A

March 2017

CL 156/5

المجلس
الدورة السادسة والخمسون بعد المائة
روما 28-24 ،أبريل/نيسان

2017

تقرير االجتماع المشترك بين الدورة الحادية والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
والدورة السادسة والستين بعد المائة للجنة المالية
( 27و 30مارس/آذار )2017
موجز
يود االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية أن يلفت عناية اجمللس إىل ما توصل إليه من نتائج وما صدر
ّ
عنه من توصيات بشأن:
8180-8102

وبرن ة ةةامج العم ة ةةل وامليزاني ة ةةة للفرتة

(أ) اخلط ة ةةة املتوسة ة ة ة ة ة ةط ة ةةة األج ة ةةل للفرتة
(الفقرتان  3و)4؛
املستقل للقدرات الفنية للمنظمة (الفقرات من  5إىل )2
(ب) التقييم
ّ

اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
مدعو إىل إقرار ما صدر عن االجتماع املشرتك من نتائج وتوصيات.
إ ّن اجمللس ّ

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن 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 أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org

8102-8102
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تقرير االجتماع المشترك بين
الدورة الحادية والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
والدورة السادسة والستين بعد المائة للجنة المالية
روما 27 ،و 30مارس/آذار

2017

مقدمة
-0

عرض االجتماع املشرتك تقريره على اجمللس.
وقد حضر االجتماع إىل جانب الرئيس السيد ( Khalid Mehboobباكستان) وسعادة السيد Serge Tomasi

-8
(فرنسا) رئيس جلنة الربنامج ،ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:
السيدة ( M. Esperança Pires dos Santosأنغوال)
سعادة السيد ( C.J. Rozencwaigاألرجنتني)
السيدة ( C. Stephensonأسرتاليا)
السيد ( A.O. Sá Ricarteالربازيل)
السيد ( E. Robinsonكندا)
السيد ( Xie Jianminالصني)
السيد ( M. Mankoussouالكونغو)
السيد ( J.A. Carranza Baronaإكوادور)
السيد خالد حممد الطويل (مجهورية مصر العربية)
السيد ( M. Nsogo Nguere Micueغينيا االستوائية)
السيد ( H. Thofernأملانيا)
السيد ( M. Nassir Camaraغينيا)

سعادة السيد ( A. Wadhwaاهلند)
السيد ( O. Kubotaاليابان)
السيد فيصل رشيد سالمة العرقان (األردن)
السيد ( B.S. Jiménez Saumaاملكسيك)
السيد ( M. Hooperنيوزيلندا)
سعادة السيد ( I. Nordangالنرويج)
السيد ( L. Jr. Lazaroالفلبني)
السيد ( A. Hałasiewiczبولندا)
السيد ( V.V. Kuznetsovاالحتاد الروسي)
السيد سيد أمحد حممد األمني حامد األمني (السودان)
السيد ( T.M. Duffyالواليات املتحدة األمريكية)
سعادة السيدة أمسهان الطوقي (اليمن)

الخطة المتوسطة األجل للفترة  2021-2018وبرنامج العمل والميزانية
للفترة 12019-2018
ر ّح ةب االجتمةةاع املش ة ة ة ة ة ةةرتك بةةاخلطةةة املتوسة ة ة ة ة ة ةطةةة األجةةل للفرتة  8180-8102وبربنةةامج العمةةل وامليزانيةةة للفرتة
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 ،8102 -8102وقام مبا يلي:
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(أ) أش ة ة ة ة ةةار إىل أ ّن جلنيت الربنامج واملالية س ة ة ة ة ةةتقومان باس ة ة ة ة ةةتعراض الوثيقة كلم على حدة وفق والية كل منهما
وسرتفعان توصياهتما إىل اجمللس؛
(ب) وأيّد اسةةتمرارية التوجه االس ةرتاتيجي للمنظمة ط اخلطة املتوسةةطة األجل وبرنامج العمل الذي يقوم عليها،
مع مواءمة العمل مع خطة التنمية املستدامة لعام 8131؛
احا
(ج) ّ
ورحب باقرتاح إعادة ختص ة ةةير املوارد لتلبية األولويات ض ة ةةمن ميزانية إمسية ثابتة املس ة ةةتوى باعتباره اقرت ً
واقعياً وابتكاريًّا ،خاصةً بالنظر إىل األوضاع العاملية السائدة على مستوى االقتصاد الكلّي؛
(د) وأثىن على اإلفادة عن األولويات وجماالت إلغاء الرتكيز مبا يتماشى مع األهداف االسرتاتيجية؛
ةجع األعضةةاء على تقدم مسةةاطات طوعية لتيسة حتقيق األهداف االسةرتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل
(ه) وشة ّ
املتكامل ضمن إطار النتائج؛
ورحب باقرتاح زيادة اعتمادات برنامج التعاون التقين.
(و) ّ
وتبعاً لذلك ،أيّد االجتماع املشةةرتك مسةةتوى امليزانية وقدره  0 115.6ماليني دوالر أمريكي بسةةعر صةةرف معتمد
-4
دوالرا أمريكيًا ،وأوصى اجمللس بإقرار مستوى امليزانية هذا.
ط امليزانية قدره  0يورو = ً 0.88

