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 املقّدمة - 0

 معلومات أساسية 0-1

، واتق مؤمتر منظمة األغذية والزراعة على خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة 4338يف عام  - 0

(IPA)1         اليت أعّدت من خالل التعاون املكّثف بني أعضعاء املنظمعة واألمانعة إلدمعات التوصعيات العيت صعاغها التقيعيم ،

4337( يف منتصف عامIEEستقل )اخلارجي امل
إجراء خلطة العمل الفورية لتجديد منظمعة   472. ومن أصل جمموع من 2

املعؤمتر  ، العذي توقععع أّن    72-4إجراء يف الفصل املعين با وكمة، مبا يف ذلعك اإلجعراء    030األغذية والزراعة، أدمج 

دور املعؤمترات اإلقليميعة وطعر  عملعها معع إجعراء       سيجري تقييمًا لطر  عمل اإلصالحات املتصلة با وكمة مبا يشعمل  

 . 3استعرا  مستقل للمساهمة يف هذه العملية

 

حبيث يشكعل االستعرا  املستقل مساهمة يف دورة املعؤمتر   4302يف عام  72-4كان من املقّرر تنفيذ اإلجراء  - 4

وأقعّر  الرتتيبعات    4300/كانون األول استعر  جملس منظمة األغذية والزراععة )الفعاو( يف شعهر ديسعمرب    . و4301لعام 

. ويف الوقع   5، اليت مشل  اختصاصعات االسعتعرا  املسعتقل   4اخلاصة بإجراء استعرا  مستقّل إلصالحات ا وكمة 

نفسع، أقّر اجمللس أيضًا تعيني تريق مستقل من استشاريني خارجيني اثعنني، سعيحظيان خعالل عملعهما بعدعم مكتعب       

. وطلب هذا االقعرتاح: اضعطالع العرئيس املسعتقل للمجلعس بعدور تيسعريي اسعتباقي         6والزراعة التقييم يف منظمة األغذية

لعملية االستعرا  بكاملها ولعقد اجتماعات غري رمسية مفتوحة العضوية مع رؤساء ونواب رؤساء اجملموعات اإلقليميعة  

 اليععة لضععمان اإلشععراف علععى عمليععة لتوجيععع عمليععة االسععتعرا  املسععتقل؛ واالجتمععاع املشععرتا للجععنيت الربنععامج وامل 

 .االستعرا  املستقل

 

وتشكعل هذه الوثيقة مسودة تقرير لفريق االستعرا  املستقل املقّدم إىل أعضاء منظمة األغذية والزراعة للحصول  - 0

تإّن مسودة  على تعليقاتهم واقرتاحاتهم. ونظرًا إىل أّن اإلدارة العليا هي صاحب مصلحة مهم أيضًا يف عملية االستعرا ،

التقرير متاحة كذلك على أعضائها للحصول على تعليقاتهم واقرتاحاتهم. وسيناقش االجتمعاع املشعرتا للعدورة السادسعة     

 عشععرة بعععد املائععة للجنععة الربنععامج والععدورة اخلامسععة واخلمسععني بعععد املائععة للجنععة املاليععة الععذي سععينعقد يف           

مسوّدة  4302بعد املائة للمجلس اليت ستعقد يف ديسمرب/ كانون األّول والدورة اخلمسون  4302تشرين الثاني  نوتمرب/ 1

التقريععر وتقععّدم إسععهاماتها إىل تريععق االسععتعرا  املسععتقل، الععذي سععيتيي التقريععر النهععائي للجمهععور حبلععول نهايععة    

ة األغذية والزراعة اليت . وسيكون التقرير النهائي وثيقة للدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر منظم4302ديسمرب/كانون األّول 

، وسيتّم استعراضها قبل ذلك يف االجتمعاع املشعرتا للعدورة السعابعة عشعرة بععد املائعة        4301ستنعقد يف يونيو/حزيران 

للجنة الربنامج والدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية ويف الدورة الواحدة واخلمسني بععد املائعة للمجلعس يف    

 .4301مارس/آذار 

                                        
1  C 2008/4،  جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل خلطة العمل الفورية ملنظمة األغذية والزراعة.تقرير 
 . C 2007/7A.1، 4337م اخلارجي املستقل يف نوتمرب/ تشرين الثاني ناقش مؤمتر منظمة األغذية والزراعة تقرير التقيي  2
3  C 2008/REP, E16 . 
4  CL 148/10 من التقرير  42-40؛ الفقراتCL 148/REP 
 ، االختصاصات. CL 148/10من الوثيقة  0 امللحق  5
6  CL 148/10 Add.1 توصيف تريق االستعرا  املستقل 4، املرتق ، 
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 النطاق واملنهجية 0-4

وكلعف  اختصاصات االستعرا  املستقل تريق االستعرا  املستقل مبراجععة العمعل العذي قامع  بعع منظمعة        - 2

واألعضاء وكذلك األمانة لتنفيعذ اجملموععة الكاملعة معن إجعراءات خطعة        7(GBsاألغذية والزراعة، واألجهزة الرئاسية )

، واملعنيعة بلليعات إصعالح ا وكمعة     030-4إىل  0-4يعة والزراععة، املرقمعة معن     العمعل الفوريعة لتجديعد منظمعة األغذ    

املؤسسية. كما طلب  االختصاصات أن تكون املشاورات املكّثفة مع األعضعاء يف منظمعة األغذيعة والزراععة ميعزة رئيسعية       

 لالستعرا  املستقل.

 

ولعيس عمعاًل براجميعًا وإداريعًا     احلوكمتة   تاستتعراض إلصتالحا  ومن املهم إبراز أّن االستعرا  املستقل هعو   - 1

ملنظمة األغذية والزراعة. وإضاتة إىل ذلك، ت ّيرت صفة جلنة األمن ال ذائي العاملي، اليت كان  جهازًا رئاسيًا يف منظمة 

جعة  األغذية والزراعة وق  صياغة التقييم اخلارجي املستقل وخطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذيعة والزراععة، نتي  

4339لعملية إصالح منفصلة ومل تععد جهعازًا رئاسعيًا يف املنظمعة منعذ ععام       
. وبالتعالي، مل تكعن جعزءما معن نطعا  هعذا       8

 .االستعرا  املستقل

 

 :وجرى تقييم تنفيذ إصالحات ا وكمة على أساس املعايري التالية - 6
 

ية امللحوظة وأسباب ععدم تنفيعذها   الت طية: إىل أي مدى مت تنفيذ طيع اإلجراءات واإلجراءات الفرع (0)

 يف حال انطبق ذلك؛  

الكفاءة: املكاسب اإلطالية للكفاءة من خالل رسني توقي  العمل وترشيد آليات ا وكمة والوضعوح   (4)

وتبسيط تدتق االتصاالت وما إىل ذلك؛ كما سيتم إيالء االهتمعام لتحليعل التكعاليف الفعليعة وتكعاليف      

 ملية إصالح ا وكمة وبهيكلها اجلديد؛املعامالت املرتبطة بع

الفعالية: النتائج العامة الفورية إلجراءات خطة العمل الفورية بشأن ا وكمة املوضوعية للمنظمة، معن   (0)

حيث رسني إرشاد األجهعزة الرئاسعية لألمانعة وتعدتق املعلومعات املسعرتجعة معن األمانعة لألجهعزة          

 الرئاسية؛  

ع، الت يريات الدائمة الفعلية واملمكنة على أداء املنظمة الذي ميكعن أن ينسعب إىل   التأثري: قدر املستطا (2)

 تنفيذ إصالحات ا وكمة املتصلة خبطة العمل الفورية. 

  

                                        
واجمللس، وجلنة الربنامج، وجلنة املالية، وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛ واللجان الفنية، واملؤمترات اإلقليميعة، واألجهعزة    وهي: املؤمتر،  7

 الدستورية. 
 CFS:2009/2 Rev.2الوثيقة   8
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 : 9استخدم تريق االستعرا  املستقل األدوات الرئيسية التالية - 7
 

     تصعلة بإصعالحات ا وكمعة    خارطة جبميع اإلجراءات واإلجراءات الفرعيعة يف خطعة العمعل الفوريعة امل

 وتعقب تنفيذها؛

       رليل الت يريات يف هيكلية ا وكمة، مبا يشمل التوقي  واملراحعل وععدد العدورات وحمتعوى جعداول

كمراجعع   4304/4300و 4336/4337األعمال وجودة التقارير والتكاليف: استخدم  الفعرتات املاليعة   

ع مّت أيضعًا إدمعات تعرتات ماليعة أخعرى يف بععض       زمنية رئيسية جلميع التحليالت، على الرغم معن أّنع  

 ا االت؛  

  استعرا  أربعة أجهزة أخرى تابعة لألمم املتحدة، أال وهي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم

املتحدة للرتبية والعلم والثقاتة ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األغذية الععاملي، العيت اسعتخدمها أيضعًا     

اخلارجي املستقل كأمثلة قياسية، من حيث حجم اجمللس وتركيبتع، وتوصية اجمللس للمعؤمتر   التقييم

 بشأن مستوى امليزانية، ومؤهالت املدير العام؛  

 أصحاب املصلحة الرئيسيني من خالل إجراء مقابالت مفصلة معهم: أجريع  مقعابالت شعبع     انطباعات

ألعضاء؛ وكبار املديرين يف الفاو وأمنعاء األجهعزة   صاحب مصلحة، كان  أغلبيتهم من ا 407منظمة مع 

 الرئيسية تيها؛ وموظعفي املنظمة؛  

        )انطباعات أصحاب املصلحة الرئيسيني من خالل إجراء اسعتبيان )املشعار إليعع يف معا بععد باالستقصعاء

 ؛4304للممثلني الدائمني واألعضاء املشاركني يف طيع دورات األجهزة الرئاسية منذ عام 

 حول العالقة معع منظمعة األغذيعة والزراععة بشعأن النعواحي اإلداريعة         02اعات أمناء أجهزة املادة انطب

 والتنظيمية من خالل استبيانات؛ 

 :مراقبة مباشرة للدورات التالية لألجهزة الرئاسية 
 

  ؛ 4302املؤمترات اإلقليمية لعام 

 4302، مارس/ آذار الدورة الثامنة والتسعون للجنة الشؤون الدستورية والقانونية  

  دورات خمتارة؛ 4302جلنة مصايد األمساا لعام ، 

  ؛ طيع الدورات؛  4302جلنة ال ابات لعام 

  ؛  4302الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج، مايو/ أيار 

  ؛  4302الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة للجنة املالية، مايو/ أيار 

  ورة اخلامسعة عشعرة بععد املائعة للجنعة الربنعامج والعدورة الرابععة واخلمسعني         االجتماع املشرتا للعد 

 بعد املائة للجنة املالية؛  

  4302الدورة التاسعة واألربعون بعد املائة للمجلس، يونيو/ حزيران . 

 

                                        
 من هذا التقرير. 0يرد وصف املنهجية املفّصلة لالستعرا  املستقل يف املرتق   9
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إضاتة إىل ذلك، تفاعل تريق االستعرا  املسعتقل معع األعضعاء يف ثالثعة اجتماععات غعري رمسيعة ومفتوحعة          - 8

علعى التعوالي؛ ويف    4302سعبتمرب/ أيلعول    9معايو/ أيعار و   01ترباير/ شعبا  و  7العضوية جملموعات إقليمية عقدت يف 

االجتماع املشرتا للدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة واخلمسعني بععد املائعة للجنعة املاليعة،      

 .يونيو/ حزيران 06اسعة واألربعني بعد املائة للمجلس املنعقدة يف مايو/ أيار؛ ويف الدورة الت 48املنعقد يف 

 

والحظ تريق االستعرا  املستقل أّن تعبري  االستعرا  املستقل  استخدم لعملع بداًل من  التقييم . وتبادر إىل  - 9

ن جانب األعضاء. وقّررنعا  أذهاننا جراء ذلك تساؤل حول إما صياغة  توصيات  أو ببساطة اقرتاح مسائل ليتّم تدارسها م

صياغة توصيات ُتعنى مبا نعتقد أّنها قضايا هامة إلجراء مزيد من اإلصالحات، ولكي تدرسها األجهعزة الرئاسعية. كمعا    

أّننا يف صدد إعداد بعض االقرتاحات بشأن قضايا متعلقعة بتفاصعيل عمليعة أساسعية نعتقعد أّنهعا سعتعّزز تعاليعة وكفعاءة          

. وترد التوصيات واالقرتاحات اليت سيتّم تدارسها علعى  قد يوّد األعضاء دراسةا بالتعبري التالي: ا وكمة، مفتتحة إياه

 . 09السواء يف نهاية كّل قسم وهي جمّمعة يف القسم 

 

واستعان تريق االستعرا  املستقل يف جممل عملع مبكتب التقيعيم العذي سعاهم يف وضعع املنهجيعة واألدوات       - 03

لبيانات ورليلها، واإلدارة واملسعائل اللوجسعتية. ويعتعزم مكتعب التقيعيم إجعراء العمليعة املوّحعدة         ذات الصلة، وطع ا

لضمان اجلودة يف ما خيص هذه املسوّدة. لكّن االستنتاجات واخلالصات يف االستعرا  هعي خاصعة بفريعق االسعتعرا      

يم بنفسع عن مناقشة تنفيذ إجراءات خطعة  املستقل. ولتفادي أي تضارب يف املصاحل، على حنو خاص، نأى مكتب التقي

 .، املتعلعقة بوظيفة التقييم يف املنظمة93-4إىل اإلجراء  77-4العمل الفورية من اإلجراء 

 

وأخريًا، يود الفريق أن يشري إىل أّن األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة طلبوا منع أن يكعون طموحعًا يف عملعع     - 00

داوالت اإلضاتية اليت سيجرونها بشأن إصالح ا وكمة. وقد أخعذ الفريعق هعذه املشعورة     بهدف توتري أساس جوهري للم

على حممل اجلّد، وقام بالتالي باستقصاء كّل إجراء من إجراءات خطة العمل الفورية لتحديد مزيد من اخلطعوات العيت   

فعزت إنشاء منظمة األغذيعة والزراععة يف   ميكن القيام بها، إذا ما ارتأت األجهزة الرئاسية ذلك. وال تزال الظروف اليت ح

أربعينيات القرن املاضي صا ة اليوم، وميّثل نظام تّعال للحوكمة حاجة ملّحة لتوجيع ودعم مساهمة الفاو يف بلوغ ععامل  

 .خال من اجلوع حيث راتظ األر  على ا ياة جلميع سكانها
 

 عرض عام لنظام حوكمة منظمة األغذية والزراعة - 4

 لبيئة املؤاتية للحوكمةا 4-0
 
، بفععل  10 تعاني من مشكلة جديعة يف ا وكمعة  وجد التقييم اخلارجي املستقل أّن منظمة األغذية والزراعة   - 04

عدم وضوح أدوار ومسؤوليات األجهزة الرئاسية املتعددة وطر  عملها، وإمنا أيضًا بسبب الشوائب يف البيئة املؤاتية العيت  

ما أشار التقييم اخلارجي املستقل إىل أّن هذه البيئة متّيزت بانعدام الثقعة؛ وضععف التواصعل؛    أحاط  عمل ا وكمة. ك

وعدم كفاية الشفاتية؛ واالنقسام يف صفوف األعضاء وبعني األجهعزة الرئاسعية ككعل واألمانعة، وتعدني إحسعاس األمانعة         

ها لتفويض املسؤوليات يف ما بينها أو لتولي زمعام  باملسؤولية جتاه األجهزة الرئاسية؛ ومقاومة األجهزة الرئاسية حبد ذات

                                        
 . C 2007/7A.1الوثيقة من  668الفقرة   10
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املبادرة كأعضاء يف األجهزة الرئاسية. كما اسرتعى التقييم اخلارجي املستقل االنتبعاه إىل الرتكيعز املتزايعد علعى الشعؤون      

 .يةالداخلية لألمانة من قبل األجهزة الرئاسية بداًل من إيالء االهتمام الالزم لدورها يف ا وكمة العامل

 

وكان  استجابة األعضاء للتقييم اخلارجي املستقل جديرة باالهتمام. وقد نظعموا أنفسهم كلجنة للمؤمتر )جلنة  - 00

املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل(، وشكعلوا جمموعات عمل لدراسة التقييم اخلارجي املستقل، وعلى هعذا  

جديد منظمة األعغذية والزراععة، العيت واتعق عليهعا املعؤمتر يف دورتعع )اخلاصعة(        األساس، وضعوا خطة العمل الفورية لت

 .. وبالفعل، ُوصف  خطة العمل الفورية بأّنها  إصالح يقوده األعضاء 4338اخلامسة والثالثني يف عام 

 

وكمعة ويف  وبعد مرور س  سنوات،  ظ تريق االستعرا  املستقل رسنًا كبريًا يف العديد من طعر  عمعل ا    - 02

البيئة املؤاتية للحوكمة. ولعّل األهم من ذلك هو أّن تريق االستعرا  املستقل وجد أّنع قد أعيد بناء الثقة على حنو كبري 

بني األعضاء من جهة، وبني األعضاء واإلدارة من جهة أخعرى، معا اعتعربه أحعد أهعم إ عازات خطعة العمعل الفوريعة          

 .لتجديد منظمة األغذية والزراعة

 

ومن العوامل اليت أّدت إىل إعادة بروز الثقة: إحساس األعضاء بأّن األمانعة باتع  اليعوم أكثعر شعفاتية يف معا        - 01

خيص تبادل املعلومات والوثائق؛ وتواتر األمانة بصورة مكّثفة مع األعضاء واتصاهلا بهم يف االجتماععات الرمسيعة وغعري    

للمدير العام مع األعضاء كمجموععات وأتعراد. كمعا سعاهم العمعل اجلمعاعي        الرمسية على السواء؛ واالجتماعات املتواترة

يف  4309-4303خالل صياغة خطة العمل الفورية حبد ذاتها، مبا يف ذلك إعداد اإلطعار االسعرتاتيجي األصعلي للفعرتة     

 .بناء الثقة بني األعضاء أنفسهم

 

إىل حعّد كعبري مبسعائل جتاريعة واالجتماععات ذات      وتشمل األمثلة عن تزايد الثقة، االجتماعات اليت تعنعى   - 06

األعمال املركعزة اليت الحظها تريق االستعرا  املستقل. ويف هذا الصدد، اعتربت أغلبيعة اجمليعبني علعى االستقصعاء أّن     

آليات ا وكمة ا الية تسمي حبوكمة منظعمة على حنو مبّسط وحسن التوقي  للفعاو. وإضعاتة إىل ذلعك، أععّد اجمللعس      

جلان الدعم التابعة لع، منذ وضع خطة العمل الفورية، تقعارير تعّبعر ععن وجهعة نظعر اجلميعع بعداًل معن وجهعة نظعر           و

، علعى  77منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصعادي وجمموععة العع    البعض  أو  الكثري  من األعضاء. واالنقسام بني 

كان عليع قبل خطة العمل الفورية. وتشمل العوامل املساهمة يف هذه الرغم من استمرار وجوده، هو أقل جدلية بكثري مما 

الت ّيرات: رّسن عمل اجملموعات اإلقليمية، وإن مل تكن كلعها قادرة على إبداء رأي موّحد ضعمن األجهعزة الرئاسعية؛    

مسيعة للمجموععات   والفرص شبع الشهرية املتاحة اليوم للمجموعات اإلقليمية للتفاععل معن خعالل االجتماععات غعري الر     

 .اإلقليمية بدعوة من الرئيس املستقل للمجلس؛ والدور التيسريي للرئيس املستقل للمجلس

 

ووجد أيضًا تريق االستعرا  املستقل أّن التوقععات املتعلعقة باألدوار بني األجهعزة الرئاسعية واألمانعة ُحعّددت      - 07

ه البيئة احملّسنة، متكعن األعضاء من تنفيذ طيعع اإلجعراءات   بصورة أتضل، وأّن اإلحساس باملسؤولية ازداد. وضمن هذ

 .املتصلة با وكمة تقريبًا والواردة يف خطة العمل الفورية
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غري أّن تريق االستعرا  املستقل وجد أّنع يف بعض ا االت، وعلى الرغم من تنفيذ اإلجراءات احملددة، مل  - 08

ع ال بد من القيام باملزيد. وهذه هي ا ال يف اجملالني املتعلقني با وكمة ضعمن  تكن النتيجة متسقة دائمًا مع التوقعع وأّن

منظمة األغذية والزراعة، وا وكمة العاملية والداخلية. ويناقش القسعم أدنعاه بصعورة مباشعرة هعذا العجعز يف اجملعالني،        

التقرير يف ما يلي من قبل جهعاز رئاسعي،   مقارنة مع تقديرات التقييم اخلارجي املستقل وخطة العمل الفورية. وقد صّمم 

جتميعًا الستنتاجات تريعق االسعتعرا  املسعتقل وتقعًا لتعأثري       09حبيث يوتعر مناقشة معّمقة هلذه القضايا. ويقّدم القسم 

خطة العمل الفورية على ا وكمة العاملية والداخلية علعى السعواء، وكعذلك االسعتنتاجات األكثعر عموميعة بشعأن عمليعة         

 .مة يف منظمة األغذية والزراعةا وك

 

 الوظائف العاملية والداخلية للحوكمة 4-4

 

ينّص دستور منظمة األغذيعة والزراععة علعى وجعود وظيفعتني واسععيت النطعا  للحوكمعة يف منظمعة األغذيعة            - 09

مانة وتوجيههعا،  ( لتولي اإلشراف على برامج األ4)( لوضع سياسة وقانون عامليني لتوجيع عمل أعضائها و0) والزراعة:

حوكمتة عامليتة   ورصد تنفيذ قراراتها اخلاصة. ويشري تريق االستعرا  املستقل إىل جمموعيت الوظائف هاتني على أّنهعا  

. ويتمّتع املؤمتر بصالحية اختاذ القرار يف ما خيص شؤون ا وكمعة العامليعة وبصعالحية املواتقعة علعى      حوكمة داخليةو

اس توصيات اجمللس. وطيع األجهزة الرئاسية األخرى يف منظمعة األغذيعة والزراععة    شؤون ا وكمة الداخلية على أس

 .  اجمللس يف حالة ا وكمة الداخلية وتوصي املؤمتر يف حالة ا وكمة العامليةتستعر  وتوصي 

 

يعة والزراععة   وقد درس التقييم اخلارجي املستقل كال الوظيفتني عن كثب. وأقّر بأّنع تيما احتلع  منظمة األغذ - 43

موقع الريادة يف اخلطاب العاملي حني مّت إنشاؤها، إالع أّن آليات أخرى للحوكمة العامليعة حلعع  حملععع إىل حعّد كعبري يف      

السنوات العشرين السابقة، وأّن الفاو بات  تهتم بصورة متزايدة بالشؤون الداخلية، وتركعز على عملها اخلاص بعداًل معن   

تقّدمها، بالتنسيق مع جهات أخرى، لتوسيع نطا  ا وار واألنظمة املعنية بالسياسات العاملية. املساهمة اليت ميكن أن 

بيد أّن التقييم اخلارجي املستقل رأى أّن دور ا وكمعة العامليعة ملنظمعة األغذيعة والزراععة ال زال مهمعًا نظعرًا إىل مزايعاه         

 .االجتماعات، وبفعل حياده ومعرتتع التقنيةالنسبية كوكالة تابعة لألمم املتحدة  تتمّتع بسلطة عقد 

 

وأخذت خطة العمل الفورية يف االعتبار توصيات التقييم اخلارجي املستقل معن خعالل اعتمعاد جمموععة معن       - 40

اإلجراءات لتعزيز عمل األجهزة الرئاسية يف ميدان ا وكمة العاملية. ودعا اإلجراء األّول املتصل با وكمة، وهو اإلجراء 

إجراء استعرا  منتظم للوضع الععاملي لتحديعد القضعايا    املؤمتر، واللجان الفنية، واملؤمترات اإلقليمية واإلدارة إىل   4-0

اليت تقتضي اختاذ مبادرات رظى باألولوية توخيًا ملزيد من االتسا  يف السياسعات، ودراسعة األطعر التنظيميعة الراهنعة      

. وحعّددت  11 جراءات مبكعرة معن قلبعل املنظمعة أو يف غريهعا معن املنتعديات       ب ية رديد اجملاالت اليت تقتضي اختاذ إ

منتديات املناقشة األساسية لدراسعة   أّنهاإجراءات أخرى يف خطة العمل الفورية املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية على 

للمعؤمتر تقعارير حعول هعذه     مسائل السياسات العاملية واألنظمة ذات الصلة، وأشارت إىل أّنهعا بعب أن ترتعع مباشعرة     

                                        
 C 2008/REP, E7الوثيقة   11
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املسائل. كما  ظ  خطة العمل الفورية أّنع ينب ي على جلنة الربنامج واجمللس أن يضعطلعا بعدور يف اختيعار أولويعات     

 .ا وكمة العاملية

 

 وتتمّثل القضية الرئيسية اليت حّددها تريق االستعرا  املستقل يف ما يتعلععق با وكمعة العامليعة يف معا يلعي:      - 44

لتحديد اجملاالت اليت رتات إىل اتسا  أكرب يف السياسعات   للوضع العاملي استعراضًا منتظمًااألجهزة الرئاسية  جتري ال

أو اليت تستلزم أطرًا تنظيمية على النحو املقّدر يف خطة العمل الفورية. وبتعبري آخر، هناا حاجة إىل قيادة أكثر تاعليعة  

الفاو يف ا عوار الععاملي األوسعع نطاقعًا      مساهمةب ية رديد وتوجيع  –انب املؤمتر وال سّيما من ج –لألجهزة الرئاسية 

. تمعن دون قيعادة كهعذه، سعتظل     مسعتوى املنظمعة  حول ت ّير املناخ أو االستجابة اإلنسعانية علعى سعبيل املثعال، علعى      

موعة واسعة من املواضيع، ويف حالة املؤمترات اإلقليمية وكذلك اللجان الفنية تواصل ا وار املتعلعق بالسياسات حول جم

اللجان الفنية، صياغة أنظمة حمددة. ويشكعل هذا عماًل مهمًا وبب أن يستمر بالطبع، ولكن بعيدًا عن اجملاالت العيت  

تعتربها املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية مهمة يف ميادينها على التوالي، هنعاا حاجعة إىل مسعاهمة الفعاو علعى نطعا        

. ويقرتح تريق االسعتعرا  املسعتقل   0-4ة يف السياسات العاملية واألنظمة ذات الصلة على النحو املقّدر يف اإلجراء املنظم

 .املتعلعق باملؤمتر 0أسلوبًا صرحيًا نسبيًا ميكن بواسطتع رقيق ذلك يف القسم 

 

اجملاالت اليت رتعات إىل رسعني   وبالنسبة إىل ا وكمة الداخلية، حّدد التقييم اخلارجي املستقل عددًا من  - 40

لتوضيي أدوار األجهزة الرئاسية املختلفة، وا ّد من التداخل، وتنظيم العمليات. وترط  خطة العمل الفوريعة بعدورها   

معظم توصيات التقييم اخلارجي املستقل إىل إجعراءات، ترسعي بفاعليعة بعني األجهعزة الرئاسعية مسعارًا يوّجعع العمليعة          

ديد األولويات والتخطيط إىل اإلشراف على التنفيذ. ومتّثل أحعد اإلجعراءات الرئيسعية يف خطعة العمعل      الرباجمية من ر

الفورية يف وضع املؤمترات اإلقليمية بصورة رمسية على مسار ا وكمة الداخلية لإلشراف على التنفيذ ورديد األولويات 

 .للعمل املستقبلي على حّد سواء

 

ية، متّثل  املسعألة الرئيسعية العيت حعّددها تريعق االسعتعرا  املسعتقل يف أّن املعلومعات         ويف ا وكمة الداخل - 42

املتاحة لألجهزة الرئاسية ألغرا  عملها هي على شكل سردي من دون معلومات مفّصلة عن النتعائج واملعوارد، وليسع     

ؤمترات اإلقليميعة واللجعان الفنيعة أّن    أساسًا تعااًل ل ايات ا وكمعة. وععالوة علعى ذلعك، يععين تنعّوع املشعاركني يف املع        

توقعاتهم تركعز على تئات جداول أعمال الدورة املوّجهة حنو املسائل أكثعر منهعا علعى تلعك املتصعلة بأدوارهعا يف جمعال        

ا وكمة املتعلقة بتوجيع عمل منظمة األغذية والزراعة واإلشراف عليع. ويرى تريعق االسعتعرا  املسعتقل أّنعع معن دون      

املطلوبة لرصد النتائج، لن تعتمكعن األجهعزة الرئاسعية معن أداء وظائفهعا املتصعلة با وكمعة علعى أكمعل وجعع.            األدوات

 .وسيناقش هذا على حنو أكثر تفصياًل يف األقسام املتعلقة باجمللس وجلانع وكذلك باملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية

 

العام هذا. تنتيجة خلطة العمعل الفوريعة، مّت ت عيري النصعوص      وجتدر اإلشارة إىل نقطة أخرية يف قسم العر  - 41

األساسية للمنظمة لتشمل تعريف األجهزة الرئاسية اليت مّت رديدها على أّنها تساهم، ضمن والياتها على التوالي، يف: 

وسعطة األجعل،   ب( وضع اإلطعار االسعرتاتيجي، واخلطعة مت   )أ( تعريف السياسات الشاملة واألطر التنظيمية للمنظمة؛ )
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. ويلحعظ تريعق االسعتعرا  املسعتقل أّن     12ت( اإلشراف على إدارة املنظمة أو املسعاهمة تيعع  )وبرنامج العمل وامليزانية، و

النقطة )أ( يف هذا التعريف قد تكون موضع سعوء تفعاهم ألّن العبعض قعد يفهعم  السياسعات الشعاملة  علعى أّنهعا تععين           

ساتها املتعلقة باملوارد البشرية. ويشّجع األعضاء واألمانة على معاينة الت يري الطفيف السياسات الداخلية للفاو، مثاًل سيا

يف تعريف األجهزة الرئاسية يف النصوص األساسية، حبيث يكون متسقًا بالكامعل معع الدسعتور واألقسعام األخعرى العيت       

 .توّضي مسؤوليات ا وكمة العاملية
 

 املؤمتر - 0

 معلومات أساسية 3-1
 
صّنف التقييم اخلارجي املستقل مؤمتر منظمة األغذية والزراععة بأّنعع شعبيع بالعديعد معن األجهعزة الرئاسعية         - 46

يقوم بأنشطة كثرية ي لب علعى الكعثري منهعا الطعابع الشعكلي      ضخمًا ومرهقًا املتعددة األطراف األخرى، حيث أّنع كان  

سي األعلى للمنظمة، أوصى التقييم اخلارجي املستقل با فاظ علعى  وإقرارًا بأّن املؤمتر هو اجلهاز السيا. 13  واالحتفالي

دوره املركزي، واقرتح ت يريات لتعزيعز احملتعوى اجلعوهري لعدورات املعؤمتر واالسعتفادة معن إمكاناتعع كمنتعدى ععاملي           

 .لالخنرا  يف ا وار حول السياسات العاملية والشؤون التنظيمية

 

( املتعلقة باملؤمتر: رديعد موضعوع مععّين ذي  أهميعة     00-4إىل  1-4ورية )وكان  إجراءات خطة العمل الف - 47

حيوية  لألعضاء ملناقشتع خالل االجتماععات العامعة؛ إيعالء مزيعد معن االهتمعام إىل قضعايا السياسعات العامليعة واألطعر           

الفعاليعات اجلانبيعة كفعرص     الدولية، من خالل االعتماد على توصيات اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية، وزيادة ععدد 

إلجراء حوار غري رمسي بني األعضاء. وكان هذا إضاتة إىل دوره املتمّثل يف كونع السلطة النهائية على عمل املنظمة، مبعا  

يف ذلك برنامج العمل وامليزانية على السواء. وكان  هناا أيضًا تعديالت على عمليات املؤمتر تشمل: نقل موععد انعقعاد   

يونيو/ حزيران يف السنة الثانية من الفرتة املالية؛ وتركيز تقاريره علعى النتعائج والتوصعيات، وتقعديم حمضعر       دوراتع إىل

 .حريف يف الوق  نفسع

 

 االستنتاجات الرئيسية 3-4

 

مّت تنفيذ طيع إجراءات خطة العمل الفورية. وتركعز تقارير املؤمتر على النتائج والتوصيات، العيت يسعتتبعها    - 48

. وكانع  هعذه   4300ضر حريف على حنو مفيد. وقد نقل موعد انعقاد املؤمتر إىل شهر يونيو/ حزيران اعتبارًا من ععام  حم

اخلطوة إبابية حيث وتعرت الوق  الالزم إلدمات قرارات املؤمتر يف برنامج العمل وامليزانية، حبيعث ُتجّهعز الرتتيبعات    

ين أّنع يتعّين على األمنة أن تعّد برنامج العمل وامليزانية قبل عام تقريبًا معن  عند بدء الفرتة املالية اجلديدة. لكن ذلك يع

                                        
 000، صفحة 4300النصوص األساسية ملنظمة األغذية والزراعة لعام   12
 من تقرير التقييم اخلارجي املستقل.  698الفقرة   13
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حلول موعد تنفيذها، إذ بعب أن يسعتعر  اجمللعس اخلطعة متوسعطة األجعل وبرنعامج العمعل وامليزانيعة يف صعي تها           

 .تني على التوالييومًا من انعقاد املؤمتر، كّل أربع سنوات وسن 63النهائية، يف دورتع الربيعية، أي قبل 

 

وهناا إحساس عام بأّن تقصري عملية مناقشة اخلطة متوسطة األجل/ برنامج العمل وامليزانية واملواتقة عليهعا   - 49

غري ممكن. إالع أّن تريق االستعرا  املستقل الحظ أّنع ميكن يف ا قيقة تأجيل موعد انعقاد اجمللعس لشعهر واحعد تقعط     

صم قد ناقش  ورمبا أقعّرت اخلطعة متوسعطة األجعل/ برنعامج العمعل وامليزانيعة يف اجمللعس،         قبل املؤمتر. وستكون العوا

حبيث قد يكون القرار بشأن مستوى امليزانية البند الوحيد املعلعق. ونظرًا إىل أّن هذا القرار قرار سياسي ومالي، تإّن تريق 

 .يومًا كاتية 03االستعرا  املستقل يشّجع األعضاء على دراسة ما إذا كان  ترتة 

 

، يتّم إدماجهعا يف  4339ويف ما يتعلعق جبوهر عمل املؤمتر، أوصى اجمللس مبواضيع لدورات املؤمتر منذ عام  - 03

االجتماعات العامة مباشرة بعد عر  رليل التوّجع الوارد يف حالة األغذية والزراعة. ومع الوق ، كان عدد متزايد من 

مة يشريون إىل املوضوع يف بياناتهم، على الرغم من أّن هذه البيانات ال تعزال تركععز عمومعًا    املتحدثني يف االجتماعات العا

. وقد ارتفعع ععدد الفعاليعات اجلانبيعة خعالل املعؤمتر معن        14على حالة الزراعة يف بلدانهم وكذلك على دور الفاو يف ذلك

ت اجلانبية مباشعرة علعى موضعوع املعؤمتر، معا      ، مع تركيز واحدة من الفعاليا4300يف عام  08إىل  4337أربعة يف عام 

يوتعر ترصة لل وص أكثر يف املوضوع. وأشارت األغلبية الكربى للمجيبني على االستقصعاء أّن الفعاليعات اجلانبيعة وتععرت     

 .ترصة جيدة إلجراء مزيد من ا وارات غري الرمسية بشأن قضايا جوهرية

 

أّن إجعراءات خطعة العمعل الفوريعة األطثعر طموحعًا املتعلعقعة بزيعادة         غري أّن تريق االستعرا  املستقل الحعظ   - 00

االهتمام بالسياسات العاملية واألطر التنظيمية ذات الصلة، مل تربز على النحو املقعّدر. وقعّدم رؤسعاء املعؤمترات اإلقليميعة      

مألعة منفصعلة    23مععة رتعوي علعى    واللجان الفنية شخصيًا تقاريرهم إىل اللجنة الرئيسية األوىل، لكّن هذه التقارير جمت

متعلعقة بالسياسات يف كّل ترتة مالية. وبعل التنّوع الكبري للمواضيع إقامة حوار متسعق يف املعؤمتر، قعد يكعون أهعم معن       

جمموع ترادى التقارير ويضيف قيمة إىل العمل النوعي على املستويني اإلقليمي والفين، أمرًا غري ممكن. ويشعري احملضعر   

  تقارير يقّرملتصل بعرو  تقرير املؤمتر اإلقليمي إىل أّن النقاش خالل الدورة كان عامًا لل اية، وأّن تقرير املؤمتر  ا ريف ا

املؤمتر اإلقليمي، من دون اإلشارة إىل جوهر مضعمونها. ومتيعل ععادة مناقشعة تقعارير اللجنعة الفنيعة إىل أّن تكعون أكثعر          

 .قّدم إليهاجوهرية، لكن اهليئة تؤكعد معظم ما ُي

 

، ويف الوق  نفسع الذي كان تتم تيع صياغة خطة العمل الفورية إمنعا علعى حنعو منفصعل ععن      4338يف عام  - 04

. وحّدد هذا التقيعيم، معن   15تلك العملية، أجرت دائرة التقييم يف منظمة األغذية والزراعة تقييمًا مستقاًل للصكوا الدولية

كوسيلة لتحديد أولويات العمل الذي تضطلع بع  تعرا  منهجي للوضع العاملياسبني طلة مسائل أخرى، ا اجة إىل 

                                        
زراعيعة والتصعدي هلعا علعى حنعو تععال ،       زيادة القدرة على التأهُّب للتهديدات وحاالت الطوارئ ال ذائية وال من األمثلة عن مواضيع سابقة:    14

 (. 4300(، و  نظم غذائية لت ذية أتضل  )4300(،   دور املرأة ا يوي يف الزراعة والتنمية الريفية  )4339)
يد األمسعاا،  الصكوا الدولية بشأن األغذيعة، والزراععة، ومصعا    ملنظمة األغذية والزراعة:   0-التقييم املستقل للهدف االسرتاتيجي املؤسسي باء  15

 . 4339وال ابات، وإنتات السلع الزراعية والسمكية وا رجية واستخدامها اآلمن وتبادهلا بصورة منصفة ، يناير/ كانون الثاني 
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. وبالتالي، قّررت اإلدارة عدم إجعراء هعذا االسعتعرا  املنهجعي، ويععود ذلعك       16املنظمة. واتفق على ذلك يف رّد اإلدارة

 .بصورة جزئية إىل املوارد املالية والبشرية على السواء
 
هناا حلقة مفرغعة يف صعدد التكعّون. وبسعبب اجملموععة الواسععة للمجعاالت العيت          ونتيجة لذلك، تبّين أّن - 00

ت طيها تقارير املؤمترات اإلقليمية وكذلك تقارير اللجان الفنية على التوالي، ال ميكن للمعؤمتر أن ُيجّمعع عملعها ويعتمعد     

يف الوقع  نفسعع، ال  تسعتطيع    عليع لتحديد أولويعة واحعدة أو أولعويتني اثنعتني كحعد أقصعى علعى مسعتوى املنظمعة. و         

املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية أن تقّدم مساهمة يف إحعدى األولويعات علعى مسعتوى املنظمعة معن منظورهعا اإلقليمعي         

معا مل تتلعقت توجيهعًا أكثعر إبعازًا معن        –إضاتة إىل أعماهلا األخرى يف امليادين اإلقليمية والفنية  –والفين على التوالي 

، يسعتحيل علعى   0-4ومن الواضي أّنع من دون وجود أساس لتحديد األولويات على النحو املطلوب يف اإلجعراء   املؤمتر.

