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المجلس
الدورة الثامنة والخمسون بعد المائة
روما 8-4 ،ديسمبر/كانون األول

2017

تقرير االجتماع المشترك بين الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
والدورة التاسعة والستين بعد المائة للجنة المالية
( 6و 9نوفمبر/تشرين الثاني )2017
موجز
ما يلي:

يلفت االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية عناية اجمللس إىل ما توصل إليه من نتائج وتوصيات بشأن

(أ) التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة ( 2019-2018الفقرة )3
(ب) استخدام األرصدة غري املنفقة من اعتمادات الفرتة ( 2017-2016الفقرات من  4إىل )6
(ج) التقرير املرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما (الفقرة .)7

اإلجراء الذي يقترح اتخاذه من جانب المجلس
يطلب من اجمللس إقرار النتائج والتوصيات الصادرة عن االجتماع املشرتك.

يمكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إلى:
السيد
األمني الرئيسي للجنيت الربنامج واملالية
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
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تقرير االجتماع المشترك بين الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
والدورة التاسعة والستين بعد المائة للجنة المالية
روما 6 ،نوفمبر/تشرين الثاني

2017

مقدمة
-1

عرض االجتماع املشرتك تقريره على اجمللس.

وقد حضر االجتماع ،باإلضافة إىل الرئيس سعادة السيد
-2
والسيد ( Lupino jr. Lazaroالفلبني) ،رئيس جلنة املالية ،ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:

Johannes Petrus Hoogeveen

(هولندا)

السيد ( Carlos Alberto Amaralأنغوال)

السيد ( Shahin Ghorashizadehمجهورية إيران اإلسالمية)

سعادة السيدة ( Maria Cristina Boldoriniاألرجنتني)

السيد ( Hisazome Toruاليابان)

السيد ( Ryan Wilsonأسرتاليا)

السيد فيصل رشيد سالمة العرقان (األردن)

1

السيد ( Mafizur Rahmanبنغالديش)

السيد ( Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norماليزيا)

السيد ( Antonio Otávio Sá Ricarteالربازيل)

السيد ( Benito Santiago Jiménez Saumaاملكسيك)

السيدة ( Jennifer Fellowsكندا)

السيدة ( Claudia Elizabeth Guevara de la Jaraبريو)

السيد ( Xie Jianminالصني)

السيد ( Vladimir V. Kuznetsovاالحتاد الروسي)

السيد ( Marc Mankoussouالكونغو)

السيد سيد أمحد األمني محيد األمني (السودان)

السيد ( Kouamé Kangaكوت ديفوار)

سعادة السيد ( François Pythoudسويسرا)

السيد خالد الطويل (مجهورية مصر العربية)

2

سعادة السيدة ( Marie-Therese Sarchاململكة املتحدة)

السيد ( Mateo Nsogo Nguere Micueغينيا االستوائية) السيد ( Thomas Duffyالواليات املتحدة األمريكية)
السيد ( Heiner Thofernأملانيا)

1
2

حمل السيدة  Cathrine Stephensonكممثل ألسرتاليا يف االجتماع املشرتك.
ليحل ّ
جرى تعيني السيد ّ Ryan Wilson
حمل السيد خالد الطويل يف االجتماع املشرتك يوم  9نوفمرب/تشرين الثاين.
حل السيد هيثم عبد اهلادي ّ
ّ
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إن االجتماع املشرتك:
(أ)

أخذ علما بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن املؤمتر؛

(ب) وأ شار إىل إطار النتائج احمل ّدث (امللحق  1على الويب) ومقاصد ومؤشرات املخرجات اخلاصة باألهداف
االسرتاتيجية (امللحق  2على الويب)؛
(ج) وأعرب عن دعمه للتدابري املعتمدة من أجل تعزيز تنفيذ الربامج ،ال س ي ي ي ي يييما الرتتيبات التنظيمية اخلاص ي ي ي ي يية
بالفرق املعنية بالربامج االسرتاتيجية؛
(د)

مبني
وأعرب عن دعميه للتوزيع املنقح لالعتميادات الصي ي ي ي ي ي ييافيية يسي ي ي ي ي ي ييب أبواب امليزانيية على و ميا هو ّ
يف اجلدول 2؛

(ه) وأحييا علمييا بيياهليكييل التنظيمي احملي ّدث (امللحق  3على الويييب) والوظييائف املنقحيية املييدرجيية يف امليزانييية
(امللحق  4على الويب)؛
(و) وأعرب عن تقديره للجهود الرامية إىل حتقيق الكفاءة والوفورات ،مبا يف ذلك يف جمايل تكاليف السي ي ي ي ي ي يفر
ورحب بالتزام اإلدارة مبواصلة السعي إىل حتقيق مثل هذه الوفورات؛
واإلدارة ّ
( ز)

