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 ؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة (RQ)ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 

 إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على  للتقليل 
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A 

 اجمللس

 املائة بعد واألربعون التاسعة الدورة

 0262 يونيو/حزيران 02-61 روما،

 الربنامج للجنة املائة بعد عشرة اخلامسة الدورة بني املشرتك االجتماع تقرير

 (0262 مايو/أيار 02) املالية للجنة املائة بعد واخلمسني الرابعة والدورة

 

 موجز
 

يلفت االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية انتباه اجمللس إىل ما توصل إليه من نتائج وما صدر عنه منن  

 توصيات حول:

 (2و 2)الفقرتان  2102-2102تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  )أ(

إطار النتائج واألولويات اإلقليمينة والتعنديالت    :2102-2102يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة التقدم احملرز  )ب(

 (2)الفقرة  يف امليزانية الناشئة عن ختطيط العمل والكفاءة
 

 اإلجراء الذي ُيقرتح على اجمللس اختاذه

 من اجمللس إقرار ما توصل إليه االجتماع املشرتك من نتائج وما صدر عنه من توصيات. يرجى

 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Rakesh Muthooالسيد 

 أمني جلنة الربنامج

 5987 5705 3906+اهلاتف: 
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 االجتماع املشرتك تقرير

 الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج بني

 والدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية

 0262مايو/أيار  02روما، 

 

 مقدمة
 

 عرض االجتماع املشرتك تقريره على اجمللس. -0

 

 Cecilia)الكناموون( وسنعادة السنيدة     Moungui Médiوقند حرنر االجتمناع باإلةناىلة إىل النرئيس السنيد        -2

Nordin van Gansberghe :السويد(، رئيسة جلنة الربنامج، ممثلو األعراء التالية أمساؤهم( 

 

 )غينيا( A. Traoréالسيد  )أىلغانستان( R. Ayaziالسيد 

 )اهلند( V. Sharanالسيد  1السيدة ك. بوبكر )اجلزائر(

 )اليابان( H. Yamadaالسيد  )األرجنتني( G.O. Infanteالسيد 

 )املكسيك( E.M. José Rodriguez Sifuentesالسيدة  )أسرتاليا( M. Worrellالسيد 

 السيد حممد املغاري )املغرب( )النمسا( N. Feistritzerالسيدة 

 )نيوزيلندا( R. Rajasekarالسيد  )الربازيل( O. Vieiraالسيد 

 )باكستان( K. Mehboobالسيد  )كندا( E. Robinsonالسيدة 

 2)االحتاد الروسي( V. V. Kuznetsovالسيد  )الصني( Jingyuan Xiaالسيد 

 السيدة عبلة مالك عثمان )السودان( )إكوادور( J.A. Carranzaالسيد 

 )سويسرا( C.E. Griederالسيدة  )إثيوبيا( A.G. Aseffaالسيد 

 )الواليات املتحدة األمريكية( N. Brownالسيدة  السيد حممد الطويل )مجهورية مصر العربية(

 3)اليمن( شجاع الدين .هنالسيد  )أملانيا( G.F. Cramerالسيد 

  

                                        
 حررت السيدة ك. بوبكر االجتماع املشرتك كمراقبة صامتة.   1

 من االجتماع املشرتك.  جزءا V. Navaraحرر السيد   2
 االجتماع املشرتك كمراقب صامت. شجاع الدين .نهحرر السيد   3
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 مقدمة

 

مبا يف ذلك تعزيز الثقنة بنني    ،اليت تهّم املنظمة بشكل عاماملسائل إىل الجتماع املشرتك انتباه ااملدير العام لفت  -0

وتنوة  وةنرورة تسنريع    2102-2102 الفنرتة  يفاعتمندت  ات التحولية النيت  واألثر اإلجيابي للتغيواألعراء واإلدارة؛ 

و االفخفناض  نن اجتاه الناجم عن االاألثر السليب والتحديات املستمرة نتيجة ؛ احلالية السنتنيخالل ىلرتة  جربامالتنفيذ 