علعى النحعو املقعّدر،     0-4املنظمة تعظيم مساهمتها يف اتسا  السياسات العاملية. ومن جهة أخرى، يف حال ُنفذ اإلجراء 

ومستنرية من الناحية اإلقليمية علعى مسعتوى املنظمعة،    تمن شأن املنظمة أن تنهض بوضع سياسات متعددة التخصصات 

 وتقععّدم مسععاهمات تنظيميععة يف ا ععوار العععاملي، ضععمن األجهععزة الرئاسععية التابعععة هلععا وكععذلك يف منتععديات أخععرى     

 .على حّد سواء

 

نظمعة  ويرغب تريق االستعرا  املستقل يف التأكيد على أّنع يقّر بأّن هناا عمل مهعم متصعل بالسياسعات واأل    - 02

صعكًا دوليعًا غعري     01صعكًا دوليعًا ملزمعًا و    13ذات الصلة بري حاليًا ضمن املنظمة. وحّدد التقييم املذكور آنفًا أكثر من 

، وال شك يف أّن عددها قد ارتفعع اليعوم. ويعدرا الفريعق أيضعًا أّن هنعاا جمموععة معن األمثلعة ععن           4339ملزم يف عام 

تقّدم مسعاهمات قّيمعة للسياسعات العامليعة واألنظمعة ذات الصعلة، مبعا يف ذلعك         شراكات الفاو مع منظمات دولية أخرى 

برنعامج األمعم املتحعدة خلفعض االنبعاثعات      الشراكات مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف 

علومات املتعلقة باألسوا  الزراعية، يف ما خيص نظام امل 43الناطة عن إزالة األحرات وتدهور ال ابات، ومع جمموعة الع

. إالع أّن خطة العمل الفورية حّددت أّنع ينب ي على 4301ومع جمتمع األمم املتحدة يف رديد جدول أعمال ما بعد عام 

األجهزة الرئاسية أن تضطلع بدور استباقي أكرب يف اختعاذ القعرار بشعأن األولويعات لتحقيعق اتسعا  أكعرب يف السياسعات         

توتري جماالت للعمل التنظيمي، بهدف الرتكيز على دور الفاو ومساهمتها يف منتديات أخعرى وتعظيمهمعا. ومعن    وكذلك 

 .هذا املنطلق، مل رقق إجراءات خطة العمل الفورية التأثري املتوخى
 

 النتائج والتوصيات 3-3
 
على نطا  واسعع معن األعضعاء يف     مفاعيل إبابية حظي  بتقدير راملؤمتحقق  الت ّيرات التش يلية ككل يف  - 01

أحكعام خطعة العمعل الفوريعة حعول ث عرة        قد يودون إعادة النظر يفمنظمة األغذية والزراعة، على الرغم من أّن األعضاء 

 .الستني يومًا بني اجمللس واملؤمتر

 

                                        
16  PC 101/5 a Sup. 4339، مايو/أيار. 
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ياسعات العامليعة   غري أّن إجراءات خطة العمل الفوريعة مل تعنجي يف تعزيعز دور املعؤمتر كاجلهعاز األعلعى للس       - 06

واألنظمة ذات الصلة. وبالتالي تإّن اخلطعوات املتخعذة حتعى اآلن إلععادة مواءمعة عمعل املعؤمترات اإلقليميعة، واللجعان          

الفنية، واملؤمتر، بهدف خلق  مسعار حوكمعة ععاملي  متسعق ووظيفعي، ميكعن أن حيعّدد أي سياسعة أو إطعار تنظيمعي           

األجهزة، كان  غري كاتية. وحيّث تريق االستعرا  املستقل األعضعاء علعى   ويناقشهما ويواتق عليهما على مستوى هذه 

 .مزيد من التفكري يف هذا اجملال من خطة العمل الفورية، وكيف يودون دراسة قضايا ا وكمة العاملية يف املستقبل

 

ة والزراعيعة علعى   ويوصي تريق االستعرا  املستقل بنهج لتعزيز قعدرة األجهعزة الرئاسعية يف منظمعة األغذيع      - 07

. 0-4املساهمة أكثر يف اتسا  السياسات العاملية واألنظمة ذات الصلة، بدءما باالستعرا  املنهجي الذي حعّدده اإلجعراء   

ونظرًا إىل أّن الفاو منظمة حاليًا وتقًا هليكل تنظيمي يسّهل التدتق األتقي للمعلومات واملهعارات غعداة الت ّيعر التحعّولي،     

ستعرا  املستقل أّن هناا اليوم نطا  للقيام بذلك من دون طلب معوارد إضعاتية كعبرية، وأّنعع ميكعن أن      يالحظ تريق اال

يعتمد العمل على عملية التفكري االسرتاتيجي املععّدة لإلطعار االسعرتاتيجي املسعتعر . وينب عي علعى منسعقي األهعداف         

. وعنعدها،  0-4  املنهجي العوارد وصعفع يف اإلجعراء    االسرتاتيجية، بالتنسيق مع اإلدارات الفنية، أن بروا االستعرا

يتعّين عليهم، على أساس معرتتهم بالعمعل العراهن للفعاو، وقعدراتها، ومزاياهعا النسعبية، أن يقرتحعوا اجملعاالت ذات         

 .األولوية للسياسات العاملية واألنظمة ذات الصلة على مستوى املنظمة لتقوم األخرية بوضعها

 

لربنامج أن تدرس اقرتاحات منسقي األهداف االسرتاتيجية واإلدارات الفنية، وتقّدم توصعية  ومن شأن جلنة ا - 08

إىل اجمللس. وعندها يدرس اجمللس توصيات جلنة الربنامج من ضمن مداوالتعع لتحديعد املوضعوع أو املوضعوعني اللعذين      

للمعؤمتر. وبععدها يسعتكمل املعؤمتر العمليعة      حيظيان باألولوية، وإدمات القضايا احملددة يف جدول أعمعال العدورة املقبلعة    

بالطلب من املؤمترات اإلقليمية وكذلك من اللجان الفنية ذات الصلة تدارس األبعاد اإلقليمية والفنية هلذه القضايا خعالل  

فنيععة دوراتهععا املقبلععة، إىل جانععب أعماهلععا اإلقليميععة والفنيععة األخععرى. ومععن ثععّم تقععّدم املععؤمترات اإلقليميععة واللجععان ال

استنتاجاتها وخالصاتها إىل الدورة املقبلة للمؤمتر، حيث تقوم اللجنة الرئيسية األوىل، بدعم من األمانعة، بتجميعع هعذه    

األعمال وإصدار موقف للفاو دقيق على املستوى اإلقليمي وسليم من الناحية الفنية للمساهمة يف ا عوار حعول السياسعات    

خرى و/أو سيعاجل يف العمل الذي تضطلع بع املنظمعة، حبسعب مقتضعى ا عال. ومعن      العاملية الذي ستتناولع منتديات أ

شأن اللجنة الرئيسية األوىل أن رّدد أيضًا أية أنظمة مقرتحة الزمة لصياغتها مع الوق . وعالوة علعى ذلعك، سعيدرس    

وبالتعالي، سعيحظى األعضعاء     أيضًا االجتماع العام للمعؤمتر القضعية أو القضعايا نفسعها ذات األولويعة خعالل مناقشعاتع.       

بإمكانية تقديم مساهمات يف النقاش خالل االجتماع العام وكذلك أثناء انعقعاد اللجنعة الرئيسعية األوىل. وسعتطلق اللجنعة      

الرئيسية األوىل الدورة للفرتة املالية املقبلة من خالل رديعد القضعية أو القضعايا التاليعة ذات األولويعة العامليعة لتدرسعها        

رات اإلقليمية واللجان الفنية على أساس نتائج االستعراضات الالحقة املقّدمة معن منسعقي األهعداف االسعرتاتيجية     املؤمت

 .واإلدارات الفنية إىل جلنة الربنامج واجمللس

 

ويتسق هذا االقرتاح مع املفهوم األصلي لدور الفاو يف ا وكمة العاملية العوارد يف خطعة العمعل الفوريعة، ومعن       - 09

أنع أن يعّزز قدرة األجهزة الرئاسية على االضطالع بدور أكرب يف رديعد أولويعات املنظمعة يف مسعار ا وكمعة العامليعة       ش

وضمان أدائها دورًا أوسع نطاقًا وأكثر أهمية من دورها ا الي. ويف ما يلي خمطط بياني هلعذه العمليعة. وجتعدر اإلشعارة     
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من األشكال مع عمل جلنة األمن ال ذائي العاملي أو يتداخل معع، حيعث أّنعع    إىل أّن هذا االقرتاح ال يتعار  بأي شكل

 .يقوم مباشرة على العمل الراهن للمنظمة وقدراتها ومزاياها النسبية

 

 شهرًا( 42تدفق مسار احلوكمة العاملية، دورة فرتة السنتني ) :0اإلطار 

 ذات الصلة ومناقشتها ظيميةصياغة السياسات العاملية واألطر التن   اختيار األولوية

تقّرر اللجنة الرئيسية األوىل املوضوع ذا األولوية لفرتة السنتني املقبلة . 2

  وتطلب من املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية املالئمة أخذها يف االعتبار

 

  
تدرس اللجنة الرئيسية األوىل استنتاجات وخالصات املؤمترات اإلقليمية  -7

 الفنية، إضاتة إىل مدخالت االجتماع العام وغريها من املساهمات:واللجان 

 تعّد بيانًا على مستوى املنظمة للسياسات واألنظمة ذات الصلة( 0)    

 
  

 تقّرر اخلطوات التالية، مبا يف ذلك إيالء مزيد من االعتبار ضمن الفاو( 4)

 أو يف منتديات أخرى

ج وخيتار موضوعًا إلدراجع يف . يدرس اجمللس توصية جلنة الربنام0

 جدول أعمال املؤمتر
  

 

      

   

 
    

 . تستعر  جلنة الربنامج االقرتاح وتقّدم التوصية إىل اجمللس4

 
  

 . يناقش االجتماع العام للمؤمتر اجملال ذا األولوية6

      

   

 
    

االستعرا  من جانب منسقي األهداف االسرتاتيجية  .0

ت الفنية لتحديد قضية أو قضيتني اثنتني ذات واإلدارا

 أولوية لفرتة السنتني املقبلة

  
. تدرس املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية القضية وتعد بيانًا باستنتاجاتها 1

 وخالصاتها

 

 :توصية تريق االستعرا  املستقل يف ما خيص املؤمتر هي كما يلي - 23

 

 يف السياسات العاملية بشأن استعراض الثغرات :0التوصية 

 بب أن يطلب املؤمتر من أمانة منظمة األغذية والزراعة أن:  

استعراضًا منتظمًا للوضع العاملي لتحديد القضايا اليت تقتضي اختاذ مبادرات رظعى باألولويعة توخيعًا ملزيعد     ( جتري 0)

 من االتسا  يف السياسات

ملية واألنظمة ذات الصلة لتضعها منظمة األغذية والزراعة بهدف دععم  ( تقرتح اجملاالت ذات األولوية للسياسات العا4)

 عمل األجهزة الرئاسية يف رديد األولويات من أجل توجيع عمل املنظمة يف ا وكمة العاملية وتعزيزه. 
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 اجمللس - 2

 أساسيةمعلومات  2-0

 

إن ا وكمعة  خاصة لوظعائف اجمللعس:     يّتسم أحد االستنتاجات الرئيسية للتقييم اخلارجي املستقل بأهمية - 20

تهى مل تكفل وضع اسرتاتيجية مؤسسية مالئمة الشاملة ملنظمة األغذية والزراعة من قبل البلدان األعضاء ختذل املنظمة. 

. 17عليهعا  ذات أولويات واقعية ومل تكفل تناسب الوسائل مع ال ايات ومل تقس أداء األمانة على أساس األهداف املتفق 

خطة العمل الفورية، ُكلعف اجمللس باالضطالع بالدور الرئيسي الختاذ القرارات بشأن ا وكمة الداخليعة، أي   ومبوجب

توجيع عمل أمانة الفاو واإلشراف عليع، رهنًا مبواتقة املؤمتر. وللتقليل من االزدواجيعة والتعداخل معع املعؤمتر إىل أدنعى      

 .18اسيني للمنظمة، مني اجمللس دورًا حمدودًا يف ا وكمة العامليةحّد، ومن أجل التمييز بوضوح بني اجلهازين األس

 

اجمللس الدور الرئيسعي يف اختعاذ    40-4إىل  02-4وعلى حنو أخص، أعط  إجراءات خطة العمل الفورية  - 24

أدائهعا   القرارات وتقديم املشورة بشأن اسرتاتيجية املنظمعة، وأولوياتهعا، وميزانيتهعا، وبرنعامج عملعها الشعامل؛ ورصعد       

وكذلك أداء األجهزة الرئاسية األخرى، باستثناء املؤمتر؛ والتوصية جبدول أعمال املؤمتر؛ واإلشراف على الشؤون املالية 

والقانونية، واملراجعة، واألخالقيات، والتقييم، وسياسات ونظم الفاو القائمة على النتائج وغريها من السياسات والنظم؛ 

اس األهداف احملددة؛ ورصعد تنفيعذ قعرارات ا وكمعة. كمعا ُعهعدت إىل اجمللعس مسعؤولية         ورصد أداء اإلدارة على أس

القرار اخلاص بالربنامج وامليزانية مبا يف ذلك مستوى امليزانية إىل اجمللس. وكان  هناا أيضًا توصيات متعلعقة التوصية ب

خلالصعات، والقعرارات والتوصعيات، وأن تعوتعر     بعدد االجتماعات وتوقيتها وبأّنع ينب ي أن تركعز تقارير اجمللس علعى ا 

أن توصعي   جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلعارجي املسعتقل  احملاضر ا رتية التفاصيل. وأخريًا، طلب املؤمتر من 

 .19بأي ت يريات مستصوبة يف حجم عضوية اجمللس ومتثيلها اإلقليمي

 

 االستنتاجات الرئيسية 2-4

 واألجهزة الرئاسية األخرى واإلشراف عليها توجيع اإلدارة 4-2-1
 

أنع كعان بوسععهم رديعد    ، ووتقًا للتقييم اخلارجي املستقل، رأى نصف أعضاء اجمللس تقط  4337يف عام  - 20

ميكععنهم معن    خمصصات امليزانية بصورة مالئمة مبا يتماشى مع أولويات الربنامج  ومل يعتربوا أن لديهم  من الوسائل ما

. ووجد تريق االسعتعرا  املسعتقل أّن قعدرة اجمللعس علعى تعوتري التوجيعع        20حتياجات املستجدة وأولوياتها رديد اال

واإلشراف ازدادت. وواتق  أغلبية اجمليبني على االستطالع أّن اجمللس كان يتلقى املعلومات الالزمعة ملمارسعة وظيفتعع    

 عن رضاهم عن شعفاتية األمانعة يف تقعديم أنعواع معن املعلومعات       يف التوجيع واإلشراف. وعّبر أيضًا اجمليبون على املقابلة

                                        
17  C 2007/7A.1, p. 3 xii . 
 ر. لالطالع على تعريف ا وكمة املستخدم يف هذا التقري 4انظر القسم   18
  0/4338من القرار  a.i.2.1الفقرة   19
 من تقرير التقييم اخلارجي املستقل.  694الفقرة   20
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مل يتّم تلقيهعا يف املاضعي. ومعن جهعة أخعرى، اسعتمر األعضعاء يف مواجهعة صععوبات يف وضعع االسعرتاتيجية ورديعد             

ى أداة األولويات وإعداد التقارير القائمة على النتائج. والحظ تريق االسعتعرا  املسعتقل أّن املنظمعة مل رصعل بععد علع      

لرصد النتائج من شأنها أن تسمي لألعضاء بقياس األداء السابق على مستوى النتائج التنظيميعة، واالضعطالع علعى حنعو     

 .هأتضل بوظائفهم يف رديد األولويات. ونقل أّن األمانة حقق  تقدمًا كبريًا يف وضع أداة كهذ

 

س كعان اسعتباقيًا يف االضعطالع بوظيفعة التوجيعع      أّن اجمللع  4304وأظهر استعرا  تقارير اجمللس منذ ععام   - 22

واإلشراف. تعلى سبيل املثال، طلب اجمللس إجراء رسينات يف اإلطعار االسعرتاتيجي املسعتعر  والوثعائق الرباجميعة      

حملعة عامعة واضعحة ععن اهليكعل التنظيمعي واملسعؤوليات الرتاتبيعة ورديعد األدوار واملسعؤوليات؛           األخرى؛ وإعطعاء  

ول تكاليف إدارة املصفوتة؛ ورديد األدوار واملسؤوليات للنتائج واملخرجعات التنظيميعة؛ ومالحظعة تظهعر     ومعلومات ح

املساءلة عن رقيق النتائج على خمتلف مستويات سلسلة النتائج؛ من بني طلة أمور أخرى. وعلى سبيل املثال، طلب 

قواعد مشاركة منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلعاص يف   اجمللس يف دورتع الثامنة واألربعني بعد املائة، إعادة صياغة

اجتماعات منظمة األغذية والزراعة. ورتض يف دورتع التاسعة واألربعني بعد املائعة، توصعية جلنعة املاليعة بشعأن حقعو        

أّن هناا  التصوي  للدول األعضاء اليت لديها متأخرات. غري أّنع وعلى أساس مناقشات تريق االستعرا  املستقل، يبدو

جماالت حيث مل يتمكعن اجمللس من حماسبة األمانعة علعى حنعو هعادف، علعى العرغم معن الطلبعات املتكعررة الختعاذ           

إجراءات. ولعّل التقّدم يف رقيق املساواة بني اجلنسني وتعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية املثعال األكثعر إقناععًا العذي     

 . اء. وتشكعل املدة الزمنية اليت است رقها لوضع أداة رصد النتائج مثااًل آخرُيعطى ضمن الدورات وخارجها على السو

 

وبالنسبة إىل أداء اإلدارة، يعتمد اجمللس على عمل جلنيت الربنامج واملالية على السواء يف معا خيعص التقعّدم     - 21

وسط األجل وتقرير تنفيذ الربامج، وقد يف تنفيذ اخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية، من خالل استعرا  مت

أثريت بضعة بنود من جديد للمناقشة. وبالفعل، رأى معظم اجمليبني على االستطالع أّن التوصيات املقّدمة إىل اجمللعس  

من جلنة الربنامج وجلنة املالية كانع  واضعحة وركععزت علعى السياسعات واالسعرتاتيجيات واألولويعات، وكعذلك علعى          

تنظيم. إالع أّن األعضاء وجدوا أيضًا أّن االزدواجية ال تزال موجودة بني اجمللس واللجنة املشرتكة. وكجزء من امليزانية وال

حبثع بشأن تبسيط نظام ا وكمة، درس تريق االستعرا  املستقل إمكانية خفض عدد دورات اجمللس لكّل تعرتة ماليعة   

تماعات جلنة الربنامج وجلنة املالية. وأظهر استعرا  جداول من مخس إىل أربع دورات، إمنا مع ا فاظ على تواتر اج

أّن من شأن ذلك أن يؤّثر سعلبًا علعى وظعيفيت املراقبعة والتوجيعع اللعتني        4302حتى نهاية عام  4303األعمال من عام 

 .الفرتة املالية يؤديهما اجمللس، سّيما وأّن وظيفيت املراقبة والتوجيع تنفعذان بصورة أساسية خالل ثالثة اجتماعات يف

 

ومل يقّدم اجمللس على ما يبدو موادًا إضعاتية للتقعارير العيت قعّدمها إليعع رئيسعا املعؤمتر اإلقليمعي يف دورتيعع           - 26

الرابعة واألربعني بعد املائة والتاسعة واألربعني بعد املائة، أو إىل تقارير اللجنة الفنية يف دورتها اخلامسة واألربعني بععد  

حيث توجيهع لعمل املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية ومراقبتع هلا. غري أّن احملضعر ا عريف أظهعر أّنعع مّت     املائة، من 

إجراء مناقشة لتقارير املؤمتر اإلقليمي يف دورتع التاسعة واألربعني بعد املائعة أعمعق ممعا ورد يف تقريعر اجمللعس، وغطععى       

 .استخدام اخلربات الوطنية وقضايا تش يلية أخرىقضايا متّثل شواغل أكرب من قبيل اجلنسانية، و
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ويبدو أّن دور اجمللس يف مراقبة ختطيط العمل وأداء أجهزة رئاسية أخرى ُتهم علعى أّنعع اسعتعرا  خلطعط      - 27

. 4300عملها املتعددة السنوات على النحو الذي جرى يف دورتع الثامنة واألربعني بععد املائعة يف ديسعمرب/ كعانون األّول     

ري أّنع، وكما سيناقش الحقًا يف التقرير، ال تزال خطة العمل املتعددة السنوات أداة غري كاملعة وغعري جمديعة للمراقبعة     غ

الفعالة. ويرصد اجمللس تنفيذ القرارات اليت يتخذها بشأن ا وكمة ويعلعق عليها من خالل استعرا  قراراتع السابقة يف 

الفورية. وعلى الرغم من أّن هذا يشكعل جزءما مهمًا من مسؤولية اجمللعس ععن   كّل دورة، وهي ممارسة تسبق خطة العمل 

حماسبة املنظمة على عملها، لكن يبدو أّن املسألة تعاجل بصورة شكلية إىل حّد ما. تعلى سعبيل املثعال، أخعذت الوثيقعة     

CL148 لفعل، كشف االستقصاء أّن أقلية ببساطة علمًا حبالة تنفيذ القرارات وطلب  تنفيذها على حنو تّعال وسريع. وبا

 .من األعضاء تقط تتفق مع البيان على أّن هناا تدابري كاتية لضمان مساءلة إدارة الفاو لألجهزة الرئاسية للمنظمة 

 

 مستوى امليزانية وتوقي  االجتماعات وتقرير اجمللس وجدول أعمال املؤمتر 4-2-2
 

ليت قّدمها إىل املؤمتر واحدًا معن اإلجعراءات الثالثعة املعلعقعة خلطعة      تشكعل توصية اجمللس مبستوى امليزانية ا - 28

العمل الفورية. وعلى الرغم من اجلهود الكثرية اليت بذهلا األعضاء وكذلك الرؤساء املستقلون السعابقون للمجلعس، إالع أّن   

هعر املقعابالت واالستقصعاء أّن    . وتظ4300، و4300، و4339اجمللس مل يتمكعن من التوّصل إىل تواتعق يف اآلراء يف ععام   

األعضاء يرون أّنها مسألة سياسية بفعل التباين اجلوهري بني بععض اجلهعات املاحنعة الرئيسعية العيت تقعوم سياسعاتها        

املتعلقة باملساهمة على النمو املعدوم، وتطلععات أعضاء آخرين وكذلك تطلععات املنظمة نفسها، إىل ميزانية تسمي بتحقيعق  

 .ثل هذه البيئة، لن يكون من املمكن التوّصل إىل اتفا  راسا حتى النهاية القانونية للعملية أي يف املؤمترالنمو. ويف م

 

وقد مّت االمتثال لقرارات خطة العمل الفوريعة املتعلعقعة بتوقيع  وجعدول أعمعال اجتماععات اجمللعس امتثعااًل          - 29

معا ورد يف تقريعر اجمللعس معع إشعارات إىل معا قالعع  بععض          ، ُأخذ يف االعتبار معظعم  4337-4336كاماًل. ويف الفرتة 

حزيران األعضاء أو  الكثري  منهم، ما جعل من الصعوبة مبكان استنتات اخلالصات والتوّصل إىل قرارات. وحبلول يونيو/

 ، كان تقرير اجمللس قد أصبي أقصر وركععز علعى االسعتنتاجات والقعرارات علعى أسعاس معوجز العرئيس املسعتقل         4304

للمجلس، مع ملخصات جّيدة ومقتضبة للقضايا اليت أثريت يف النقاش. غري أّن تريق االستعرا  املستقل الحظ أّن عددًا 

متزايدًا من التقارير ا ديثة قد يكون متجهًا بشكل مفر  حنو الرتكيز على االستنتاجات والقعرارات، معع القضعايا ذات    

ل أن تثار من جديد. كما جتدر اإلشارة إىل أّن األعضاء يقّدرون التحعّول إىل  األهمية للمحضر ا ريف حيث من غري احملتم

تقارير أكثر تركيزًا للمجلس، على الرغم من أّن اجمليبني على االستقصاء ليسوا واثقني من أّن إعداد التقرير عملية تّعالة. 

 .ولكن، ال يزال األعضاء يشتكون من أّن الوثائق ال تتاح يف موعدها

 

وحبسب النصوص األساسية، من املفعرت  أن يسععى اجمللعس إىل إععداد جعدول أعمعال مؤقع  ععن حالعة           - 13

. ومن املفرت  أيضعًا  21 مع تسليط الضوء على قضايا حمددة على مستوى السياساتاألغذية والزراعة لرياجعع املؤمتر،  

 . ومل يكن هعذا   ذات الطبيعة امللحةسّيما القضايا  أن يسدي املشورة بشأن قضايا متعلعقة باألغذية والزراعة يف العامل، ال

                                        
 ، اجمللعد األّول. 09، صفحة 0النصوص األساسية ملنظمة األغذية والزراعة، الفقرة   21
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جليًا يف الوثائق اليت استعرضها تريق االستعرا  املستقل. وعلى سعبيل املثعال، رتعع اجمللعس ببسعاطة إىل املعؤمتر، يف       

 .هريةدورتع اخلامسة واألربعني بعد املائة، جدول األعمال املؤق  الذي قّدمتع لع األمانة من دون أية تعليقات جو

 

ُيحسعن تهعم التقسعيم احملّسعن امللحعوظ لعألدوار وجعداول األعمعال بعني املعؤمتر           ومنذ خطة العمل الفوريعة،   - 10

واجمللس، وبالنسبة إىل تلك األجهزة الرئاسية اليت ترتع تقاريرها إىل االثنني، تشري أطر القرارات يف مقّدمعة الوثعائق إىل   

يت ختص املؤمتر. وكان اجمللس حريصًا علعى ععدم التععدي علعى صعالحيات      القرارات اليت ختص اجمللس وإىل تلك ال

لفريعق االسعتعرا     0املؤمتر يف تناول السياسات العاملية والقضايا التنظيمية ذات الصلة. ولكن إذا ما اعتمعدت التوصعية   

إىل حعّد معا يف ا وكمعة     املستقل بشأن دور الفاو يف ا وكمة العاملية، تمن شأن اجمللس أن يضعطلع بعدور أكثعر نشعاطاً    

العاملية، من دون التعدي على صالحيات املؤمتر. ومن شأن اجمللس أن يقرتح علعى املعؤمتر أولويعات ا وكمعة العامليعة      

اليت بب أن يأخذها املؤمتر يف االعتبار يف الفرتة املالية املقبلة، كجزء من مسوؤلياتع يف وضع جدول أعمال املؤمتر. وقد 

ّواًل دراماتيكيًا من معاينتع الراهنعة وغعري الفاعلعة  للبنعود ذات األهميعة يف منتعديات أخعرى  إىل مناقشعة         يشكعل هذا ر

حيوية حمتملة بشأن  املكان الذي ميكن تيع ملنظمة األغذية والزراعة أن تقعّدم املسعاهمة األهعم للحوكمعة العامليعة، علعى       

 .أساس توصية جلنة الربنامج
 
 يبتعوتركاجمللس  حجم 4-2-3

 
سعبع جمموععات   عضوًا. وتنص النصوص األساسية على أن تقسم العضعوية إىل   29يتألعف اجمللس حاليًا من  - 14

إقليمية ألغرا  انتخابات اجمللس. ويشكعل حجم اجمللس وتركيبتع اإلجراء الثاني من أصل اإلجراءات الثالث املعلعقعة  

لق لثالثعة أقعاليم علعى وجعع اخلصعوص: أوروبعا، والشعر  األدنعى،         يف خطة العمل الفورية، وال يزال يشكعل مصدرًا للق

عدد املقاعد املخصصة لكّل جمموعة، حيث يظهر النسبة املئوية لألعضاء  4وجنوب غرب احمليط اهلادئ. ويبّين اإلطار 

 املخصصعة يف كّل إقليم من أصل جمموع األعضاء يف منظمة األغذية والزراععة، مقارنعة معع النسعبة معن مقاععد اجمللعس        

 .لذلك اإلقليم
 

 األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة حبسب اجملموعات اإلقليمية ومتثيلهم يف اجمللس :4اإلطار 
 النسبة املئوية عدد األعضاء يف كّل جمموعة إقليمية اجملموعات اإلقليمية

 من جمموع األعضاء

 يف منظمة األغذية والزراعة

 عدد املقاعد

 يف اجمللس

 النسبة

 قاعد اجمللسمن م

 %42 04 %41 29 أتريقيا

 %08 9 %00 41 آسيا

 %43 03 %41 28 أوروبا

 %08 9 %07 00 الالتينية والبحر الكارييب أمريكا

 %04 6 %00 40 الشر  األدنى

 %2 4 %0 4 الشمالية أمريكا

 %4 0 %8 06 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 %033 29 %033 092 اجملموع

 من إعداد تريق االستعرا  املستقل ،home/en-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsbلكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة: املوقع اإلاملصدر: 

 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-home/en


 4302 / أيلولسبتمرب 03، مسودة تقريراالستعرا  املستقل إلصالحات ا وكمة يف منظمة األغذية والزراعة، 

07 

ن مقاععد اجمللعس مقارنعة معع العوزن املواتعق       الشمالية تتمتعان حبصعة أكعرب مع    أمريكايظهر اإلطار أّن آسيا و - 10

جملموعتيهما ضمن عضوية الفاو، على الرغم من أّن األخرية تضم البلدين األكرب يف العامل من حيعث ععدد السعكان، وأّن    

دنعى  الالتينية والبحر الكعارييب والشعر  األ   أمريكااجملموعتني تشمالن كبار املساهمني يف موارد املنظمة. وتتمّتع أتريقيا و

بنسبة من مقاعد اجمللس تتواتق مع حصة جمموعاتها ضعمن عضعوية الفعاو. أمعا نسعبة أوروبعا وجنعوب غعرب احملعيط          

اهلادئ من مقاعد اجمللس تال تتواتق مع حصة جمموعاتها ضمن عضوية الفاو. ومل يتمكعن التقييم اخلارجي املستقّل معن  

بصورة موجزة نوعًا ما، مع اإلشعارة إىل وجعود منظمعات أخعرى      تقديم أية حلول بشأن مسألة اخللل هذه، اليت عاجلها

 يف منظومة األمم املتحدة هلا  سلبياتها ومفارقاتها التارخيية اخلاصة .  

