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المجلس
الدورة الستون بعد المائة
روما 7-3 ،ديسمبر/كانون األول 2018
تقرير االجتماع المشترك بين الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
والدورة الثالثة والسبعين بعد المائة للجنة المالية
( 12و 15نوفمبر/تشرين الثاني )2018
موجز
يلفت االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية عناية اجمللس إىل ما توصل إليه من نتائج وتوصيات بشأن ما يلي:

(أ) سياسات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من التحرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة (الفقرة )3
(ب) التعديالت يف اهليكل اخلاضع ملسؤولية نائب املدير العام (الفقرة )4
(ج) تقرير مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما (الفقرة )5
(د) انعكاسات تطبيق اإلصالحات يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ومتويلها (الفقرتان  6و)7

(هـ) التقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص واالسرتاتيجية اخلاصة بالشراكات
مع منظمات اجملتمع املدين (الفقرة )8

اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من قبل 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 ( ،)QRوهذه 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 الخامسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
والدورة الثالثة والسبعين بعد المائة للجنة المالية
روما 12 ،و 15نوفمبر/تشرين الثاني

2018

مقدمة
-1

عرض االجتماع املشرتك تقريره على اجمللس:

وقد حضـ ـ ـ ـ ـ ــر االجتماع ،باإلضـ ـ ـ ـ ـ ــا ة إىل الرئيس سـ ـ ـ ـ ـ ــعادة السـ ـ ـ ـ ـ ــيد ( Johannes Petrus Hoogeveenهولندا)
-2
والسيد ( Lupino jr. Lazaroالفلبني) ،رئيس جلنة املالية ،ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:
السيد ( Carlos Alberto Amaralأنغوال)
سعادة السيدة
(األرجنتني)
السيدة ( Cathrine Stephensonأسرتاليا)
السيد ( Manash Mitraبنغالديش)
السيد ( Antonio Otávio Sá Ricarteالربازيل)
السيدة ( Jennifer Fellowsكندا)
1
سعادة السيد ( NIU Dunالصني)
السيد ( Marc Mankoussouالكونغو)
السيد ( Kouamé Kangaكوت ديفوار)
السيد Mateo Nsogo Nguere Micue
(غينيا االستوائية)
السيد ( Heiner Thofernأملانيا)
3
السيد هيثم عبد اهلادي (مجهورية مصر العربية)
Maria Cristina Boldorini

سعادة السيد
(مجهورية إيران اإلسالمية)
السيد ( Toru Hisazomeاليابان)

Mohammad Hossein Emadi

السيد يصل رشيد سالمة العرقان (األردن)
السيد ( Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norماليزيا)
السيد ( Benito Santiago Jiménez Saumaاملكسيك)
السيد ( Donald G. Symeنيوزيلندا)
2
السيدة ( María Carolina Carranza Núñezبريو)
السيد ( Vladimir V. Kuznetsovاالحتاد الروسي)
السيد سيد أمحد األمني محيد األمني (السودان)
سعادة السيد ( François Pythoudسويسرا)
سعادة السيدة ( Marie-Therese Sarchاململكة املتحدة)
السيد ( Thomas Duffyالواليات املتحدة األمريكية)

 1مثّل سعادة السفري  NIU Dunالصني خالل االجتماع املشرتك.
2
حمل السيدة  Claudia Elizabeth Guevara de la Jaraكممثلة لبريو خالل الدورة
لتحل ّ
جرى تعيني السيدة ّ María Carolina Carranza Núñez
اخلامسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج.
 3حضر االجتماع املشرتك يف  15نو مرب/تشرين الثاين .2018
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والتحرش الجنسي
التحرش
ّ
سياسات وعمليات وإجراءات المنظمة للوقاية من ّ
4
وسوء استغالل السلطة
-3

إ ّن االجتماع املشرتك:
(أ)

التحرش
التحرش و ّ
علما باملعلومات احمل ّدثة عن سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات وعمليات وإجراءات املنظمة للوقاية من ّ
أخذ ً
اجلنسي وسوء استغالل السلطة؛

التحرش والتحرش اجلنس ــي وس ــوء االس ــتغالل والوقاية
(ب) ّ
ورحب بس ــياس ــة املنظمة بعدم التس ــامم إطالقًا مع ّ
منها ،وأيّد هذه السياسة بش ّدة؛

(ج) وأوص ـ ـ ـ ـ ـ ــى بإحداث تغيري يف الثقا ة داخل املنظمة وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد على أمهية "حتديد األس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب من األعلى"
هبذا الصدد؛