أهمية مشاركة األعراء مع اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلنة اخلدمة املدنية الدولية منن  و؛ على مّر السنني يف امليزانية

شبكة املكاتب امليدانينة  وطرق عمل التغطية القطرية استعراض تكاليف املوظفني؛ وةرورة ل جمٍداحتواء التوصل إىل أجل 

 ، ىلرنال  عنن أهمينة تعزينز التعناون     و األمثنل علنى النحن   للبلندان األعرناء   املتغّينرة منن أجنل دعنم  االحتياجنات     فاو لل

 .بني بلدان اجلنوب

 

 02624-0260 تقرير تنفيذ الربامج للفرتة

 

وتعنرض منا حتقنق منن     املعلومنات  تزخنر ب  ةشنامل باعتباره وثيقة تقرير تنفيذ الربامج بب االجتماع املشرتك رّح -2

 وإّن. قبلنة احلالينة وامل ة السننتني  فنرت خلصنة ل املستالدروس إةاىلة إىل ، 2102-2102 الفرتة إجنازات وأداء مالي خالل

 االجتماع املشرتك:
 

اعتمناد إطنار   منع   ستكون حمّسننة أكثنر  نسخ املقبلة أن الوأشار إىل ، وعرةهاثيقة الوعن تقديره لشكل  أعرب أ()

 ؛اجلديد املستند إىل النتائجاإلبالغ الرصد و

 ؛2102-2102 الفرتة العمل يفتنفيذ برنامج إزاء  بشكل عامأعرب عن ارتياحه  ب()

جبندول  منا يتعلنق    يف 2102-2102لفنرتة  على مستوى السياسنات خنالل ا  رئيسية الجنازات باإل أحاط علما ج()

، ةمن مجلة أمور أخرى، بصنفتها  اجلوعالقراء على مبادرة و 2102األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام  اعمال

 املستقبل؛يف و احاليظمة عمل املنإىل النسبة عوامل حمركة طموحة ب

حتقينق  تحندي  ب وأقر، 2102-2102وىلورات مل يسبق هلا مثيل يف ىلرتة السنتني و كفاءةمبا حتقق من  برّح (د)

علنى  الفاو أعراء  وشجعتكاليف املوظفني، احتواء دون من يف املستقبل وىلورات من ال العاليمثل هذا املستوى 

  هذا الصدد؛ة يفالدولي ةاملدنيجلنة اخلدمة املتحدة ومع اجلمعية العامة لألمم املشاركة 

، وشدد لفاوإىل امهما بالنسبة ثل إجنازا مت 2102-2102للفرتة لية التغيوات التحو كونل أعرب عن ارتياحه (نه)

األثر املرجنو   راجعاملإلطار االسرتاتيجي ا لكي حيققعلى ةرورة االستمرارية يف التوجه االسرتاتيجي للمنظمة 

 ؛منه بالكامل
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ةنرورة إجنراء املزيند منن     علنى   وشندد الالمركزية، يف جمال  2102-2102 الفرتة باجلهود املبذولة يف رحب و()

عملنها  وطنرق  فاو شبكة املكاتب امليدانية لللالتغطية القطرية استعراض التحليل والعمل يف املستقبل، وال سيما 

ىلرال  عن مواصلة تعزيز الرصد والرقابة  ؛على النحو األمثل للبلدان األعراء متغوةمن أجل دعم االحتياجات 

 الداخلية واملساءلة بوسائل عدة من بينها النظام العاملي إلدارة املوارد؛

بنذل  علنى مواصنلة    وحن  ، الفاويف منتجات  اتاللغبني التوازن يف جمال بشكل عام احملرز التقدم إىل أشار  ز()

 ؛بالنسبة إىل اللغات اليت مل ُيحرز ىليها تقدم كاٍفال سيما اجلهود 

 بلدان اجلنوب؛أنشطة التعاون بني نطاق أهمية توسيع  على ط الروءسّل ح()