 

وأشار التقييم اخلارجي املستقل إىل ضرورة العتفكري جعديًا يف االستعاضعة ععن اجمللعس يف املسعتقبل مبجلعس         - 12

كن أن يركعز أكثر على عمليات املنظمعة، ومعن شعأنع أن يسعتوعب وظعائف جلنعة       عضوًا، مي 03تنفيذي مؤلعف من حنو 

الربنامج وجلنة املالية. غري أّنع شّدد على أهمية بناء الثقة املتبادلة بني األعضاء كمرحلة أوىل وأوصى بعإجراء اسعتعرا    

 .مستقل إلصالحات ا وكمة يعيد النظر يف القضية يف غضون س  سنوات

 

جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل جهودًا حثيثعة خعالل جمموععة العمعل الثانيعة      وبذل   - 11

ملعاجلة مسألة حجم اجمللس وتركيبتع، وقّدم  عدة تصّورات خمتلفة، إمنعا مل تعتمكعن    4339املفتوحة العضوية يف عام 

يف بلعوغ تواتعق يف اآلراء.    4303تقل للمجلعس يف ععام   . كما تشل  جهعود العرئيس املسع   22من التوّصل إىل تواتق يف اآلراء

وأعرب الكثري من األعضاء عن خشيتهم من أّنع يف حال إعادة تتي القضية ملعاجلة أوجع اخللل اليت تعاني منهعا بععض   

 .األقاليم، قد تطالب جمموعات أخرى مبزيد من املقاعد ومبجلس أكرب

 

عضوًا ميثلعون   18سبيل املثال، لليونسكو جملس تنفيذي مؤلعف من  وختتلف الُنُهج يف منظمات أخرى. تعلى - 16

بلعدًا تعمعل علعى أسعاس      06وتسعة أعضاء منتسبني. ولربنامج األمم املتحدة اإلمنائي جملس تنفيعذي يضعم    عضوًا 091

ملي مبجلعس  التناوب، وتنتقل رئاسة اجمللس كّل سنة إىل جمموعة إقليمية خمتلفة، بينما حيظعى برنعامج األغذيعة الععا    

 .عضوًا أيضًا مع هيئة من مخسة أعضاء 06تنفيذي من 

 

رأى تريق االستعرا  املستقل أّن الثقة بني األعضاء قد ازدادت على حنو ملحوظ منذ وق  التقييم اخلارجي  - 17

هذه العوامعل،   املستقل، إالع أّنع اعترب أّن عوامل أخرى أّثرت أيضًا على قرارات األعضاء بشأن حجم اجمللس. ومن بني

املزايا والشوائب املرتبطة بالتفويض إىل جمموعة أص ر، واألهمية اليت يوليها األعضعاء إىل ا صعول علعى ممّثعل هلعم يف      

جهاز رئاسي  تنفيذي  تابع ملنظمة األغذية والزراعة. والحظ تريق االسعتعرا  املسعتقل أّنعع تيمعا تسعتمر اجملموععات       

الية التمثيل وكفاءتع، قد يقّدر مزيد من األعضاء أّن توصيفاتهم اخلاصعة تتععزز أيضعًا معن     اإلقليمية يف النمو من حيث تع

خالل العمل ضمن جمموعة إقليمية بداًل من العمل بصورة مستقلة. ومع تعزيز اجملموعات اإلقليمية، قد يصبي ممكنعًا يف  

 املستقبل تقليص حجم اجمللس.
 

                                        
 . 4338يوليو/ متوز  08و 4338أبريل/ نيسان  48انظر بشكل خاص مذكرات جمموعة العمل الثانية يف   22
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 دور اجملموعات اإلقليمية 4-2-4
 
ن اجلدير معاينة الدور الذي تضعطلع بعع اجملموععات اإلقليميعة، نظعرًا إىل أهميتهعا يف حسعن عمعل وإدارة         م - 18

املنظمة. وتسعى اجملموعات اإلقليمية، من بني طلعة أمعور أخعرى، إىل بلعوغ موقعف موّحعد علعى أسعاس استعراضعها          

ة األخرى. وليس  طيع اجملموعات علعى القعدر   للوثائق، وإىل رتع هذا املوقف إىل اجمللس وكذلك إىل األجهزة الرئاسي

نفسع من الفعالية يف القيام بذلك، ما يطرح تساؤالت بشأن قدرة األعضاء على اخلضعوع ملسعاءلة بعضعهم بعضعًا وملسعاءلة      

 األجهععزة الرئاسععية الععيت يتبعععون هلععا. وتسععاهم اجملموعععات الععيت تنّسععق بفعاليععة مسععبقًا يف كفععاءة اجلهععاز الرئاسععي. 

  .عمل اجملموعات وال أساليب عملها توّثق مبا يتجاوز ما يصدر عن اجملموعات نفسها، ألّنها غري رمسية لكن ال

 

وحظي تريق االستعرا  املستقل بفرصة ملقابلة األعضاء الناشطني يف طيع اجملموعات اإلقليمية، واالجتماع  - 19

الحعظ تريعق االسعتعرا  املسعتقل بععض املمارسعات       ببعض اجملموعات، ومقابلة رؤساء بعض منها. وخالل مشاوراتع، 

تسمي أيضًا جلميع أعضاء اجملموعات با صعول   وهي ممارسات –ا ميدة يف طريقة تنظيم بعض اجملموعات ألنفسها 

على وظيفة متثيلية يف أحد األجهزة الرئاسية. كما أشعار أيضعًا إىل بععض اجملعاالت الرماديعة املسعتجدة منعذ أن رعّول         

اإلقليمي إىل أجهزة رئاسية. وعلى حنو خعاص، الحعظ تريعق االسعتعرا  املسعتقل هنعا ععدم وضعوح بعني أدوار          املؤمتر 

اجملموعات اإلقليمية واملكاتب اإلقليمية وعالقاتها وتوقعاتها. تهل بب أن تتواصل اجملموعات اإلقليمية علعى سعبيل   

ومشاريع أو مع وحدة مركزيعة يف املقعر الرئيسعيي كيعف     املثال مع املكاتب اإلقليمية للحصول على معلومات حول برامج 

بب أن يتصل رؤسعاء املعؤمترات اإلقليميعة العذين يعتزمعون أداء دور تاععل خعالل تعرتة معا بعني العدورات، بعاملمثلني             

 اإلقليميني وبرؤساء اجملموعات اإلقليميةي 

 

 النتائج والتوصيات 2-0
 

ا إمكانية ألن يصبي اجمللس وجلانع أكثر نشعاطًا يف توحيعد معواقفهم    يعترب تريق االستعرا  املستقل أّن هنا - 63

ويف مساءلة األمانة. ويعتمد اجمللس وجلانع بطبيعة ا ال على الوثائق اليت توتعرها األمانة، واليت هم راضعون عنهعا إىل   

كعون هنعاا مناسعبات حيعث     حّد كبري. لكن لكي تتمكعن األجهزة الرئاسية من االضطالع بدورها الرقابي بالكامعل، قعد ت  

ميكنها أن تستفيد، على النحو املتوخى يف االستعرا  اخلارجي املستقل، معن خعربات تنيعة مسعتقلة ملسعاعدتها علعى       

. وينب ي أن حيظى األعضاء بإمكانية الوصول إىل هذه املوارد حبسب املقتضعى لطلعب   23جتاوز الوثائق املتاحة من األمانة

إىل اجمللس وختضع ملساءلتع. وإذا واتق اجمللعس علعى التوصعية أدنعاه، تعنعدها سعيتخذ        خربات مستقلة ترتع التقارير

 .اإلجراءات املزيد من اإلجراءات الضرورية لتنظيم نفسع معن أجعل القيعام بعذلك، مبعا يف ذلعك رديعد املعوارد الالزمعة         
  

                                        
 )جيم(.  776و 762االستعرا  اخلارجي املستقل،   23
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 بشأن حصول اجمللس على مشورة مستقلة :4التوصية 

على تفويض العمل على قضايا خمتارة بصورة مستقلة عن األمانة، على أساس كّل حالة بب أن يواتق اجمللس مبدئيًا 

 على حدة، واختاذ املزيد من اإلجراءات الضرورية لتنظيم ذلكن مبا يف ذلك رديد املوارد الالزمة. 

 

. غري أّنع ال يزال اجمللس ناشط يف توتري التوجيع واإلشراف بقدر استطاعتع، على أساس الوثائق اليت يتلقاها - 60

يفتقععر إىل معلومععات تعالععة قائمععة علععى النتععائج لتنفيععذ هععذه الوظععائف ومسععاءلة اإلدارة. وبفعععل الت ععيريات يف اإلطععار   

ووق  استعراضع واعتمعاده معن جديعد يف ععام      4339االسرتاتيجي بشكل جزئي، بني وق  اعتماده للمرة األوىل يف عام 

 .تينة لرصد النتائج ميكنها أن توتعر احتياجات اجمللس، است ر  وقتًا لوضع أدوات م4300

 

 بشأن وظيفة الرقابة للمجلس :0التوصية 

بب أن يستمر اجمللس يف الدتع باجتاه توتري أنواع املعلومات القائمة على النتائج اليت ستمكعنع من توجيع عمعل الفعاو   

ة. ويف حعال اسعتمرار الشععور بععدم الرضعا، قعد ينظعر يف        ومراقبتع بصورة تعالة، بدعم تاعل من جلنيت الربنامج واملاليع 

 إمكانية االعتماد على خربات مستقلة لتقديم املساعدة. 

 

يف ظّل الظروف الراهنة، لن يكون اجمللعس قعادرًا علعى رتعع توصعيات حامسعة بشعأن مسعتوى امليزانيعة إىل           - 64

 .أن يقوم بذلك يف املستقبل املنظوراملؤمتر، ويرى تريق االستعرا  املستقل أّنع من غري احملتمل 

 

 بشأن دور اجمللس يف التوصية مبستوى امليزانية :2التوصية 

 بب إغال  إجراء خطة العمل الفورية املعلعق بشأن رتع توصية اجمللس مبستوى امليزانية إىل املؤمتر. 

 

اس موجز العرئيس املسعتقل للمجلعس.    بات  تقارير اجمللس تركعز جّيدًا على االستنتاجات والقرارات على أس - 60

لكنها قد تصبي مقتضبة لل اية، ويعود ذلك جزئيًا إىل عدم كفاية الوق  إلدمات جوهر النقاش يف موجز العرئيس املسعتقل   

للمجلس. وال أحعد، مبعا يف ذلعك تريعق االسعتعرا  املسعتقل، يرغعب يف ععودة أيعام تقعارير اجمللعس الطويلعة، إالع أّن             

بة للنقا  الرئيسية اليت أثريت يف النقاش قد تكعون مهمعة لتعوتري وسعائل ملتابععة املسعألة معع الوقع ،         امللخصات املقتض

إدمات ملخصات قصرية ععن   النظر يف إمكانيةأعضاء اجمللس قد يوّد وللتعبري عن الطبيعة اجلوهرية ملداوالت اجمللس. و

ورة بدعم من أحد نواب الرئيس عنعد االقتضعاء، معع دععم     النقاش يف تقارير اجمللس عند اللزوم. وميكن إعدادها بعد الد

 .األمانة أيضًا ور  إشراف جلنة الصياغة

 

مل يتمكعن اجمللس، على الرغم من جهوده املكّثفة، من التوّصل إىل تواتق يف اآلراء حول كيفية معاجلة أوجعع   - 62

ينعة اجمللعس وجلانعع أثنعاء العمعل، يعرى تريعق        اخللل القائمة يف ما خيص حجم اجمللس وتركيبتعع. واسعتنادًا إىل معا  

االستعرا  املستقل أّن هناا قيمة كربى يف طريقة عمل اجملموعات األص ر حجمًا، مبا يف ذلك التعاون اجلماعي والثقة 

 اليت جتعل من هذه اجملموعات تعالة وكفوءة وتعزز الطبيعة ال نية واجلوهرية ملناقشاتها. ويف الوق  نفسع، يععرتف أنّ 
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األعضاء ليسوا مستعدين بعد للتفويض على حنو كامل كما قد يكون الزمًا جمللس أص ر حجمًا، على الرغم معن أّن ذلعك   

 قد يصبي ممكنًا مع اكتساب دور اجملموعات اإلقليميعة أهميعة متزايعدة. لكعن يف هعذه املرحلعة، ويف املسعتقبل املنظعور،        

التوّصل إىل تواتق يف اآلراء حول ت يري حجم اجمللس وتركيبتع. وبالتالي  ال يرى تريق االستعرا  املستقل أّنع من املمكن

 .قام تريق االستعرا  املستقل بصياغة التوصية أدناه

 

 بشأن حجم اجمللس :5التوصية 

  بب إغال  إجراء خطة العمل الفورية بشأن حجم اجمللس وتركيبتع

 

رًا مهمعًا يف حسعن عمعل حوكمعة الفعاو، لكعن هنعاا بععض         كما ذكر سابقًا، تؤدي اجملموععات اإلقليميعة دو   - 61

اجملععاالت الرماديععة املتعلقععة بععاألدوار والتوقععععات بععني اجملموعععات اإلقليميععة، واملكاتععب اإلقليميععة ورؤسععاء املععؤمترات 

ع غعري  إمكانية الطلب من الرئيس املسعتقل للمجلعس العدعوة إىل عقعد اجتمعا      النظر يفأعضاء اجمللس  وقد يوّداإلقليمية. 

أ( رديد هذه اجملاالت الرمادية املسعتجدة وتوضعيحها، بالتنعاقش معع اإلدارة،     )رمسي للمجموعات اإلقليمية من أجل 

ب( تبادل معلومات حول أساليب العمل وأتضعل املمارسعات علعى مسعتوى اجملموععات بهعدف تعزيعز قعدرتها علعى          )و

 .زة الرئاسيةاالضطالع مبسؤولياتها لتمثيل اجملموعة برمتها يف األجه
 

 الرئيس املستقل للمجلس - 5

 معلومات أساسية 5-0
 
اقرتح التقييم اخلارجي املستقل دورًا أقوى للعرئيس املسعتقل للمجلعس معع ميزانيعة خاصعة بعع/ بهعا وأمانعة           - 66

ء جلعان الصعياغة   مستقلة ص رية من شأنها أن تدعم أيضًا املؤمتر واجمللس وجلنيت الربنامج واملالية. وأوصى بشدة بإل عا 

. ومل تعتمد جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل االقرتاح بشأن األمانعة وقعّررت اإلبقعاء علعى     24الرمسية

 .جلان الصياغة

 

على منصب الرئيس املستقل للمجلس، إمنعا معع االضعطالع بوظعائف  الوسعيط النزيعع  يف تيسعري         التأكيدمّت  - 67

اتق يف اآلراء بني األعضاء واألمانة؛ واالتصعال برؤسعاء األجهعزة الرئاسعية وبعاإلدارة العليعا للفعاو حبسعب         التوّصل إىل تو

املقتضى؛ والدعوة إىل عقد اجتماععات تشعاورية معع اجملموععات اإلقليميعة؛ وضعمان بقعاء اجمللعس علعى اطعالع علعى            

ضاء. وحيضر الرئيس املستقل للمجلس طيع دورات التطّورات يف منتديات أخرى؛ ورفيز التحسني املستمر لكفاءة األع

اجمللس وميضي على األقل ستة إىل مثانية أشهر يف السنة يف رومعا. وظلعع  معؤهالت العرئيس املسعتقل للمجلعس، علعى        

القعدرة علعى أن يكعون موضعوعّيًا، ومعدركًا للفعوار  السياسعّية واالجتماعّيعة         :  0970النحو الذي كانع  عليعع يف ععام    

 .25 ّية، ومتمتعًا خبربة مناسبة يف جماالت عمل املنظمةوالثقات
 

                                        
 ت. 776و 762التقييم اخلارجي املستقل،   24
 التقييم اخلارجي املستقل، اجمللعد الثاني، هاء.   25
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 االستنتاجات الرئيسية 5-4

 

استعر  تريق االستعرا  املستقل عمل الرؤساء املستقلني للمجلس ما بعد خطة العمل الفورية وحظي بفرصة  - 68

صعاء أّن أغلبيعة األعضعاء العذين     التفاعل مع رئيسني مستقلني سابقني للمجلس إضاتة إىل الرئيس ا عالي. وأظهعر االستق  

يشاركون يف اجمللس حيبذون عمل الرئيس املسعتقل للمجلعس. وُنقلع  هعذه البيانعات معن مقعابالت تريعق االسعتعرا           

املستقل، على الرغم من أّن البعض ال يزال يتساءل عما إذا كان الرئيس املستقل للمجلس حيتات إىل قضاء هذا القعدر معن   

شاروا إىل أّن املدير العام ا الي يتفاعل على حنو متعواتر ومباشعر معع األعضعاء. وشععر قليلعون أّن       الوق  يف روما، وقد أ

رئيسًا ينتخب يف كّل دورة سيكون كاتيًا، مع اإلشارة إىل أّن الفاو هي املنظمة الوحيدة اليت رظى برئيس مستقل. ورأى 

، قعّرر املعؤمتر االسعتمرار يف إجعراء     0970املاضعي وأّنعع يف ععام    تريق االستعرا  املستقل أّنع قد مّت درس هذه املسألة يف 

. ويف املقابالت، ُذكر أّن وظيفة الرئيس املسعتقل للمجلعس   26 وسيلة تضمن استقاللعانتخاب الرئيس املستقل للمجلس كع 

سعتقل أّن األعضعاء   تؤّدى غالبًا وراء الكواليس لتسوية املشاكل والتنسيق بعني األعضعاء. كمعا الحعظ تريعق االسعتعرا  امل      

شعروا بأّنهم من املهم أن يكون هلم رئيس مستقل للمجلس مع حوكمة الفاو وأّن الوظيفة مل تعمعل كعذلك عنعدما مل يكعن     

 .يطّبق ذلك

 

ووجد تريق االستعرا  املستقل أّن منصب الرئيس املستقل للمجلس قّدم عّدة مزايا. تالرئيس املستقل ا عالي   - 69

يل املثال، بإحاطة األعضاء اجلدد، مبا يف ذلك حول تاريا اإلصالح وحالتع الراهنعة. واجتمعع معع    للمجلس قام على سب

رئيسي جلنة الربنامج وجلنة املالية قبل دورات اجمللس ودعا إىل عقد اجتماععات عاديعة للمجموععات اإلقليميعة بشعأن      

انية، وسبل خفض تكاليف الرتطعة. إضعاتة إىل   قضايا حمددة، من قبيل تكاليف املوظعفني يف سيا  التخفيضات يف امليز

ذلك، باستطاعة الرئيس املستقل للمجلس أن حيصل على صورة شبع كاملعة ععن املنظمعة وأن يععّزز إجعراءات ا وكمعة       

املتسقة. وقد حضر الرئيس املستقل ا الي للمجلس طيعع املعؤمترات اإلقليميعة وكعذلك اجتماععات األجهعزة الرئاسعية        

  األمثلة عن القضايا اليت تولعى رؤساء مستقلون للمجلعس تيسعريها منعذ خطعة العمعل الفوريعة، التقيعيم        األخرى. ومشل

اخلارجي املستقل مع جلنة املؤمتر، وتوصية اجمللس بشأن مسعتوى امليزانيعة، وعمليعة الختعاذ القعرار بشعأن السعنوات        

رئيس املستقل ا الي للمجلس دورًا بارزًا يف تيسري مشاركة الدولية، والزيارات امليدانية اليت يقوم بها األعضاء. وتولعى ال

األعضاء يف املؤمتر الدولي الثاني املعين بالت ذية، العذي تشعرتا يف تنظيمعع منظمعة األغذيعة والزراععة ومنظمعة الصعحة         

 .العاملية، بسبب الشواغل حول وضع التحضريات وا اجة إىل ضمان أّنع عملية موّجهة من األعضاء

 

كان  العالقة جّيدة بني الرئيس املستقل للمجلس واألمانة، وكان الرئيس املسعتقل ا عالي للمجلعس بتمعع      - 73

باملدير العام قبل انعقاد كّل دورة للمجلس وحبسب املقتضى. وكان التمييز بعني هعذه األدوار أقعل وضعوحًا خعالل واليعة       

تبدد اآلن. ورأى تريعق االسعتعرا  املسعتقل أّن اجتمعاع      الرئيس املستقل السابق للمجلس، ما أحدث بعض التوتر الذي

اجمللس الذي حضره جرى بسالسة ويف الوق  املناسب، ودّل استعرا  وثيقتعع علعى أّن هعذه اخلطعوة باتع  املمارسعة       

م املتبعة بصورة متزايدة منذ خطة العمل الفورية. واعتربت املمارسة اليت تقضعي بقيعام العرئيس املسعتقل للمجلعس بتقعدي      

                                        
26  CCLM 86/4 4339، مايو/ أيار . 
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موجز يف نهاية كّل دورة، يشكعل أساسًا لعمل جلنة الصياغة، ممارسة جّيدة. غري أّن العملية مل تسعني بفرصعة لتجميعع    

. وتباين  اآلراء بني الرؤسعاء املسعتقلني للمجلعس بالنسعبة إىل     2املناقشات بشكل مقتضب، على النحو املذكور يف القسم 

  حاجتهم إىل دعم مزيد من املوظعفني أم ال.

 

 النتائج والتوصيات 5-0
 

يعترب تريق االستعرا  املستقل أّنع بب أن يبقى ملنظمعة األغذيعة والزراععة رئيسعًا مسعتقاًل للمجلعس لعيس         - 70

للحفاظ على التقّدم احملرز يف اإلصالحات وعلى الثقة اليت مّت بناؤها بني األعضاء من جهة وبني األعضعاء واألمانعة معن    

أيضًا لتوتري االستمرارية، واملساعدة علعى تيسعري القضعايا املتعلقعة بالسياسعات أو ا وكمعة،        تحسب، إمنا أخرىجهة 

اليت ميكن أن تنشأ، وتسهيل التقّدم املستمر إلصعالح ا وكمعة. غعري أّنعع بعب أال يتعولعى العرئيس املسعتقل للمجلعس          

ن زيادة العدعم معن املعوظعفني و/أو زيعادة مشعاركة      وظائف رئيسية مثل تيسري املؤمتر الدولي الثاني املعين بالت ذية من دو

 .األعضاء، حيث ميكن أن يؤدي ذلك إىل خطر إضاتة مزيد من األعباء على ما هو يف األساس مسؤولية كبرية

 

 بشأن توفري الدعم للرئيس املستقل للمجلس يف حالة املسؤوليات اإلضافية :6التوصية 

 لس بتولعي مسؤولية إضاتية، بب توتري موارد إضاتية من بني األعضاء. حني يفّو  األعضاء الرئيس املستقل للمج

 

التحسني املستمر  للكفاءة والفعالّية ومسعؤولية الفعاو ععن    يف حال كان األعضاء على استعداد ملواجهة ردي   - 74

تسام صورة أكعرب لرئاسعة   ا وكمة، تستزداد أهمية دور الرئيس املستقل للمجلس مع إحساس باالستمرارية عرب الزمن وار

. ويعترب تريق االستعرا  املستقل أّن مشاركة املزيد معن األعضعاء الزمعة لتحفيعز إصعالح ا وكمعة، وأّنعع ميكعن         27الفاو

للرئيس املستقل للمجلس أن يدرس إمكانية تشكيل تر  مهام وجمموعات عمل على النحو املقرتح من التقيعيم اخلعارجي   

 .بشأن إجراء مزيد من اإلصالح 4301املؤمتر يف عام  املستقل بهدف تنفيذ قرارات

 

ويرى تريق االستعرا  املستقل أّن الوظائف احملّددة للرئيس املسعتقل للمجلعس ال تعزال صعا ة. ويتشعارا       - 70

الفريق مع األعضاء إحساسهم بأّن وجود رئعيس مسعتقل للمجلعس متمعّرس يف معرتعة حوكمعة منظمعة األغذيعة والزراععة          

 .عمل الفّعال هلذا املنصبجوهري لل

 

 بشأن مؤهالت الرئيس املستقل للمجلس :7التوصية 

بب تنقيي النصوص األساسية اليت تتناول العرئيس املسعتقل للمجلعس إلضعاتة مصعطلحات  اخلعربة املناسعبة يف عمعل         

  . خربة ومعرتة مالئمة مبجاالت عمل املنظمةاألجهزة الرئاسية للفاو  على النص القائم  

 

 

                                        
 زاي من التقييم اخلارجي املستقل.  760الفقرة   27
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 جلنة الربنامج - 6

 معلومات أساسية 6-0

وجد التقييم اخلارجي املستقل أّن جلنة الربنامج ركعزت بصعورة مالئمعة علعى شعؤون الربنعامج وكعذلك علعى         - 72

أعمال التقييم، ولكن الوثائق اليت قّدمتها مل تسمي بالرتكيز على خيعارات اسعرتاتيجية. كمعا وجعد أّن مناقشعات جلنعة       

ها استفسارات بشأن تبعات ختصيص املوارد بداًل من قضايا أوسع نطاقًا متعلقة مبحور تركيز الربنامج الربنامج ط   علي

وأولوياتع. وبالنسبة إىل أعمال التقييم،  ظ أّن مشورة جلنة الربنامج عّبرت غالبًا عن املوقف السياسي ملختلف األعضعاء  

 .بدل أن تعكس استنتاجات التقييم

 

27-4إىل  01-4ت خطعة العمعل الفوريعة    وأكعدت إجعراءا  - 71
تركيعز النطعا  الرئيسعي للجنعة الربنعامج علعى        28

أولويععات الربنععامج، واالسععرتاتيجية وامليزانيععة والتقيععيم، واملسععؤوليات اإلضععاتية احملععددة نظععرًا إىل العمععل امليععداني     

يعة واألنظمعة ذات الصعلة؛ والشعراكة     والالمركزي؛ واألولويات اليت سعتتناوهلا الفعاو عنعد بنعاء اتسعا  السياسعات العامل      

والتنسيق مع منظمات أخرى للعمل الفين. كما حّددت خطة العمل الفورية عددًا مرنًا للدورات ومعدتها وتوقيتهعا، وتقعًا    

للحاجة، ومزيدًا من االجتماعات املشرتكة مع جلنة املالية ملناقشة قضايا شديدة التكامل. وينب ي أن تركعز تقعارير جلنعة   

عناية أكرب للسياسات واالسرتاتيجيات واألولويات من أجل رسعني  نامج على توصيات واضحة للمجلس، وأن تولي الرب

 .اإلشراف وإعطاء توجيهات ديناميكية بدرجة أكرب إىل اجمللس

 

عضعوًا، إضعاتة إىل رئعيس ينتخعب بصعورة مسعتقلة علعى أسعاس          04وُعّدل  عضوية جلنة الربنامج لتصعبي   - 76

ؤهالتها. وتيما ُينتخب األعضاء على أساس قطري، ضمن اجملموعات اإلقليمية، أشارت خطة العمعل الفوريعة   مؤهالتع/م

إىل أّن املعلومات حول اخلربة ذات الصلة جلميع األعضاء بب أن تقّدم وق  انتخابهم من جانب اجمللس. وبعب أن  

 .قبني الذين ال يتمتعون حبق الكالمتكون املشاركة يف طيع دورات جلنة الربنامج مفتوحة أمام املرا

 

 االستنتاجات الرئيسية 6-4

 

طيع األحكام املتعلعقة بتوقي  االجتماعات وعددها، وكان  املشاركة يف طيع االجتماععات مفتوحعة    ُنفعذت - 77

واملقتضعبة. ومنعذ   أمام املراقبني الصامتني. وركعزت التقارير اليت رتع  إىل اجمللس على القرارات والتوصعيات الواضعحة   

، تضمن  تقارير جلنة الربنامج إىل اجمللس أطرًا علعى صعفحة ال عالف تقعّدم معوجزًا إضعاتة إىل اإلجعراءات        4304عام 

املقرتحة على اجمللس. وأشار استقصاء االستعرا  املستقل إىل مستوى كبري من الرضا ععن أثعر إجعراءات خطعة العمعل      

   .الفورية لتحسني عمليات اللجنة

                                        
 إىل جلنة الربنامج وجلنة املالية على السواء.  27-4إىل  01-4تشري إجراءات خطة العمل الفورية   28
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إىل دورة  LIMمّت تقديم املعلومات عن طيع املرشحني لالنتخاب إىل جلنة الربنامج يف شعكل موّحعد كوثيقعة     - 78

اجمللس اليت ستجري خالهلا االنتخابعات. وهعذا يعوتعر معلومعات حعول الوظعائف السعابقة وا اليعة للمرشعحني وععن           

معلومات أكثر رديعدًا ععن خعربة املرشعحني يف شعؤون      مشاركتهم يف اجتماعات وأنشطة منظومة األمم املتحدة. وال توتعر 

الربنامج، على الرغم من أّنع يف بععض ا عاالت ميكعن اسعتنتات ذلعك معن املناصعب السعابقة العيت مّت توليهعا. وكشعف            

االستقصاء عن بعض الرتدد حيال متتع أعضاء جلنة الربنامج باملؤهالت الالزمة للعمل الفعال، ما يّدل على ا اجعة إىل  

خصوصية أكرب يف ما يتعلعق باملهارات واخلربات الضرورية لعمل جلنة الربنعامج. وبالنسعبة إىل املشعاركة يف االجتماععات     

حبد ذاتها، وجد تريق االستعرا  املستقل أّن أعضاء جلنة الربنامج ليسوا طيعهم مشاركني بالكامعل. وقعّدرت جهعود    

م معن بعثعتهم.   هع من خالل إثبا  االستعاضة عن أعضعاء منتخعبني ب ري   الرئيس الرامية إىل تشكيل جمموعة أكثر متاسكًا

واختلف مدى تشاور أعضاء جلنة الربنامج مع جمموعتهم اإلقليمية إىل حّد كبري. تقد قام  معظم اجملموععات علعى معا    

شعاورة عاديعة خعالل    يبدو بتفويض املسوؤلية إىل األعضاء املنتخبني على الرغم من أّنع يف واحدة منها على األقل جرت م

  .دورات جلنة الربنامج وذلك لعر  آراء اجملموعة

 

 أولوية الربنامج، واسرتاتيجيتع وميزانيتع 6-2-1
 

ركعز عمل جلنة الربنامج جيدًا على استعرا  طيع مراحعل دورة الربنعامج. وتيمعا وجعد االستقصعاء مواتقعة        - 79

يات برنامج الفاو، واسرتاتيجيتع وتقييمع، اعترب أقليعة معن اجمليعبني    قوية على أن تركعز جلنة الربنامج عملها على أولو

تقط أّنهم كانوا يتلقون وثائق مفّصلة وجّيدة كفاية عن عملها. وظهرت هعذه املشعكلة أيضعًا يف تقعارير جلنعة الربنعامج إىل       

ر منظمة بصورة أتضعل معع   اجمللس خالل ترتة ما بعد خطة العمل الفورية، اليت شهدت دعوات منتظمة إىل إعداد تقاري

رليل أكثر تعمقًا الستخالص الدروس، والرتكيز أكثر على النتائج يف برنعامج العمعل وامليزانيعة وللتقعارير القائمعة علعى       

 .النتائج خالل مرحلة التنفيذ

 

 عالوة على ذلك، برزت مشاكل كبرية مع الوثعائق العيت ال تتعاح يف الوقع  احملعدد ليتحّضعر أعضعاء جلنعة         - 83

الربنامج بصورة كاتية. ويف بعض ا االت، رتض  جلنة الربنامج دراسة الوثائق العيت وصعلتها يف معدة زمنيعة ال تكفعي      

 .الستعراضها

 

، حعني  4302راقب تريق االستعرا  املستقل الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج يف مايو/ أيعار   - 80

املتعلقعة بتحديعد األولويعات، إضعاتة إىل رعديث ععن تطعّور إطعار النتعائج لإلطعار           ُقّدم  قرارات املعؤمترات اإلقليميعة   

االسرتاتيجي املنقي وتقرير تنفيذ الربامج للفرتة املالية السابقة. وعلى الرغم من أّن ذلك كان عينة حمدودة معن إجعراءات   

قها التقييم اخلارجي املستقل من قبيل الرتكيز جلنة الربنامج، إالع أّن الفريق مل بد أي إثبات على نوع املشاكل اليت وّث

املفر  على التفاصيل املالية لربامج حمددة، أو إبداء أعضاء مواقف سياسية بداًل من مواقف تنية. غري أّنعع  عظ مشعكلة    

 مستمرة مع الرتكيز االسرتاتيجي ورديد األولويات. وكان  األولويعات العيت استعرضعتها جلنعة الربنعامج علعى النحعو       

احملدد من جانب املؤمترات اإلقليمية، عامة لل اية، وغالبًا بيانات معادة لألهداف االسرتاتيجية للمنظمعة بعداًل معن أن    

تكون أولويات أكثر رديدًا ميكن أن تستخدم لربامج الفاو. معن جهعة أخعرى، كعان أعضعاء جلنعة الربنعامج منخعرطني         

وطلبوا ورقة إضاتية لتوضيي سلسلة النتعائج ومسعاءلة منظمعة األغذيعة     بصورة واضحة يف العمل مع اإلطار االسرتاتيجي، 
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. كما الحظ تريق االستعرا  املستقل أّن دورة جلنة الربنامج حظي  بعدعم جيعد معن املعوظفني يف     29والزراعة عن النتائج

 .الفاو الذين كانوا حاضرين عند مناقشة بنود جدول األعمال املتصلة مبسؤولياتهم

 

جلنة الربنامج حتى هذه الساعة القضايا املتعلعقة باتسا  السياسات العاملية، على الرغم معن رديعد    مل تدرس - 84

ذلك يف إجراءات خطة العمل الفورية، ويعود ذلك يف األغلب إىل عدم إتاحة املعلومات الالزمة. وإذا قّرر األعضعاء تنفيعذ   

يف عمل األجهزة الرئاسية، تباستطاعة جلنة الربنعامج أن تعدرس    املتعلق بعناصر ا وكمة العاملية 4يف القسم  0التوصية 

 .االستعرا  حول األولويات العاملية نظرًا إىل أّنها متلك أكثر املعلومات تفصياًل وإسهابًا حول شؤون الربنامج

 

 التقييم 6-2-2

 

ية حول التقييم، حيث تتكعّون  يتمحور نصف البنود تقريبًا على جدول أعمال جلنة الربنامج خالل الفرتة املال - 80

بأغلبيتها من ترادى تقارير التقييم ومتابعتها. وأشار االستقصاء إىل أّن أغلبية اجمليبني يعتربون أّن جعودة وععدد أعمعال    

التقييم املستعرضة متكعن األجهزة الرئاسية من االضطالع بعملها الرقابي. كما ذكر يف املقابالت الرضا اإلطالي عن عملية 

تعرا  التقييم، على الرغم من أّن تريق االستعرا  املستقل وجد أيضًا أّن أعضاء جلنة الربنامج يعدركون ا اجعة إىل   اس

أن يكونوا  اسرتاتيجيني  أكثر يف دراستهم ألعمال التقييم، بهدف اسعتخدامها كمصعدر للمسعاهمة األقصعى يف إشعراتهم      

حسني يف ما تستعرضع جلنة الربنامج، بهدف زيادة قيمتها بالنسعبة  على املنظمة. وهناا أيضًا إحساس بوجود جمال للت

إىل عمل املنظمة عمومًا. وحاليًا هناا حماولة حمدودة للربط بني أعمال التقيعيم واإلطعار االسعرتاتيجي ونتعائج خمرجاتعع      

ا حبكعم الضعرورة يف   ، بعات هعذ  4300وتنقيحع يف عام  4303التنظيمية. ومع إدمات اإلطار االسرتاتيجي اجلديد يف عام 

، تمعن املمكعن مواءمعة برنعامج     4309معر  التطّور. لكن، بعدما بات اإلطار االسرتاتيجي املستعر  قائمعًا حتعى ععام    

 .أعمال التقييم الذي درستع جلنة الربنامج مع النتائج التنظيمية

 

  تقعارير التقيعيم معن قبعل جلنعة      وأشار ايضًا تريق االستعرا  املستقل إىل أّن األحكام اليت تقتضي اسعتعرا  - 82

الربنامج وتقارير املراجعة من جانب جلنة املالية ليس  متسعقة دائمعًا معع مسعؤولياتها علعى التعوالي يف اإلشعراف علعى         

املكاتعب اإلقليميعة واإلقليميعة الفرعيعة للمنظمعة يف آسعيا       الربامج واملراقبة املالية/ اإلدارية. ويأتي مثال حديث من تقييم 

ط اهلادئ، الذي أوصى بأن يتبع مسؤولو املوارد البشرية للمقر الرئيسي وليس للمكتب اإلقليمي، ورتضع  اإلدارة  واحملي

هذه التوصية وواجهتها جلنة الربنامج وحدها باعتدال. ونظرًا إىل التبعات على إطار مراقبة املخاطر، كعان ميكعن للجنعة    

ثر. كما كان ميكن أيضًا أن تواتق جلنة املالية على موقف اإلدارة، ولكعن  املالية أن تتناول هذه القضية على حنو مالئم أك

كان  ستكون يف وضع أتضل ملناقشة جوانب القضية ذات الصلة. إضاتة إىل ذلك، يلحظ تريعق االسعتعرا  املسعتقل أّن    

ية على السواء، بعب علعى   التقارير العامة للمراجعة احملاسبية تتضّمن معلومات ذات أهمية للجنة الربنامج وجلنة املال

 كّل منها استعراضها.