(د)

تشجع اإلدارة املوظفني على اإل ادة على ما يساورها من قلق متاشيًا مع هذه السياسة؛
وأوصى بأن ّ

ككل للقض ــاء
(هـ)
ّ
ورحب مبش ــاركة املنظمة االس ــتباقية يف اجلهود املبذولة على مس ــتوى منظومة األمم املتحدة ّ
التحرش وس ـ ــوء االس ـ ــتغالل من داخل مكان العمل يف منظومة األمم املتحدة ،مبا يف
على مجيع أش ـ ــكال ّ
ككل لسرب االنطباعات؛
ذلك مشاركتها يف عملية املسم اجلارية على نطاق األمم املتحدة ّ

ـريا إىل أن املس ــم
(و) وأوص ــى بأن جتري املنظمة بش ــكل منفص ــل مس ـ ً
ـحا ً
كامال ملس ــتوى رض ــا املوظفني ،مش ـ ً
اجلاري على نطاق منظومة األمم املتحدة قد مشل جوانب بشأن مستوى رضا املوظفني بشكل عام؛

(ز) وتطلّع إىل احلص ـ ـ ــول على معلومات ،مبا يف ذلك نتائج عملية املس ـ ـ ــم اخلاص ـ ـ ــة باملوظفني ،عن نتائج حتليل
بيانات عملية املســم هذه ،مبا يف ذلك على املســتوى التفصــيلي يف املنظمة ،وهو ما عري العمل على إبرازه
يف السياسات واإلجراءات احمل ّدثة؛
(ح) وطلب من األمانة وضــع اللمســات األخرية على خطة عمل معززة وتعميم هذه اخلطة قبل انقضــاء املوعد
النهائي لتسليم وثائق الدورة املقبلة للمجلس يف ديسمرب/كانون األول 2018؛
(ط) وتطلّع إىل احلصول على تقرير حم ّدث سنويًا متاشيًا مع التزام أمني عام األمم املتحدة بعدم التسامم إطالقًا
لعرضه على اجمللس.

4
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التعديالت في الهيكل الخاضع لمسؤولية نائب المدير العام (البرامج)

5

 -4أش ـ ــار االجتماع املش ـ ــرتك إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة بعنوان التعديالت يف اهليكل اخلاضـ ـ ـع ملس ـ ــؤولية نائب
املدير العام (الربامج) ،ويف الضميمة أيضا ،وقام مبا يلي:
(أ)

أشار إىل أن التعديالت املقرتحة ال تؤثر على امليزانية والوظائف؛

(ب) وأوص ـ ـ ـ ــى بتعزيز اإلدارةال أمشل ألداء املش ـ ـ ـ ــاريع ض ـ ـ ـ ــمن مس ـ ـ ـ ــار نائب املدير العام (الربامج) وبزيادة عدد
مؤشـرات األداء الرئيســية يف إطار النتائج االسـرتاتيجية من أجل قياس النتائج ورصــدها بصــورة أ ضــل ور ع
تقرير ضمن إطار النتائج يف استعراض منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربامج؛
(ج) وأوصى اجمللس باملوا قة على ما يلي:
( )1تعديل التسلسل اإلداري لشعبة مركز االستثمار من املدير العام املساعد  -إدارة التعاون التقين إىل
نائب املدير العام (الربامج)؛
( )2وإعادة تسمية إدارة التعاون التقين بإدارة دعم الربامج والتعاون التقين؛
( )3وإعادة تسمية شعبة تعبئة املوارد بشعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد؛
( )4وإعادة تسمية شعبة الطوارئ وإعادة التأهيل بشعبة الطوارئ والقدرة على الصمود؛

( )5و صل شعبة الشراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب إىل شعبة الشراكات ومكتب التعاون يف
ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ،وتعديل التس ــلس ــل اإلداري من نائب املدير العام (الربامج)
إىل املدير العام املساعد إلدارة دعم الربامج والتعاون التقين.

