على إقامة وتوطيد الشراكات االسرتاتيجية مع احلكومسات األعضساء واألمسم املتحسدة واملنظمسات الدوليسة
األخرى والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني وموا لة بذل اجلهود يف هذا اجملال؛
(ح) ورحّب بعمل املنظمة ومبا حققت من نتائج يف إطار املوضوع املشرتك للمساواة بني اجلنسني وتطلّسع إىل موا سلة
إيالء االهتمام ملراعاة املسائل اجلنسانية يف برامج املنظمة وأنشطتها؛
(ط) وأبدى ارتياح لتعزيز الكفاءة مبا يف ذلك حتديد مبلغ من الوفورات قدره  36.6مليون دوالر أمريكي؛
2
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(ي) ورحّب بتطبيق املعايا احملاسبية الدولية للقطاع العام واالبتكار والتحديث يف جمال إدارة املوارد البشرية؛
(ك) وسلّط الضوء على أهمية بذل مزيد من اجلهود لتحقيق التوازن بني اخلدمات اللغوية؛
(ل) وشدد على أهمية إيالء العناية الواجبة للتمثيل والتوزيع اجلغرايف العادلني للموظفني3؛
(م) وأثنى على التحسينات املبيّنة يف الصيغة اجلديدة لوثيقة تقرير تنفيسذ السربامج مبسا فيهسا اإلبسال عسن شسؤون
املساواة بني اجلنسني بناء على طلب اجملل وتطلّع إىل تعديل غايات املؤشرات وإىل مزيد مسن تنقسي اإلبسال
عن املخرجات والنواتج يف النسخة املقبلة من تقرير تنفيذ الربامج.
-5

وأقرّ االجتماع املشرتك تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  2015-2014متهيداً إلحالت إىل اجملل .

نطاق تغطية املكاتب امليدانية ملنظمة األغذية والزراعة
-6

إن االجتماع

4

املشرتك:

(أ) أحاط علماً بأنّ املؤمترات اإلقليمية املنعقدة خالل سنة  2016أقرّت باحلاجة إىل حتديث نطاق تغطية املكاتسب
امليدانية للمنظمة وأيّد باإلمجال أيضاً املبادئ واملعايا اليت أشسار إليهسا االسستعراض املسستقل لشسبكة املكاتسب
امليدانية واليت أيّدها يف وقت سابق االجتماع املشرتك واجملل ؛
(ب) ودعا اجملل إىل إقرار التو يات اخلا ة باإلقليم واملنبثقة عن املؤمترات اإلقليمية يف سنة  2016مبا يف ذلك
تعزيز قدرات املكاتب اإلقليمية لتلبية طلباتها ومواجهة التحديات املاثلة أمامها فضالً عن استحداث مكاتسب
جديدة وتقديم الدعم لتعزيز القائم منها من دون أن ترتتّب عن ذلك أية تكلفة؛
(ج) وأو ى اجملل بدعم استخدام مكاتب الشراكة واالتصال وأيضاً املكاتب املتعددة االعتمادات اليت يكسون فيهسا
ممثل املنظمة موجوداً يف مكتب آخر؛
(د) وشجّع املدير العام على موا لة اجلهود لتعزيز الالمركزية و والً إىل إنشاء شبكة متناسقة وفعالة مسن املكاتسب
امليدانية مبوازاة التأكيد على أهمية القدرات الفنية الالزمة يف املقر الرئيسي ويف املقار امليدانية.

3
4

قرار املؤمتر رقم " 2003/15منهجية التوزيع اجلغرايف العادل".
الوثيقة .CL 154/6
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وإضافة إىل ما تقدم أشار االجتماع املشرتك يف مسا يتعلسق بسققليم أفريقيسا إىل اآلراء التاليسة املعبّسر عنهسا خسالل
-7
املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا:
(أ) تأييد املبادئ املقرتحة باإلمجال واملعايا العامة لالستعراض املستقل لشبكة املكاتب امليدانيسة مسن أجسل تنقسي
نطاق تغطية مكاتب املنظمة مع اإلشارة إىل أن جيدر عدم استخدام املعايا اخلا ة بروابط النقسل لالسرتشساد
بها يف عملية االستعراض يف أفريقيا؛
(ب) وتشجيع املنظمة على اإلبقاء على مجيع املكاتب القطرية واإلقليمية الفرعية واملكتسب اإلقليمسي املوجسود حاليساً
يف البلدان األفريقية وتعزيز قدرات الشبكة؛
(ج) وكمبدأ عام ينبغي متويل استحداث مكاتب جديدة أو دعم تعزيز القائم منهسا مسن مسوارد منبثقسة عسن آليسات
مبتكرة ميكن أن تشمل اتفاقات تقاسم الكلفة مع احلكومات املضيفة املعنية؛
(د) ويف حني أنّ مكاتب الشراكة واالتصال واملكاتب املتعددة االعتمادات اليت يكسون فيهسا ممثسل املنظمسة موجسودًا
يف بلد آخر تُعترب خيارات احلة لتفعيل التعاون إىل أقصى حد ممكن مع املنظمة من شأن تعدد االعتمسادات
أن يقوّض تأدية املنظمة خلدماتها يف أفريقيا حيث ال تزال احلاجة تدعو إىل بسذل مزيسد مسن اجلهسود ملواجهسة
التحديات الناشئة عن اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛
(هس) والتأكيد جمدداً على احلاجة إىل تكييف نطاق تغطية املكاتب امليدانية بصسورة مرنسة مبسا يكفسل قسدرة املنظمسة
على خدمة مجيع البلدان األعضاء واألقاليم واملسساهمة علسى حنسو فعسال يف حتقيسق النتيجسة املشسرتكة املتمثلسة
يف القضاء على اجلوع.

ما يستجد من أعمال  -تقييم القدرة الفنية للمنظمة
-8

إن االجتماع

املشرتك:

(أ) ذكّر بقرارات الدورة الثالثة واخلمسني بعد املائة للمجل وحثّ أمانة املنظمة على إجراء تقييم مستقل للقدرات
الفنية للمنظمة يف كل من املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية؛
(ب) ورحّب باملعلومسات احملدثسة السيت أعطاهسا املسدير العسام يف كلمتس وأبسدى ارتياحس للتطمينسات السيت أعطاهسا
بشأن عقد جلسة إحاطة غا رمسية لألعضاء قبل وضسع تقريسر التقيسيم بصسبغت النهائيسة ومتنسى عقسد جلسسة
اإلحاطة هذه يف أقرب وقت ممكن؛
(ج) وأشار إىل التعقيدات اليت تشوب عملية تقييم القدرات الفنية للمنظمة مبا يف ذلك يف ما يتعلسق بتحديسد واليسة
املنظمة وأهدافها وموقعها وسياقها؛
(د) وتطلّع إىل استعراض نتائج التقييم يف شهر مارس/آذار  2017قبل أن ينظر في اجملل وقبل إحالت إىل الدورة
األربعني للمؤمتر.