 

                                        
 وستكون متاحة يف الدورة املقبلة للمجلس.  CL149/LIM/6أعّدت هذه الورقة   29
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 النتائج والتوصيات 6-0
 

يبدو أّن جلنة الربنامج تعمل بصورة جّيدة، وتوتعر تقارير مقتضبة إمنا جديرة باالهتمام إىل اجمللس ليدرسها.  - 81

إيعالء عنايعة أكعرب    بعع   لكن هناا جمال للتحسني يف رقيق نية خطة العمل الفوريعة، ومعن لكعي تقعوم جلنعة الربنعامج      

للسياسات واالسعرتاتيجيات واألولويعات معن أجعل رسعني اإلشعراف وإعطعاء توجيهعات ديناميكيعة بدرجعة أكعرب إىل            

املتعلعق باجمللس، يرى تريق االستعرا  املستقل أّنع علعى العرغم معن     2. وبالفعل، كما ذكر سابقًا يف القسم 30 اجمللس

نة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية، واجمللس ليسعوا تعاعلني   تزايد تعاليتها وكفاءتها، تإّن جل

مبا تيع الكفاية يف املتابعة حني يكون التنفيذ غري مر . وهعذا لعع تبععات رئيسعية علعى قعدرة اللجعان واجمللعس علعى          

تقل بأن رصل األجهزة الرئاسية، حبسعب  املتعلعق باجمللس، أوصى تريق االستعرا  املس 2مساءلة اإلدارة. ويف القسم 

ا اجة، على خربات مستقلة تتجاوز الوثائق اليت تتلقاها من األمانة، كسبيل لتدعيم وظيفتها يف املساءلة. ويف ما يلي، 

يسرتعي تريق االستعرا  املستقل االنتباه إىل أسلوب آخر ميكعن أن يسعاعد علعى تعزيعز وظيفعة األجهعزة الرئاسعية يف        

 .لةاملساء

 

ويعترب تريق االستعرا  املستقل أّن طريق هيكلة جداول أعمعال دورات األجهعزة الرئاسعية حاليعًا هعي أحعد        - 86

أسباب عدم قدرتها مبا يكفي علعى مسعاءلة اإلدارة. وهعذا مل يسعمي هلعا برتكيعز اهتمامهعا علعى قضعايا اسعرتاتيجية أو           

بكيفية معاجلعة املنظمعة هلعذه القضعايا وللتفاععل بالتعالي معع         مشرتكة خمتارة من دورة إىل أخرى بهدف تنمية معرتتها

اإلدارة جبدوى أكرب. وقعد تقعّرر جلنعة الربنعامج أن تتعقععب، االسعرتاتيجيات العيت تسعتخدمها املنظمعة لعدعم صعياغة            

اإلضعايف معن   السياسات يف البلدان املعنية بالربامج، على اعتبار أّنها قضية مشرتكة. ولن يقتضي هذا الكعثري معن العمعل    

جانب األعضاء. بل، من شأن جلنة الربنامج أن تستخلص خالل دوراتها ومن وثائق الدورات أّية معلومات بشأن خعربة  

املنظمة يف صياغة السياسات يف التنفيذ. وتقوم بعدها ببناء معرتتها حول كيفية قيام املنظمة أو عدمع بتناول القضعية. ويف  

الربنامج وجهة نظر لتوصي بها اجمللس. ومن األمثلة حول القضايا األكثر رديدًا العيت  الوق  املناسب، قد تبين جلنة 

ميكن تعقبها بهذا الشكل، استخدام املهنيني الوطنيني وأّية قيود على كفاءتهم. وسيكون هذا  التعقعب  إضاتة إىل البنعود  

راء جمموععاتهم اإلقليميعة خعالل االجتمعاع بشعأن      املستدمية يف جدول األعمال. ولن مينع األعضاء من تقديم آرائهعم أو آ 

طيع البنود على جدول األعمال. وبرأي تريق االستعرا  املستقل، تإّن قيمة التعقعب هعي ذات شعقني: تعوتعر الفرصعة      

للجنة الربنامج لتكون تاعلة يف رديد التوّجع جلزء من عملها، وأن يزيد االهتمام املسعتمر ببنعد مععّين معن قعدرة جلنعة       

يف رسعني املسعاءلة. وميكعن تسعجيل القضعايا احملعددة للتعقععب يف        ن لربنامج على معاجلتع بعمق أكرب. والشقان مهمعا ا

. ويعتعرب تريعق االسعتعرا  املسعتقل أيضعًا أّن جلنعة املاليعة وجلنعة الشعؤون الدسعتورية           برنامج العمل املتعدد السعنوات 

   .دجمهما يف هذه التوصيةوالقانونية ستستفيدان من اعتماد هذا النهج وسوف ي

                                        
 ( من خطة العمل الفورية1) 23-4اإلجراء   30
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 بشأن تعّقب القضايا مع الوقت :8التوصية 

ينب ي أن ختصص جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونيعة وقتعًا جانبيعًا علعى جعدول األعمعال       

لوثائق املقّدمة بشعأن بنعود   لتحديد القضايا املشرتكة أو االسرتاتيجية اليت سيتّم تعقبها مع الوق  كجزء من استعراضها ل

جدول األعمال يف دوراتها. وسيجري هذا العمل على أسعاس غعري رمسعي إمعا معن جانعب األعضعاء العذين يتطّوععون أو          

كمجموعة. وعند االقتضاء، يتخذ قرار بشأن ما إذا كان من املفيد إضفاء الطابع الرمسي على توصعية بهعذا الشعأن ترتعع     

 للمجلس.  

 

 

ذلك، ستحّسن زيادة الوثعائق القائمعة علعى النتعائج يف وضعع االسعرتاتيجية والتنفيعذ قعدرة جلنعة          إضاتة إىل  - 87

. ومن باب التشابع، ينب ي أن تكون جلنة الربنامج أكثر 0الربنامج على اإلشراف والتوجيع إىل حّد كبري، وتقًا للتوصية 

ن من االرتبا  بشكل مباشر أكثعر بسياسعات املنظمعة    اسرتاتيجية يف معلومات التقييم اليت تستعرضها، من أجل أن تتمكع

 املتعلق بالتقييم. 01واسرتاتيجيتها، على النحو الذي سيناقش يف القسم 

 

ويرتع تريق االستعرا  املستقل توصية حمددة إىل جلنعة الربنعامج بشعأن معؤهالت املرشعحني أدنعاه، وهعي         - 88

ة الشؤون الدستورية والقانونية. كما يلف  تريق االسعتعرا  املسعتقل   تنطبق بشكل متساو وإلزامي على جلنة املالية وجلن

االنتباه أيضًا إىل حاجة كّل من جلنة الربنامج وجلنة املالية إىل التعامل مع أقسام التقييم واملراجعة اليت تعرتبط بعملعها،   

 .حسبما نوقش أعاله

 

 ملالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونيةبشأن مؤهالت املرشحني من جلنة الربنامج وجلنة ا :9التوصية 

لجنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدسعتورية والقانونيعة ليشعمل قسعمًا     بب تعديل بيان املؤهالت للمرشحني ل

يتضمن معلومات حمددة حول التعليم و/أو اخلربة سابقًا يف جماالت عمل األجهعزة الرئاسعية علعى التعوالي. وينب عي أن      

ارا اجملموععات اإلقليميعة باسعتمرار يف البحعث ععن مرشعحني حمعتملني يتمتععون بعاخلربات املطلوبعة يف رومعا ويف            تش

 العواصم.  

 

 

 بشأن استعراض تقارير التقييم واملراجعة :03التوصية 

ععة املتصعلة   ينب ي أن تقع على عاتق كّل من جلنة الربنامج وجلنة املالية مسعؤولية اسعتعرا  معلومعات التقيعيم واملراج    

بنطا  عمل كّل جهاز. ويشرتا رئيسا جلنة الربنامج وجلنة املالية يف اختاذ القرار بشأن إحالة البنود إىل جلان تردية أو 

 إىل اجتماع مشرتا. 
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 جلنة املالية - 7

 معلومات أساسية 7-0
 

ة ؛ والتمثيل كان غري متوازن؛ وجد التقييم اخلارجي املستقل أّن جلنة املالية  مل رصل على معلومات كاتي - 89

توقف تطبيقعع  إضاتيًا؛ وشر  اخلربة الفنية قد   عبئَاوهناا حاجة إىل وثائق أتضل؛ والقدرات املتدنية للمجلس أوجدت 

 . 31 ؛ واالزدواجية مع االجتماع املشرتا ال زال  تظهرجدول أعمال مثقل جدًا ؛ ولديها  عمليًا

 

( باملاليععة واإلدارة 0) 27-4( إىل 4) 07-4ءات خطععة العمععل الفوريععة  عهععدت عناصععر حمععّددة مععن إجععرا  - 93

واملوارد البشرية إىل جلنة املالية، ودع  إىل إعادة النظر يف املععايري املتعلعقعة بوثعائق برنعامج األغذيعة الععاملي        واخلدمات

ى معؤهالتهم، معع نائعب    اليت ستستعر . كما دع  خطة العمل الفورية اجمللس إىل انتخاب رؤساء على أسعاس تعراد  

رئيس ليتولعى مهامع حبسب املقتضى، ولضمان تواتر املؤهالت الفنيعة الالزمعة لعدى ممثلعي األعضعاء. ومعن املفعرت  أن        

تكون مدة االجتماعات مرنة علعى أن تعقعد أربععة اجتماععات يف السعنة كحعد أدنعى، وأن ترتعع توصعيات واضعحة إىل           

 .مبشاركة مراقبني ال يتمتعون حبق الكالم ومسي 04اجمللس. وارتفع  العضوية إىل 
 

 االستنتاجات الرئيسية 7-4
 

اللجنة بصورة مرنعة علعى النحعو احملعّدد يف خطعة العمعل الفوريعة. واعتعرب أغلبيعة اجمليعبني علعى             جتتمع - 90

يف جعدول األعمعال    االستقصاء أّن عدد الدورات ومدتها غري كاتيني للوتاء بوالية اللجنعة. ومل تت ّيعر العنعاوين الرئيسعية    

، على الرغم من أّن الدورات تبعدأ اآلن بتقريعر حعول الوضعع املعالي للمنظمعة. وال يعزال        4336بصورة ملحوظة منذ عام 

اجلدول الزمين للجنة مثقاًل باألعمال. وبناء على طلب خطة العمل الفورية، ناقشع  اللجنعة املععايري العيت ستسعتعر       

 4303. ومّت ذلعك بعني معايو/ أيعار     32ة الععاملي بالتععاون معع برنعامج األغذيعة الععاملي      على أساسها وثائق برنامج األغذي

ألّنعع لعيس    –اخلطة االسعرتاتيجية لربنعامج األغذيعة الععاملي      –، وتقّرر حذف وثيقة واحدة تقط 4300حزيران ويونيو/

 .33لديها أية تبعات مالية

 

ة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية. وكعان هنعاا   حظي تريق االستعرا  املستقل بفرصة مراقبة الدور - 94

بندًا على جدول األعمال، من بينها كان اثنان تقط بندي عمليات ميكن معاجلتهما على وجع السرعة. إالع أّن اللجنة  44

بأبعاد سياسية.  اختتم  مناقشاتها يف الوق  احملدد، باستثناء دورة م لقة متأخرة حول بند على جدول األعمال متعلعق

وناقش تريق االستعرا  املستقل مع أعضاء اللجنة سبل ختفيف مضمون جعدول األعمعال، مبعا يسعمي مبناقشعة البنعود       

 واألّن األعضعاء لعن يكونع   وذلعك جزئيعًا   الرئيسية بصورة جوهرية، ولكن تبّين أّنع من غري املمكعن رديعد هعذه البنعود،     

سعتتم  ومات تقط. وبالفعل، نظرًا إىل دور جلنة املالية وععدد اجملعاالت العيت    إذا تواتر الكثري من البنود للمعل مرتاحني  

 .، كان من الصعب معرتة كيف ميكن ختفيف مضمون جدول األعمال املثقلت طيتها
 

                                        
 تاجات على جلنة الربنامج.ب. طّبق أيضًا التقييم اخلارجي املستقل العديد من هذه االستن731و 731د و 027الفقرات   31
  FC 133من التقرير  11-14الفقرات   32
 FC 139من التقرير  60-18الفقرات   33
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عمل  جلنة املالية، يف دورتها الرابعة واخلمسني بعد املائة، بصورة جّيدة كلليعة لإلشعراف علعى اجملعاالت      - 90

تها على أساس املعلومات اليت أعطي  هلا. وال يزال األعضاء حيتاجون، على النحعو املشعار إليعع    اليت تدخل ضمن والي

، إىل أداة لرصد النتائج من أجل دعمهم يف جهود التوجيع واإلشراف. وعلعى العرغم معن هعذه القيعود، طعرح       2يف القسم 

قشعة حيويعة للقضعايا املثعارة يف خمتلعف      حوالي نصف األعضاء أسئلة جوهرية حول اإلشراف، تاخنرط  األمانة يف منا

بنود جدول األعمال وطرح ربع األعضاء املتبقني أسئلة مفيدة أيضًا. وأثار عضو واحد تقط مسائل متصلة مباشرة بشعواغل  

بلده. ورّدث عضو واحد تقط بانتظام نيابة عن اجملموعة اإلقليمية، تيما أشار عضوان آخران عرضعيًا إىل جمموعتهمعا.   

 .كن أن تكون إدارة الوق  أتضل يف عدد قليل من ا االتوكان مي

 

وأشار تريق االستعرا  املستقل إىل املمارسات اجليدة خالل الدورة، مثل طلب تنظيم إحاطعات غعري رمسيعة     - 92

سعتعرا   بشأن قضايا معقدة من قبيل االلتزامات اليت ختص املوظعفني واإلطار املالي السرتداد التكعاليف. وأوىل تريعق اال  

املستقل اهتمامًا وثيقًا للعالقة بني اللجنة واألمانة، وأشار إىل املهنيعة والثقعة اللعتني سعادتا عنعد الطعرتني. وقيعل لفريعق         

 . كان  األمانة راول إخفاء أمور. وليس اآلن  4339-4338االستعرا  املستقل أّنع قبل الفرتة 

 

اجملموعة اإلقليمية كلعهعا   أشار الفريق إىل أّن أحد األعضاء نقل شكرويف الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة،  - 91

على جودة الوثائق. غري أّن االستقصاء كشف أّن أقل من نصف اجمليبني وجدوا الوثائق اليت مّت تلقيهعا مفّصعلة وشعاملة    

ال. وأثعار ذلعك تسعاؤالت لعدى     وذلك ألّن كثريين من اجمليبني رّدوا بأّنهم مل يعرتوا ما إذا كان  كعذلك أم   –مبا يكفي 

تريق االستعرا  املستقل بشأن مؤهالت بعض األعضاء يف جلنة املالية. ويف غضون ذلك، حصعل حسعن توقيع  الوثعائق     

 .على التقييم السليب األعلى يف االستقصاء

 

رئيس، واعتعرب  عضعوًا إضعاتة إىل الع    04مبوجب خطة العمل الفورية، ارتفع عدد األعضاء يف جلنة املالية إىل  - 96

معظم اجمليبني على االستقصاء أّن هذا ا جم كاف للعمل الفعلي؛ ومع ذلك، رأى أقلية من اجمليبني علعى االستقصعاء   

أّن املؤهالت املهنية لألعضاء مكعن  جلنة املالية من العمل بكفاءة. واستعر  تريعق االسعتعرا  املسعتقل السعري الذاتيعة      

لس يف دورة السابعة واألربعني بعد املائة. وكما هي ا ال مع جلنعة الربنعامج )انظعر القسعم     اليت قّدمها األعضاء إىل اجمل

(، مل يوتعر الشكل املستخدم مسعاحة للمرشعحني لتععداد اخلعربات ذات الصعلة املباشعرة بلجنعة املاليعة. وانطالقعًا معن           6

لية أو التنظعيم. وأظهعر احملضعر ا عريف للمجلعس      املعلومات املقّدمة، تضّمن  أربع سري ذاتية تقط اخلربات املتصلة باملا

عدم مناقشة املؤهالت الفنية للمرشحني، ونظرًا إىل أّن عدد املرشحني كان يساوي متامًا ععدد الشعواغر، انتخعب أعضعاء     

 .اللجنة ورئيسها بالتزكية

 

ملائعة تفسعريًا خملصعًا لالجتمعاع     وكان تقرير جلنة املالية املقّدم إىل اجمللس يف دورتع التاسعة واألربعني بععد ا  - 97

الرابع واخلمسني بعد املائة الذي راقبع تريق االستعرا  املستقل، وقّدم بصورة مقتضبة وواضحة. وكان أيضعًا أقصعر معن    

. غري أّن تريق االستعرا  املستقل يرى أّنع كان ينب عي أن يشعري امللخعص التنفيعذي     4336التقارير اليت أعّدت يف عام 

قضايا هامة مّت مناقشتها ولو مل يتّم التوّصل إىل خالصة حمددة بشأنها، من قبيل الت طية الطبية بععد انتهعاء    للتقرير إىل

اخلدمة وحقيقة طلب عقد اجتماع غري رمسي. وبداًل من ذلك، أمضى اجمللس بععض الوقع  يف مناقشعة بععض القضعايا      

 .اليت سبق أن طرحتها جلنة املالية خارت نطا  البحث متامًا
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وكان عدد كبري من املوظفني حاضرًا يف الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية ودعموا عمعل اللجنعة    - 98

دعمًا تعااًل. كما كان عدد من املراقبني الصامتني حاضرين. وقيل لفريق االستعرا  املسعتقل أّن هنعاا اهتمعام يف حضعور     

 .اجمللس، حيث ميكن ا صول على القليل من التفاصيل اإلضاتيةالدورة ألّن العمل مّت قبل أن يصل إىل 

 

 النتائج والتوصيات 7-0

 

وجد تريق االستعرا  املستقل، على أساس مراقبتع للدورة الرابعة واخلمسني بععد املائعة للجنعة املاليعة، أّن      - 99

كعبريًا معن اسعتنتاجات التقيعيم      اللجنة قوية وتعمل جّيدًا، معع أعضعاء ملتعزمني وأمانعة خمصصعة. وقعد قطعع  شعوطاً        

اخلارجي املستقل، ال سّيما يف ما يتعلعق بقضايا رئيسية من قبيل الثقة، والشعفاتية، والوثعائق، والقعدرات. ويف إجابعات     

االستقصاء، أعط  جلنة املالية نفسها عالمات عالية من حيث الرتكيز على التبعات املاليعة علعى اإلطعار االسعرتاتيجي     

وسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية، وقّدم  التوجيع بشأن التحويالت اخلاصة بامليزانيعة، واالسعتثمارات   واخلطة املت

 .وصناديق االحتيا  وتوصيات واضحة إىل اجمللس

 

. وعلى حنعو  6و 2غري أّنع لفريق االستعرا  املستقل بعض الشواغل، وقد متع  مناقشة جوهرها يف القسمني  -033

تنطبق بشكل متسعاو علعى جلنعة املاليعة وبعب أن       6و 2ريق هنا إىل أّن التوصيات الواردة يف القسمني خاص، يشري الف

بشعأن رديعد وتعقعب القضعايا الرئيسعية       8بشأن أداة رصد النتائج؛ التوصية  0تؤخذ يف االعتبار من جانبها: التوصية 

بشأن استعرا  جلنة املاليعة   03نة املالية؛ التوصية بشأن مؤهالت املرشحني للج 9املشرتكة أو االسرتاتيجية؛ التوصية 

 .ألقسام أعمال التقييم املتصلة بواليتها

 

وعلى الرغم من أّن اللجنة تضطلع بدور حاسم يف ا وكمة الفعالة يربر الكم الكبري من الوق  العذي يسعتثمره    -030

ل لزيعادة الفعاليعة وخفعض الوقع  ورمبعا أيضعًا ععدد        األعضاء واملوظعفون، إال أّنع ال بد من االسعتمرار يف اسعتطالع السعب   

الدورات. ويعترب تريق االستعرا  املستقل أّنع ميكن رمبا لألعضاء أنفسهم أن يستطلعوا على أتضعل وجعع سعبل رقيعق     

إمكانية تكليف متطّوعني بتعقب طر  عمل اللجنة وجداول أعماهلا خعالل   وقد يود األعضاء يف جلنة املالية دراسةذلك. 

إمكانية ختصيص  يف دراسةجلنة املالية  وقد ترغبالعام وإعداد تقارير يف ترتات منتظمة حول سبل رقيق تعالية أكرب. 

 للمناقشعة أوقات حمددة للبنود على جدول األعمال. ومن شأن ذلك أن يساعد أيضًا علعى التمييعز بعني البنعود الرئيسعية      

 .كري األعضاء برتكيز تعليقاتهموالبنود األقل أهمية وأن يساعد الرئيس على تذ
 

 االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية - 8

 معلومات أساسية 8-0

 

الحظ التقييم اخلارجي املستقل أّن: االزدواجية ال تزال رصل بني االجتماع املشرتا وجلنة الربنامج وجلنة  -034

كان ليتوقف يف االجتمعاع  ًا من مناقشات اجمللس، ولكن هذا  املالية؛ وأّن مناقشات جرت يف اللجنتني وكان  أقل رّيز

عائقعًا حقيقيعًا أمعام     ؛ وأّن الوثائق كان  توّزغ غالبًا يف وق  متأخر وال ُتقرأ؛ وأّن الرتطات املتعأخرة شعكعل     املشرتا
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لجنة املالية عقعد مزيعد   ( أّنع يتعّين على جلنة الربنامج وال1) 09-4. و ظ إجراء خطة العمل الفورية 34 بعض األعضاء

 .من االجتماعات املشرتكة، تركعز على جماالت التداخل و/أو حيث تتكامل بقوة مساهمة اللجنتني

 

 االستنتاجات الرئيسية 8-4

 

ارتسم  أمام تريق االستعرا  املستقل صعورة متقلعبعة يف السععي إىل تقيعيم معدى االزدواجيعة بعني االجتمعاع          -030

امج واملالية. تمن جهة، أشارت إجابات االستقصعاء إىل أّن معظعم األعضعاء شععروا بعأّن االجتمعاع       املشرتا وجلنيت الربن

املشرتا أضاف قيمة لالجتماعات املنفصلة للجنتني، تيما بّين  املقابالت تراجع التكرار اليوم على مسعتوى اللجعان، ال   

ونها يف اللجنتني. وهناا شعور أيضًا بأّن عمليعة معاينعة   سّيما بعدما مل يعد األعضاء يدلون ببيانات يف كّل اجتماع ويكرر

جلنة الربنامج وجلنة املالية ومن ثّم االجتماع املشرتا أضات  إىل  العوزن السياسعي  للتوصعيات املوّجهعة إىل اجمللعس،      

ة تعليعة  قيعة إضعاتي  وأّن االجتماع املشرتا خفف عبء العمل علعى كاهعل جلعنيت الربنعامج واملاليعة، معا ُوصعف بأّنعع          

  .لإلصالح

 

من جهة أخرى، ووتقًا لبعض املقابالت اليت أجراها تريق االستعرا  املستقل، ومالحظاتع اخلاصة، وكذلك  -032

، يبقعى اخلطعر يف أن تكعّرر العدورات     4302التعليقات اليت أدلي بها خالل عرضع أمام االجتماع املشرتا يف مايو/ أيار 

إضاتة قيمة. وأشار رليل البنود على جداول أعمال االجتماععات املشعرتكة منعذ ععام      مداوالت اللجان املنفصلة من دون

، كانع   4304/00يف املائة منها مل يناقش سابقًا من قبل جلنيت الربنعامج واملاليعة، ولكعن يف الفعرتة      68إىل أّن  4336

 يف املائة. 13النسبة أقرب إىل 

 

، حيث كان استعرا  4302بة دورة االجتماع املشرتا يف مايو/ أيار متكعن تريق االستعرا  املستقل من مراق -031

تقّدم اخلطة املتوسطة األجل مدرجًا يف جداول األعمال الثالثة. يف هذه ا الة، ونظرًا إىل أّن كعّل جلنعة درسع  أقسعامًا     

 تضف قيمعة تتجعاوز معا مّت    خمتلفة من التقرير، شكعل  دورة االجتماع املشرتا  منربًا لتقديم مالحظات  كّل جلنة، ومل

التوّصل إليع يف اللجان املنفصلة. ومن جهة أخرى، متعع  تقعط معاينعة التقريعر بشعأن تنفيعذ الربنعامج خعالل االجتمعاع          

املشرتا. وأدلي بالعديد من التعليقات البارزة حول مسائل متعلقة بالربنامج واملاليعة/ التنظعيم تعرد يف التقريعر، ولكعن مل      

ل الساعة املخصصعة هلعذا البنعد التوّصعل إىل تهعم للنتعائج العيت مّت رقيقهعا خعالل العمعل يف السعنتني            يكن ممكنًا خال

املاضيتني، أو الدروس املستخلصة منع. وشكعل ذلك ترصة ضائعة إلجراء دراسة أكثعر تعمقعًا لوثيقعة رئيسعية معن وثعائق       

ا وحده أن تقلعص الوق  املخصص للدراسعة ورعّد معن    الربنامج. وبالفعل، من شأن معاجلة قضية ما يف االجتماع املشرت

تعمقها، بيد أّن املراقبة الوثيقة الزمة لتحديد مدى االزدواجية يف نقل القضايا اليت تناقش يف جلنيت الربنامج واملالية إىل 

 .االجتماع املشرتا

 

                                        
 من تقرير التقييم اخلارجي املستقل 736ت و 731الفقرتان   34
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للطبيععة غعري الرمسيعة لبيانعع.     عالوة على ذلك، خاطب املدير العام االجتماع. وأعرب األعضاء عن تقديرهم  -036

 مبناقشعات غري أّنع مّت االستماع تقط إىل سؤالني من املشاركني بعد اإلجابات اليت أعطاها رئيسا اللجنتني، معا مل يسعمي   

 .غري رمسية متساوية مع األعضاء

 

 النتائج واالقرتاحات 8-0

 

، أدلعة قليلعة علعى    4302املنعقد يف مايو/ أيار وجد تريق االستعرا  املستقل، يف مراقبتع لالجتماع املشرتا  -037

الطبيعة املتحّيزة للمناقشات املشار إليها يف التقييم اخلارجي املستقل. ويرى أيضًا أّن اجلهعود املبذولعة لتحقيعق التعوازن     

تمعاع  املطلوب على مستوى القيمة املضاتة، أو خالف ذلك، من خالل مناقشة بند هام على جدول األعمعال تقعط يف االج  

املشرتا، ليس باألمر السهل. ويتعّين على رؤساء اللجان دراسة كّل بند على جعدول أعمعال بصعورة ترديعة، معن أجعل       

 .التوّصل إىل حّل سليم. وقد يود األعضاء أيضًا دراسة جدولة االجتماعات املشرتكة  عند االقتضاء 

 

ىل رديعد السعبل العيت ميكعن معن خالهلعا       وحبث تريق االستعرا  املستقل، كجعزء معن جهعوده الراميعة إ     -038

 ختفيف ثقل  برنامج حوكمة الفاو، إذا ما كان ينب ي أن ترتع جلنتا الربنامج واملالية عملهما مباشرة إىل اجمللس. لكن 

ومبا أّنع يتفق عامة مع األعضاء على أّنع باستطاعة االجتماع املشعرتا إضعاتة قيمعة إىل عمعل اللجنعتني، مل يتعابع هعذا        

يار. كما حبث تريق االستعرا  املستقل إذا كان ميكن أن ميّثل االجتماع املشرتا نواة جمللس تنفيذي، على النحعو  اخل

الذي ناقشع التقييم اخلارجي املستقل، وإذا كان ميكنع أن حيل حمّل اجمللس يف ا قيقعة. ومعع أّن تريعق االسعتعرا      

منظور الفعالية والكفاءة، إالع أّنع يتفهم أّنع ال ميكعن رقيعق ذلعك معن     املستقل يرى أّن األخري ميكن أن يكون جمديًا من 

الناحية السياسية، أقلع يف الوق  ا اضر. لكن تريق االستعرا  املسعتقل يعتعرب أّن هنعاا نطعا  أوسعع لتنظعيم تعدتق        

دة اليت قام بها، تإّنع ليس العمل على مستوى اللجنتني، واالجتماع املشرتا واجمللس: ونظرًا إىل أعمال املراقبة احملدو

إمكانيعة   وقد يوّد األعضاء حبعث يف موقع تقديم اقرتاحات حمددة ويرى أّن األعضاء ُيعّدون يف موقف أتضل للقيام بذلك. 

تكليف عضو أو أكثر ملراقبة تدتق العمل من اللجنتني إىل اجمللس، على أساس مسعتمر ورديعد جمعاالت االزدواجيعة،     

 .لقليلة ليتولعى االجتماع املشرتا واجمللس دراستها واختاذ القرار بشأنهاوالتداخل والقيمة ا

 

، يعرى تريعق االسعتعرا  املسعتقل أّنعع ميكعن لالجتمعاع        03إضاتة إىل ذلك، وعلى النحو املقّدم يف التوصية  -039

بية، العيت تتقعاطع معع عمعل     املشرتا أن يؤدي دورًا مهمًا يف استعرا  أعمال التقييم والتقارير العامة للمراجعة احملاسع 

جلنيت الربنامج واملالية، حبيث يتخذ رئيسا جلنة الربنامج واملالية القرار بشأن املسائل اليت ميكن أن تناقشها كّل جلنة 

بصورة منفصل، واملسائل اليت بب إحالتها إىل االجتماع املشرتا. وتوتعر هعذه التقعارير أهعم اآلراء الثاقبعة حعول عمعل       

 .يضمن إجراء استعرا  مشرتا عدم جتاهل القضايا الرئيسية املتعلعقة باإلشرافاملنظمة، و
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 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية - 9

 معلومات أساسية 9-0

 

ركعزت إجراءات خطة العمل الفورية يف ما يتعلعق بلجنة الشؤون الدستورية والقانونية، علعى تعزيعز  مهنيعة      -003

 جلعان اجمللعس األخعرى، ترتّشعي البلعدان ممثليهعا ويتوقععع منهعا أن تقعرتح ممعثلني يتمتععون            اللجنة. أما بالنسعبة إىل 

باملؤهالت الالزمة يف اجملال القانوني. ولكّل إقليم عضو واحد يف جلنعة الشعؤون الدسعتورية والقانونيعة، بينمعا ُينتخعب       

عضاء لوالية سنتني، واقتصرت إمكانية إعادة الرئيس بصورة منفصلة على أساس ترادى مؤهالتع/ مؤهالتها. وُينتخب األ

 املععراقبني مععن األعضععاء الععذين ال يتمتعععونكمععا تتحعع  املشععاركة يف اللجنععة إىل  .االنتخععاب علععى جممععوع مععن واليععتني

 .حبق الكالم

 

 االستنتاجات الرئيسية 9-4
 

تع عدد األعضاء وبات  املشعاركة  نفعذت إجراءات خطة العمل الفورية للجنة الشؤون الدستورية والقانونية. وُر -000

يف االجتماعات مفتوحة للمراقبني الذين ال يتمّتعون حبق الكالم، ما اعتعربه أغلبيعة اجمليعبني علعى االستقصعاء ممارسعة       

جّيدة. وجتتمع عادة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مّرتني يف السنة، قبل انعقاد اجتماعات جلنعة الربنعامج وجلنعة    

أو يف دورات أطعول يف الفعرتة    4338/4339ولكن ميكنهعا أن جتتمعع، وقعد اجتمعع ، بتعواتر أكعرب يف الفعرتة        املالية، 

، حيث أّن برنامج عملها هو  حبسب ا اجة  بداًل من بنود مستدمية على جدول األعمال. ويف البدايعة،  4304/4300

مل تكن قد حّددت البنود على جدول األعمال؛ لكن مّت مل تَر اللجنة حاجة إىل صياغة برنامج عمل متعدد السنوات ألّنها 

 .وضع برنامج واحد يف وق  الحق باعتباره وسيلة لتعقعب طر  عملها

 

اقتصرت البيانات املتعلعقة مبؤهالت ممثلي البلدان املقرتحني على جلنة الشعؤون الدسعتورية والقانونيعة علعى      -004

شعي، وكعذلك علعى املشعاركة يف اجتماععات منظومعة األمعم املتحعدة أو         معلومات حول الوظعائف ا اليعة والسعابقة للمر   

أنشطتها. وقد تولعى ثالثة من املمثلني وظائف قانونية، ولكن ميكن أن يكون هناا ممثلون آخعرون يتمتععون خبعربة ذات    

االستقصعاء علعى أّن   صلة ومل يتّم انتقاؤهم يف تئات املعلومات الواردة يف البيانات. واتفق أقل من نصعف اجمليعبني علعى    

املؤهالت املهنية ألعضاء جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مسح  هلا بأن تعمل على حنو تّععال، علعى العرغم معن أّن     

املقابالت أشارت إىل إحساس بأّن اخللفية القانونية مل تكن ضرورية على اإلطال  ألداء الوظائف املناطة بالعضو يف جلنعة  

أبدوا اهتمامًا مستمرًا لقانونية. ورّدد النصوص األساسية حبّد ذاتها أّنع ينب ي أن يكون املمثلون قد الشؤون الدستورية وا

، كفععاءة وخععربة يف الشععؤون قععدر اإلمكععانبأهععداف املنظمععة وأنشععطتها، وشععاركوا يف دورات املععؤمتر أو اجمللععس وهلععم، 

 .35القانونية

 

                                        
 4304، نسخة 0-02النصوص األساسية، القاعدة   35
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 النتائج والتوصيات 9-0

جلنة الشؤون الدستورية والقانونية املتماشعية معع إجعراءات خطعة العمعل الفوريعة نطعا          وّسع  إعادة تنظيم -000

، اليت تعمل جيدًا على ما يبدو. وتنطبق اثنتان من التوصيات اليت رتعها تريق االسعتعرا  املسعتقل يف   اجملموعةمتثيل 

بشأن رديد وتعقعب القضايا املشرتكة أو  8ة األقسام السابقة بالتساوي على جلنة الشؤون الدستورية والقانونية : التوصي

 .بشأن مؤهالت املرشحني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 9االسرتاتيجية الرئيسية؛ والتوصية 

 

 اللجان الفنية - 03

 معلومات أساسية 03-0

 

املنتعديات الرئيسعية ملنظمعة     الحظ التقييم اخلارجي املستقل أّن اللجان الفنية تؤدي دورًا مهمًا لل اية بوصفها -002

األغذية والزراعة لتحقيق اتسا  يف السياسات ال سّيما يف ما يتعلعق بقضعايا السياسعات العامليعة. ووجعد أيضعًا أّن اللجعان       

الرتكيز بصورة مفرطة على عمل أمانة املنظمة وإسناد اهتمعام غعري كعاف السعتخالص جعدول       الفنية ككّل مال  إىل  ...