يجع األعضي ي ي ي ي ي يياء على تقد
وأخذ علما بالتقديرات احمل ّد ثة للموارد من خارج امليزانية (اجلدول  )3وش ي ي ي ي ي ي ّ
مسامهات طوعية لتيسري حتقيق األهداف االسرتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل املتكامل؛

ميول
ورحب باقرتاح تنظيم حدث رفيع املسي ي ي ي ي ييتوى ظن ّ
(ح) ّ
ص ي ي ي ي ي ي لدور املنظمة يف مسي ي ي ي ي ييائل األمن الغذائي ،و ّ
من موارد من خ ييارج امليزاني يية ،ويظعق ييد ب ييالتزامن مع فع ييالي ييات يوم األغ ييذي يية الع يياملي لع ييام  ،2018واتفق
على استعراض أساليب إقامة هذا احلدث ومتويله يف اجتماعه املقبل.

استخدام األرصدة غير المنفقة من اعتمادات الفترة
-4
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أشار االجتماع املشرتك إىل ما يلي:
(أ)

التوجيهات الصادرة عن املؤمتر بشأن استخدام أي رصيد غري منفق من اعتمادات الفرتة 2017-2016؛

(ب) واحليياجيية إىل اعتميياد رج أكثر انتظييامييا ،مبييا يف ذلييك مجليية أمور منهييا األسي ي ي ي ي ي يياليييب واملعييايري ،وإىل إجراء
مشاورات غري رمسية أوسع نطاقا مع األعضاء خالل فرتات السنتني املقبلة خبصوص استخدام أي أرصدة
غري منفقة من اعتمادات فرتة السنتني قبل انعقاد دورة املؤمتر يف عام 2019؛
3
4
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(ج) وإنشي يياء الصي ييندوق اخلاص ألنشي ييطة التمويل اإلتائي مبسي ييتوى متفق عليه قدره  10ماليني دوالر أمريكي،
وعدم تلقي هذا الصندوق حىت اآلن أية مسامهات طوعية من اجلهات املا ة؛
(د)

وقدرة الص ي ي ي ي ي ييندوق اخلاص على تس ي ي ي ي ي يريع وترية الدعم الفين والرباجمي الذي تق ّدمه املنظمة إىل األعض ي ي ي ي ي يياء
من خالل التمويل املسبق لتوفري املساعدة الفنية وبرجمة االستثمارات ألغراض متويل التنمية؛

(ه) واحلاجة إىل إجياد حلول للتمويل املس ي ي ي ييتدام بالنس ي ي ي ييبة إىل جماالت عمل املنظمة ذات األولوية القص ي ي ي ييوى،
خاصة املشورة العلمية املتعلقة بسالمة األغذية وهيئة الدستور الغذائي؛
(و) وض ييرورة دعوة منظمة الص ييحة العاملية إىل زيادة مس ييامهتها يف هيئة الدس ييتور الغذائي املش ييرتكة بني منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية؛
( ز)

-5

ودعم إنش ي ي يياء حس ي ي يياب أمانة غري حم ّدد الغرض يص ي ي ي ّيمم لتعزيز مس ي ي ييامهة اجلهات الفاعلة من الدول وغري
الدول ،هبدف دعم إجياد حل للتمويل املسييتدام لعمل املنظمة وأنشييطتها املتصييلة باملشييورة العلمية يف جمال
سييالمة األغذية وهيئة الدسييتور الغذائي على و ما أظعرب عنه يف جمموعة العمل املفتوحة العضييوية التابعة
للجنة الزراعة ،مبستوى أويل قدره  1.5مليون دوالر أمريكي.

ولذلك ،أوصى االجتماع املشرتك اجمللس مبا يلي:
(أ)

املوافقة على ختص ي ي ي ي ي ييي الرص ي ي ي ي ي يييد غري املنفق من اعتمادات الفرتة  2017-2016من خالل جتديد موارد
الصندوق اخلاص ألنشطة التمويل اإلتائي؛

