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 المجلسروما، 
 والخمسون بعد المائة التاسعة الدورة

 2018 يونيو/حزيران 8-4روما، 

 الرابعة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامجاالجتماع المشترك بين الدورة  تقرير
 المالية والدورة السبعين بعد المائة للجنة

 )2018مايو/أيار  21(
 

 موجز 14-
 
 يلفت االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية عناية اجمللس إىل ما توصل إليه من نتائج وتوصيات بشأن ما يلي:  
 

 )6-3 ات(الفقر  2017-2016تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  (أ)
 )8و 7تان (الفقر  اإللزامية إل�اء اخلدمةتاريخ تنفيذ قرار األمم املتحدة بشأن السّن  (ب)
يف املسائل املتصلة باألمن الغذائي خالل  اقرتاح تنظيم حدث رفيع املستوى عن دور منظمة األغذية والزراعة (ج)

  )9(الفقرة  يوم األغذية العاملي

 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:
 Rakesh Muthoo  السيد

 األمني الرئيسي للجنيت الربنامج واملالية
 5987 5705 3906+اهلاتف: 
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 لجنة البرنامجلوالعشرين بعد المائة الدورة الرابعة  تقرير االجتماع المشترك بين
 والدورة السبعين بعد المائة للجنة المالية 

  2018مايو/أيار  21روما، 
 

 مقدمة
 

 عرض االجتماع املشرتك تقريره على اجمللس: -1
 
 Johannesدة السيد (الفلبني) وسعا Lupino jr. Lazaroوقد حضر االجتماع، باإلضافة إىل الرئيس السيد  -2

Petrus Hoogeveen  :(هولندا)، رئيس جلنة الربنامج، ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم 
 

(مجهورية إيران  Mohammad Hossein Emadiسعادة السيد  (أنغوال)  Carlos Alberto Amaralالسيد 
 اإلسالمية)

 Maria Cristina Boldoriniسعادة السيدة 
 (األرجنتني) 

 (اليابان)  Toru Hisazomeالسيد 

 فيصل رشيد سالمة العرقان (األردن)السيد  1(أسرتاليا) Ryan Wilson السيد
 (ماليزيا) Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norالسيد  (بنغالديش) Manash Mitraالسيد 
 (املكسيك)  Benito Santiago Jiménez Saumaالسيد  (الربازيل) Antonio Otávio Sá Ricarteالسيد 

 (نيوزيلندا)  Matthew B. Hooperالسيد  (كندا)  Jennifer Fellowsالسيدة 
 (بريو)  Claudia Elizabeth Guevara de la Jara السيدة (الصني)  NI Hongxingالسيد 
 (االحتاد الروسي)  Vladimir V. Kuznetsovالسيد  (الكونغو) Marc Mankoussouالسيد 
 سيد أمحد األمني محيد األمني (السودان)السيد  (كوت ديفوار) Kanga Kouaméالسيد 

 (سويسرا)  François Pythoudسعادة السيد  ة) السيد خالد الطويل (مجهورية مصر العربي
  Mateo Nsogo Nguere Micueالسيد 

 (غينيا االستوائية) 
  (اململكة املتحدة) Marie-Therese Sarch سعادة السيدة

 (الواليات املتحدة األمريكية)  Thomas Duffyالسيد  (أملانيا)  Heiner Thofernالسيد 
 
 

                                                      
 .املائة للجنة املالية الدورة السبعني بعديف كممثل ألسرتاليا   Cathrine Stephensonليحّل حمّل السيدة  Ryan Wilsonجرى تعيني السيد   1
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 20172-2016تقرير تنفيذ البرامج للفترة 
 
لذي أحرزته املنظمة ولكنه اوالتقدم اإلمجايل  2017-2016رّحب االجتماع املشـــــــرتك بتقرير تنفيذ الربامج للفرتة  -1

 امي عدد النزاعات.نتيجة تغري املناخ وتن عاملحلدوث ذلك على خلفية ارتفاع معدالت اجلوع يف ال أبدى قلقه
 
 وإن االجتماع املشرتك: -2
 

ج اليت حققتها املنظمة بالنتائ ورّحب 2017-2016لتنفيذ برنامج العمل يف الفرتة  أبدى ارتياحه باإلمجال (أ)
تحديد الغايات يف املائة من املخرجات املخطط هلا يف إطار �ج صـــــــــــــارم أكثر ل 82حيث بلغت نســـــــــــــبة 

