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المجلس
الدورة الحادية والستون بعد المائة
روما 12-8 ،أبريل/نيسان 2019

تقرير االجتماع المشترك بين الدورة السادسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
والدورة الخامسة والسبعين بعد المائة للجنة المالية
( 18و 21مارس/آذار )2019
موجز
بشأن:

يلفت االجتماع املش رت رت رت رترتال با جنو الليامع واملالية عناية اتلئ إىل النتائع والتوو رت رت رت رترتيات الو توو رت رت رت رترتل إلي ا
2021-2020

(أ) اخلطة املتوس رت رت رت رترتطة األجل للفاة ( 2021-2018املراجعة) وبريامع العمل وامليزايية للفاة
(الفقرتان  3و)4
التحرش اجنسرتي وسرترتوا اسرترتتاالس السرترتلطة
التحرش و ّ
(ب) سرترتياسرترتات وعمليات وإجرااات املنظمة للوقاية من ّ
 خطة العمل احمل ّدثة (الفقرتان  5و)6اإلجراء الذي يقترح اتخاذه من قبل المجلس
إ ّن اتلئ مدعو إىل إقرار النتائع والتوويات الصادرة عن االجتماع املشال.

يمكن توجيه أي استفسارات عن محتوى هذه الوثيقة إلى:
السيد
أما جنة املالية
اهلاتف+3906 5705 3719 :
David McSherry

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
MZ012/A
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تقرير االجتماع المشترك
بين الدورة السادسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
والدورة الخامسة والسبعين بعد المائة للجنة المالية
روما 18 ،و 21مارس/آذار 2019

مقدمة
-1

عرض االجتماع املشال تقريره على اتلئ.

وقد حض رترتر االجتماع ،إىل جاير الرئيئ الس رترتيد ( Lupino jr. Lazaroالفلبا) وس رترتعادة الس رترتيد
-2
( Petrus Hoogeveenهولندا) ،رئيئ جنة الليامع ،ممثلي األعضاا التالية أمساؤهم:
1

السيد ( Carlos Alberto Amaralأياوال)
سعادة السيدة ( Maria Cristina Boldoriniاألرجنتا)
السيدة ( Cathrine Stephensonأسااليا)
السيد ( Manash Mitraبناالديش)
السيد ( Antonio Otávio Sá Ricarteاللازيل)
السيدة ( Jennifer Fellowsكندا)
السيد ( NI Hongxingالصا)
السيد ( Marc Mankoussouالكوياو)
السيد هيثم عبد اهلادي (مج ورية مصر العربية)
السيد ( Heiner Thofernأملاييا)
سعادة السيد Mohammad Hossein Emadi
(مج ورية إيران اإلسالمية)

Johannes

السيد ( Toru Hisazomeاليابان)
2
السيد والح يوسف أمحد الطراوية (األردن)
السيد Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor
(ماليزيا)
السيد ( Benito Santiago Jiménez Saumaاملكسيك)
السيد ( Donald G. Symeييوزيلندا)
السيدة ( Claudia Elizabeth Guevara de la Jaraبريو)
السيد ( Vladimir V. Kuznetsovاالحتاد الروسي)
السيد سيد أمحد األما محيد األما (السودان)
سعادة السيد ( François Pythoudسويسرا)
سعادة السيدة ( Marie-Therese Sarchاململكة املتحدة)
السيد ( Thomas Duffyالواليات املتحدة األمريكية)

 1حلّت السيدة  Maria Esperança Pires dos Santosحمل السيد  Carlos Alberto Amaralخالس االجتماع املشال يوم  21مارس/آذار.
 2جرى تعيا السيد والح يوسف أمحد الطراوية ليحل حمل السيد فيصل رشيد سالمه األرغان كممثل لألردن خالس الدورة السادسة والعشرين بعد املائة
للجنة الليامع.
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الخطة المتوسطة األجل للفترة ( 2021-2018المراجعة)
3
وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2021-2020
رحر االجتماع املشال باخلطة املتوسطة األجل للفاة ( 2021-2018املراجعة) وبريامع العمل وامليزايية للفاة
-3
ّ
 ،2021-2020وقام مبا يلي:
ص رتل وف مقا لوالية كل من ما وأو رترتدرتا
(أ) أش رترتار إىل أن جنو الليامع واملالية قد اس رترتتعرو رترتتا الوثيقة بش رترتكل منف ّ
توويات إىل اتلئ؛
(ب) وأعرب عن تقديره إلعداد ميزايية إمسية ثابتة من دون إجراا أي تايري على مسرت رت رت رترتتوى االش رت رت رت رتااكات امل ّقررة
واالعتمادات الصافية يف امليزايية مقارية بالفاة 2019-2018؛
(ج) وأش رت رت رت رت رت رت رترتار إىل حترترتديرترتد إرترتاالت مقاحرترتة للاكيز وإلارترتاا الاكيز وإعرترتادة ص رت رت رت رت رت رترتي
يف التكاليف.

