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 المجلس
 الستون بعد المائةالحادية و الدورة 

 2019 نيسان/أبريل 12-8روما، 

 البرنامجاالجتماع المشترك بين الدورة السادسة والعشرين بعد المائة للجنة تقرير 

 الماليةوالدورة الخامسة والسبعين بعد المائة للجنة 

 (2019مارس/آذار  21و 18)

 
 موجز

يلفت االجتماع املشرترترترترترترترترترتال با جنو الليامع واملالية عناية اتلئ إىل النتائع والتوورترترترترترترترترترتيات الو توورترترترترترترترترترتل إلي ا  
 بشأن: 

 
 2021-2020)املراجعة( وبريامع العمل وامليزايية للفاة  2021-2018اخلطة املتوسرترترترترترترترترتطة األجل للفاة  )أ(

 (4و 3)الفقرتان 
وسرترتوا اسرترتتاالس السرترتلطة ي وقاية من التحّرش والتحّرش اجنسرترتسرترتياسرترتات وعمليات وإجرااات املنظمة لل )ب(

 (6و 5)الفقرتان  خطة العمل احملّدثة -
 

 المجلس من قبل يقترح اتخاذه لذيا اإلجراء
 إّن اتلئ مدعو إىل إقرار النتائع والتوويات الصادرة عن االجتماع املشال. 

 
 هذه الوثيقة إلى: حتوىمتوجيه أي استفسارات عن يمكن 

 David McSherryالسيد 
 أما جنة املالية

 3719 5705 3906+اهلاتف: 
 

http://www.fao.org/
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 تقرير االجتماع المشترك
 الدورة السادسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج بين

 والدورة الخامسة والسبعين بعد المائة للجنة المالية
 

  2019مارس/آذار  21و 18روما، 
 

 مقدمة
 

 عرض االجتماع املشال تقريره على اتلئ. -1
 
 Johannes)الفلبا( وسرترترترتعادة السرترترترتيد  Lupino jr. Lazaroوقد حضرترترترتر االجتماع، إىل جاير الرئيئ السرترترترتيد  -2

Petrus Hoogeveen :هولندا(، رئيئ جنة الليامع، ممثلي األعضاا التالية أمساؤهم( 
 

 )اليابان( Toru Hisazomeالسيد  1)أياوال( os Alberto AmaralCarlالسيد 
 2السيد والح يوسف أمحد الطراوية )األردن( )األرجنتا( Maria Cristina Boldoriniسعادة السيدة 

 Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norلسيد ا )أسااليا( Cathrine Stephensonالسيدة 

 )ماليزيا(

 )املكسيك( Benito Santiago Jiménez Saumaالسيد  )بناالديش( Manash Mitraالسيد 
 )ييوزيلندا( Donald G. Symeالسيد  )اللازيل( Antonio Otávio Sá Ricarteالسيد 
 )بريو( Claudia Elizabeth Guevara de la Jaraالسيدة  )كندا( Jennifer Fellowsالسيدة 
 )االحتاد الروسي( Vladimir V. Kuznetsovالسيد  )الصا( NI Hongxingالسيد 
 سيد أمحد األما محيد األما )السودان(السيد  )الكوياو( Marc Mankoussouالسيد 

 )سويسرا( François Pythoudسعادة السيد  )مج ورية مصر العربية( السيد هيثم عبد اهلادي
 )اململكة املتحدة( Marie-Therese Sarchسعادة السيدة  )أملاييا( Heiner Thofernالسيد 

 Mohammad Hossein Emadiسعادة السيد 

 إيران اإلسالمية( )مج ورية
 )الواليات املتحدة األمريكية( Thomas Duffyالسيد 

  

                                                
 مارس/آذار. 21 خالس االجتماع املشال يوم lCarlos Alberto Amara حمل السيد Esperança Pires dos Santos Maria حّلت السيدة  1
املائة  كممثل لألردن خالس الدورة السادسة والعشرين بعد  األرغان هأمحد الطراوية ليحل حمل السيد فيصل رشيد سالم فجرى تعيا السيد والح يوس  2

 للجنة الليامع.
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 )المراجعة(  2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة 
 20213-2020وبرنامج العمل والميزانية للفترة 

 
)املراجعة( وبريامع العمل وامليزايية للفاة  2021-2018رّحر االجتماع املشال باخلطة املتوسطة األجل للفاة  -3

 :، وقام مبا يلي2020-2021
 

ل وفقما لوالية كل من ما )أ( وأورترترتدرتا  أشرترترتار إىل أن جنو الليامع واملالية قد اسرترترتتعرورترترتتا الوثيقة بشرترترتكل منفصرترترتّ
 وويات إىل اتلئ؛ت
دون إجراا أي تايري على مسرترترترترترترترترتتوى االشرترترترترترترترترتااكات املّقررة من مسية ثابتة إوأعرب عن تقديره إلعداد ميزايية  )ب(