واتج الربامج نولكنه أشــــــــــــــار بقلق إىل التقدم احملدود الذي أحرز على صــــــــــــــعيد تنفيذ بعض  وقياســــــــــــــها
 االسرتاتيجية؛

 وغريها  0302مة لعام طة التنمية املســـــتداعلى عمل املنظمة اهلام يف جمال الســـــياســـــات املتصـــــلة خب وشـــــدد )ب(
 ؛2017-2016من التطورات العاملية خالل الفرتة 

  وشـــــــــدد ســـــــــتدامةعن مؤشـــــــــرات أهداف التنمية امل املنظمة على العمل يف ســـــــــبيل مجع البيانات وشـــــــــّجع )ج(
اف التنمية املستدامة، باإلضافة لتنفيذ أهداملبذولة الوطنية هود اجلعلى أمهية استخدام هذه البيانات ملؤازرة 

 األعضاء واملنظمة؛ة من قبل إىل الدعو 

ص املتاحة يف جمال الزراعة إىل أن تواصـــــل املنظمة مشـــــاركتها بالنســـــبة إىل التهديدات الناشـــــئة والفر  وتطّلع )د(
ى املســـــــــتوى اإلقليمي على املضـــــــــي قدًما يف بذل اجلهود عل شـــــــــّجعاملســـــــــتدامة واألمن الغذائي والتغذية و 

 وتركيزها من خالل املبادرات اإلقليمية؛

العمل الذي متت املباشــرة  ، فضــًال عنوشــّجعهاوأشــار إىل اجلهود املســتمرة لتعزيز شــبكة املكاتب امليدانية  )ه(
لس يف دورته الرابعة وجيهات اجملت متاشــــــــــــــًيا معبه الســــــــــــــتعراض مناذج تعيني املوظفني يف املكاتب القطرية 

 ؛ 2016واخلمسني بعد املائة يف عام 

، وارتفاع معدالت إجناز يف املائة 6.99لإلنفاق الصــــــــــايف من اعتمادات امليزانية وقدره  وأعرب عن ارتياحه )و(
الر أمريكي، ) دو 2اق امللياري (حسابات األمانة وبرنامج التعاون التقين والرقم اخلاص بتعبئة املوارد الذي ف

 أمريكي؛ مليون دوالر 37جانب زيادة الكفاءة مبا يف ذلك من خالل حتقيق وفورات بلغت  إىل

 التوازن بني اجلنســــــــني حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل للموظفني و يف ســــــــبيل التقدم على مواصــــــــلة  شــــــــّجعو  )ز(
ة خبصــــــوص هذه الشــــــواغل من األمانة إعطاء مزيد من املعلومات املفصــــــل وطلب ،يف الفئات الفنية والعليا

 ؛لألعضاء
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ي بالنســبة إىل كل هدف على إتاحة الدروس الرئيســية املســتخلصــة على الصــعيدين الرباجمي والتشــغيل وأثىن )ح(
ة عن الدروس األمانة على اإلفاد وشــــــــــــجع، من األهداف للمســــــــــــاعدة يف حتســــــــــــني األداء يف املســــــــــــتقبل

 .املستخلصة يف اإلصدارات املقبلة من تقرير تنفيذ الربامج
 
 وإضافة إىل ما تقّدم، فإن االجتماع املشرتك: -5
 

ة املالية، اســــــتخدام الرصــــــيد من الالئح 2-4إذ اســــــتذكر أّن املؤمتر قد خّول املدير العام، مع مراعاة املادة  (أ)
ة، مبـــا يف ذلـــك ملرة واحـــدة من أجـــل دعم برامج املنظمـــ 2017-2016ادات الفرتة غري املنفق من اعتمـــ

 الصندوق اخلاص ألنشطة متويل التنمية؛
حلسابات غري املراجعة للمنظمة استناًدا إىل ا 2017-2016أخذ علًما بأّن اإلجنازات النهائية مليزانية الفرتة  (ب)

كامل إىل الصـــــــــــــندوق ن دوالر أمريكي ســـــــــــــيتم حتويله بالمليو  3.9قد أّدت إىل إنفاق جزئي إمجايل قدره 
رامج االســـــــتثمار اخلاصـــــــة باخلاص ألنشـــــــطة متويل التنمية إلتاحة التمويل لتأمني املســـــــاعدة الفنية وإعداد 