الوفورات لتاطيرترتة الزيرترتادة

وتبعا لذلك ،أعرب االجتماع املشرترتال عن تأييده ملسرترتتوى امليزايية البال  1 005.6ماليا دوالر أمريكي بسرترتعر
-4
م
يدا إلحالته إىل املؤمتر.
دوالرا أمريكيا ،وأووى بإقراره من جاير اتلئ مت م
ورف معتمد يف امليزايية قدره  1يورو =  1.22م

والتحرش الجنسي
التحرش
ّ
سياسات وعمليات وإجراءات المنظمة للوقاية من ّ
وسوء استغالل السلطة  -خطة العمل المحدثة4
ّ
استعرض االجتماع املشال خطة عمل املنظمة احمل ّدثة ملعاجة مسائل التحرش والتحرش اجنسي وسوا
-5
استاالس السلطة على النحو الوارد يف الوثيقة .JM 2019.1/2
-6

وإ ّن االجتماع املشال:
(أ) ش رت رت ّدد على أمهية التوعية بشرت رترتأن ثقافة عدم التسرت رترتامل املطلق الو متنع التحرش والسرت رترتلول احملظور يف مكان
العمل وإرساا هذا النوع من الثقافة مع توجيه رسائل حازمة من املستويات العليا؛
رتريا إىل اإلجرااات املتخذة يف إاالت رفع التقارير والتحقيق
(ب) واس رت رت رت رترتتعرض خطة عمل املنظمة احمل ّدثة ،مش رت رت رت رت م
وونع القرارات والدعوة والدعم؛
(ج) وأشار إىل اعتماد سياسة جديدة بشأن الوقاية من التحرش اجنسي يف ش ر فلاير/شباط 2019؛

3
4

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

CL 161/5

4

(د) وأشار إىل الدراسة االستقصائية على يطاق منظومة األمم املتحدة بشأن التحرش اجنسي يف مكان عملنا
وش ّدد على أمهية معاجة املسائل املشار إلي ا على الفور؛

(ه) وأوو رترتى بإجراا دراس رترتة اس رترتتقص رترتائية إو رترتافية بالتنس رترتيق مع الوكاالت الو توجد مقارها يف روما باالس رترتتعاية
حمسنة وزيادة معدس الردود يف املقر الرئيسي واملكاتر امليدايية؛
مبن جية ّ
(و) وطلر إدراج قسرترتم بشرترتأن التحرش اجنسرترتي وسرترتوا اسرترتتاالس السرترتلطة يف الدراسرترتة االسرترتتقصرترتائية خبصرترتو
مدى روا املوظفا املزمع إجراؤها يف النصف الثاين من عام  ،2019وبعد ذلك سنويام؛

رتجع املنظمة على تنفيذ اإلجرااات املتفق علي ا وال سرت رت رت رت رترتيما يف اتاالت ذات األولوية املشرت رت رت رت رترتار إلي ا
(ز) وشرت رت رت رت رت ّ
لعام 2019؛
التحرش
(ح) وأوو رتى بوو رترتع مؤش رترتر أو أكثر من مؤش رترات األداا الرئيس رترتية و رترتمن إطار النتائع من أجل رو رترتد ّ
التحرش اجنسي وسوا استاالس السلطة واإلفادة عن ذلك؛
و ّ

(ط) وطلر بأن يتم النظر يف تقرير وحدة التفتيش املش رترتاكة عن "اس رترتتعراض الس رترتياس رترتات واملمارس رترتات اخلاو رترتة
حب رتم رت رت رترتاي رت رت رترتة امل رتب رتلّرتارترتا عرترتن األع رتم رت رت رترتاس غرترتري ال رتق رت رت رترتايرترتوي رتي رت رت رترتة يف م رتن رتظ رتم رت رت رترتات م رتن رتظرترتوم رت رت رترتة األمرترتم امل رتت رتح رت رت رترتدة"
(الوثيقة  )JIU/REP/2018/4ويف س رت رترتياس رت رترتة املنظمة املنقحة اخلاو رت رترتة حبماية املبلاا عن املخالفات خالس
الدورة الو ستعقدها جنة املالية يف ش ر يوفمل/تشرين الثاين .2019