التقييم المستقل للقدرات الفنية لمنظمة األغذية والزراعة

2

أعرب االجتماع املشة ة ة ةةرتك عن أسة ة ة ةةفه لتأخر صة ة ة ةةدور التقرير ومالحظات اإلدارة عليه ،وهو ما حال دون إجراء
-5
اسةةتعراض مسةةتن وط الوقت املناسةةب للوثيقتني؛ ورغم النظر ط هذه املناسةةبة ط الوثيقتني ،فإن االجتماع املشةةرتك ّقرر أن
هذا لن يشكل سابقة الستعراض وثائق يتأخر صدروها ط املستقبل.
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ورحب االجتماع املشرتك بالنتائج الرئيسية الواردة ط التقرير ،وهي كاآليت:
ّ
(أ) حدوث زيادة ط القدرات الفنية للمنظمة بني عامي  2102و ،2102ط املقر الرئيسة ة ة ة ةةي واملكاتب امليدانية
على حد سواء؛
(ب) ومواءمة هذه القدرات الفنية مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة؛
(ج) واخللفية اليت تقوم عليها امليزانية اإلمسية الثابتة املستوى واالخنفاض اإلمجايل ط عدد الوظائف خالل الفرتة
قيد االستعراض؛ واستخدام موارد من غ املوظفني لتوف املرونة الالزمة؛
(د) ومتاش ة ة ة ةةي اس ة ة ة ةةتنتاجات التقرير مع االس ة ة ة ةةتنتاجات األخرى املنبثقة عن التقييمات اخلارجية املس ة ة ة ةةتقلة اليت
خضعت هلا املنظمة مؤخراً ،مبا ط ذلك ما قامت به شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف ،ووزارة
التنمية الدولية ط اململكة املتحدة ،ووزارة التعاون والتنمية ط امليدان االقتصادي االحتادية ط أملانيا.
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الوثيقتان
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وعالوة على ذلك ،أعرب االجتماع املشة ةةرتك عن تقديره التباع االسة ةةتشة ةةاريني اخلارجيني خارطة الطريق والنطاق
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واالختصاصات املتفق عليها ط وضع الصيغة النهائية للتقييم ،وأشار إىل ما يلي:
(أ) احتواء التقرير على بيانات حمدثة وحمتوى مس ة ة ة ةةتكمل مقارنةً مبش ة ة ة ةةروع التقرير الذي اس ة ة ة ةةتعرض ة ة ة ةه املمثلون
الدائمون خالل االجتماع غ الرمسي الذي ُعقد ط  9فرباير/شباط 2102؛
(ب) وتقدم التقرير بشة ةةكل أسة ةةاسة ةةي لتحليل كمي للقدرات الفنية للمنظمة ،مبا يتماشة ةةى مع االختصة ةةاصة ةةات
املتفق عليها؛
(ج) والتحديات املتمثلة ط توافر بيانات غ متسة ة ةةقة ومتفاوتة لالسة ة ةةتشة ة ةةاريني عند إجرائهم للتحليل ،رغم أن
املعلومات املتوافرة مناسبة لتقييم االجتاهات ط القدرات الفنية.
-2

ومع األخذ بعني االعتبار اخلطوات التالية املقرتحة ط التقرير ،قام االجتماع املشرتك مبا يلي:
(أ) وافق على أن جتري األمانة ط املس ةةتقبل رص ةةداً منتظماً للقدرات الفنية للمنظمة ،مبا ط ذلك باالقرتان مع
عمليات التخطيط للقوة العاملة؛
(ب) وأوصى بأن تتضمن عمليات التقييم ط املستقبل حتليالً نوعيًّا وبأن تُعرض فيها بيانات مصنّفة؛
(ج) ووافق على ضةرورة أن يشةارك ط هذه العمليات مكتب التقييم من أجل رصةد القدرات الفنية ورفع تقارير
دورية بشأهنا إىل األعضاء.