 . 36 ت العامليةأعمال للسياسا

 

على ما يلي: مسؤولية مزدوجة جتعاه اجمللعس خبصعوص     60-4إىل  16-4وركعز إجراء خطة العمل الفورية  -001

امليزانية، واألولويات واسرتاتيجيات الربامج؛ وجتاه املؤمتر بشأن السياسات العاملية واألنظمعة ذات الصعلة؛ وينب عي أن    

لني خالل ترتة ما بني الدورات، وأن يضطلعوا بدور أنشط يف وضع جعداول أعمعال   يبقى الرئيس والرئيسان املشاركان تاع

اللجان ورديد دورها؛ واستخدام أوسعع نطاقعًا للفعاليعات اجلانبيعة ومعني املنظمعات غعري ا كوميعة والقطعاع اخلعاص           

جلنعة الزراععة؛ والتععاون    للوصول إىل اللجان؛ وإدرات الثروة ا يوانية كبند مسعتديم علعى جعدول أعمعال      أكربإمكانية 

الوثيق بني جلنة مشكالت السلع ومنظمة التجارة العاملية والصندو  املشرتا للسلع األساسية؛ ودور أقعوى للجنعة األمعن    

 .37ال ذائي العاملي يف قضايا السياسات العاملية

 

اعًا كاماًل للجنة ال ابعات  ، حظي تريق االستعرا  املستقل بفرصة مراقبة اجتم0على النحو املذكور يف القسم  -006

 ودورات خمتارة للجنة مصايد األمساا، ومقابلعة مشعاركني يف هعذين املنتعديني وكعذلك يف دوائعر ذات صعلة يف األمانعة.        

إالع أّنع مل يتمكعن من دراسة عمل اللجان الفنية بصورة مكّثفة كما تعل بالنسبة إىل األجهزة الرئاسية، وال سّيما املؤمترات 

 . 38أدناه 00ة، على النحو املذكور يف القسم اإلقليمي

 

                                        
 من التقييم اخلارجي املستقل حول اللجان الفنية 738الفقرة   36
 ءًا معن على النحو املذكور يف املقّدمة، ال تشعكعل جلنعة األمعن ال عذائي الععاملي، العيت مل تععد جهعازًا رئاسعيًا يف منظمعة األغذيعة والزراعيعة، جعز               37

 هذا االستعرا . 
 . 4302 خالل مرحلة طع البيانات لفريق االستعرا  املستقل، انعقدت تقط دورات جلنة ال ابات وجلنة مصايد األمساا لعام  38
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 االستنتاجات الرئيسية 03-4

 

نفعذت تقريبًا طيع إجراءات خطة العمل الفورية بشأن اللجان الفنية، مبعا يف ذلعك إجعراءت اخلطعة املععّدة       -007

العاملية ومعع منظمعات    خصيصًا للجان تنية حمددة. تعلى سبيل املثال، تتعاون جلنة مشكالت السلع مع منظمة التجارة

أخرى يف ميدان التجارة وتتبادل معها معلومات، على الرغم من أّن  العمل املشرتا  ال يبدو سعهاًل، نظعرًا إىل الواليعات    

املختلفة للوكاالت املعنية. وتشكعل الثروة ا يوانية بندًا مستدميًا على جدول أعمال جلنة الزراععة، علعى العرغم معن أّن     

. وقّدم رؤسعاء طيعع اللجعان    4331خطة العمل الفورية، حيث كان مدرجًا على جدول األعمال منذ عام  هذا يأتي قبل

الفنية تقاريرهم إىل الدورة اخلامسة واألربعني بعد املائة للمجلس. وأصبح  تقارير اللجان الفرعية باإلطال أكثر وضوحًا 

وّجه  بوضوح التوصيات املتعلعقة  4302و 4304 ابات لعامي وصراحة منذ خطة العمل الفورية. ومع أّن تقارير جلنة ال

بعمل منظمة األغذية والزراعة إىل اجمللس، وتلك املتصلة بالسياسعات العامليعة واألنظمعة ذات الصعلة إىل املعؤمتر، إالع أّن      

 .هذا ال يزال عماًل قيد التنفيذ بالنسبة إىل اللجان الفنية األخرى

 

بالتقععدير، ضععمن األمانععة ويف صععفوف األعضععاء علععى السععواء. ووتقععًا لالستقصععاء  حظيع  اإلصععالحات عامععة  -008

واملقابالت، مال املشاركون يف جلنة مصايد األمساا إىل اعتمعاد اإلبابيعة القصعوى يف تقيعيمهم للت عيريات، بينمعا كعان        

ة برنعامج العمعل املتععدد    املشاركون يف جلنة مشكالت السلع األقعل رضعا. وأبعدي  اآلراء األكثعر سعلبية خبصعوص تائعد       

 .السنوات والدقة يف الوثائق املقّدمة للمناقشة، ال سّيما من جانب جلنة الزراعة وجلنة مشكالت السلع

 

أدخل  اللجان الفنية جمموعة من الت يريات اإلضاتية يف املمارسة ، مبا يف ذلعك الالئحعة الداخليعة املنقحعة      -009

مل يف الفرتة ما بني الدورات من أجل مسعاعدة العرئيس يف وظائفعع/ وظائفهعا علعى      اليت تقضي بإنشاء مكاتب اللجان للع

التحضري للدورة التالية وكذلك يف مهام أخرى. كما اتفق  اللجعان الفنيعة طيعهعا علعى تععديل اإلجعراء القعائم بت عيري         

لتحضريات للدورة التالية على حنو الرؤساء يف نهاية كّل دورة بداًل من بدايتها، حبيث ميكن للرئيس اجلديد أن يوّجع ا

تّعال. وقّدر أغلبية اجمليبني على االستقصاء، ممن شاركوا يف جلنة مصايد األمساا وجلنة ال ابات، القيمة املضاتة اليت 

أعطتها مكاتب اللجان لعمل اللجان، وإدمات قضايا ذات أهمية رئيسية لألعضعاء يف جعدول األعمعال، ومعدة العدورات،      

 .ريروجودة التق

 

وكان لكّل هذه اإلجراءات أثرًا إبابيًا من خالل مشاركة أقوى لألعضاء يف ترتة معا بعني العدورات ويف وضعع      -043

جدول أعمال الدورة التالية للجنة. وقد شارك  مكاتب اللجان بشكل كبري يف عملية وضعع جعدول األعمعال للعدورات يف     

واغل اإلقليمية. واختلف أيضًا عدد االجتماععات يف تعرتة معا بعني     ، على الرغم من اختالف درجة إدمات الش4302عام 

، ثالثة اجتماعات، بينما اجتمع  جلنة مصايد األمسعاا  4302-4304الدورات: تقد عقدت جلنة ال ابات، يف الفرتة 

رى مثاني مّرات. وبذل  طيع اللجان الفنية جهودًا حثيثة خلفض التكاليف من خالل االسعتفادة معن تعرص سعفر أخع     

وكذلك من خالل التسهيالت اليت توتعرها املؤمترات عرب الفيديو وعن ُبععد. ويف حالعة جلنعة مصعايد األمسعاا، أتيحع        

أيضًا موارد من خارت امليزانية لدعم املكتب. غري أّن تريق االستعرا  املستقل وجد، يف مالحظاتع حعول جلنعة ال ابعات    

زيد لتوضيي دور املكاتب ومسؤولياتها جتاه جممل املعنيني يف جلنيت مصايد وجلنة مصايد األمساا، أّنع بب القيام بامل

 . األمساا وال ابات وعمل أمانة الفاو حبد ذاتع
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وعلى الرغم من تنامي التعاون بني اللجان الفنية، ال سّيما يف ما يتعلعق مبناقشة اللوائي واإلجراءات وتعميمهعا   -040

ستعرا  املستقل أّن بذل مزيد من اجلهود سعيكون جمعديًا. وعلعى سعبيل املثعال،      على مستوى األمانات، وجد تريق اال

تعترب أقلية كبرية من اجمليبني على االستقصاء أّن هناا تداخل بني جلنعة الزراععة وجلنعة مشعكالت السعلع. وأمانعات       

مارسعات، ويف معا يتعلععق    اللجان الفنية هي من أّول من واتق على أّن هناا جمال للتحسني، من حيعث تبعادل أتضعل امل   

بالقضايا اجلوهرية. وميكن لإلطار االسرتاتيجي املستعر  أّن يعّزز هذا االجتاه. إضعاتة إىل ذلعك، للجنعة ال ابعات بنعد      

قرارات وتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذيعة والزراععة والعيت تععين جلنعة       مستديم على جدول األعمال متصل بع 

اللجان الفنية أن تعتمد ذلك من أجل تيسري التوصل إىل تهم أتضل لكيفية عمل منظمة األغذية  وميكن جلميع ال ابات .

 .والزراعة ورديد الفرص للتلزر والتعاون

 

وتعترب حسن تطبيق املسؤولية املزدوجة جتاه املؤمتر واجمللس، على النحو احملّدد يف خطة العمعل الفوريعة،    -044

أن تستفيد من زيادة التعاون بني اللجان الفنية. وباستثناء جلنة ال ابات، ال يزال هنعاا   األخرى اليت ميكن املسائلمن 

على ما يبدو عدم وضوح على مستوى اللجعان الفنيعة وأماناتهعا يف معا يتعلععق بعاخلط الفاصعل بعني السياسعات والشعؤون           

 . التنظيمية من جهة، وشؤون الربامج من جهة أخرى

 

يف املقابالت أو يف االستقصاء، بععض الشعواغل املتعلعقعة بأهميعة جلنعة مشعكالت السعلع         أثار األعضاء، سواء -040

وتائدتها. تحّبذ البعض بقاء جلنة مشكالت السلع كمجموعة تفكري معنية بشؤون الزراعة والتجارة، تععّزز تهعم القضعايا    

ة مشكالت السلع ال تضيف الكثري إىل ورّضر األعضاء للمشاركة يف منتديات أخرى. وترى وجهة النظر األخرى أّن جلن

ما يناقش على حنو أتضل خارت نطاقها، وال سّيما يف منظمة التجارة العاملية. وعدد األعضعاء يف جلنعة مشعكالت السعلع     

هو األص ر بني اللجان الفنية؛ ويف الوق  نفسع، يبدو أّن التكاليف املرتتبة على خدمعة جلنعة مشعكالت السعلع شعبيهة      

ة اللجان الفنية األخرى. وجتدر اإلشارة إىل أّنع جرى القيام بعمل كبري يف جمال إصعالح جلنعة مشعكالت    بتكاليف خدم

 .السلع قبل خطة العمل الفورية ومنذ صدورها

 

 إسهامات اللجان الفنية يف ا وكمة العاملية 03-4-0
 

لعى املسعتوى الععاملي. تلجنعة     رظى كّل جلنة من اللجان الفنية بعضوية خمتلفعة، وتضعطلع بعدور م عاير ع     -042

هي اجلهاز العاملي املعرتف بع للسياسات واألنظمة املتعلعقعة مبصعايد األمسعاا وتربيعة األحيعاء املائيعة؛        األمساامصايد 

وتعمل جلنة مشكالت السلع كمجموعة تفكري معنية بالسياسات العاملية اخلاصة بالتجارة؛ وعلى العرغم معن أّن مسعتوى    

جلنة الزراعة وجلنعة ال ابعات علعى السعواء، إالع أنهمعا ال تشعكالن املنتعديني الععامليني الوحيعدين يف          ا ضور مرتفع يف 

 .جماليهما على التوالي. وتعترب هذه الفوار  مهمة يف ما خيص بطريقة مساهمتها يف ا وكمة العاملية

 

اللجان الفنية، علعى أّن اللجعان    واتفق  أغلبية كبرية من اجمليبني على االستقصاء، ممن حضروا اجتماعات -041

اهمات مهمة إىل املؤمتر املعين بقضايا السياسات العاملية. واختلف نهج اللجان الفنية يف الطريقة اليت تناولع   قّدم  مس

بها القضايا املعقدة على جداول أعماهلا على التوالي. ويف بعض ا االت، خلص  هذه املناقشات واملفاوضات إىل توصية 
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، اليت متع  املواتقعة عليهعا يف   وا الدولية بشأن توزيع املبيدات واستعماهلامدونة السلاألطر التنظيمية العاملية، من قبيل 

اخلطو  التوجيهية الطوعية لضمان اسعتدامة مصعايد األمسعاا الصع رية ا جعم يف سعيا  األمعن ال عذائي         ، و4300عام 

 .4301والقضاء على الفقر، واليت سُترتع إىل املؤمتر يف عام 

 

  هذه القضايا إىل جلنة األمن ال ذائي العاملي، اليت تولع  منعذ إصعالحها معظعم    ويف حاالت أخرى،  أحيل  -046

 4336اخلطو  التوجيهية الطوعية بشأن ا يعازة يف ععام   املناقشات حول ا وكمة العاملية. وعلى سبيل املثال، ُأطلق  

، وأ زتهعا وأقّرتهعا   4337ة يف ععام  خالل املؤمتر الدولي لإلصالح الزراعي والتنمية الزراعية، وناقشعتها جلنعة الزراعع   

 .4300  مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف عام أشار إليهاجلنة األمن ال ذائي العاملي و 

 

تقّدم تقارير اللجان الفنية إىل اللجنة الرئيسية األوىل للمؤمتر، حيث يتولعى األعضاء مناقشعتها بصعورة تاعلعة.     -047

 .انتهاء املؤمتر من درسهاويتّم إقرارها دائمًا، ما يعين 

 

، اقرتح تريق االستعرا  املسعتقل طريقعة نظاميعة علعى الفعاو لتعقعب واختيعار أولويعة واحعدة أو          0القسم  يف -048

أولويتني اثنتني على نطا  املنظمة، حبيث يطلب املؤمتر بعدها من اللجان الفنيعة واملعؤمترات اإلقليميعة أن تعاينهعا معن      

جانب عملعها الفعين واإلقليمعي اآلخعر. وتقعّدم املعؤمترات اإلقليميعة واللجعان الفنيعة خالصعاتها            منظور تين وإقليمي إىل

واستنتاجاتها إىل املؤمتر املعين بالسياسات العاملية أو تقرتح أنظمة حبسب معا تعراه مناسعبًا )انظعر اخلارطعة البيانيعة يف       

 (. 0القسم 

 

 ليةإسهامات اللجان الفنية يف ا وكمة الداخ 03-4-4
 

اتفق  أغلبية ص رية تقط من اجمليبني على االستقصاء علعى أّن اللجعان الفنيعة قعّدم  مسعاهمات مهمعة إىل        -049

جملس منظمة األغذية والزراعة بشأن املسائل الرباجمية ومسائل امليزانية، ورأى ععدد أقعل أّن القعرارات العيت تتخعذ يف      

د هعذا مالحظعة تريعق االسعتعرا  املسعتقل حعول العدور احملعدود العذي          اللجان الفنية هلا تأثري على عمل املنظمة. وأكع

الفنية يف توجيع عمل املنظمة واإلشراف عليع. وبالفعل، كشف  تفاعالت تريعق االسعتعرا  املسعتقل     اللجانتضطلع بع 

فاو، علعى العرغم   مع املشاركني يف جلنة ال ابات عن إدراكهم ومعرتتهم احملدودين بشأن دور جلنة ال ابات يف حوكمة ال

من أّن جلنة ال ابات تتمّتع بأقدم مكتب، أنشئ قبل إطال  خطة العمل الفورية بزمن طويل. ومن باب التشابع، أشارت 

املداخالت من املشاركني يف جلنة مصايد األمساا خالل مناقشة برنامج العمل املتعدد السنوات بوضوح إىل التبعاس كعبري   

 .يف حوكمة منظمة األغذية والزراعةحول دور جلنة مصايد األمساا 

 

وال تشري جداول أعمال اللجان الفنية ومناقشاتها إىل رديد األولويات علعى أسعاس معوارد امليزانيعة العاديعة       -003

املتاحة. ويساهم هذا من دون شك يف رّول النقاش حول الربامج إىل قائمعة تسعّو  طويلعة. وعلعى العرغم معن أّن اللجعان        

مّتع بوالية اختاذ القرار بشأن حصة املوارد املالية املخصصة لقطاعاتها الفنية على التعوالي، إالع أّن املعلومعات   الفنية ال تت

الناقصة هذه حول املوارد تقّو  كفاءة اللجان الفنية يف توتري التوجيع إىل األمانة بشأن األولويات، وبالتالي يف االضطالع 
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أيضًا األجزاء اليت تعين اجمللس من تقارير اللجعان الفنيعة بععض االلتبعاس بعني       بدورها يف ا وكمة الداخلية. وعكس 

الدور يف ا وكمة الداخلية وا وكمة العامليعة؛ ويبعدو أّن العمعل جعارت للتمييعز بينهمعا، معع إتسعاح اجملعال ملزيعد معن            

 .التحسني واملناقشات بشأن ما خيص اجمللس وما خيص املؤمتر

 

 اتالنتائج والتوصي 03-0

 

كان دور اللجان الفنية يف وضع السياسات العاملية واألطعر التنظيميعة معن اختصعاص جلنعة مصعايد األمسعاا         -000

وجلنة الزراعة يف املقام األّول، إمنا أقّل بالنسبة إىل جلنة الزراعة نظرًا إىل تعّزز دور جلنة األمن ال ذائي العاملي. وتساهم 

طا  جلنة مشكالت السلع للقيام بذلك. وقد تود اللجان الفنية حبعث إمكانيعة عقعد    جلنة ال ابات بصورة أقل وتتجاوز ن

اجتماعات وزارية خمصصة، على النحو املقرتح من التقييم اخلارجي املستقل، عند اختتعام هعذه العدورات، حيعث معن      

وزنًا سياسيًا أكرب وأن ميكعنها  املزمع إقرار السياسات واألطر التنظيمية. ومن شأن هذا أن ميني استنتاجات اللجان الفنية

 .من الوصول إىل طهور أوسع قبل أن تبلغ املؤمتر

 

يشكعل التوتر الناجم عن حاجة اللجان الفنية إىل قاعدة واسعة من املوارد الفنية لالضطالع بدورها يف ا وكمة  -004

يف دور ا وكمعة الداخليعة يف توجيعع عمعل      العاملية، وواقع أّن هذه القاعدة ال تتلقى معلومات واتية أو ليسع  منخرطعة  

األمانة واإلشراف عليع املسألة الرئيسية اليت تواجهها اللجان الفنية. وال ميكعن توصيف املشعاركني، وهعم مبعظمهعم معن     

يف حالة جلنة مصايد األمساا وجلنة ال ابات مع درجة معّينة من التعاقب، وأعدادهم الكاملة، وظيفة ا وكمة  العواصم

لداخلية، حيث ال يتبعون طيعهم عمل الفاو على أساس منتظم يف بلدانهم. ويتمّثل عامعل إضعايف يف الوثعائق املتاحعة،     ا

 : ويف كيفية إدرات البنود يف اللجان الفنية. ويطرح خياران لتعديل شكل جلسات اللجان الفنية
 

   دل، يليعع شعّق وزاري يركععز علعى     عقد اجتماع تين رتيع املستوى على مدى ثالثة أيام للمناقشعة والتبعا

رديد األولويات ملنظمة األغذية والزراعة، وعند االقتضعاء، يقعّر السياسعات واألطعر الفنيعة والتنظيميعة       

 ؛واخلاصة بالسياسات للقاعدة كلعها

     قد يكون تنظيم اجتماعات وزارية خمصصة بدياًل عن إدرات الشق الوزاري العدائم، عنعد اختتعام دورات

فنية اليت يكون لديها سياسات وأطر تنظيمية رئيسعية سعيتّم إقرارهعا. وميكعن أن يشعكعل هعذا       اللجان ال

 تععدبريًا تعععااًل مععن ناحيععة التكلفععة، مععن شععأنع أن يسععاعد علععى احتععواء املععدة املوّحععدة جلميععع دورات 

 .اللجان الفنية

 

ت للعمل املسعتقبلي، ورتعع التوصعيات    ويتمّثل دور اللجنة الفنية يف استعرا  عمل املنظمة، ورديد األولويا -000

إىل اجمللس يف هذا الصدد، على النحو املشار إليع يف خطة العمل الفوريعة. وُطعرح السعؤال بشعأن معا إذا كانع  اللجعان        

الفنية تضطلع بدور يف ا وكمة الداخلية يتجاوز رتع هذه التوصيات، وإذا كان ميكن ملكاتب اللجعان الفنيعة أن متعارس    

راف وترتع توصيات بشأن أولويات الفاو، يف ترتة ما بني الدورات. ويثري هذا االقرتاح تساؤالت حول القعدرة  وظيفة اإلش

على متكني املكتب الختاذ قرارات متصلة با وكمة نيابة عن اللجنة الفنية ككل، ويف حال متكينع، ما إذا كان ينب عي  

 .يف حالة االنعقادأن يتبع جلهاز رئاسي آخر حني ال تكون اللجنة الفنية 
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إّن تريق االستعرا  املستقل ليس يف موقع ميكعنع من رتع توصيات حمددة يف هذا الصدد، لكن هنعاا بضععة    -002

 :خيارات ميكن لألعضاء حبثها
 

    اإلبقاء على الرتتيبات ا الية، إمنا إتاحة معلومات واقعية عن امليزانية مقّدمًا خالل مناقشعات اللجعان

األولويات، على النحو املوصى بعع يف حالعة املعؤمترات اإلقليميعة، معن أجعل زيعادة تعأثري         الفنية بشأن 

 اللجان الفنية على الربنامج النهائي، من خالل ا فاظ على توصياتها ضمن املستوى املتوقع للموارد؛ 

         املي: ميكن البحث يف دور أكثر تاعلية ملكاتب اللجان، كمعا هعي ا عال معع جلنعة األمعن ال عذائي العع

ويقتضي هذا اتفا  القاعدة كاملة أثناء اجللسات العامة على والية مكاتب اللجان لتمثيل األعضاء خعالل  

ترتة ما بني الدورات، وتنظيم عالقة مكتب اللجنة الفنية بلجنعة الربنعامج واجمللعس، كمعا هعو معذكور       

ون ختطعي األجهعزة الرئاسعية    أعاله. وبب إدارة عالقة مكاتب اللجان باألمانة بدقة أيضعًا للحعؤول د  

 حدودها والتدّخل يف دور اإلدارة وهو من اختصاص األمانة. 

 

 بشأن نطاق العمل املتصل باحلوكمة الداخلية :00التوصية 

بناءم على مشورة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، وعلى أساس اخليارات املعذكورة آنفعًا، ينب عي أن يوّضعي اجمللعس      

 الدور والسلطة احملتملني ملكاتب اللجان خالل ترتة ما بني الدورات. واللجان الفنية 

 

 املؤمترات اإلقليمية - 00

 معلومات أساسية 00-0

 
وجد التقييم اخلارجي املستقل أّن املؤمترات اإلقليمية تضطلع بعدور هامشعي يف تقعديم مسعاهمات ذات قيمعة       -001

ًا إىل أّن جداول أعماهلا كان  مقّررة على حنو مركزي يف املقر الرئيسعي،  تعلية إىل حوكمة منظمة األغذية والزراعة، نظر

وإىل أّن اخلطابععات الرمسيععة غلبعع  علععى الععدورات، مععع قليععل مععن النتععائج امللموسععة. ووّجهعع  املععؤمترات اإلقليميععة   

م معن أّنعع ُطلعب منعع رتعع      املدير العام، الذي يتمّتع بسلطة تقديرية بالنسبة إىل استخدامها، على العرغ  إىلاستنتاجاتها 

تقرير إىل املؤمتر واجمللس بشأن مدى أخذها يف االعتبار يف وضع برنعامج العمعل وامليزانيعة. وبالتعالي، مل يعتعرب التقيعيم       

اخلارجي املستقل أّن املؤمترات اإلقليمية تّعالة من ناحية التكلفة، إمنا وجد تيهعا قيمعة حمتملعة إذا معا أعيعد تنظيمهعا       

 .ها يف مسار ا وكمة إلبداء آراء يف االهتمامات واألولويات اإلقليميةوجرى إدماج

 

بناء على ذلك، قّررت خطة العمل الفورية أّنع ينب ي أن تشكعل املؤمترات اإلقليمية جزءما من مسار ا وكمة،  -006

لسياسعات العامليعة واألنظمعة    وأن تتولعى مسؤولية: إعداد مسائل متعلقة باتسا  السياسات اإلقليميعة وآراء حعول قضعايا ا   

ذات الصلة؛ واستعرا  برنامج الفاو لإلقلعيم وكعذلك برنعامج الفعاو الشعامل حيعث يعؤّثر علعى اإلقلعيم وتقعديم املشعورة            

بشأنهما. وقّدم  خطة العمل الفورية الدعم لت يريات عّدة يف عملية تنظعيم املعؤمترات اإلقليميعة: مشعاورات كاملعة معع       

األعمال، والتواريا، ومدة االجتماع الذي يعقد مّرة كّل سنتني؛ وينب ي أن يبقعى العرئيس واملقعّرر    األعضاء بشأن جداول 
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يف منصبهما يف ترتة ما بني الدورات، وأن يرتعا تقرير املؤمترات اإلقليمية إىل اجمللس واملؤمتر؛ وبب أن تعقد الدورات 

اإلمكان؛ وينب ي أن تكون الوثائق والتقارير أكثر تركيعزًا؛ وأن  بالتالزم مع أجهزة حكومية دولية إقليمية أخرى، يف قدر 

 .39يتّم وضع الالئحة الداخلية

 

ونظرًا إىل أّن إدمات املؤمترات اإلقليمية يف مسار ا وكمة كان أحد الت يريات الرئيسية ضمن إجعراءات خطعة    -007

حسعن عملعها، كجعزء معن هعذا االسعتعرا        العمل الفورية، ذكرت اخلطة على حنو خاص ا اجعة إىل تقيعيم دورهعا و   

املستقل جلميع إجراءات خطة العمل الفوريعة. وأوىل تريعق االسعتعرا  املسعتقل اعتبعارًا خاصعًا للمعؤمترات اإلقليميعة،         

 .املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية ، مبا تيها 4302يف عام  ااجتماعاتهوراقب طيع 

 

 ةاالستنتاجات الرئيسي 00-4

  تنظيم املؤمترات اإلقليمية 00-4-0

 

أحععدث  الت ععيريات يف عمليععة التحضععري لععدورات املععؤمترات اإلقليميععة تارقععًا جوهريععًا يف امللكيععة اإلقليميععة    -008

للمؤمترات اإلقليمية من قبل األعضاء واملكاتب اإلقليمية على السواء. ومتاشيًا مع سياسة منظمة األغذية والزراعة املتعلعقة 

، بدعم معن مكتعب دععم    وانعقادهاالالمركزية، تولع  املكاتب اإلقليمية املسؤولية األوىل عن النواحي التنظيمية للدورات ب

الالمركزية. ومتاشيًا أيضًا مع أحكام خطة العمل الفورية املشار إليها أعاله، تتشاور املكاتب اإلقليمية رمسيًا مع األعضاء 

تنظيميعة األخعرى يف العواصعم الوطنيعة. وتنخعر  اجملموععات اإلقليميعة يف رومعا يف         بشأن جدول األعمعال واجلوانعب ال  

 .مناقشات أولية جلدول األعمال، وتيّسر االتفا  عليع مع عواصمها، وتشارا يف جوانب أخرى من العملية

 

وا شخصيًا، منذ ععام  يبقى حاليًا رؤساء املؤمترات اإلقليمية يف مناصبهم خالل ترتة ما بني الدورات، وقد قّدم -009

املؤمترات اإلقليمية إىل اجمللس واملؤمتر على السواء. لكن األثر متدن علعى معا يبعدو. وجتعري مناقشعات       تقارير، 4303

قليلععة يف االجتماعععات العامععة بعععد تقععديم هععذه التقععارير. ويف حالععة اجمللععس، ُتقعععر دائمععًا التقععارير ورععال إىل األمانععة  

 .نامج العمل وامليزانيةربالستخدامها والتحضري ل

 

كان بعض الرؤساء تاعلني أيضًا خالل تعرتة معا بعني العدورات كمناصعرين لتوصعيات املعؤمترات اإلقليميعة يف          -023

صفوف األعضاء. وعلى سبيل املثال، أرسعل رئعيس املعؤمتر اإلقليمعي ألتريقيعا ممعثلني رمسعيني إىل اجتمعاع رؤسعاء دول          

بالتالزم  4303. وتيما مل تعقد أّي من دورات املؤمترات اإلقليمية منذ عام 4302ورة عام االراد األتريقي بشأن نتائج د

الالتينية والبحر الكارييب يتمّتع بروابط وثيقة مع  مريكامع اجتماعات ملنظمات إقليمية أخرى، إالع أّن املؤمتر اإلقليمي أل

الشعراكة اجلديعدة معن أجعل تنميعة      ر اإلقليمي ألتريقيا معع  املؤمتطاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، و

                                        
، إال إذا أشري إىل يشري تعبري املؤمتر اإلقليمي إىل املؤمترات اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ، وأتريقيا، وأوروبا، والشر  األدنى، وأمريكا الالتينية  39

 ألساس. اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية، حيدد ذلك على هذا ا خالف ذلك. وحني يشار على حنو حمدد إىل املؤمتر
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أتريقيا التابعة لالراد األتريقعي. ويف ا عالتني، تعتعرب املعؤمترات اإلقليميعة اإلطعار االسعرتاتيجي لتلعك املنظمعة إطعارًا           

 .توجيهيًا لعمل الفاو يف اإلقليم، ويشارا ممثلون عن هذه اجملموعات يف املؤمترات

 

ؤمتر اإلقليمي ألوروبا أّنع من الضرورة مبكان أن يضع لوائحعع وإجراءاتعع اخلاصعة، بهعدف توضعيي      ووجد امل -020

ألوروبا واللجنة األوروبية للزراعة. وبالنسعبة إىل السعري الععادي هلعذه االجتماععات، تعتمعد        اإلقليميالعالقة بني املؤمتر 

من الالئحة العامة للمنظمة، وكذلك تستند إىل العدليل الصعادر    املؤمترات اإلقليمية األخرى على املادة اخلامسة والثالثني

. لكن يف حال أصبي الرؤساء تاعلني أكثعر خعالل تعرتة معا بعني العدورات، تقعد ُتطلعب لعوائي          4300عن األمانة يف عام 

أخعرى معن   وإجراءات منفصلة لتحديد مسؤولياتهم جتاه عضوية اللجان اإلقليمية واألمانة، وكذلك جتاه شؤون تشع يلية  

 . قبيل التمويل

 

تضّم طيع دورات املؤمترات اإلقليمية شعقًا لكبعار املسعؤولني وآخعر وزاري، وتسعتمر باتبعاع الشعكل املوّحعد          -024

للعرو  اليت تقّدم يف االجتماعات العامة من مناقشات املنرب واملناقشات الالحقة. وكان هناا بععض االحنعراف امللحعوظ    

املعؤمتر اإلقليمعي ألتريقيعا، واملعؤمتر اإلقليمعي      املؤمتر اإلقليمي آلسعيا واحملعيط اهلعادىء، و    يف  عن هذا الشكل، ال سّيما

ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب. ورأى تريق االستعرا  املستقل أّن األعضاء، على وجع اخلصعوص، قعّدروا العدورات    

شات جملموعات صع رية واجتمعاع تقعديم املالحظعات     اليت تضّمن  مناقشات أترقة جوهرية وموائد مستديرة وكذلك مناق

وإبداء اآلراء إىل اجللسة العامة يف وقع  الحعق. وضعّم  هعذه العدورات غعري الرمسيعة متحعدثني معن بعني املنعدوبني إىل            

االجتماع وكذلك من منظمات أخرى، ويف حالة واحدة، أصحاب مشاريع زراعيعة معن الشعباب. وظعّل بععض املنعدوبني       

مل يتواتر الوق  الكايف للتفاعل يف هذه الفعاليات، وأّنع من الواضي أّن هناا جمال لتبادل اآلراء على حنعو   يشعرون باّنع

 .أكرب من اجللسات العامة املوّحدة

 

قّرر أّن اللجنة األوروبية للزراععة لعن تنعقعد بععد      4302وجتدر اإلشارة إىل أّن املؤمتر اإلقليمي ألوروبا يف عام  -020

رة عقب املؤمتر اإلقليمي ألوروبا، الذي مل يكن اجتماعًا  موّحدًا  لكبار املسعؤولني وال اجتماععًا تنيعًا بالكامعل،     اآلن مباش

والذي كّرر الكثري من مضمون االجتماع الوزاري. ويؤمل يف أن ميكعن ذلك اللجنة من الرتكيز بصورة أتضل علعى وظائفهعا   

استنتاجاتها بشأن األولويات للعمل التعاوني يف اإلقليم، كما ينب ي أن تكعون   الفنية، وأن  يبحث املؤمتر اإلقليمي الحقًا

ا ال بالنسبة إىل طيع اللجان الفنية اإلقليمية. وأصحب  اليوم مشعاورات منظمعات اجملتمعع املعدني قبعل املعؤمترات       

خالل اجللسة العامعة حعول البنعود علعى     اإلقليمية ميزة موّحدة. ويف معظم املؤمترات اإلقليمية، تتّم دعوتها إىل التحّدث 

 .رائها يف التقرير النهائي على مستوى األقاليم وبني املؤمترات اإلقليمية مع الوق آجدول األعمال. وخيتلف التعبري عن 