على أهمية إعطاء معلومات عن الشراكات مع اجملتمع املدني والقطاع اخلاص مبنوازاة التطّلنع إىل    الروء طسّل ط()

ني اخلاصتني بالشراكات والنذي سنُيعرض علنى االجتمناع املشنرتك يف      التقرير السنوي عن تنفيذ االسرتاتيجيت

 دورته املنعقدة خالل ىلصل اخلريف؛ 

 .توسيع قاعدة تعبئة املوارد من خارج امليزانيةبغية مبتكرة للتمويل طرق استخدام  شجعو )ي(

 

 إىل اجمللس. إلحالتهمتهيدا   2102-2102االجتماع املشرتك تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  قروأ -2

 

 :0262-0262التقدم احملرز يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 إطار النتائج واألولويات اإلقليمية والتعديالت يف امليزانية الناشئة

 5عن ختطيط العمل والكفاءة
 

تأيينده  أعنرب عنن   و ،2102-2102يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة احملرز لتقدم بارحب االجتماع املشرتك  -2

 املالية يف جماالت اختصناص جلنة الربنامج و ةشات اليت جرت بشكل منفصل يف جلناآلراء والتوصيات املنبثقة عن النقل

 االجتماع املشرتك: وإّن. كل منهما
 

 ابعإىل الطن وأشار تنفيذ اخلطة املتوسطة األجل،  عنلرصد واإلبالغ إىل ابالنسبة إطار النتائج  هميةأعلى  شدد أ()

 ؛الغاياتمؤشرات وخطوط األساس ولل والقابل للتطور الديناميكي

جلننة الربننامج   اعتمدتنه  ي ذالربامج الناشئ عن ختطيط العمل ال القائمة بني توحيداملرتابطة  العالقةأشار إىل  ()ب

 وأوصنت ، املالينة اليت أقرتها جلننة  و 2012 -2102بني اعتمادات امليزانية للفرتة املتوقعة  وعمليات التوزيع

مليزانية يف برننامج  يف اد خمصصات أكثر دقة لدى إعدامن عملية التخطيط خلصة الدروس املستتتم مراعاة بأن 

لتجّنب حدوث عمليات حتويل كربى بعد وقنت قصنو علنى صندور املواىلقنة النهائينة        العمل وامليزانية املقبل

 ؛عليه
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 02ملبنادرات إقليمينة بلند عنددها      2102لعام  ات اإلقليميةاملؤمتربإقرار تحديد األولويات اإلقليمية وب رحب ج()

 يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية؛مما يسهم  ،إقليمية ةبادرم

، واخلطنوات  2102 يف عنام  املنؤمترات اإلقليمينة  عنن   الصادرة بشأن الالمركزية لمالحظاتعن دعمه ل أعرب (د)

 ؛هاعملطريقة و هيكل شبكة املكاتب امليدانيةلتحسني األخرى املتخذة والتقدم احملرز واملقرتحات 

 تمويل من أجل توسيع قاعندة تعبئنة املنوارد منن خنارج امليزانينة، وأشنار إىل       مبتكرة للطرق  استخدام وشجع ()هن

 يف هذا الصدد.استخداما  اسرتاتيجيا  موارد برنامج التعاون التقين أهمية استخدام 

 

 لصالحات اوحوممةآخر املعلومات عن االستعراض املستقل إل

 

وُأبلند بنأّن مشنروع     آخر املعلومات عن االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمنة  على االجتماع املشرتك حصل -2

مناقشته يف اجتماعه املشرتك املقبل خالل ىلصل اخلرينف  إىل  تطّلعيف شهر سبتمرب/أيلول و تقرير سوف ُيرىلع إىل اإلدارة 

 .2102من عام 

 

 ما يستجد من أعمال

 

 مل تكن هناك من مواةيع للبح  يف هذا البند من جدول األعمال.  -6