 ؛2019-2018امليزايية مقارية بالفاة  الصافية يف عتماداتاالو 
زيرترتادة الوأشرترترترترترترترترترترترترترترتار إىل حترترتديرترتد إرترتاالت مقاحرترتة للاكيز وإلارترتاا الاكيز وإعرترتادة  صرترترترترترترترترترترترترترتي  الوفورات لتاطيرترتة  )ج(

  .التكاليف يف
 
ماليا دوالر أمريكي بسرترتعر  1 005.6 وتبعما لذلك، أعرب االجتماع املشرترتال عن تأييده ملسرترتتوى امليزايية البال  -4

 .مت يدما إلحالته إىل املؤمتر بإقراره من جاير اتلئ أووىدوالرما أمريكيا، و  22.1يورو =  1ورف معتمد يف امليزايية قدره 
 

 وإجراءات المنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش الجنسيسياسات وعمليات 
 4خطة العمل المحّدثة -وسوء استغالل السلطة 

 
استعرض االجتماع املشال خطة عمل املنظمة احملّدثة ملعاجة مسائل التحرش والتحرش اجنسي وسوا  -5

 JM 2019.1/2. استاالس السلطة على النحو الوارد يف الوثيقة
 
 :االجتماع املشالوإّن  -6
 

يف مكان والسرترترترترتلول احملظور  متنع التحرش الو عدم التسرترترترترتامل املطلق افةالتوعية بشرترترترترتأن ثقعلى أمهية  شرترترترترتّدد (أ)
 ؛وع من الثقافة مع توجيه رسائل حازمة من املستويات العلياذا النوإرساا ه العمل

املتخذة يف إاالت رفع التقارير والتحقيق واسرترترترترترترترترترتتعرض خطة عمل املنظمة احملّدثة، مشرترترترترترترترترترتريما إىل اإلجرااات  (ب)
 وونع القرارات والدعوة والدعم؛

 ؛2019اعتماد سياسة جديدة بشأن الوقاية من التحرش اجنسي يف ش ر فلاير/شباط أشار إىل و  (ج)

                                                
 .WA11-C 2019/3وامللحق على الوير  C 2019/3 الوثيقة  3
 .JM 2019.1/2 الوثيقة  4



CL 161/5 4 

 التحرش اجنسي يف مكان عملناوأشار إىل الدراسة االستقصائية على يطاق منظومة األمم املتحدة بشأن  (د)
 ؛على الفورإلي ا على أمهية معاجة املسائل املشار  دشدّ و 

باالسرترترتتعاية دراسرترترتة اسرترترتتقصرترترتائية إورترترتافية بالتنسرترترتيق مع الوكاالت الو توجد مقارها يف روما بإجراا  أوورترترتىو  (ه)
 ؛واملكاتر امليداييةيف املقر الرئيسي  الردودمعدس زيادة مبن جية حمّسنة و 

خبصرترترتو  سرترترتتقصرترترتائية االدراسرترترتة الحرش اجنسرترترتي وسرترترتوا اسرترترتتاالس السرترترتلطة يف إدراج قسرترترتم بشرترترتأن الت طلرو  (و)
 ؛سنويام بعد ذلك ، و 2019يف النصف الثاين من عام إجراؤها روا املوظفا املزمع مدى 

املنظمة على تنفيذ اإلجرااات املتفق علي ا وال سرترترترترترترترترترترتيما يف اتاالت ذات األولوية املشرترترترترترترترترترترتار إلي ا  شرترترترترترترترترترترتّجعو  (ز)
 ؛2019 عامل

التحّرش  ورترترتمن إطار النتائع من أجل رورترترتد ةئيسرترترتيأو أكثر من مؤشرترترترات األداا الر بوورترترتع مؤشرترترتر  ىأوورترترتو  (ح)
 ؛ذلك واإلفادة عن وسوا استاالس السلطة والتحّرش اجنسي

"اسرترترترتتعراض السرترترترتياسرترترترتات واملمارسرترترترتات اخلاورترترتة النظر يف تقرير وحدة التفتيش املشرترترترتاكة عن بأن يتم طلر و  (ط)
ارترترتا عرترترتن األعرترترتمرترترترترترترتاس   "غرترترتري الرترترتقرترترترترترترتايرترترتويرترترتيرترترترترترترتة يف مرترترتنرترترتظرترترتمرترترترترترترتات مرترترتنرترترتظرترترتومرترترترترترترتة األمرترترتم املرترترتترترترتحرترترترترترترتدةحبرترترتمرترترترترترترتايرترترترترترترتة املرترترتبرترترتلرترترتّ

خالس ويف سرترترترترترتياسرترترترترترتة املنظمة املنقحة اخلاورترترترترترتة حبماية املبلاا عن املخالفات ( JIU/REP/2018/4 الوثيقة)
 .2019ش ر يوفمل/تشرين الثاين الدورة الو ستعقدها جنة املالية يف 