 

الشعمالية معؤمترًا    أمريكعا ومنذ اختاذ القرار بتعيني املؤمترات اإلقليمية كأجهزة رئاسية رمسية، أسعس إقلعيم    -022

، وكان يتولعى األعضاء أنفسهم التنظعيم معن دون   4303ميًا غري رمسي. وكان  االجتماعات تعقد كّل سنتني منذ عام إقلي

الشمالية، يشارا موظعفعو الفعاو    مريكادعم مالي أو دعم املوظعفني من منظمة األغذية والزراعة. وباستثناء مكتب االتصال أل

املعؤمتر اإلقليمعي غعري الرمسعي ألمريكعا الشعمالية علعى        وتركعز جداول أعمعال  بواسطة املؤمترات عرب الفيديو أو اهلاتف. 
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رديد األولويات بداًل من نطا  العمل األوسع للمؤمترات اإلقليمية األخعرى. وتقعّدم تقاريرهعا حاليعًا إىل جلنعة الربنعامج       

 .واجمللس، ويقوم الرئيس بعر  تقريره يف اجمللس واملؤمتر

 

را  املستقل بعض أوجع اخللل يف تنظعيم املعؤمترات اإلقليميعة. وبعب أن تكعون وظيفعة       الحظ تريق االستع -021

اإلشراف لكّل مؤمتر إقليمعي متصعلة بالبلعدان العيت تلقع  خعدمات املكتعب اإلقليمعي املععين. لكعن، تعتّم العدعوات إىل             

نتخاب للتمثيعل يف اجمللعس هنعاا.    املؤمترات اإلقليمية على أساس اجملموعات اإلقليمية كما نظعم  يف روما ألغرا  اال

ال تكون ت طية املكتب اإلقليمي، ومشاركة املؤمتر اإلقليمي،  –أتريقيا، الشر  األدنى، آسيا، وأوروبا  –ويف أقاليم عّدة 

وعضوية اجملموعة اإلقليمية واحدة، وال نفسها. ومل تطرح هذه الث رة حتعى السعاعة مشعكلة كعبرية ألّن العمعل ال يعزال       

على وظائف ا وكمة الداخلية للمؤمترات اإلقليمية، وال سّيما يف ما خيص رديد األولويعات. ولكعن نظعرًا إىل أّن     جاريًا

وظيفة املؤمترات اإلقليمية يف توجيع عمل الفاو واإلشراف عليع أصبح  أكثعر تركيعزًا، سعيكون معن الضعرورة مبكعان أن       

بهذا التمييز، وأن ترتع التوصيات املتعلقة بشؤون برنامج الفاو ممن هم  يعرتف املشاركون يف املؤمترات اإلقليمية بأنفسهم

 .ضمن اختصاص املكتب اإلقليمي بداًل من اجملموعة ككّل

 

وباستثناء اجمليبني من أوروبا وجنوب غرب احمليط اهلادئ، أشار استقصاء االستعرا  املستقل إىل مسعتوى   -026

، كمنتديات للتشاور يف اإلقليم بشأن سياسات منظمة األغذية والزراعة وعملياتهعا.  عالت من الرضا عن املؤمترات اإلقليمية

وبرز أيضًا إحساس قوي بأّن القضايا اإلقليمية ُتهم  بصورة أتضل ضمن الفاو حبعد ذاتهعا، بععدما أصعبح  املعؤمترات      

ليميعة قعّدم  دعمعًا تععااًل إىل املعؤمترات      اإلقليمية أجهزة رئاسية. واعترب اجمليبون على االستقصاء أيضًا أّن املكاتب اإلق

 .اإلقليمية. لكن مستوى الرضا كان أقل يف ما خيص توقي  الوثائق

 

اخلطو  العامة واالستنتاجات علعى حنعو كعاف ،     4302تسّجل تقارير اجتماعات املؤمترات اإلقليمية يف عام  -027

 التععبري عنعع، والعذي يكعون يف الععادة غنيعًا بعاخلربات        إمنا توتعر تقط، حبكم الضرورة، جزءًا يسريًا من مضعمون معا متّ  

الوطنية. وهناا إحساس بأّن التقارير قد تستفيد من عملية صياغة أكثر تفصعياًل لضعمان التقعا  غنعى املناقشعات بصعورة       

ر إجراءات كاتية. وميكن أيضًا رسني الشكل إىل حّد كبري من خالل تعداد املسائل اليت سيتخذ بشأنها اجمللس واملؤمت

 .على الصفحات األوىل للتقرير، بداًل من اإلشارة تقط إىل أرقام الفقرات

 

 ا وكمة العاملية وا وكمة الداخلية 00-4-4

 

تتبع طيع جداول أعمال املؤمترات اإلقليمية شكاًل متشابهًا ميّيعز بوضعوح بعني وظعيفيت شعؤون السياسعات        -028

 .ة الداخلية، أي شؤون الربامج وامليزانية، من جهة أخرىاإلقليمية والعاملية من جهة، وا وكم

 

بشتؤون السياستات اإلقليميتة    قضية خمتلفة متعلعقعة   43أكثر من  4302وناقش  املؤمترات اإلقليمية يف عام  -029

، اليت تراوح  بني عرو  عامة إقليمية واسعة النطا  حول حالة األغذيعة والزراععة ومواضعيع حمعددة، معن      والعاملية

الالتينيعة   مريكعا قبيل  الشباب يف الزراعة  )املؤمتر اإلقليمي ألتريقيا(، و تصويب الزراعة األسرية  )املعؤمتر اإلقليمعي أل  
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ا ّد من خسعارة األغذيعة وهعدرها  )املعؤمتر اإلقليمعي ألوروبعا(، و استصعالح املراععي الطبيعيعة           والبحر الكارييب(، و 

املبعادرة اإلقليميعة لنعدرة امليعاه       املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحملعيط اهلعادىء( و    ناخ  )وال ابات للتخفيف من وطأة ت ّير امل

)املؤمتر اإلقليمي للشر  األدنى(. ومل يكن هناا من موضوع مشرتا على مسعتوى األقعاليم، وبالتعالي مل تتعواتر إمكانيعة      

ار السياسعات العامليعة العيت متعع  مناقشعتها يف      إجراء جتميع إقليمي مشرتا للعر  املقّدم إىل املؤمتر، كمسعاهمة يف مسع  

. وعندما تقّدم أجزاء التقارير املتعلعقة بالسياسات العاملية إىل اللجنة الرئيسعية األوىل خعالل املعؤمتر، تعتّم بضععة      4القسم 

املسعائل  مداخالت هادتة حول قضايا السياسات، كما ُتظهر احملاضر ا رتية. ويف أغلب األحيعان، يشعري األعضعاء إىل    

املتعلقة بالربامج بداًل من السياسات. ويف طيع األحوال، قبل املؤمتر هذه التقارير وأقّرها من دون وضعع أحكعام للمضعي    

 .قدمًا يف اخلطاب، ضمن منظمة األغذية والزراعة أو على نطا  أوسع يف منتديات عاملية

 

، 4302ة باإلشراف يف كّل مؤمتر إقليمي انعقعد يف ععام   ، كان  الوثيقة املتعلعقاحلوكمة الداخليةبالنسبة إىل  -013

، اإل عازات والعدروس املسعتفادة ، مقتضعبة لل ايعة يف طيعع       4304واليت رمل عنوان  متابعة للمؤمتر اإلقليمي لعام 

يعا، إىل  ا االت، واختلف  من حيث نطا  املعلومات املقّدمة، من تقارير حمددة جدًا قائمة على النتعائج يف حالعة أتريق  

سرد أكثر عمومية حول النجاحات ضمن اإلقليم، وصواًل إىل نص يقتصر على عمل املكتب اإلقليمي تحسعب. واقتصعرت   

املفّصعلة تبععًا لألقعاليم واألهعداف االسعرتاتيجية. ومتّثعل        4304/4300املعلومات املالية على نسخة من ميزانيعة الفعرتة   

ليمعي آلسعيا واحملعيط اهلعادىء، العذي تضعّمن أيضعًا بيانعات املصعروتات املتصعلة           املؤمتر اإلق االستثناء الوحيد يف تقرير 

بالربنامج امليداني للفاو يف اإلقليم. وكما ميكن أن ُيتوقعع معن وثيقعة مقتضعبة كهعذه، كانع  املناقشعات خعالل العدورات         

 .وجيزة لل اية واقتصرت على بيانات عامة

 

أداة مؤسسية لرصد النتعائج، ال بعّد أن تكعون التقعارير العيت ترتعع إىل طيعع        من املقّرر اعتماد  ونظرًا إىل أّنع -010

املؤمترات اإلقليمية بشأن تنفيذ الربنامج، قادرة على رسم صعورة لعمعل املنظمعة ليبحثهعا املعؤمتر اإلقليمعي علعى أسعاس         

ثعر تفصعياًل ععن الربنعامج     املخرجات، واملؤشرات، واألهداف. وإضاتة إىل الصورة الشاملة، بب أيضًا تقعديم ععر  أك  

اإلقليمي. وينب ي أن تتضّمن أيضًا هذه اجملموعة الفرعية األكثر رديدًا من برنامج الفاو معلومات عن الربامج املسعتمرة،  

 .إذا كان ُيتوقعع من املؤمتر اإلقليمي أن يرتع توصيات واقعية

 

واحدًا من العناصر الرئيسية ملناقشات املؤمتر اإلقليمي ويفرت  أن يكون رديد األولويات للفرتة املالية املقبلة  -014

الرامية إىل توجيع عمل الفاو يف اإلقليم. لكن على الرغم من أهميتها يف جدول األعمال، متيل الوثعائق ونتعائج املناقشعات    

يت تقّررها املعؤمترات  خرجات بشأن األولويات الاملإىل أن تكون عامة إىل حّد كبري، ويف العديد من ا االت تكون تقارير 

اإلقليمية تكرارًا لبيان األهداف االسرتاتيجية للمنظمة، بداًل من أن توتعر أبعادًا إقليمية أكثعر رديعدًا. وميكعن أن ُيطلعب     

إىل املؤمترات اإلقليمية توجيع انتباهها إىل قضايا حمددة أكثر ضمن اإلطار االسرتاتيجي، بهدف استخالص اسعتنتاجات  

دقة، ميكنها أن توّجع على حنو أتضل عمل الفاو ضمن اإلقليم. وينب عي أيضعًا تعوتري ناتعذة ثابتعة وواقعيعة       أغنى وأكثر 

 .للموارد املخصصة للمؤمتر اإلقليمي، لتفادي استخدام نهج  قائمة التسّو   يف عملية رديد األولويات الدقيقة هذه
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، بوصععفها طريقععة لتنفيععذ اإلطععار  4302ليميععة يف عععام واقُترحعع  املبععادرات اإلقليميععة علععى املععؤمترات اإلق  -010

االسرتاتيجي املستعر ، وحظي  مبواتقة كعّل معؤمتر إقليمعي، علعى النحعو املقعّدم يف الوثعائق. ومتّثعل هعذه املبعادرات           

توى اإلقليمية خطوة ملموسة إىل األمام يف عملية اختاذ األعضاء القرار بشأن أنشعطة منظمعة األغذيعة والزراععة علعى املسع      

 اإلقليمي، علعى العرغم معن ععدم تعوتري أي إطعار للمعوارد وقع  املواتقعة عليهعا، معا بععل معن الصععب تأكيعد نطعا                 

 .عملها الفعلي

 

وتتأّثر مناقشة شؤون جوهرية متعلعقة بالربامج خالل املؤمترات اإلقليمية بشعّدة بعأّن العدورات ال يعزال يط عى       -012

وزارات الزراععة، معن دون أن يكعون هنعاا متثيعل أوسعع نطاقعًا لل ابعات أو مصعايد          عليها ممثلو األعضاء املنتسبون إىل 

األمساا أو الثروة ا يوانية. ومل تتسم احملاوالت الرامية إىل تنويعع التمثيعل يف املعؤمترات اإلقليميعة وجعداول أعماهلعا       

وال ابات كوثائق معلومات. ويشعري رليعل   بالنجاح. وتبدو عادة تقارير اللجان الفنية اإلقليمية يف جمال مصايد األمساا 

املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية حظعي وحعده بتمثيعل     إىل أّن  4302جداول أعمال الدورات املنعقدة يف عام 

 املعؤمتر اإلقليمعي ألمريكعا الالتينيعة     مالئم يف اجتماعاتع الستعرا  طيع جماالت عمل منظمة األغذية والزراعة. وكعان  

 والبحر الكارييب املؤمتر اإلقليمي الوحيد العذي قعّدم تيعع العرئيس عرضعًا للجنعة الفنيعة اإلقليميعة، إمنعا مل تعل  الععر            

 .أية مناقشة

 

وأصبح  مشكلة التمثيل الدائمة هذه أكثر حّدة بعدما أصبح  املؤمترات اإلقليمية أجهزة رئاسية، تقع على  -011

تقديم األولويات اإلقليمية لعمل املنظمة. ويف ضوء الصعوبة العملية يف زيادة عدد ممثلعي  عاتقها مسؤولية حمددة تتمّثل يف 

املؤمتر اإلقليمي ألمريكعا الالتينيعة والبحعر الكعارييب واملعؤمتر اإلقليمعي آلسعيا واحملعيط          األعضاء يف االجتماعات، اختذ 

الفنيعة اإلقليميعة يف جمعال مصعايد األمسعاا وال ابعات       األولويات اليت حعّددتها اللجعان    باعتباراهلادىء القرار الواقعي 

. وميكعن جلميعع املعؤمترات    40كأولويات لإلقليم، وأدجمتها بناء على ذلك يف تقريرهعا ويف خطعة العمعل اإلقليميعة للفعاو     

، بعب  اإلقليمية أن تدرس هذا النهج. وعلى غرار األولويات اليت اُتخذ القرار بشأنها ضمن املؤمتر اإلقليمي حبعد ذاتعع  

 .أن ردد هذه أيضًا ضمن ناتذة مالية ثابتة وواقعية

 

وأثار عدد من األعضاء يف املؤمترات اإلقليمية مسألة إمكانية اضطالع املؤمتر اإلقليمعي بعدور اسعتباقي أكثعر يف      -016

طعا  التععاون بعني    بناء شراكات ضمن اإلقليم، ال سّيما يف ما يتعلعق حبشد املوارد. وحعني تتعواتر آتعا  جّيعدة لتوسعيع ن     

الشركاء يف التمويل ضمن اإلقليم، قد يكون من املفيد لألعضاء وملنظمة األغذية والزراعة على السواء إدمات ذلك يف جعدول  

األعمال. وعلى سبيل املثال، من شأن عر  الشراكات املستمرة للفاو مع مؤسسات مالية دولية أو عر  موارد الصعندو   

  .ز التوعية على إمكانات هذه اآللياتالعاملي للبيئة، أن يّعز

                                        
40  LARC/14/REP من الوثيقة  90-81؛ الفقراتAPRC/10/REP من الوثيقة  01؛ الفقرةAPRC/12/REP . 
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 النتائج والتوصيات 00-0

 

قّدم تريق االستعرا  املستقل، يف املناقشة أعاله، عّدة اقرتاحات لتعزيز عمعل املعؤمترات اإلقليميعة، مبعا يف      -017

عضعوية املعؤمترات   ذلك: ا اجة احملتملة إىل مزيد من اإلجراءات لتوضيي مسؤوليات رؤساء املؤمترات اإلقليميعة جتعاه   

اإلقليمية واألمانة؛ ودورات تتيي تبادل أكرب لوجهات النظر بني املندوبني، استنادًا إىل خربة املؤمترات اإلقليمية يف ععام  

؛ وإدمات األولويات اليت حددتها اللجان الفنية اإلقليمية يف جمال ال ابات ومصايد األمساا كجعزء ال يتجعزأ معن    4302

 .اإلقليمية إىل اجمللستقارير املؤمترات 

 

لكن تريق االستعرا  املستقل الحظ باإلطال أّنع على العرغم معن أّن املعؤمترات اإلقليميعة منع  معن حيعث         -018

، غري أّنها ال تضعطلع حتعى اآلن بالكامعل بعدور جهعاز رئاسعي، سعواء يف        4303مسؤولياتها املتصلة با وكمة منذ عام 

اخلية. ويف غياب اتفا  بشأن اجملاالت ذات األولوية اليت توّد منظمة األغذية والزراععة  ا وكمة العاملية أو ا وكمة الد

، 4أن تساهم تيها يف ا وار حول السياسات العاملية واألنظمة ذات الصلة، على النحو العذي متعع  مناقشعتع يف القسعم     

اوز االجتماععات حبعد ذاتهعا، حيعث تعتّم      ليس ملناقشة شؤون السياسعات العامليعة يف املعؤمترات اإلقليميعة أي أثعر يتجع      

معاجلتها على أي حال بوصفها بنود  للمعلومات تقط  على جدول األعمال يف املقام األّول. وال تعؤد  املعؤمترات اإلقليميعة    

 .حاليًا وظيفتها يف ما خيص ا وكمة العاملية، على النحو املتوخى يف خطة العمل الفورية

 

أكثعر   حتديتد األولويتات  كمة الداخلية، ينب ي أن يصبي عمل املعؤمترات اإلقليميعة علعى    ويف ما يتعلعق با و -019

رديدًا، بعد إنشاء اإلطار االسرتاتيجي املستعر  وإطار نتائجع، وأن يبتعد عن املناقشات العامة جدًا بشأن األولويات. 

وبب أن يكون ممكنًا يف املستقبل تعميعق مشعاركة   وتشكعل املواتقة على املبادرات اإلقليمية خطوة جّيدة يف هذا االجتاه. 

املؤمترات اإلقليمية يف رديد املبادرات اإلقليمية، باستخدام اإلطار االسرتاتيجي املستعر ، للرتكيز على نتعائج منظمعة   

 .األغذية والزراعة وخمرجاتها اليت تّتسم بأهمية خاصة بالنسبة إىل اإلقليم

 

 ولويات من قبل املؤمترات اإلقليمية  بشأن حتديد األ :04التوصية 

بب أن يركعز رديد األولويات على املستوى اإلقليمي على مستوى النتائج التنظيميعة، بهعدف تعوتري التوجيعع الكعايف      

 لعمل املنظمة يف الفرتة املالية املقبلة. 

 

لدى املعؤمترات اإلقليميعة هلعذا     ، هناا جمال لتحسني املعلومات املتواترةاإلشراف على الربامجبالنسبة إىل  -063

العمل. وبب أن يتيي إطار النتائج اجلديد وأداة رصد النتائج املقّررة معلومات مستمدة مركزيًا وأكثر تفصياًل لتستخدمها 

املؤمترات اإلقليمية ، مع بذل املكتب اإلقليمي جهودًا بسيطة نسبيًا. وينب ي أن يشكعل الربنعامج اإلقليمعي العذي نفعذتعع     

 املكاتب اإلقليمية، مبا يف ذلك املبادرات اإلقليمية، جمال استعرا  أكثر رديدًا للمؤمترات اإلقليمية.  

  



 4302 / أيلولسبتمرب 03، مسودة تقريراالستعرا  املستقل إلصالحات ا وكمة يف منظمة األغذية والزراعة، 

26 

 بشأن أداة رصد النتائج :00التوصية 

ينب ي أن تكون مبتناول املؤمترات اإلقليميعة معلومعات قائمعة علعى النتعائج لتعتمكعن معن تقيعيم تنفيعذ العربامج السعابقة            

أن تتاح أيضًا معلومات أكثر تفصياًل عن التقّدم يف األنشطة اإلقليميعة املنفعذة رع  مسعؤولية املكتعب       وإ ازها. وبب

اإلقليمي، مبا يف ذلك تقّدم املبادرات اإلقليمية، لكي تستعرضها املعؤمترات اإلقليميعة، كمعا ينب عي أن تشعمل معلومعات       

 مالية.  

 

إتاحة معلومعات أكثعر رديعدًا قائمعة علعى النتعائج للمعؤمترات         ويرى تريق االستعرا  املستقل أّنع من شأن -060

اإلقليمية  أن تكون  اختبارًا واقعيًا  مهمًا لإلطار االسرتاتيجي املستعر  حبد ذاتع، ومدى تععبريه ععن ا لقعة املثمعرة     

لعي أو املمكعن إدمعات    بني األولويات من املنظور اإلقليمي وأولويعات املنظمعة ككعل. ولكعن، إذا اعتعرب أّنعع معن غعري العم        

الت يريات املتوخاة يف التوصيتني اآلنفتني بشأن رديد األولويات واإلشراف على الربامج يف عمعل املعؤمترات اإلقليميعة،    

، إععادة تقيعيم القعرار بتضعمني املعؤمترات اإلقليميعة يف مسعار        4306تقد يوّد األعضاء عندها، بعد جولة اجتماعات عام 

لى أي حال، سوف تستمر املؤمترات اإلقليمية مع ذلك يف تقديم مساهمة مهمة إىل مسار ا وكمعة  ا وكمة الداخلية. وع

 .العاملية، على النحو احملّدد أعاله

 

 خطط العمل متعددة السنوات - 04

 معلومات أساسية 04-0
 

متوسط األجل لقياس أدائها  ُترب م عقدًاأوصى التقييم اخلارجي املستقل بأّنع يتعّين على األجهزة الرئاسية أن  -064

اليت تعتزم إ ازها، مبا يف ذلك رديد جمموعة أولويات للحوكمعة، ووضعع جعدول زمعين توضعيحي، ورمبعا        األموريف 

جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املسعتقل بععد ذلعك الوثيقعة     . ووصف  41أيضًا رديد أهداف لزيادة الكفاءة

نامج للعمل املقبل لكل األجهزة الرئاسية، ورمبا كان  هذه الربامج متجددة، وأنع ينب ي أن يكون من براملقرتحة بأّنها  

. وأصبح  الوثيقة تعرف بربنامج العمل املتععدد  42 املمكن األخذ بللية لرصد التقدم تتضمن كذلك بعض مؤشرات الكفاءة

كّل جهاز رئاسي وأن يتّم إععداد تقعارير دوريعة بشعأنع.     السنوات، الذي حّددت خطة العمل الفورية أّنع بب أن ُيعّد ل

وُطلب من تريق االستعرا  املستقل على حنو خاص تقييم قيمة هذه األداة كجزء معن التقيعيم الشعامل إلجعراءات خطعة      

 .العمل الفورية

  

                                        
 من التقييم اخلارجي املستقل.  470الفقرة   41
معارس/   00ارجي املستقل، مذكرة الرئيستني املشاركتني لالجتماع اخلامس جملموعة العمل الثانية التابعة للجنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخل  42

 . 1، النقطة 4338آذار 
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 االستنتاجات الرئيسية 04-4

 

ى جدول األعمال يف كعّل جهعاز رئاسعي باسعتثناء     تشكعل اليوم خطط العمل املتعددة السنوات بندًا مستدميًا عل -060

املؤمتر. وُتصاغ ملدة أربع سنوات، إمنا ميكن للجهاز الرئاسي املعين أن ينقعحها يف أّي وق . ويستعر  اجمللس تقعارير  

ن التقّدم احملرز يف طيع خطط العمل املتعددة السنوات كّل سعنتني. ويف حعني ال تعوتعر خطعة العمعل الفوريعة الكعثري مع        

التوجيع بشأن املضمون أو الشكل، حيتوي كّل برنامج عمل متعدد السنوات على بعض أو كعّل معا يلعي: شعرحًا لنطعا       

عمل اجلهاز الرئاسي، بدءما بوصف وجيز للمسؤوليات، تليع نتائج عامة ومؤشرات وخمرجعات وأنشعطة؛ قسعمًا لتوثيعق     

لعمل، والشعراكات معع أجهعزة رئاسعية أخعرى وغريهعا معن        أداء اجلهاز الرئيسي، مبا يف ذلك جودة عملع، وعمليات ا

الكيانات؛ وجدول أعمال متجدد يوتعر دلياًل حول عمعل اجلهعاز الرئاسعي خعالل املعّدة الزمنيعة لربنعامج العمعل املتععدد          

 .السنوات، وحيّدد البنود اليت ستناقش يف الدورة

 

تعددة السنوات علعى غعرار بععض معوظعفي األمانعة      للكثري من األعضاء وجهيت نظر حول تائدة خطط العمل امل -062

أو الذين يعّدون املسوّدة، حيث يعربون عن شواغل بشأن االتتقار إىل اخلصوصعية يف النتعائج املتعلقعة جبعوهر العمعل، و/     

يالحظون أّنها ال تضيف بالضرورة معلومعات تتخطعى معا هعو متعاح أساسعًا يف أمعاكن أخعرى، يف النصعوص األساسعية،           

أعمال أو تقارير الدورات. إضاتة إىل ذلك، أّدى استخدام نهعج النتعائج يف وصعف عمعل األجهعزة الرئاسعية إىل       وجداول 

زيادة تعقيد الوثيقة من دون إضاتة الكثري إىل معناها، نظرًا إىل الطبيعة العامة جعدًا لطريقعة وصعف هعذه النتعائج. ولععّل       

يف األساس، وأّنع ينفعذ عملع على أسعاس الوثعائق اجملدولعة العيت     سبب ذلك هو أّن برنامج عمل اجلهاز الرئاسي حمّدد 

تعّدها األمانة. وعلى الرغم من وجود بعض األمثلة عن قضايا حمددة تتضّمنها خطط العمل املتععددة السعنوات، إالع أّنهعا    

 .قليلة جدًا

 

ملتجددة قّيمًا لل اية. ويتضعّمن  من جهة أخرى، يعترب قليلون أّن القسم حول أساليب العمل وجداول األعمال ا -061

القسم املتعلعق بأساليب العمل األهداف النوعية للجهاز الرئاسي لدعم التحّرا املستمر باجتاه رقيق حوكمعة أكثعر كفعاءة    

وتعالية. والواقع أّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، اليت كان  معرتددة يف البدايعة يف صعياغة برنعامج عمعل متععدد       

ات، ألّنع ليس لديها مسائل مستدمية أو متواترة على جدول أعماهلا حبد ذاتع، قام  بذلك اآلن، ال سّيما لتوثيق السنو

أساليب عملها وممارساتها، ولاللتزام باستعراضها بصورة سنوية. وتعترب جداول األعمال املتجددة مفيدة على حنو خاص 

تضطلع مبسؤوليات متععددة، أي اجمللعس، وجلنعة الربنعامج وجلنعة      لألجهزة الرئاسية اليت جتتمع يف أغلب األحيان و

 .املالية

 

ومّثل برنامج العمل املتعدد السنوات، كأداة لتقييم األداء، مشكلة للمؤمترات اإلقليميعة واللجعان الفنيعة العيت      -066

ط العمعل املتععددة   جتتمع كّل سنتني مع عدد كبري من املشاركني على وجع التحديد. وكما هعي ا عال معع طيعع خطع     

السنوات، تعترب األقسام املتعلعقة بالنتائج يف خطط العمل املتعددة السنوات للجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية عامة جعدًا.  

ونظرًا إىل الطبيعة الواسعة والرمسية للكثري من هذه االجتماعات، ال ُيعّد القسم حول أساليب العمل وثيعق الصعلة مبعظعم    

باستثناء املعنيني منهم مباشرة بسري عمل االجتماعات وإعداد التقارير. ووجد تريعق االسعتعرا  املسعتقل أّن    املشاركني، 
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هذا الربنامج على ما يبدو ال يعين الكعثري ألغلبيعة املشعاركني، وهعو يقعّدم ععادة وتعتّم املواتقعة عليعع معن دون مناقشعة.            

ى الكثري من املشاركني انطباع بأّن برنامج العمل املتععدد السعنوات   وبالفعل، كشف  املناقشات يف اجللسات العامة أّن لد

يهدف يف الواقع إىل وصف نتائج عمل منظمة األغذية والزراعة خالل الفرتة املالية السابقة، بداًل من نتائج عمل اجلهعاز  

مصايد األمساا بشأن تعقعب الرئاسي حبد ذاتع. وقدُّم  بعض االقرتاحات املفيدة من األعضاء خالل دورة حديثة للجنة 

األنشطة يف ترتة ما بني العدورات. إال أّن تعقععب جعدول األعمعال يف إطعار برنعامج العمعل املتععدد السعنوات ال صعلة لعع            

 باملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، حيث تتضّمن كّل دورة البنود نفسها على جدول األعمال. 

 

وم معع برنعامج العمعل املتععدد السعنوات إىل أّنعع حيقعق أتضعل النتعائج يف          وباإلطال، تشري اخلربة حتى الي -067

األجهزة الرئاسية اليت جتتمع غالبًا، واليت تكون أص ر حجمًا، وتتمّيز بطابع غعري رمسعي نسعبيًا وبثقعة بعني األعضعاء       

هري بصعورة تعالعة، ويف   لتتمكعن من إجراء تقييم صريي لعملها، من حيث التقّدم اليت أحرزتع يف اسعتكمال عملعها اجلعو   

 .رقيق مؤشرات العملية املتعلقة بكيفية إجراء دوراتها على حّد سواء

 

 النتائج والتوصيات 04-0

 

تعمل خطط العمل املتعددة السنوات للمجلس، وجلنة الربنامج، وجلنة املالية بشعكل تعام وينب عي أن يسعتمر      -068

وأساليب العمل والبنود املتجددة على جعدول األعمعال، بينمعا بعب     إعدادها ورصدها. وال بد من ا فاظ على األهداف 

إل اء القسم ا الي املتعلعق بالنتائج. وينب ي أن يستمر استعرا  برنامج العمل املتعدد السنوات ضمن اجلهعاز الرئاسعي،   

 . وأن يرتع تقرير إىل اجمللس كّل سنتني

 

صياتع بشأن اجمللس وجلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنعة  واسرتع  مالحظات تريق االستعرا  املستقل وتو -069

الشؤون الدستورية والقانونية االنتباه إىل تائدة رديد مسائل اسرتاتيجية ومشعرتكة حمعددة مهمعة جعدًا لعمعل املنظمعة،       

يعق  ولكنها تتجاوز غالبًا أّي بند معدرت علعى جعدول األعمعال وتعقعب هعذه البنعود علعى مسعتوى العدورات. ويوصعي تر           

االستعرا  املستقل بأن يشمل برنامج العمل املتعدد السنوات هلذه األجهزة الرئاسية قسمًا ر  عنوان  املسائل املعلعقعة  

واالسرتاتيجية اليت سيتّم تعقعبها مع الوق   كوسيلة لتسجيل املسائل املختعارة وتوقيع  مناقشعتها معن جانعب اجلهعاز       

دد على جدول األعمال ال يتصعل بلجنعة الشعؤون الدسعتورية والقانونيعة، إالع أّنعع       الرئاسي ككل. ويف حني أّن البند املتج

 . بب أن تدرس اللجنة إمكانية إدمات القسم اجلديد حول املسائل املعلعقة واالسرتاتيجية

 

وينب ي أن يتوقف إعداد خطط العمل املتععددة السعنوات للمعؤمترات اإلقليميعة واللجعان الفنيعة، وبعب أن         -073

شكعل تقارير الدورات مرجعًا لإلجراءات املتفق عليها. وال بد من وضع بيان بسيط بأساليب العمل، وتقدميع إىل اجلهعاز  ت

الرئاسي الستعراضع واملواتقة عليع. وبعدها ينب ي أن يضمن الرئيس واألمانة أّن الدورات تلتزم بها وأن يقرتحا ت عيريات  

ح  مكاتب املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية تاعلة يف ترتة ما بني العدورات،  حبسب ما يريانع ضروريًا. ويف حال أصب

تقد تعّد برامج عملها اخلاصة واحملددة، أو إذا ما أرادت ميكنها أن تستخدم عنصرًا واحدًا أو أكثعر معن شعكل برنعامج     

وارد على أداة غري مفيدة يف شكلها ا عالي  العمل املتعدد السنوات. غري أّنع ليس من املنتج االستمرار يف إنفا  الوق  وامل

 .ضمن األجهزة الرئاسية الكبرية
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 بشأن شكل خطط العمل املتعددة السنوات :02التوصية 

بالنسبة إىل اجمللس، وجلنة الربنامج، وجلنة املاليعة، وجلنعة الشعؤون الدسعتورية والقانونيعة، تععديل الشعكل ا عالي         

  املسائل املعلعقة واالسرتاتيجية اليت سيتّم تعقبها مع الوق  .   ذف قسم النتائج، وإدخال قسم حول

 

 بشأن خطط العمل املتعددة السنوات للمؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية :05التوصية 

بالنسبة إىل اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية، بب وقف إعداد برنعامج العمعل املتععدد السعنوات، إال يف حعال رغعب       

 الرئاسي حبد ذاتع يف مواصلة إعداده ورتع تقارير بع إىل اجمللس.  اجلهاز

 

 االجتماعات الوزارية - 00

 معلومات أساسية 00-0
 

شكعل  االجتماعات الوزارية جزءما من آليات منظمة األغذية والزراعة للمشاركة معع أعضعائها علعى املسعتوى      -070

عات بصورة منهجية يف املؤمترات اإلقليميعة، وينعقعد االجتمعاع العذي     السياسي يف مناسبات متعددة. وتعقد هذه االجتما

وزراء الزراعة من جنوب غرب احمليط اهلادئ مّرة كّل سنتني على أساس منتظم. إضعاتة إىل ذلعك، كانع     تنظعمع الفاو ل

االجتمعاع العوزاري   االجتماعات الوزارية تعقد بالتعاون مع اللجان الفنية يف بعض األحيعان، وعلعى سعبيل املثعال، عقعد      

 ، كمتابععة لطلعب معن املعؤمتر يف    4331بشأن ال ابات يف اليوم األخري من الدورة السادسة عشرة للجنة ال ابعات يف ععام   

 . كمععا تععنظعم لتنععاول مواضععيع حمععددة، مثععل املععؤمتر الععوزاري بشععأن امليععاه يف خدمععة الزراعععة الععذي عقععد  4330عععام 

 .يف ليبيا 4338يف عام 

 

لتقييم اخلارجي املستقل أّن االجتماعات الوزارية تعاليات مفيدة وأوصى بتعزيز دورها السياسعي، معن   اعترب ا -074

خالل الدعوة إىل انعقادها حبسب املقتضى ملناقشة وإقرار قضايا السياسات العاملية املنبثقة من اللجان الفنية قبل مصادقة 

إىل عقد اجتماععات وزاريعة بشعأن مواضعيع ذات أهميعة عامليعة.       املؤمتر عليها. كما أوصى بإعطاء اجمللس سلطة الدعوة 

ووتقًا لذلك، نّص  خطة العمل الفورية على إجراء ت يريات يف النص األساسي، وأعط  املؤمتر واجمللعس علعى السعواء    

 .سلطة الدعوة إىل عقد اجتماعات وزارية ملناقشة قضايا السياسات ذات الصلة

 

 االستنتاجات الرئيسية 00-4

 

منذ صدور إجراءات خطة العمل الفورية، مشل  طيع املؤمترات اإلقليميعة اجتماععًا علعى مسعتوى وزاري،      -070

جتماع الطارئ على . وعقدت جمموعة من االجتماعات الوزارية األخرى: اال00على النحو الذي متع  مناقشتع يف القسم 