تقرير مرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما
-5
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إ ّن االجتماع املشرتك:
(أ)

رحب باملعلومات الواردة يف الوثيقة  JM 2018.2/2وكذلك بالتق ّدم احملرز يف جمال التعاون بني الوكاالت
ّ
اليت توجد مقارها يف روما؛

علما باملعلومات احمل ّدثة وأثىن على االلتزام الراس ـ ـ ـ ـ ـ ــم واملس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر لكل من املنظمة وبرنامج األغذية
(ب) وأخذ ً
العاملي والصـ ــندوق الدون للتنمية الزراعية من أجل تعزيز الش ـ ـراكات والتعاون مع الرتكيز على أوجه الت زر
والتكامل بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما؛

5
6
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(ج) وأوصـ ـ ــى باتباع هنج يتسـ ـ ــم بطابع اس ـ ـ ـرتاتيجي وهيكلي أكثر جتاه التخطيط ور ع التقارير عن التعاون بني
الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ،مبا يف ذلك إطالق اسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات وبرامج وأنش ـ ـ ـ ـ ــطة جديدة وطرق
متويل مبتكرة تتماش ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع نقاط القوة واخلربة لكل من تلك الوكاالت وباالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتناد إىل املهارات الفنية
واألس ـ ـ ــاليب التش ـ ـ ــغيلية التكميلية لكل وكالة ،وذلك هبدف حتقيق مزيد من الكفاءة والفعالية وبالنظر إىل
النتائج املرجوة واألطر الزمنية على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية؛
(د)

وأوصى بتعزيز العمل املشرتك على وضع الربامج املشرتكة؛

(هـ) وأوص ـ ـ ــى بأن ترّكز التقارير املقبلة على الدروس املس ـ ـ ــتخلص ـ ـ ــة والتحديات اليت ينبغي مواجهتها والتأثريات
ض ـ ـ ـ ـ ـا إىل التغيريات يف ش ـ ـ ـ ـ ــكل الوثيقة لتحسـ ـ ـ ـ ــني
واملنا ع املالية احمل ّققة وجماالت التعاون املرتقبة ،بالنظر أي ً
الوضوح واالقتضاب يها؛
(و) وأوص ـ ــى بتوطيد املش ـ ــاركة مع األعض ـ ــاء يف العملية التحضـ ـ ـريية ويف أنش ـ ــطة املتابعة الجتماعات اجملموعة
االسـ ــتشـ ــارية الر يعة املسـ ــتوى أي من خالل (أ) جلسـ ــات إحاطة (ندوات غري رمسية) لءعضـ ــاء بعد كل
اجتماع من اجتماعات اجملموعة االس ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــارية خاص ـ ـ ـ ـ ــة يف ما يتعلق بالتقدم احملرز على ص ـ ـ ـ ـ ــعيد تنفيذ
اإلصـ ـ ــالحات يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية؛ (ب) وإش ـ ـ ـراك األعضـ ـ ــاء من خالل اجتماعات الرئيس
املس ـ ـ ــتقل للمجلس مع رؤس ـ ـ ــاء اجملموعات اإلقليمية يف منظمة األغذية والزراعة ومكتب اجمللس التنفيذي
لربنامج األغذية العاملي واملنسـ ـ ـ ـ ـ ــقني وأصـ ـ ـ ـ ـ ــدقاء الصـ ـ ـ ـ ـ ــندوق الدون للتنمية الزراعية من أجل التحضـ ـ ـ ـ ـ ــري
الجتماعات اجملموعة االستشارية الر يعة املستوى؛
(ز)

وأيّد املض ــي قد ّما يف املش ــاركة يف األنش ــطة املنس ــقة باعتبارها جمموعة الوكاالت الرائدة ض ــمن نظام األمم
املتحدة للتنمية من أجل حتقيق اهلدف  2من أهداف التنمية املســتدامة وخطة عام  2030األوســع نطاقًا،
باإلضا ة إىل تنسيق االستجابة ضمن عملية اإلصالح اجلارية لءمم املتحدة واجلهود املبذولة هبذا الصدد؛

(ح) وتطلّع إىل تلقي تقرير مشرتك حم ّدث سنويًا.

انعكاسات تطبيق اإلصالحات في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وتمويلها

7

ورحب خبطة التنفيذ الصادرة عن األمني
-6
أشار االجتماع املشرتك إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة ّ JM 2018.2/3
العام لبدء العمل بنظام املنسـ ـ ــقني املقيمني بعد إعادة تنشـ ـ ــيطه ،وأثىن على مشـ ـ ــاركة املنظمة يف جهود التخطيط املشـ ـ ــرتكة
إلصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية الذي سيبدأ يف يناير/كانون الثاين .2019
وناقش االجتماع املش ـ ـ ـ ـ ــرتك اقرتاحات إلعاد س ـ ـ ـ ـ ــبل كفيلة بتغطية جوة التمويل يف املنظمة وقدرها  2.55مليون
-7
دوالر أمريكي نتيجة مضاعفة مسامهة املنظمة يف عام  ،2019وأوصى اجمللس مبا يلي:

7
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(أ)

الرتخيص للمنظمة بتس ـ ـ ــديد حص ـ ـ ــتها من مس ـ ـ ــامهة تقاس ـ ـ ــم التكاليف البالغة  4.7ماليني دوالر أمريكي
لتمويل نظام املنسقني املقيمني لعام 2019؛

نظرا إىل عدم وجود التأييد الكايف للخيار املتمثل يف حتديد مس ــامهة مقررة إض ــا ية لءعض ــاء يف الربنامج
(ب) و ً
العادي ،ومع مراعاة وجود مصـ ــادر متويل ممكنة أخرى يتعني على األمانة اسـ ــتكشـ ــا ها ،عري متويل مبلغ
 2.55مليون دوالر أمريكي من خالل:
( )1الس ـ ـ ـ ـ ـ ــعي إىل حتقيق و ورات نـ ــامجـ ــة عن زيـ ــادة الكفـ ــاءة لـ ــدى تنفيـ ــذ برنـ ــامج العمـ ــل وامليزانيـ ــة
للفرتة 2019-2018؛
( )2ومن مثّ حتديد اجملاالت اليت ميكن تقليل الرتكيز عليها ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن برنامج العمل وامليزانية املوا ق عليه
للفرتة  2019-2018واليت ميكن إعــادة يص ـ ـ ـ ـ ـ ــيص مواردهــا ،من دون أن يؤثر ذلــك على تنفيــذ
الربامج ،يف حال مل تكن الو ورات نتيجة زيادة الكفاءة كا ية؛
ص ـ ـ ـ ـ ـص
(ج) والطلب من األمانة ،باإلضـ ـ ـ ـ ــا ة إىل مصـ ـ ـ ـ ــادر التمويل الواردة أعاله ،إنشـ ـ ـ ـ ــاء حسـ ـ ـ ـ ــاب أمانة ّ
لعام  2019يف حال أبدت اجلهات املاحنة اهتمامها بتقدمي مس ـ ـ ــامهات طوعية ،وذلك للتعويغ عن مبلغ
 2.55مليون دوالر أمريكي؛
(د)

وقيام األمانة بر ع تقرير عن اإلجراءات املتخذة كجزء من اإلبالغ عن أداء امليزانية إىل الدورة املقبلة للجنة
يف مارس/آذار .2019

التقدم المحرز في تنفيذ االست ت ت ت تتتراتيجية الخاص ت ت ت ت تتة بالشت ت ت ت تتراكات مع القطاع الخا
8
واالستراتيجية الخاصة بالشراكات مع منظمات المجتمع المدني
-8

إ ّن االجتماع املشرتك:
(أ)

أشار إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة JM 2018.2/4؛

ورحب بالتق ّدم املسـ ــتمر يف تنفيذ االس ـ ـرتاتيجيات ومواصـ ــلة اسـ ــتعراضـ ــها باعتبار ذلك جزءًا ال يتجزأ من
(ب) ّ
عمل املنظمة؛
تقييما للتقدم احملرز قيا ًسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا باألهداف وأن تركز على األثر احملقق يف
(ج) وأوص ـ ـ ـ ـ ـ ــى بأن جتري التقارير املقبلة ً
امليــدان واملنــا ع احملققــة والتحــديــات اليت ينبغي مواجهتهــا وتبــادل التجــارب والــدروس املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفــادة والقيود
املفروضة على الشراكات ولدى تنفيذ االسرتاتيجيات املتفق عليها؛
(د)

8

وأوصــى بأن تتضــمن التقارير املقبلة اهن ًجا مبتكرة ،مبا يف ذلك املشــاركة يف إنشــاء الش ـراكات واملشــاركة يف
إدارهتا وتنفيذها مع أصحاب املصلحة احملتملني ،مبا يف ذلك القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين؛
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(هـ) وأوصى بالتمييز بشكل واضم بني الشراكات والتعاون مع الشركاء؛
(و) وأوصى باتباع هنج اسرتاتيجي أكثر جتاه الشراكات والتعاون مع ال شركاء من أجل حتديد الفرص والثغرات
والشركاء احملتملني مبا يكفل توا ر مزيد من التمويل وإحداث أثر أكرب ومواءمة االسرتاتيجيات والشراكات
على حنو أ ضل مع األهداف االسرتاتيجية واألولويات املشار إليها يف برنامج العمل وامليزانية.