  ؛بتمويل التنمية
 ة وأنشطته؛ وطلب احلصول على حتديثات دورية عن متويل الصندوق اخلاص ألنشطة متويل التنمي (ج)

الربنامج والدورة التاســعة والســتني  وذّكر بأّن االجتماع املشــرتك بني الدورة الثانية والعشــرين بعد املائة للجنة )د(
 وارد، على ختصــــــــــــــيص بعد املائة للجنة املالية كان قد وافق بدوره، مبوافقة الشــــــــــــــركاء من أصــــــــــــــحاب امل

لغذائية والزراعية ل الســــــياســــــات ايف املائة من األرصــــــدة غري املنفقة حلســــــاب أمانة رصــــــد وحتلي 10نســــــبة 
مليون دوالر أمريكي،  0.5وحساب أمانة آلية دعم برامج الشركاء املتعددين يف املنظمة، حبد أقصى قدره 

نظمة وأنشطتها املتصلة حلساب األمانة غري حمّدد الغرض هبدف دعم إجياد حل للتمويل املستدام لعمل امل
 غذية وهبيئة الدستور الغذائي.باملشورة العلمية املتعلقة بسالمة األ

 
 ته إىل اجمللس.متهيداً إلحال 2017-2016تقرير تنفيذ الربامج للفرتة على االجتماع املشرتك  صادقو  -6
 

 3تاريخ تنفيذ قرار األمم المتحدة بشأن السّن اإللزامية إلنهاء الخدمة
 
ة املالية ومبداوالته أخذ االجتماع املشــــــرتك علًما باملناقشــــــات اليت جرت هبذا اخلصــــــوص بشــــــكل منفصــــــل يف جلن -7

 اخلاصة أيًضا. 
 
ذ السن اإللزامية إل�اء اخلدمة وإذ أشار االجتماع املشرتك إىل عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن تاريخ تنفي -8

 للبّت فيها.  ع قرار جلنة املالية إحالة هذه املسألة إىل اجمللسيف منظمة األغذية والزراعة، اتفق م
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اقتراح تنظيم حدث رفيع المستوى عن دور منظمة األغذية والزراعة في المسائل المتصلة 
 4باألمن الغذائي خالل يوم األغذية العالمي

 
زراعة يف املســائل املتصــلة األغذية والرّحب االجتماع املشــرتك باقرتاح تنظيم حدث رفيع املســتوى عن دور منظمة  -9

 باألمن الغذائي خالل يوم األغذية العاملي؛
 

 ن احلدث الرفيع املســـــتوىأن تعد األمانة مذكرة مفاهيمية حتدد فيها األهداف والنتائج املنشـــــودة م وطلب (أ)
 باإلضافة إىل كيفية مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي فيها؛

راعة يف شـــــهر أكتوبر/تشـــــرين ل دورة جلنة الز خالية إلطالق تقرير حالة األغذية والزراعة إيالء العنا وطلب (ب)
لنســــــــــبة إىل والية جلنة األمن يف العامل با األمن الغذائي والتغذيةمع اإلشــــــــــارة إىل أمهية تقرير  2018األول 

 الغذائي العاملي؛
عقدان خالل يوم األغذية ين ســــــــيُ فريقي اخلرباء اللذيف واجلنســــــــاين وذّكر باحلاجة إىل توافر التوازن اجلغرايف  (ج)

 ؛ العاملي
 تنفيذ املية حتديثًا عنمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــحة الع ،خالل هذا احلدث ،بأن تقّدم وأوصـــــى (د)

  األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية؛عقد 
ومن املســـــامهات  2018ذية العاملي لعام وأشـــــار إىل أن تكاليف هذا احلدث ســـــتغطى من ميزانية يوم األغ (ه)

 الطوعية.
 

ني اجلنســـــــــــــي واالعتداء االجتماع املشـــــــــــــرتك من إدارة املنظمة عرض خطة العمل للوقاية من االســـــــــــــتغالل وطلب -10
 5التحرش اجلنسي على الدورة التاسعة واخلمسني بعد املائة للمجلس لكي ينظر فيها.و 
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