السعرتعاء االنتبعاه إىل األزمعة اإلنسعانية ا اصعلة؛       4300مستوى الوزراء ععن منطقعة القعرن األتريقعي يف يوليعو/ متعوز       

، واالجتمعاع العوزاري الثعاني للمتابععة     4304واالجتماع الوزاري بشأن تقلبات أسعار األغذية يف أكتعوبر/ تشعرين األّول   

دير الععام  . وعقدت طيعع هعذه الفعاليعات بعدعوة معن املع      4300بشأن األسعار الدولية لألغذية يف أكتوبر/ تشرين األّول 

 .ملنظمة األغذية والزراعة
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ومل يأخذ املؤمتر وال اجمللس حتى اآلن املبادرة للدعوة إىل عقد اجتماع وزاري. لكن ميكن أن يعترب االجتمعاع   -072

مبعادرة   4302الوزاري الذي سينظعم خالل املؤمتر الدولي الثاني املعين بالت ذية واملزمع عقده يف نوتمرب/ تشعرين الثعاني   

ن األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة، حيث كان اجمللس مشاركًا بالكامل يف التحضري هلذا املؤمتر، بعدعم معن   م

 .الرئيس املستقل للمجلس

 

وُطرح  تساؤالت حول تائدة االجتماعات الوزارية يف املقعابالت العيت أجراهعا تريعق االسعتعرا  املسعتقل.        -071

بني اللجان الفنية واملؤمتر بشأن السياسات والشؤون التنظيمية العاملية أن ينهي ا اجعة إىل   وميكن خلط التواصل املباشر

 .عقد اجتماعات وزارية مرتبطة بدورات اللجان الفنية، على الرغم من أّن ا اجة قد تربز من جديد يف مرحلة ما

 

يعة بشعأن تركيعز تعين  موّحعد  يف اجللسعات       ولكن إذا ما ُقبل االقرتاح الذي أثري يف القسم حول اللجعان الفن  -076

سياسععات عامليععة وأطععر تنظيميععة حمععددة، علععى املسععتوى السياسععي، تسععوف تسععتأنف  العامععة والععذي اسععتتبعع إقععرار 

االجتماعات الوزارية دورها يف سلسلة املواتقة. وبالتساوي، ستقتضي مواضعيع مثعل الثعروة ا يوانيعة، العيت ال رظعى       

د اجتماعات لوزراء متخصصني ملناقشة قضعايا السياسعات العامليعة املرتبطعة بتلعك املواضعيع       جبهاز رئاسي خمصص، عق

 .احملددة، وإقرارها

 

 النتائج والتوصيات 00-0
 

قد تكون عملية إصالح ا وكمة وعوامل أخرى قد حعّدت معن نطعا  االجتماععات الوزاريعة علعى العرغم معن          -077

قبلية، ال سّيما بعالتالزم معع عمعل اللجعان الفنيعة. وميكعن أن تقعّدم جتربعة         احتمال نشوء هذه ا اجة يف مناسبات مست

مشاركة األعضاء يف عملية املؤمتر الدولي املعين بالت ذية أتكارًا حول السبل العيت ميكعن معن خالهلعا أن يعنظعم األعضعاء       

 .وينسقوا مدخالتهم يف عمليات أخرى مهمة الختاذ القرار

 

 األجهزة الدستورية - 02

 معلومات أساسية 02-0
 

أوىل التقييم اخلارجي املستقل اهتمامًا حمدودًا لألجهزة الدستورية ملنظمة األغذيعة والزراععة، مبعا تيهعا تلعك       -078

اليت أنشئ  مبوجب املادتني السادسة والرابعة عشرة من دستور املنظمعة. ومتعع  مناقشعتها بشعكل رئيسعي معن حيعث        

فاو. وأوصى بأن تتولعى األجهزة مسؤولية متويلها اخلاص، وأن بري اسعتعرا  لتحديعد   عالقتها اإلدارية واملالية مع ال

السبل اليت توتعر بيئة مؤاتية أكثر تعود بالنفع على طيع األطراف. وعالوة على ذلك، الحظ وجود ث رة يف تقاريرها إىل 

 .املؤمتر بشأن مسائل ا وكمة العاملية
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معن الصععوبة مبكعان أن يقعّدم التقيعيم       02ستوى األجهزة املنشأة مبوجعب املعادة   وجعل التنّوع الكبري على م -079

، كعان قعد مّت   4302اخلارجي املستقل وخطة العمل الفورية على السواء مشورة مكّثفة وتوجيهًا لألجهزة. وحبلعول ععام   

ني هذه الكيانات، مخسة متصعلة  كيانًا مبوجب املادة الرابعة عشرة من دستور منظمة األغذية والزراعة. ومن ب 02إنشاء 

مبصايد األمساا وتربية األحياء املائية؛ ثالثة مبكاتحة اجلراد الصحراوي؛ اثنان باإلنتات ا يعواني وصعحة ا يعوان؛    

، علععق األعضعاء يف اهليئعة    4300اثنان حبماية النبات؛ واحد باألشجار املزروععة؛ وواحعد بعاملوارد الوراثيعة. ويف ععام      

أنشطتهم بسبب عدم اكتمال النصاب القعانوني املتكعرر إىل حعّد كعبري نتيجعة تطعّور العمعل بشعأن األرز يف          الدولية لألرز

 .منتديات أخرى

 

بإثارة قضايا أمام اجمللعس   02من خطة العمل الفورية  لألجهزة املنشأة مبوجب املادة  68-4ومسي اإلجراء  -083

معن خطعة العمعل الفوريعة إىل اسعتعرا  كيعف ميكعن         69-4اإلجراء  واملؤمتر من خالل اللجنة الفنية ذات الصلة ودعا

اليت ترغب يف ممارسة سلطات مالية وإدارية وحشد موارد إضاتية من أعضائها، أن تفعل ذلعك، معع البقعاء يف    لألجهزة 

 .ذات الوق  ضمن إطار املنظمة وا فاظ على عالقات إبالغ معها

 

رع    4339الذي دع  إليع خطة العمل الفورية يف عام  02وجب املادة ُأطلق استعرا  األجهزة املنشأة مب -080

يف  02مسؤولية املكتب القانوني يف منظمة األغذية والزراعة. وتضّمن مشاورات مع أمانات األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

ورية والقانونية وجلنعة املاليعة.   ، واستبيانًا موّجهًا لألعضاء يف املنظمة، واملناقشات للجنة الشؤون الدست4304مطلع عام 

. وحّدد جمموعة من اجملاالت اإلداريعة واملاليعة العيت ميكعن     4300وُقّدم التقرير النهائي إىل جلنة املالية يف مارس/ آذار 

تيها تفويض السلطات بصورة أكرب إىل األجهزة يف حال تلبية معايري حمددة، من قبيل قعدرات معوظعفي أماناتهعا وبشعأن     

ليات لإلشراف. ومشل  جماالت التفويض احملتمل إجراءات اختيار املوظعفني، وقنوات االتصعال معع األعضعاء،    إنشاء آ

والعالقات مع اجلهات املاحنة، وتنظيم االجتماعات، من بني طلعة أمعور أخعرى. وواتقع  جلنعة املاليعة علعى العنهج         

 .ا ذر املقرتح وطلب  تقرير متابعة يف املستقبل

 

 اجات الرئيسيةاالستنت 02-4

 

 02ركعز تريق االستعرا  املستقل على ما إذا كان قعد أحعرز تقعّدم يف معني األجهعزة املنشعأة مبوجعب املعادة          -084

إمكانية الوصول إىل اجمللس واملؤمتر، وكذلك حصوهلا على استقاللية إداريعة أكعرب. وكشعف  اإلجابعات علعى اسعتبيان       

ععن شععور بععدم الرضعا ععن التفعويض ا عالي         02جهزة املنشأة مبوجب املادة تريق االستعرا  املستقل إىل أمانات األ

. وقّيم أغلبية اجمليبني سلطة اختاذ القرار بشأن ا ضور يف االجتماعات اخلارجية، وسفر موظعفي األمانة يف 43للسلطات

غعري كاتيعة. وشععر حنعو      مهام رمسية، وإبرام ترتيبات مع منظمات أخرى، واللوائي واإلجراءات للرتطة، علعى أّنهعا  

نصف اجمليبني بأّن السلطة على اإلدارة املالية، وحشد املوارد، واالتصال مع األعضاء، كان  كاتية؛ وشعر الباقون بأّن 

هذه السلطة كان  غري كاتية. واعترب أغلبية اجمليبني أّن معدالت تكاليف دعم مشاريع الفاو كانع  غعري مقبولعة. ومعن     

                                        
 لالطالع على املنهجية املفّصلة.  0انظر املرتق   43
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 اجمليعبني أّنهعم متتععوا بسعلطة كاتيعة يف اختيعار وتععيني املعوارد البشعرية معن غعري املعوظعفني             جهة أخرى، رأى معظم

 . ويف ما خيص الشؤون اإلدارية

 

ومل متلك األمانات على ما يبدو معلومات كاتية بشأن مسائل من قبيل املراجعات املنفصعلة، وتععيني معوظعفي     -080

. وبالنسعبة إىل مشعاركة   02ومية يف اجتماعات األجهزة املنشأة مبوجب املعادة  الفئة الفنية، ومشاركة املنظمات غري ا ك

نظرًا إىل تنّوعهعا. وأظهعر    02املنظمات غري ا كومية، ساد شعور بأّنع بب ترا القرار لكّل جهاز منشأ مبوجب املادة 

ملنظمة إىل أّية مسألة، من قبيل ععر   مل تسرتع انتباه جملس أو مؤمتر ا 02االستبيان أّن األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

. والواقع أّن بعض األجهزة املنشعأة مبوجعب املعادة    44االتفاقات التأسيسية إلقرارها، ومعلومات عن اإلصالحات اجلارية

ترتع تقاريرها إىل املؤمترات اإلقليمية بصفتها جلان تنية إقليمية، إالع أّن بعض األمانات مل تكن على علم حتى بعأّن   02

 .ذا كان احتمااًل، على الرغم من أّنها يف تتولعى منصبها منذ سنوات عّدةه

 

مل رّدد إجابات االستبيان واملقابالت أسباب التفعويض احملعدود للسعلطة، علعى العرغم معن قعرار األجهعزة          -082

هعا. وتكعون األجهعزة العيت ال     الرئاسية يف منظمة األغذية والزراعة بتوتري استقاللية أكرب، حني ُتلّبى املععايري املتفعق علي  

رصل على موارد من خارت امليزانية ملزمعة بالضعرورة بقواععد الربنعامج الععادي للفعاو ودورة التخطعيط لفعرتة السعنتني          

اخلاصة بع؛ غري أّن الكثري من األجهزة الدستورية أيضًا رصل على موارد معن خعارت امليزانيعة، حيعث تتعواتر مرونعة       

: تمعن جهعة ال تتمّتعع أماناتهعا بعأي      02ميّثل خسارة جلميع األجهزة املنشأة مبوجب املادة  أكرب. ونشأ عن ذلك وضع

، بينما ال تستفيد من مناتع كونها جزءما من منظمة األغذية والزراععة  02حرية إضاتية كونها جهازًا منشأ مبوجب املادة 

ذا على الرغم من أّن الفوائد اليت رققها الفاو من جهة أخرى، مثل احتمال تعيينها كمسؤولني تنيني مبتدئني. ويأتي ه

 .من استضاتة هذه األجهزة تربز تكرارًا يف املقابالت مع إدارة املنظمة

 

 النتائج واالقرتاحات 02-0

 

معن خطعة العمعل الفوريعة حتعى اليعوم        69-4و 68-4شكعل تنفيذ أمانة منظمة األغذية والزراعة لإلجعرائني   -081

ة تحسب يف رقيق املرونة األكرب اليت توخاها التقييم اخلعارجي املسعتقل. وكعان وصعول األجهعزة      خطوة أوىل وغري كاتي

إىل األجهزة الرئاسية ضّيق النطا  وأحرز تقّدم حمعدود معن حيعث منحهعا اسعتقاللية أكعرب يف        02املنشأة مبوجب املادة 

التني، قعد يععود ذلعك إىل ععدم كفايعة االتصعال بعني        املعامالت واختاذ القرارات بشأن املسائل اإلدارية واملالية. ويف ا ع 

 .األمانات واملدراء العامني املساعدين املعنيني

 

                                        
س يف املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تعالية جانبية خالل الدورة التاسعة واألربععني بععد املائعة للمجلع    عقدت تقط   44

  .4302يونيو/ حزيران 
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ومن غري املرّجي ت يري بعض السياسات املؤسسية، مثل تلك املتعلعقة بتكاليف دعم املشاريع، والرتطة، على  -086

إدارة املعوارد املاليعة، والسعفر، وا ضعور يف     . غعري أّن تفعويض السعلطة علعى     45الرغم من وجود جمعال لعبعض االتسعا    

االجتماعات اخلارجية، بعب أن ُيمعني معن قبعل كبعار املعدراء العذين ترتعع إلعيهم األمانعات تقاريرهعا، علعى أسعاس              

 .احتياجات وخصائص كّل جهاز. ويظهر تعليق هذه املسائل أّن ا وار والتبادل حول هذه الشؤون حمدودان لل اية

 

، ميكعن تطبيعق   02ريق االستعرا  املستقل أّنع على الرغم من تنّوع األجهزة املنشأة مبوجعب املعادة   ويعترب ت -087

املرونة يف ما خيص املسائل اليت حّددها استعرا  املكتب القانوني على حنو صحيي من دون زيادة اخلطعر علعى مسععة    

الدولية لوقاية النباتات، اليت يتوقعع صدور تقريرهعا  قية املنظمة أو جوهرها. وينب ي أن يساعد التقييم املقبل ألمانة االتفا

 .02، على توضيي بعض هذه املسائل يف حالة واحد من األجهزة املنشأة مبوجب املادة 4301يف مطلع عام 

 

عالوة على ذلك، يرى تريعق االسعتعرا  املسعتقل أّن االتفاتيعات واالتفاقعات يف اجملعاالت العيت تسعاهم يف          -088

ات منظمة األغذية والزراعة وأهداتها االسرتاتيجية، رتات إىل بيئة متكعنها من النجاح، وأّنع من شعأن ذلعك   رقيق غاي

 .أن يعّزز بدوره عمل املنظمة على املستوى العاملي

 

 التقييم - 05

 معلومات أساسية 05-0
 

يفعة التقيعيم، وميزانيتهعا،    من خطة العمل الفوريعة املوقعع املؤسسعي لوظ    9-4إىل  77-4تناول  اإلجراءات  -089

معدمج يف النصعوص األساسعية.     "سياسعة شعاملة للتقيعيم مضعّمنة يف  ميثعا      وموظعفيها، وضمان اجلعودة تيهعا، ووتعّرت    

وتضّمن  السياسات من بني طلة أمور أخرى، خطة تقييم متجددة، وعمليات للمتابعة املؤسسية، ودورًا استشاريًا لدى 

ئمة على النتائج، وجلنة تقييم داخلي للتفاعل مع جلنة الربنامج حبسب املقتضعى. كمعا كلعفع     اإلدارة بشأن اإلدارة القا

خطة العمل الفورية بإجراء استعرا  أقران كّل سنتني وتقييم مستقل لوظيفة التقييم كّل س  سنوات. ومل تأخعذ خطعة   

صعبي مكتعب التقيعيم مسعتقاًل بالكامعل يرتعع       للتقييم اخلارجي املسعتقل بعأن ي   03-7العمل الفورية يف االعتبار التوصية 

تقاريره إىل اجمللس من خالل جلنة الربنامج، وحيظى مبيزانيعة تواتعق عليهعا األجهعزة الرئاسعية، علعى العرغم معن أّن         

التقييم اخلارجي املستقل وجد أّن  أغلبية ساحقة  من األعضاء وكذلك  الكثري من املوظعفني والشركاء اخلارجيني  كعانوا  

   .ذون تنفيذ خطوة كهذهحيب

                                        
يف املائعة،   00أّن تكاليف دعم املشاريع ترتاوح بني صعفر و  02أظهر رليل سريع للصناديق االستئمانية اليت تدعم األجهزة املنشأة مبوجب املادة   45

 يف املائة.  6وأّن متوسطها يبلغ 
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 االستنتاجات الرئيسية 05-4

 

مّت االمتثال جلميع إجراءات خطة العمل الفورية حول التقيعيم، علعى العرغم معن أّنعع ال يعزال هنعاا بععض          -093

 .اجملاالت اليت رتات إىل مزيد من التعزيز والوضوح، على النحو الذي نوقش أدناه

 

 ابع الرمسي للمسؤولية املزدوجة جتاه مكتب التقييم معن خعالل إنشعائع كعع     ومنح  خطة العمل الفورية الط -090

مكتب منفصل ومستقّل من الناحية التش يلية ، يقع داخل األمانة ويرتع تقاريره إىل املعدير الععام، وكعذلك إىل اجمللعس     

على النحو احملّدد يف خطعة العمعل   يف املائة،  0يف املائة بداًل من  3.8من خالل جلنة الربنامج. وأصبح  امليزانية اآلن 

الفورية، ولكن يبدو أّن األمور تسري بشكل جّيد. ومتاش  العمليعة املتبععة يف تععيني املعدير ا عالي ملكتعب التقيعيم معع         

إجراءات خطة العمل الفورية، وهذا ما ساعدت األجهزة الرئاسعية علعى ضعمانع، وضعّم  جلنعة االختيعار ممعثلني معن         

ان األعضاء. وساد شعور بأّن مشاركة األعضاء يف عملية االختيار كان  إبابية باإلطعال، علعى العرغم    األمانة ومن البلد

 .من االنتقاد الذي طال التأخري املطّول

 

ورأى تريق االستعرا  املستقل أّن املسؤولية املزدوجة ساهم  يف إحداث بعض التوتر ضعمن األمانعة، يف معا     -094

ئل من قبيل توظيف املوظعفني واملستشارين، والتنظعيم، وخطعط السعفر، معا أثعار مسعألة قعدرة        يتعلعق بالسلطات على مسا

مكتب التقييم على إدارة ميزانيتع بصورة مستقلة ما أن تتم املواتقة عليها. وهناا بعض االستياء من أّن مسعتوى ميزانيعة   

. ومثعة نقعاش مسعتمر حعول أدوار املراجععة      مكتب التقييم حممّي يف وق  يّتسم بتخفيضات شديدة على مستوى املنظمعة 

والتقييم على التوالي، مبا يف ذلك بعض اآلراء بضرورة دمج األخري ضمن األّول. ويقععدم كعّل معن اإلدارة ومكتعب التقيعيم      

 مربرات مقنعة للجانبني املختلفني هلذه املسائل. ومل يقرتح أحد من األجهزة الرئاسعية أو األمانعة بعدائل ععن املسعؤولية     

املزدوجة. وبالفعل، ينب ي أن تكون اإلدارة، على النحو املشار إليع، شريكًا إذا ما أرادت العناية بأمر توصيات التقيعيم.  

وإضاتة إىل ذلك، من الواضي أّن الرتتيب  ي مبا يكفي، حبيث ميكن ملكتب التقييم إنتات عمل ذي جودة معع الوقع    

 .ى النحو الظاهر يف املستوى العالي لرضا األعضاءحبسب تقييم استعرا  األقران املستقل وعل

 

ودع  خطة العمل الفورية إىل اضطالع مكتعب التقيعيم بعدور استشعاري مؤسسعي لعدى اإلدارة بشعأن اإلدارة         -090

القائمة على النتائج، ووضع الربامج وامليزانية. ومل يستحدث حتى اآلن دور كهذا، ولكن معن املعرجي أن يتطعّور األمعر،     

تعّزز املنظمة نظم إعداد تقارير اإلدارة القائمة على النتائج، ويتابع رئيس مكتب التقييم خططًا للعمل مع املكاتعب  حيث 

امليدانية على النتائج. وطلب  اإلدارة معلومات حمددة من مكتب التقييم كلما دع  ا اجعة، معن قبيعل طلعب حعديث      

جلودة الفنية لعمعل الفعاو. ويتحعّول التوّجعع إىل تقييمعات أكثعر       للحصول على استنتاجات من أعمال تقييم سابقة حول ا

مشولية، ما ُيعتقد أّنع سيلّبي، على حنعو أتضعل، متطلبعات جلنعة الربنعامج وأجهعزة رئاسعية أخعرى، وكعذلك بععض           

ت. احتياجات اإلدارة، من خالل توتري رؤية عامة أكثر حول السياسات واملمارسات التشع يلية كأسعاس الختعاذ القعرارا    

وقد يساعد هذا جزئيًا على التطّر  إىل شواغل اإلدارة يف ما خيص عدم القدرة على معاجلة كمية التوصيات املنبثقعة ععن   

 .أعمال التقييم
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وأثنى بقوة على عمل وظيفة التقييم ولقي ترحيبًا من األجهزة الرئاسية.  4304جرى استعرا  أقران يف عام  -092

ان  نقدية، بشكل يعكس رمبا بعض اإلحبا  يف ما يتعلعق باملسؤولية املزدوجة. ومتّثل  إحعدى  إالع أّن استجابة اإلدارة ك

توصيات استعرا  األقران باضطالع جلنة الربنامج بدور يف تقيعيم أداء معدير مكتعب التقيعيم. وكشعف  املقعابالت العيت        

إحساس بأّن األجهزة الرئاسية لن رصل على  أجراها تريق االستعرا  املستقل مع األمانة واألجهزة الرئاسية أيضًا عن

 .4306-4301معلومات كاتية للقيام بذلك. ومن املقرر أن بري التقييم املستقل األّول لوظيفة التقييم للفرتة 

 

ميثا  مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة يف النصوص األساسية. وكان مكتب التقييم يعمعل علعى   ُأدمج  -091

شهرًا، ُتقّدم إىل األجهزة الرئاسعية. وتنعاقش اإلدارة خطعة عمعل مكتعب التقيعيم معن         42إىل  08متجددة لع خطةأساس 

خالل جلنة التقييم )الداخلي(. وتستعر  جلنة الربنعامج خطعة العمعل ورعدد أولويعات األجهعزة الرئاسعية. وجعاءت         

والقيمة املضاتة للجنة التقييم، حيث أبدى العبعض  املالحظات خمتلطة بشأن مشاركة اإلدارة يف جلنة التقييم )الداخلي( 

اهتمامًا كبريًا يف العمل بينما مل يفعل ذلك آخرون. وبدأ معدراء التقيعيم األتعراد حضعور اجتماععات جلنعة التقيعيم لشعرح         

غم معن  األساس املنطقي لالستنتاجات. ومل تتفاعل بعد جلنة التقييم الداخلي على ما يبدو مع جلنة الربنامج، علعى العر  

 أّن خطة العمل الفورية توّخ  ذلك.

 

املصعادقة علعى بععض    ، أدخل  جلنة الربنامج شرطًا جديدًا إىل عملية التقييم، حيعث طلبع    4300ويف عام  -096

تقارير متابعة استجابات اإلدارة. ويستنتج من ذلك تريق االستعرا  املستقل أّن األجهعزة الرئاسعية تشععر با اجعة إىل     

تقييم املستقل بأّن تقارير املتابعة مل تكن تعّتم على الصعوبات اليت متع  مواجهتها أو تتحاشى املسائل العيت  تأكيد من ال

أثريت. وبالفعل، شكك اجمليبون على االستقصاء يف قدرة جلنة الربنامج على متابعة تنفيذ توصيات التقييم، من خعالل  

بعة الالحقة. وهذا يدّل على وجود مشكلة يف املساءلة بني جلنة الربنعامج  العملية ا الية الستجابات اإلدارة وتقارير املتا

واإلدارة بب معاجلتها على حنو منهجي. ويف هذا الصدد، يقول اجمليبون من األجهزة الرئاسية أّنهم وجدوا إتعادة يف  

 .تقارير املصادقة

 

أغلبيعة كعبرية معن اجمليعبني علعى       وكان  درجة رضا األجهزة الرئاسعية ععن التقيعيم عاليعة: تقعد وجعدت       -097

االستقصاء أّن التقييم ساهم يف وظائفها يف جمال ا وكمة واإلشعراف. بيعد أّن تريعق االسعتعرا  املسعتقل رأى أّن تقيعيم       

مدى املساهمة يف وظائف األجهزة الرئاسية املتصلة باالسرتاتيجية ورديد األولويعات كعان غعري واضعي. ويف املقعابالت،      

ء أّنهم كانوا يستعرضون العدد الصحيي ألعمال التقييم ككل، وأّنهم  حوا يف قعدرتهم علعى معاينعة التقيعيم     ذكر األعضا

واستجابة اإلدارة على السواء. وهناا أمثلة عن أخذ جلنة الربنامج املبعادرة لطلعب تقييمعات حمعددة، كتقيعيم املكاتعب       

 .سية واعتربت أّنع عّزز قدرتها على اإلشرافالالمركزية على سبيل املثال الذي قّدرتع األجهزة الرئا

 

وخالل عمل تريق االستعرا ، مّت تعيني معدير جديعد ملكتعب التقيعيم. ورعّدث املعدير اجلديعد، يف ععر           -098

للتوّجهات األولية أمام جلنة الربنامج، عن تعزيز املستوى القطري وقدرات التقييم للمكاتب امليدانية، وزيعادة املسعؤولية   

ية عن أعمال التقييم، واملشاركة الكاملة مع اإلدارة وأصحاب مصلحة آخرين جلعل التقييمات جمدية، مبا يف ذلعك  الوطن

تعيني جهة اتصال مبكتب التقييم لكّل هدف اسرتاتيجي. ويتفهم تريعق االسعتعرا  املسعتقل أّن التوّجهعات املسعتقبلية      
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التقيعيم العيت يقودهعا املكتعب ويصعي ها، وتلعك العيت ُيطلعب معن          ملكتب التقييم قد تتطلعب متييزًا واضعحًا بعني أعمعال    

مستشارين مستقلني قيادتها وصياغتها تيما يتوىل املكتب مسؤولية ضمان جودتها. ويشري تريعق االسعتعرا  املسعتقل إىل    

بيعة ا ال، آراء أّن هذا يتّم يف منظمات أخرى، لكّنع يلحظ أيضًا اخلطر على طيع املنظمات يف أن يبلور املوظعفون، بط

حول قضايا ميكن أن تؤّثر على تصّوراتهم. وسيتّم الرتكيز بشكل أكرب علعى تقييمعات العربامج القطريعة وسعيخفعض ععدد       

التقييمات املواضيعية. وستليب تقييمات الربامج القطرية يف املقام األّول احتياجعات اإلدارة، وسعتقّدم إىل جلنعة الربنعامج     

حّول إىل التقييمات الشاملة، بهدف رليعل البيانعات املتعلقعة بالنتعائج، بشعكل ميكععن األجهعزة        للمعلومات. ويستمر الت

الرئاسية من اختاذ القرارات بشأن األهداف االسرتاتيجية. وقد يعين ذلك أّن عدد التقييمات احملالة إىل جلنة الربنعامج  

 .سيكون أقل مما هو عليع اليوم

 

 النتائج والتوصيات 05-0
 

تتجاوز معاينة وظيفة التقييم بالتفصيل نطا  عمل تريق االستعرا  املستقل، حيعث سعيتولعى ذلعك معن دون      -099

. وسيكون توقي  التقييم املستقل مناسبًا لل ايعة، نظعرًا   4306-4301شك التقييم املستقل املقّرر لوظيفة التقييم يف الفرتة 

ب التقييم بواليتع. وحبسب خربة تريق االسعتعرا  املسعتقل، تعإّن    إىل الت يريات املهمة احملتملة يف طريقة اضطالع مكت

هذه املسائل جديرة بالتوقف عندها ودرسها يف اختصاصات التقييم، لضمان وجود مكتب تقييم يعمل جيدًا ويكون قعادرًا  

 .على توتري أقصى ما ميكن من الدعم للجنة الربنامج يف وظيفتها يف جمال اإلشراف

 

إدمات بععض العناصعر يف اختصاصعات التقيعيم املسعتقل لوظيفعة        درس إمكانيةعضاء جلنة الربنامج أقد يوّد و -433

: سبل تعزيز كفاءة املسؤولية املزدوجة؛ واستقاللية مكتب التقييم إلدارة ميزانيتعع معا   أخرى أمورمن بني طلة التقييم، 

يجة لذلك؛ وتبعات التقارير اليت يتوالها ويصي ها مكتعب  إن تتّم املواتقة عليها، وأية آثار تطال قدرتع على أداء عملع نت

التقييم الستقاللية استنتاجات التقييم؛ ومدى تائدة توصعيات مكتعب التقيعيم لعإلدارة وقابليعة تنفيعذها؛ وكفعاءة عمليعة         

شعراف؛ واسعتخدام    التقييم/ استجابة اإلدارة/ تقرير املتابعة/ املصادقة  يف دعم األجهزة الرئاسية يف وظيفة التوجيع واإل

جلنة الربنامج استنتاجات التقييم يف توجيههعا االسعرتاتيجي، ورديعد أولويعات منظمعة األغذيعة والزراععة واإلشعراف         

 .عليها

 

ويعترب تريق االستعرا  املستقل أّنع ما من بديل عن املسؤولية املزدوجة، وأّنع حتى يف أتضل الظروف سيولعد  -430

التفاععل املنعتظم بعني جلنعة      قد يود األعضاء دراسة إمكانيةات إىل إدارة مستمرة مع الوق . وذلك بعض التوتر الذي حيت

التقييم الداخلي وجلنة الربنامج، على النحو املتوخى يف خطة العمل الفورية. وميكن أن يساعد ذلك على تعزيز مسعاهمة  

فف من حّدة التعوتر يف املسعؤولية املزدوجعة. وععالوة     أعمال التقييم يف اإلدارة ويف األجهزة الرئاسية على السواء، وأن خي

على ذلك، بب أن تتسق التقييمات اليت تستعرضها جلنة الربنامج مع مستوى النواتج التنظيمية لإلطعار االسعرتاتيجي   

  .املستعر  وتركعز عليع
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 بشأن أعمال التقييم املواضيعية :06التوصية 

واضيعية على مستوى النواتج التنظيمية لإلطار االسعرتاتيجي املسعتعر ، إمعا معن     ينب ي أن يركعز نطا  أعمال التقييم امل

 خالل جتميع البيانات  الشاملة  أو عرب تقييمات حمددة مصّممة هلذه ال اية. 

 

 املراجعة - 06

 معلومات أساسية 06-0
 

إىل مسعاهمتهما يف العدور   اشتمل  خطة العمل الفوريعة علعى املراجععة والتقيعيم ضعمن قسعم ا وكمعة، نظعرًا          -434

اإلشرايف الذي تضطلع بع األجهزة الرئاسية. وعلى حنو التحديد، أشارت خطعة العمعل الفوريعة إىل أّنعع بعب توسعيع       

نطا  عمل مكتب املفتش العام لي طعي طيع جماالت املخاطر التنظيميعة الرئيسعية؛ وأّنعع ينب عي أن يععّين املعدير الععام        

 ي أن تضم عضوًا خارجيًا بالكامل، وأن ترتع تقاريرها بصورة سنوية إىل اجمللس، معن خعالل   جلنة املراجعة، اليت ينب

املراجع اخلعارجي مسعؤولية املراجععة يف مكتعب املعدير      جلنة املالية. إضاتة إىل ذلك، تضّمن  أحكامًا تقضي بأن يتولعى 

 .العام

 

 االستنتاجات الرئيسية 06-4
 

على نطا  واسع وحّددت جيدًا اخلطعوات الختيعار أعضعاء جلنعة املراجععة وتلعك        ُنفعذت اإلجراءات املتوخاة -430

 .اخلاصة برتع تقاريرها إىل جلنة املالية

 

تتلقعى جلنة املالية تقريرين حول وظيفة املراجعة كّل سنة: تقريعر سعنوي معن املفعتش الععام، يلّخعص عملعع         -432

ع حبسب تئة مالحظات املراجعة؛ والتقرير السنوي للجنة املراجعة خالل السنة املنصرمة، مبا يف ذلك موجز باستنتاجات

حول عمل مكتب املفتش العام، وكذلك بشأن أّية مسائل حمددة على النحو املطلوب. وناقش تقريرهعا، العذي ععر  يف    

 .، الرقابة الداخلية، وإدارة املخاطر، وا وكمة4302مايو/ أيار 

 

مة من خالل وظيفة املراجعة درجة عالية، حيث اتفعق طيعع اجمليعبني علعى     بلغ الرضا عن املعلومات املقّد -431

 .املراجعة تساهم يف وظيفيت ا وكمة واإلشراف لألجهزة الرئاسية االستقصاء تقريبًا على البيان بأّن  

 

ارير املشعار  اليت نوقش  خالهلا التقع  4302وراقب تريق االستعرا  املستقل دورة جلنة املالية يف مايو/ أيار  -436

إهلا أعاله. وكان  املشاركة جّيدة من جانب جلنة املالية، واملناقشات جوهرية. وتعوتعر تقعارير جلنعة املاليعة املقّدمعة إىل      

، تولعى مكتب املفتش العام إدارة جهود التحضري ملعا أصعبي   4300اجمللس توصيات ملموسة ليدرسها اجمللس. ويف عام 

يم لعملية خطة العمعل الفوريعة معن منظعور املخعاطر. ومّت مناقشعة التقريعر يف االجتمعاع         ، وهو تقيMannetيعرف بتقرير 

 املشرتا وحظي بتقدير كبري من األعضاء.
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يف مكتعب املعدير الععام، علعى     وال يتولعى امُلراجع اخلارجي، على ما يبدو، مسؤولية إجراء مراجععة حمعددة    -437

سابات منظمة األغذية والزراعة. ويتولعى مكتب املفتش الععام مراجعتعع علعى    الرغم من أّنها مدجمة يف رليلع الشامل  

 .أساس تصلي

 

 النتائج 06-0
 

مّت االضطالع بإجراءات خطة العمل الفورية املتعلعقعة باملراجععة، وحظعي عمعل مكتعب املفعتش الععام وجلنعة          -438

 . اإلشراف الذي تؤديع األجهزة الرئاسية املراجعة بتقدير عميق من جلنة املالية، حيث يساهمان بفعالية يف دور

 

وأشار تريق االستعرا  املستقل إىل أّن بعضًا من عمعل مكتعب املفعتش الععام، معن قبيعل تقيعيم أداء املكاتعب          -439

القطرية، ميكن أن يكون مهمًا بالنسبة إىل جلنة الربنامج. وهذا يشمل علعى سعبيل املثعال، تقيعيم االمتثعال ملععايري أطعر        

ة القطرية، واملراجعة اجلنسانية، وغريها من املعايري املتصلة بالربامج. ويعترب تريق االستعرا  املستقل أّن وظيفة الربجم

ا وكمة الشاملة قد تستفيد من مناقشة استنتاجات حمددة من املراجعة والتقييم وتبادهلا على نطعا  أوسعع بعني جلنعة     

شات يف االجتماع العام أو عن طريق استعرا  منفصل، على النحو املوصى بع الربنامج وجلنة املالية، إما من خالل املناق

 . 6يف القسم 

 

 اإلجراءات املتعّلقة باملدير العام - 07

 معلومات أساسية 07-0
 

اسُتلهم  إجراءات خطة العمل الفورية املتعلعقة باملدير العام للمنظمة معن التقيعيم اخلعارجي املسعتقل، وهعي       -403

عزيز شفاتية عملية االختيار لتمكني األعضعاء معن اختعاذ قعرارات أكثعر اسعتنارًة واطالععًا وقع  االنتخعاب.          تهدف إىل ت

وتضّمن  اإلجراءات طريقة وتوقي  اإلععالن ععن الوظعائف الشعاغرة، وتقعديم الرتشعيحات، والتفاععل بعني املرشعحني          

إمكانية املواتقعة علعى املعؤهالت املطلعوب توتعرهعا       واألعضاء. إضاتة إىل ذلك، دع  خطة العمل الفورية املؤمتر إىل حبث

معدتها أربعع   لتولي منصب املدير العام، ورديد مّدة واليتع/ واليتها بأربع سنوات، مع إمكانية جتديدها لوالية إضاتية 

لعس  سنوات. وأخريًا، دع  خطة العمعل الفوريعة إىل تعزيعز االتصعال بعني املعدير الععام واألعضعاء ملناسعبة انعقعاد اجمل          

واالجتماع املشرتا للجنيت الربنعامج واملاليعة بشعأن اإلطعار االسعرتاتيجي، واخلطعة املتوسعطة األجعل، واألهعداف ذات          

 .األولوية للمنظمة
 

 االستنتاجات الرئيسية 07-4
 

. ووتقًا لذلك، خاطب املرشحون السعتة ملنصعب املعدير    4339عّدل املؤمتر النصوص األساسية للمنظمة يف عام  -400

، اجمللس يف شهر أبريل/ نيسان واملؤمتر يف شهر يونيو/ حزيعران. وقعد ت ّيعرت معدة الواليعة علعى       4300العام، يف عام 

شهرًا لتقديم ترشيحات املرشعحني إىل ثالثعة    04النحو املوصى بع يف خطة العمل الفورية، تيما ُخفعض  املدة األولية من 

 .ؤون الدستورية والقانونية واجمللسبعد مناقشات يف جلنة الش 4300أشهر يف عام ،
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4300وخاطب املدير العام اجمللس واالجتماعات املشرتكة بانتظام، باستثناء ععام   -404
. وخاطعب املعدير الععام    46

بصورة منهجية طيع االجتماعات الوزارية يف املؤمترات اإلقليمية. وإضاتة إىل هذه املنتديات، يتبع املعدير الععام تقليعدًا    

تماعات تصلية غري رمسية مع املمثلني الدائمني حول مواضيع حمددة. ورظى هذه االجتماععات بتقعدير ععالت،    بعقد اج

 .وبري تيها ا وار والتبادل، على الرغم من أّنها متيل إىل أن تكون تعاليات رمسية نظرًا إىل حجمها

 

املؤهالت املطلوب توترهعا لتعولعي منصعب    قة على واإلجراء الوحيد املعلعق يف ما خيص املدير العام متصل باملوات -400

 4304أجرى األعضاء مناقشات طويلة ومثرية للخالف يف األجهعزة الرئاسعية حعول املوضعوع يف ععامي       وقداملدير العام. 

