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 2015 - 2014تقرير تنفيذ البرامج للفترة 
 

 (2016يونيو/حزيران  3 –ار مايو/أي   30من تقرير الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للمجلس ) مقتطف
 

 2015 -2014تقرير تنفيذ البرامج للفترة 
 
ـــــس بتقرير تنةيذ ال ام  للة ة  رح ب -6 ــــــ ــــــ ، وأشار إىل أن التغريات التحولية اليت تشهدها املنظمة 2015-2014اجمللـ

قد مك نتها من حتقيق نتائ  إجيابية ضــــــــــمن اتطار االســــــــــ اتيجي املرالع واخلطة املتوســــــــــطة األلل للة ة  2012منذ عام 
2014-2017. 

 
 وإن اجمللس:  -7
 

 على اتجنــازات الرئيســــــــــــــيــة وشـــــــــــــــدد، 2015-2014إزاء تنةيــذ برنــام  العمــل للة ة  العــام عن ارتيــاحــ  أعرب )أ(

 يف جمال السياسات الرامية إىل معاجلة قضايا اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛ 
مبســــــــاةة املنظمة يف عملية رســــــــي الســــــــياســــــــات العاملية، ال ســــــــيما من خالل امل  ر الدو  الثا  املع   بورح   )ب(

لتدابري اليت بشــــــــــــ ن العشــــــــــــرون(، واالتةا  راف احلادي وابالتغذية، وم  ر األمي املتحدة لتغري املناخ )م  ر األط
 تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانو  دون إبالغ ودون تنظيي وردع  والقضاء علي  الصادر عن املنظمة؛

 2015والســــــنة الدولية لل بة يف عام  2014بالنجاح الذي حققت  الســــــنة الدولية للزراعة األســــــرية يف عام  ورح ب )ج(
 باألمن الغذائي؛ وارتباطهما 

اصـــلة اجلهود املرك زة على مو  وشـــج عبالنســـبة العالية من النتائ  اةققة على املســـتويني القطري واتقليمي،  ورح ب )د(
 من خالل املبادرات اتقليمية؛ 

على أةية عمل املنظمة بشــ ن تغري املناخ وبشــ ن اتحصــاءات لغرس رســي ســياســات قائمة على األدلة،  دوأك   )هـ(
 إىل مواصلة ال كيز يف هذا الصدد يف ف يت السنتني احلالية واملقبلة؛  وتطل ع
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ة، تعزيز الالمركزي يف ما يتعلق باجلهود الرامية إىل 2015-2014ملا حتقق من إجنازات خالل الة ة  وأبدى ارتياح  )و(
 إىل بــذل املزيــد من اجلهود يف هــذا اجملــال يف ف ة الســــــــــــــنتني احلــاليــة ويف برنــام  العمــل وامليزانيــة املقبــل وتطل ع

 مبا يشمل تعزيز املكاتب اتقليمية وامليدانية األخرى لتلبية طلباهتا وموالهة التحديات املاثلة أمامها؛ 
كات االســــ اتيجية وتوطيدها مع احلكومات األعضــــاء ومنظمات األمي املتحدة تقامة الشــــرا  وأعرب عن تقديره )ز(

واملنظمات الدولية األخرى والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املد  واألوســاا األكادميية، وملواصــلة بذل اجلهود 
 يف هذا اجملال؛

 دوالر أمريكي كوفورات؛مليون  6.36لزيادة الكةاءة، مبا يف ذلك حتديد مبلغ  وأعرب عن ارتياح  )ح(
 على أةية بذل املزيد من اجلهود لتحقيق التوازن يف اخلدمات اللغوية؛ وسل ط الضوء )ا(
لعمل املنظمة بش ن اتحصاءات، وأشار إىل دورها احليوي بالنسبة إىل عملية صنع القرارات  وأعرب عن تقديره )ي(

 ية املســــــــتدامة ذات الصــــــــلة، إضــــــــافة إىل مســــــــاةة املنظمةى األدلة وبالنســــــــبة إىل حتقيق أهداف التنمالقائمة عل

 ؛2030بإطار رصد خطة التنمية املستدامة لعام  يف وضع امل شرات اخلاصة
 ؛1إيالء العناية الوالبة للتمثيل والتوزيع اجلغرايف العادلني للموظةني وشدد على أةية )ك(
 تطلعو على االجتاه اتجيايب يف التوازن بني اجلنســــــــــــــني يف موظةي املنظمة، وخاصــــــــــــــة يف املقر الرئيســــــــــــــي،  وأثىن )ل(

 إىل إدخال حتسينات مماثلة على املستوى امليدا ؛ 
إىل تعديل غايات امل شـــرات  وتطل ععلى التحســـينات املبي نة يف الصـــيغة اجلديدة لوثيقة تقرير تنةيذ ال ام ،  وأثىن )م(

  .تنةيذ ال ام مواصلة تنقيح اتبالغ عن النتائ  واملخرلات يف النسخة املقبلة من تقرير وإىل
 
 ويف ما يتعلق مبوضوع املساواة بني اجلنسني املش ك بني القطاعات، فإن اجمللس: -8
 

 ملــا قــامــمل بــ  املنظمــة من عمــل ومــا حققتــ  من نتــائ  بشـــــــــــــــ ن هــذا املوضــــــــــــــوع املشــــــــــــــ ك أعرب عن ارتيــاحــ  )أ(

 إىل مواصلة تعميي املساواة بني اجلنسني يف ما تضطلع ب  من برام  وأنشطة؛ وتطلعبني القطاعات، 
، وببلورة 2016 امع يف القاضي بعقد حلقة عمل غري رمسية مكرسة للمساواة بني اجلنسنيبقرار املدير العام  ورحب )ب(

 لعمل.واة بني اجلنسني يف وثيقة تعرس على حلقة ااملزيد من املعلومات عن عمل املنظمة وإجنازاهتا يف جمال املسا
 
  استمراره.إىل وتطلعاجمللس عن تقديره لالجتاه اتجيايب من الثقة والتعاون بني األمانة واألعضاء،  وأعرب -9
 
 2017وأوصــــــــــــــى بعرضـــــــــــــــــــ  على امل  ر يف يوليو/ وز  2015-2014اجمللس تقرير تنةيــــــذ ال ام  للة ة  وأقر -10

 علي .للموافقة 
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