(ب) واملوافقة ،باالتفاق مع الشي ي ي ييركاء يف املوارد ،على ختصي ي ي ييي نسي ي ي ييبة  10يف املائة من األرصي ي ي ييدة غري املنفقة
حلساب أمانة رصد وحتليل السياسات الغذائية والزراعية وحساب أمانة آلية دعم برامج الشركاء املتعددين
يف املنظمة ،يد أقصي ي ي ييى قدره  0.5مليون دوالر أمريكي ،حلسي ي ي يياب األمانة غري حم ّدد الغرض هبدف دعم
إجياد حل للتمويل املس ي ييتدام لعمل املنظمة وأنش ي ييطتها املتص ي ييلة باملش ي ييورة العلمية يف جمال سي ي يالمة األغذية
وهيئة الدستور الغذائي؛
(ج) واملوافقة ،باإلضي ي ي ييافة إىل الفقرة ( 5أ) أعاله ،على ختصي ي ي ييي نسي ي ي ييبة  50يف املائة من الرصي ي ي يييد غري املنفق
من اعتم ييادات الفرتة  2017-2016ال ييذي يتج يياوز عتب يية  5ماليني دوالر أمريكي ،ي ييد أقص ي ي ي ي ي ييى ق ييدره
مليون ( )1دوالر أمريكي ،حلساب األمانة غري حم ّدد الغرض.
وأشار االجتماع املشرتك إىل أن التوصيات الصادرة عنه ينبغي أال تشكل سابقة بالنسبة إىل استخدام األرصدة
-6
غري املنفقة يف املسي ي ييتقبل ،كما أوصي ي ييى اجمللس باملوافقة على أن تتق ّدم األمانة باقرتاح بشي ي ييأن القرارات واإلجراءات الواجب
اتباعها يف ما يتعلق باالسيتخدام املنهجي لررصيدة غري املنفقة من اعتمادات فرتات السينتني يف املسيتقبل ،لكي تسيتعرضه
جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واالجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية.
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إن االجتماع املشرتك:
(أ)

رحب بالتقرير عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما؛
ّ

(ب) وأعرب عن تقديره اللتزام املنظمة وبرنامج األغذية العاملي والصي ي ي ييندوق الدويل للتنمية الزراعية التزاما كامال
بتوطيد أواص ي ي ي ي ي يير التعاون والشي ي ي ي ي ي يراكات بالرتكيز على أوجه التآزر والتكامل بني عمل الوكاالت اليت توجد
يجع على املض ييي قدما يف هذا التعاون الوثيق ،مبا يف ذلك من خالل رس ييائل مش ييرتكة
مقارها يف روما وش ي ّ
لدعم تنفيذ خطة عام 2030؛
(ج) وتطلّع إىل احلص ي ي ي ي ي ييول على املزي ي ييد من التق ي ييارير عن آخر املعلوم ي ييات بش ي ي ي ي ي ي ي ي ييأن املب ي ييادرات اجل ي يياري ي يية
املتعلقة بالعمل الرباجمي املتص ي ييل باألهداف االسي ي يرتاتيجية للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ،وذلك من
خالل اعتماد رج حتليلي أكثر بالنس ي ي ي ي ي ييبة إىل املعلومات املق ّد مة إىل الدول األعض ي ي ي ي ي يياء وإبراز اإل اجنازات
عما قريب؛
والتحديات على السواء ،وأيضا من خالل املوقع اإللكرتوين املشرتك اليت سيطلق ّ

(د)

وأعرب عن تقديره للجهود اهلادفة إىل حتس ي ي ييني التقارير املرحلية الس ي ي يينوية واإلفادة عن الدروس املس ي ي ييتفادة
والتحديات الناشئة واملنافع املالية احمل ّققة ،كلّما أمكن ذلك؛

يجع على حتس ي ييني االجتماعات غري الرمسية املش ي ييرتكة الس ي يينوية لرجهزة الرئاس ي ييية للوكاالت اليت توجد
(هي) وش ي ي ّ
مقارها يف روما ،ضمن حدود املوارد املتاحة ،والتحضري هلا يف الوقت املناسب ،مبشاركة األعضاء يف تلك
املنظمات ،وخاصة إعطاء الوقت الكايف لرعضاء للنقاش؛
تغري املناخ واحلوكمة واملساواة بني اجلنسني.
شجع التعاون بالنسبة إىل القضايا املشرتكة على غرار ّ
(و) و ّ

التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية الخاصة بالشراكات مع القطاع الخاص واالستراتيجية
الخاصة بالشراكات مع منظمات المجتمع المدني6
أخذ االجتماع املشرتك علما باملعلومات الواردة يف التقرير املرحلي عن اسرتاتيجييت املنظمة اخلاصتني بالشراكات
-8
ورحب بتنفيذمها ومواص ي ي ي ي ييلة اس ي ي ي ي ييتعراض ي ي ي ي ييهما باعتبار ذلك جزءا ال يتجزأ
مع القطاع اخلاص ومع منظمات اجملتمع املدين ّ
من عمل املنظمة.
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