 .أّنع مل يستطع التوّصل إىل نتيجة 4300. وقّرر اجمللس يف دورتع السادسة واألربعني بعد املائة يف أبريل/نيسان،4300و

 

وأظهرت املقابالت اليت أجراها تريق االسعتعرا  املسعتقل أّن معظعم احملعاورين حعّددوا املسعألة علعى أّنهعا          -402

وأعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. حتى أّن  77 سياسية  أو ارتأوا أّنها مأز  بني أعضاء جمموعة الع

 .تع خطة العمل الفورية. وقد قّدم الطرتان على السواء حججًا قويةبضعهم وصفها بأّنها إجراء بال جدوى اقرتح

 

املطلوب توترهعا لتعولعي منصعب املعدير الععام تيهعا. واعتمعد        واتفق  وكاالت متخصصة أخرى على املؤهالت  -401

ر أخعرى،  القاضي بأن يتمّتع املرشحون من بعني طلعة أمعو    EB97.R10ملنظمة الصحة العاملية القرار  التنفيذياجمللس 

يف جمال اإلدارة التنظيمية؛ وقيادة مثبتة يف جمعال الصعحة العامعة.    خبلفية قوية تنية ويف جمال الصحة العامة؛ وكفاءة 

، الصفات التالية ملديره العام، مبا تيهعا،  4338وحّدد اجمللس التنفيذي لليونسكو، يف دورتع الثمانني بعد املائة يف عام 

دة ومهعارات مثبتعة يف التنظعيم واإلدارة؛ نهعج حكعيم وتاععل جتعاه العدور العذي تؤديعع           : قيامن بني طلة أمور أخرى

اليونسكو يف جمتمع الدول؛ مهارات قوية يف جمال االتصال، مبعا يتعيي وضعع اسعرتاتيجيات داخليعة وخارجيعة تعالعة        

 .(083EX/28يونسكو )التصاالت املنظمة ورؤيتها وأهداتها؛ تعاطف مع اجملتمع املدني ومراعاتع كمكّون مهم لل

 

 النتائج والتوصيات 07-0

 

ُنفعذت طيع إجراءات خطة العمل الفورية املتصلة باملدير الععام، معع تععديالت طفيفعة، وبقعي تقعط رديعد         -406

 . املؤهالت املطلوب توتعرها  لتولعي املنصب غري مكتمل

 

هم مع املدير الععام، تقعد اعتعرب أّن هنعاا جمعال      وإذ الحظ تريق االستعرا  املستقل تقدير األعضاء لتفاعالت -407

لفرص أكثر للتفاعل غري الرمسي بني املدير العام واألعضاء، مقارنعة معع تلعك العواردة يف خطعة العمعل الفوريعة. وميكعن         

 .رقيق ذلك من خالل تعديل شكل االجتماعات غري الرمسية وشكل االجتماع املشرتا

 

                                        
 من التبادل غري الرمسي مع املدير العام. ، اقرتح تريق االستعرا  املستقل االستفادة من االجتماع املشرتا إلجراء مزيد 8يف القسم   46
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ق يف ما خيص مؤهالت املدير العام، استمع تريعق االسعتعرا  املسعتقل باهتمعام إىل     وبالنسبة إىل اإلجراء املعلع -408

ا جج املؤيدة واملعارضة، مشريًا إىل أّن األغلبية مل تكن رّبذ متابعة هذا اإلجراء. ويالحظ أيضعًا أّنعع مبوجعب القواععد     

ء إىل اجمللعس واملعؤمتر علعى السعواء قبعل      الراهنة للرتّشي، تتاح معلومعات ععن املرشعحني، وأّنعع ينب عي تقعديم األعضعا       

 .االنتخاب. وال يرى تريق االستعرا  املستقل أّن هذه املسألة ستحّل يف املستقبل املنظور

 

 

 بشأن مؤهالت املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة :07 التوصية

 تعرها لدى املرشحني ملنصب املدير العام.بب إغال  اإلجراء املعلعق خلطة العمل الفورية واملتصل باملؤهالت املطلوب تو

 

 

 تكلفة األجهزة الرئاسية يف منظمة األغذية والزراعة - 08

 معلومات أساسية 08-0

 
كّرس التقييم اخلارجي املستقل الكثري من الوق  والطاقة لتحليل التكلفة. ويف ما خيص ا وكمعة، أتعاد ععن     -409

يف املائعة يف الفعرتة    4.7ر ولشععبة شعؤون اجمللعس، والعيت اخنفضع  معن       ا صة من االعتماد الصايف املخصصعة للمعؤمت  

تعكعس   من الواضي أّنهعا ال . واعترب أّن هذه النسبة املئوية  ... 4337-4336يف املائة يف الفرتة  0.9إىل  0992-0991

وكمعة العامليعة يف األمعور    أهمية دور األجهزة الرئاسية، ليس تقط يف اإلشراف على األمانة بل وكذلك يف القيعام بعدور ا   

 . 47 املتصلة باألغذية والزراعة

 

ومل تطرح خطة العمل الفورية مسألة الفعالية نسبة إىل التكلفة يف تصلها اخلاص با وكمة، إمنا أدجمتهعا يف   -443

النصعوص   هذا االستعرا ، مبا يف ذلك التكاليف الشاملة للحوكمعة، وكعذلك املعلومعات حعول التكلفعة املباشعرة لتنقعيي       

األساسية، كجزء من خطة العمل الفورية. وركعز تريق االستعرا  املستقل على التكاليف العيت تكّبعدتها طيعع الشععب     

واملكاتب اإلقليمية واملتصلة مباشرة بتقديم اخلدمات إىل األجهزة الرئاسية، وسعى إىل التقعا  التكعاليف  اخلفيعة  العيت     

 .ويكّرسع املوظعفون الفنيون للمساهمة يف اجلهود الشاملة للحوكمةميّثلها الوق  الذي ينفقع األمناء 

  

                                        
 من تقرير التقييم اخلارجي املستقل 700الفقرة   47
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 االستنتاجات الرئيسية 08-4

 

البنود الرئيسية للمصروتات اليت تكّبدتها منظمة األغذية والزراعة يف تقديم اخلعدمات إىل األجهعزة الرئاسعية     -440

 :هي
 

 ؛48ترطة الوثائق لألجهزة الرئاسية 

 ورات األجهزة الرئاسية؛ خالل دالفورية  الرتطة 

  بدل اإلعاشة اليومي، واألجور وسفر الرئيس املستقل للمجلس؛ 

  السفر وبدل اإلعاشة اليومي ملمثلي األعضاء املعّينني يف األجهزة الرئاسية؛ 

         الوق  الذي خيصصع أمناء األجهعزة الرئاسعية ووقع  معوظعفني آخعرين يف املنظمعة وحضعور اجتماععات 

   األجهزة الرئاسية؛

 ؛  49الوق  الذي يكّرسع املوظعفون لتحضري الوثائق خاصة لألجهزة الرئاسية 

 ).خدمات الدعم لدورات األجهزة الرئاسية )املوتدون، خدمات تكنولوجيا املعلومات، إخل 

 

 على الرغم من أّن بنود املصروتات مل تت ّير مع الوق ، إالع أّنعع ال ميكعن إجعراء مقارنعة مباشعرة بعني الفعرتة        -444

. أّواًل، تنقل املؤمتر وشعبة اجمللس بني ثالثة مواقع مؤسسية خمتلفة، ما جعل من 4304/4300والفرتة  4336/4337

غري املمكن تعقب ميزانيتهما ومصروتاتهما معع الوقع . ثانيعًا، مل رفعظ أّي سعجالت رمسيعة للوقع  ألمنعاء األجهعزة          

 .التحليل على ذاكرة من يكون متوترًا إلجراء مقابلةالرئاسية، والتناوب يف هذه املناصب يقضي بأن يعتمد 

 

تؤدي تقعط إىل زيعادة ععدد األيعام      اإلشارة إىل أّن إجراءات خطة العمل الفورية بشأن ا وكمة ميكن أن جتدر -440

اليت جتتمع تيها األجهزة الرئاسية، حيث كان هناا زيادة صاتية يف عدد األجهزة الرئاسعية منعذ صعدور خطعة العمعل      

لفورية، وكذلك زيادة يف عدد دورات اجمللس، على النحو املوصى بع يف خطعة العمعل الفوريعة. كمعا ازداد أيضعًا ععدد       ا

 الفعاليات اجلانبية. ويتوقعع أيضعًا أن ترتفعع التكعاليف معع زيعادة عمعل املعؤمترات اإلقليميعة واللجعان الفنيعة يف تعرتة            

 .ما بني الدورات

 

والفعرتة   4336/4337يادة يف عدد األيام والدورات والفعاليعات اجلانبيعة بعني الفعرتة     أدناه الز 0يبّين اإلطار  -442

للجنة  4303/4300للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ويف الفرتة  4338/4339. وتعود الذروة يف الفرتة 4304/4300

فورية، ومن غري احملتمل أن يتّم بلوغهعا  الربنامج وجلنة املالية بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل إجراءات خطة العمل ال

 . 2جمددًا. البيانات متاحة على مدة زمنية أطول يف املرتق 
 

                                        
اعة، بععد  كان  التكاليف األعلى يف الرتطة والرتطة الفورية الناطة عن تضمني الل ة الروسية كالل ة الرمسية السادسة يف منظمة األغذية والزر  48

 و، ممولة أيضًا من االراد الروسي حبد ذاتع من خالل صندو  استئماني خمصص. قبول االراد الروسي كعضو يف الفا
ملتوسطة هذا ال يتضمن عددًا من الوثائق اليت بب إعدادها بصرف النظر عن تقدميها إىل األجهزة الرئاسية، مثاًل، اإلطار االسرتاتيجي، اخلطة ا  49

 امج، تقارير التقييم، ا سابات املراجعة، إخل. األجل، برنامج العمل وامليزانية، تقرير تنفيذ الرب
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 4304/4300و 4336/4337عدد دورات األجهزة الرئاسية ومّدتها يف الفرتتني  :0اإلطار 
 4304/00 4303/00 4338/39 4336/37 اجلهاز الرئاسي

عتتتتتتتتدد  عدد الدورات عدد األيام 

ات الفعالي

 اجلانبية

عتتدد 

 األيام

عتتتتتتدد 

 الدورات

عتتتتتتتتدد 

الفعاليات 

 اجلانبية

عتتتتتتتتدد  عدد الدورات عدد األيام

الفعاليات 

 اجلانبية

عتتتدد 

 األيام

عتتتتتتدد 

 الدورات

عتتتتتتتتدد 

الفعاليات 

 اجلانبية

 18 1 8 9 1 8 2 2 10 4 1 8 املؤمتر

 16 5 21 8 5 21 17 4 12 3 4 15 اجمللس

  4 22  7 27  4 18 0 4 20 جلنة الربنامج

 االجتمعععاع املشعععرتا

 جلنععععة الربنععععامج 

 جلنة املالية

4 4 0 4 4  5 5  5 5  

  4 16  6 21  6 19 0 4 21 جلنة املالية

املتتتؤمتر لاللجنتتتة  

 الرئيستتتتية األو ل

جلنتتة الربنتتامج ل  

 جلنة املالية

68 17 7 63 20 19 82 24 17 72 19 34 

جلنتتتتتة الشتتتتتؤون 

الدستتتتتتتتتتتتتورية 

 والقانونية

4 2  16 7  11 4  13 4  

 5 1 5  1 4  1 4 1 1 4 جلنة الزراعة

جلنتتتتة مشتتتتكالت 

 السلع

3 1 4 3 1  3 1  3 1 4 

جلنتتتتتة مصتتتتتايد  

 األمساك

5 1  5 1 16 5 1  5 1  

 53 1 5  1 5  1 5 2 1 5 جلنة الغابات

 اإلقليمتتتياملتتتؤمتر 

آلستتتتيا واحملتتتتيط  

 اهلادئ

    1  5 1  5 1  

 اإلقليمتتتياملتتتؤمتر 

 ألفريقيا

    1  5 1  5 1  

 اإلقليمتتتي املتتتؤمتر

 ألوروبا

    4  4 2  4 2  

اإلقليمتتتي  املتتتؤمتر

ألمريكتتا الالتينيتتة  

 ومنطقتتتتة البحتتتتر 

 الكارييب

    0  5 1  5 1  

 اإلقليمتتتي املتتتؤمتر

 للشرق األدنى

    0  5 1  5 1  

 96 33 127 17 38 134 35 37 96 14 24 89 اجملموع الكلي

جلنة املالية لصندو  

 ذية العاملياألغ

6 4  12 4  12 6  7 4  

 املوقع الرمسي  لألجهزة الرئاسية يف منظمة األغذية والزراعة املصدر:
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ومع أخذ هذه ا قائق يف االعتبار، جرى رليل التكاليف ا الية  وكمعة منظمعة األغذيعة والزراععة علعى       -441

وتوقععع قعائم علعى البيانعات املتاحعة اعتبعارًا معن         4304/4300أساس املصروتات اليت مّت تكبدها خعالل الفعرتة املاليعة    

4302/4301، للفرتة املالية 4302متوز يوليو/
بيانعات دالليعة نظعرًا إىل     2. وبب اعتبار البيانات الواردة يف اإلطعار  50

 .غياب سجالت دقيقة
 

 4304/4300الفتترتة تكلفتتة تقتتديم اخلتتدمات لألجهتتزة الرئاستتية يف منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة يف       :2اإلطار 

 4302/4305والتوقعات للفرتة 

 4302/4305توقع التكلفة  2012/2013 

 % األمريكيبالدوالر  % األمريكيبالدوالر  

 %02.0 416081606 %02.3 416081606 املؤمتر

 %07.8 014941880 %07.7 014941880 اجمللس

 %0.8 0021008 %0.1 4731014 الرئيس املستقل للمجلس

 %03.7 019891034 %00.9 411821400 الربنامج واالجتماع املشرتكجلنة 

 %00.0 413161783 %00.3 413161783 جلنة املالية

 %2.4 7741990 %2.0 7741990 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 %6.3 010321032 %2.2 8071471 جلنة مصايد األمساك

 %2.7 8691807 %2.3 7221003 جلنة الغابات

 %0.8 7301243 %2.3 7141826 نة الزراعةجل

 %2.4 7801781 %2.4 7841781 جلنة مشكالت السلع

 %0.2 6001072 %2.6 8281793 ألفريقيا اإلقليمياملؤمتر 

 %4.8 1071338 %4.0 0871024 اهلادئآلسيا واحمليط  اإلقليمياملؤمتر 

 %2.0 7931437 %2.0 7921740 ألوروبا اإلقليمي املؤمتر

 %0.1 6141860 %0.2 6001903 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي ؤمترامل

 %2.1 8481273 %0.7 6901297 األدنى للشرقي االقليم املؤمتر

 %0.4 1961202 %0.4 1961202 الالمركزية دعم مكتب

 %033 0865236070 %033 0866206588 اجملموع الكلي

 %1.67  %1.85  الصايف لفرتة السنتنيلالعتماد  النسبة املئوية

 اعةشعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم؛ االستبيان إىل أمناء األجهزة الرئاسية؛ رليل إضايف من مكتب التقييم يف منظمة األغذية  والزر؛ نظام بريس: املصدر

 

متّثل حصة متدنية من ميزانية الربنامج تظهر البيانات أّن تكلفة ا وكمة يف منظمة األغذية والزراعة ال تزال  -446

يف املائة من االعتماد الصعايف للفعرتة املاليعة، وسعتمّثل يف      0.81 4304/4300العادي: مّثل  التكلفة اإلطالية يف الفرتة 

 يف املائة. وهذا أقل بكثري من ا صة العيت اعتعرب التقيعيم اخلعارجي املسعتقل أّنهعا مل       0.7أقل من  4302/4301الفرتة 

يف  0متّثل أهمية حوكمة الفاو. وإذا كان سيتّم إدمات املوارد من خارت ميزانية املنظمة، تستكون تكلفة ا وكمعة معا دون   

 .املائة من إطالي املوارد املتاحة

 

                                        
 ملزيد من املعلومات حول االترتاضات اليت استند إليها رليل التكلفة.  0انظر املرتق   50
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وأظهر رليل أكثر تفصياًل أّن الفئات املتعددة للتكلفعة اختلفع  حبسعب جمموععة اجلهعاز الرئاسعي. تعلعى         -447

 - 03يف املائة من إطالي تكلفة جلان اجمللعس، إمنعا معن     11ل، متتص الرتطة والرتطة الفورية أكثر من سبيل املثا

يف املائة تقط من تكاليف اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية؛ وميّثل وق  املوظعفني، مبن تيهم األمناء واملدراء العامني  23

يف املائعة تقعط معن     00يف حالة اللجان الفنية واملعؤمترات اإلقليميعة، إمنعا    يف املائة من اجملموع،  63 - 11املساعدين، 

 .تكلفة جلان اجمللس

 

ينب ي اعتماد نهج عّدة يف إطار اجلهود الرامية إىل رديد إمكانية رقيق مزيد من الوتورات. تمن شعأنها أن   -448

اد التقارير وكذلك حفظ توقيع  األنشعطة املخصصعة    تساعد إىل حد كبري يف هذا املسعى لضمان اتسا  وضع امليزانية وإعد

 حصريًا لتقديم اخلعدمات إىل األجهعزة الرئاسعية. وإلعطعاء مثعال واحعد تقعط، تراوحع  ميزانيعة املعؤمتر اإلقليمعي بعني            

، بينما مل يكن لدى مكتب إقليمي واحد ميزانية هلعذا النشعا  الرئيسعي يف الفعرتة     أمريكيدوالر  604 333و 060 333

4304/4300. 

 

تكّون  تكلفة رديث النصوص األساسية من بندين رئيسيني للمصروتات. كان األّول الععدد األكعرب لعدورات     -449

جلنة الشؤون الدستورية والقانونية الذي أسفر عن تكاليف أعلعى متأتيعة معن الرتطعة والرتطعة الفوريعة وسعفر أعضعاء         

الفعلي للنصوص األساسية يف طيع الل ات ورويلها إىل وثيقة سهلة  اللجنة. أما البند الثاني للمصروتات تكان التعديل

 االستخدام على اإلنرتن . وُسّددت هذه التكلفعة معن املعوارد معن خعارت ميزانيعة خطعة العمعل الفوريعة وبل ع  قيمتهعا           

ا معن خعالل   . وتضّمن  اإلجراءات األخرى لتحسني عمل األجهزة الرئاسية واليت جرى متويلهأمريكيدوالر  083 333

املوارد من خارت ميزانية خطة العمل الفورية، رسني املوقعع اإللكرتونعي للممعثلني العدائمني، وإدخعال الرتتيعب اآللعي        

لطلبععات األعضععاء خبصععوص التحععّدث يف اجمللععس والنظععام اآللععي لتسععجيل النتععائج لالنتخابععات وغريهععا مععن حععاالت 

 .التصوي 

 

تابعة بعض تدابري خطة العمل الفورية ستعّزز الوتورات يف األجل املتوسط، مثعل  وجتدر اإلشارة أيضًا إىل أّن م -403

تقليص مّدة املؤمتر مثاًل. وقد أسفر قرار جلنة الربنامج برتطة امللخص التنفيذي لتقعارير التقيعيم تقعط إىل طيعع ل عات      

يل املثال، خفض تكلفة ترطعة تقعارير   . وقد مّت على سب4300املنظمة، عن رقيق وتورات مهمة اعتبارًا من نهاية عام 

يف املائعة، أي بنحعو    89بعع  4302التقييم اليت نوقش  يف الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج يف مايو/ أيار 

 .51أمريكيدوالر  86 333

 

ال علعى ذلعك   ولكن مل تسفر كّل التدابري اليت أدخلتها خطة العمل الفورية عن رقيعق وتعورات كعبرية. ومثع     -400

طول التقارير الصادرة عن األجهزة الرئاسية، الذي أعطي مرارًا كمثال على الفعالية األكرب، حيث يقال أّن هذه التقعارير  

أصبح  أقصر. كما أّن مقارنعة ععدد كلمعات تقعارير اجللسعات املتوازيعة للمعؤمتر واجمللعس وجلعان اجمللعس يف الفعرتة            

 يف املائة تقط يف عدد الكلمات، باستثناء املرتقات.  7ظهر اخنفاضًا بنسبة ت 4304/4300ويف الفرتة  4336/4337

                                        
 دائرة برجمة االجتماعات والوثائق، املقّدمة يف الوق  احملّدد. على أساس رسوم الرتطات اإللزامية ل  51



 4302 / أيلولسبتمرب 03، مسودة تقريراالستعرا  املستقل إلصالحات ا وكمة يف منظمة األغذية والزراعة، 

61 

 

ويعترب توتعر التقارير لألجهزة الرئاسية يف الوق  املناسب أحد اجملاالت اليت قد تتطلععب تكعاليف إضعاتية:     -404

رضاها الشديد ععن الوضعع   تقد عّبر نصف اجمليبني طيعًا تقط عن رضاهم عن التوقي ، وأعرب  أقلية واسعة عن عدم 

يف أربعة من أصل مثانية أجهزة رئاسية. ومن الواضي أّنع جمال بب أن رّسن املنظمعة أداءهعا تيعع، حتعى ولعو كعان       

 ينطوي على بعض التكاليف اإلضاتية. 

 

 النتائج 08-0
 

طعة العمعل الفوريعة    غياب بيانات دقيقة مسّجلة على مر الوق ، مل يكن من املمكن إجراء رليل  قبعل خ  يف -400

وبعدها  لتكلفة تقديم اخلدمات إىل األجهزة الرئاسعية يف منظمعة األغذيعة والزراععة. بيعد أّن رليعل تريعق االسعتعرا          

يف املائعة   0.71بل   التكلفة التقريبية للحوكمة يف الفاو  4302/4301والفرتة  4304/4300املستقل يظهر أّنع يف الفرتة 

 .من االعتماد الصايف

 

ومثة إمكانية لتحقيق وتورات إضعاتية يف األجعل املتوسعط، معن خعالل رسعني الرتكيعز والفعاليعة يف تقعديم           -402

اخلدمات إىل األجهزة الرئاسية. وينب ي متابعة ذلك حيثما أمكن، علعى العرغم معن وجعوب إيعالء اهتمعام لصعيانة، ويف        

ات املتأتية منها. ومتّثل  الث رة األهم يف توقيع  إ عاز   بعض ا االت رسني، جودة وتعالية اخلدمات املقّدمة واملنتج

 .الوثائق يف النسخة األصلية وكذلك بالل ات األخرى

 

 جتميع للنتائج والتوصيات - 09
 

بالعودة إىل بيان التقييم اخلارجي املستقّل قبل سّ  سنوات والذي اعترب أّن األجهزة الرئاسية ملنظعمة األغذية  -401

، رأى تريق االستعرا  املستقّل أّن األجهزة الرئاسّية أحرزت تقدمًا كبريًا يف إصالحاتها. وقعد  ذل املنظعمة ختوالزراعة  

ملحوظعًا يف البيئعة املؤاتيعة    خطة العمل الفورية، ما أحدث تارقًا نفعذت هذه األجهزة معظم إجراءات ا وكمة الواردة يف 

إلعيهم تريعق االسعتعرا  املسعتقّل تقريبعًا أّنهعم ملسعوا ت عيريًا رّوليعًا يف          للحوكمة ضمن املنظعمة. واعترب كّل من رعّدث  

 ا وكمة، مبين على إحساس بالثقة بني األعضاء أنفسهم، وكذلك بني األعضاء واإلدارة العليا. 

 

ة وتوطعدت الّثقة بطر  حمّددة مثل عمل الرئيس املستقل للمجلس على تيسري االتصعال بعني األعضعاء، وزيعاد     -406

الّتفاعل مع املدير العام، وتوتعر اإلدارة العليا خالل جلسعات األجهعزة الرئاسعّية، إضعاتة إىل تعوتعر وثعائق أتضعل وأكثعر         

اكتمااًل. وقد مكعن هذا اإلحساس بالثقة اجمللس من تفويض مسؤولية أكرب إىل جلان الربنامج واملالية والشعؤون الدسعتورية   

األوىل، باستنتاجاتها وتوصياتها وكأّنها صادرة عنع. ومن باب التشابع، حّد املؤمتر معن  والقانونية ومن القبول، بالدرجة 

مداوالتع بشأن اخلطة املتوسطة األجل/ برنامج العمل وامليزانية وجعلها تقتصر على امليزانية، مؤكعدًا بذلك قرار اجمللعس  

 .املتعلعق بتوّجهاتع ومضمونع
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م إجعراءات خطعة العمعل الفورّيعة حقععق أثعرًا جيعدًا لل ايعة، إال أّن تريععق        وعلعى العرغم معن أّن تطبيعق معظعع     -407

االستعرا  املستقّل رأى أّن الطريق أمام رقيق حوكمة تتسم بالفعاليعة والكفعاءة ال يعزال طعوياًل نوععًا معا. ومّت جتميعع        

حنو خاص، يف النهعو  بإصعالح   املسائل الرئيسية يف ما يلي، إىل جانب التوصيات اليت نعتقد أّنها ستكون تعالة على 

ا وكمة واالرتقاء بع إىل مستوى أعلى. كما حّدد الفريق بعض املسائل التش يلية  ذات التفاصعيل العمليعة  لبحثهعا معن     

جانب األعضاء، من أجل تعزيز تعالية عمعل األجهعزة الرئاسعّية واملسعاهمة يف الوقع  نفسعع يف زيعادة كفاءتهعا. وتبعدأ          

جراءات الثالثة املعلعقة خلطة العمل الفورية، ومن ثّم تنتقل إىل النهج املوصى بع للحوكمة العاملّيعة  ىل اإلاملناقشة بالتطر  إ

 .التش يلية تاالقرتاحاوالداخلّية، وختتتم مع 
 

 اإلجراءات الثالثة املعلعقة خلطة العمل الفورية
 

اآلن: ينب ي أن يرتع اجمللس توصية حازمة  إجراءات ثالثة تقط من خطة العمل الفورية معلعقة حتىال تزال  -408

بشأن ميزانّية املؤمتر، وبب إعادة النظر يف حجم اجمللس وتركيبتع، وكذلك مني الطابع الرمسعي للمعؤهالت املطلعوب    

توتعرها لتولي منصب املدير العام. وقد درس تريق االستعرا  املستقّل بعناية طيع اجلوانعب املتعلعقعة بعإجراءات خطعة     

مل الفورية الثالثة املعلعقة، وأشار إىل أّن األعضاء عملوا جاهدين على معاجلتها خالل السنوات الستة املاضية. وخلص الع

إىل أّن األعضاء يعتربون التوصية املقّدمة إىل اجمللس حول مستوى امليزانّية، مسألة سياسّية، نظعرًا إىل التباععد بعني معن     

إىل رقيق بعض النمو. ويشري إىل أّن مسألة حجعم   -وكذلك من املنظمة  –األعضاء  حيبذ النمو الصفري، ومن يتطلعع من

اجمللس وتركيبتع ال تزال متعّثرة، بفعل الرغبة الّشديدة لدى بعض األعضاء يف املشاركة يف اجلهاز  الّتنفيدي  للمنظعمة، 

وأخريما، يشري تريق االستعرا  املستقل إىل وكذلك بسبب اآلراء املتصلبة لبعض ألعضاء اليت رّبذ جملس أص ر حجمًا. 

 وجود تباين حاد يف وجهات النظر بني األعضاء يف ما يتعلعق بوجوب توتعر املؤهالت املطلوبة لتعولي منصعب املعدير الععام    

 أم ال. 

 

أّي معن   وال يعترب تريق االستعرا  املستقّل أّن األعضعاء يبعدون االهتمعام بالتوصعل إىل تواتعق يف اآلراء حعول       -409

البنود هذه يف املستقبل املنظور أو ميلكون النية لتحقيق ذلك. ومبا أّن أّيا من هذه البنعود ال يعيعق بصعورة جوهريعة قعدرة      

 .هلذا ال ر  07و 1و 2األعضاء على حوكمة املنظعمة، بب إذما إغالقها. وقد رتع  التوصيات  

 

 يزانّيةاجمللس يف التوصية مبستوى امل بشأن دور :2التوصية 

 ينب ي إغال  إجراء خطة العمل الفورّية املعلعق بشأن توصية اجمللس املقّدمة إىل املؤمتر حول مستوى امليزانية. 

 

 بشأن حجم اجمللس :5التوصية 

 ينب ي إغال  إجراء خطعة العمل الفورّية املعلعق بشأن حجم اجمللس وتركيبتع. 

 

 ّظمة األغذية والّزراعةبشأن مؤهالت املدير العام ملن :07التوصية 

 إغال  إجراء خطعة العمل الفورّية املعلعق بشأن املؤّهالت املطلوب توتعرها لدى املرشحني ملنصب املدير العام. ينب ي 
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 املساهمة يف ا وكمة العاملّية على مستوى املنظمة

 

اجعة إىل تطبيعق إجعراء خطعة     تكشف االستنتاجات الرئيسية والتوصيات لفريق االستعرا  املسعتقّل ععن ا    -423

على النحو الذي تتوخاه ملساهمة الفاو يف ا وكمة العاملية. وتيما يعرتف تريق االستعرا  املسعتقّل   0-4العمل الفورّية  

بالعمل املهّم اجلاري يف منظعمة األغذية والزراعة للمساهمة يف السياسات العاملية والشعؤون الّتنظيمّيعة، يعرى أّن األجهعزة     

اسية ال تستعر  حتى الساعة الوضع العاملي بشكلت منهجّي لتحديعد اجملعاالت العيت تتطلععب مبعادرة ذات أولويعة       الرئ

 لتحقيق اتسا  أكرب يف السياسات واختيعار جمعال أو اثعنني منهعا يف كعّل تعرتة ماليعة، تقعّدم هلمعا الفعاو مسعاهمة علعى            

 .مستوى املنظمة
 

ملستقّل التعدتق املوصعى بعع ملسعار ا وكمعة العاملّيعة، ويعوجزه بشعكل         ، وصف تريق االستعرا  ا4يف القسم  -420

مقتضب يف ما يلي. يبدأ مع قيام منّسقي األهداف االسرتاتيجية والعدوائر الفنيعة باسعتعرا  اجملعاالت الرئيسعية العيت       

العامليعة املقبلعة، ثعم تقعديم      تندرت ضمن والية املنظعمة، مبا يف ذلك تلك اليت سيتّم التطّر  إليها يف املؤمترات وا وارات

اقرتاح إىل الربنامج. بعد ذلك، يتخذ كّل من جلنة الربنامج واجمللس القرار بشأن اجملال أو اجملعالني اللعذين حيظيعان    

باألولوية للتوصية بهما إىل املؤمتر من أجل العمل على مستوى املنظمة خالل الفرتة املالية املقبلة. بعدئذ ، يطلعب املعؤمتر   

املؤمترات اإلقليمّية واللعجان الفنّية دراسة البعدين اإلقليمي والفين للمجعال ذي األولويعة خعالل دوراتهعا املقبلعة، إىل      من 

جانب عملها اإلقليمي والفين اآلخر. وتقدم املؤمترات اإلقليمّية واللجان الفنّية النتائج واالستنتاجات اليت توّصل  إليهعا  

دقيقعًا علعى املسعتوى    حيث تعّد اللجنة الرئيسية األوىل بيانًا حول السياسات العامليعة، يكعون    إىل الدورة املقبلة للمؤمتر،

اللجنعة الرئيسعية   اإلقليمي وسليمًا من الناحية الفنية، وتقرتح أنظمة لوضعها على النحو الذي تراه مناسعبًا. كمعا تفتعتي    

التاليعة ذات األولويعة العامليعة ل عر  حبثهعا يف املعؤمترات        األوىل الدورة للفرتة املالية التالية من خعالل رديعد املسعألة   

 .اإلقليمية واللجان الفنية

 

، ستسعتعيد منظعمعة   0-4ويعترب تريق االستعرا  املستقّل أّنعع يف حعال تنفيعذ إجعراء خطععة العمعل الفورّيعة         -424

نة باخلربات الفنّية واألبعاد اإلقليمّيعة  األغذية والزراعة الكثري مما خسرتع لصاحل منتديات عاملية أخرى. وتسمي االستعا

لبحث مسألة متعلعقة بالسياسات العاملية، بتعزيز موقع الفاو إىل حّد كعبري، حبيعث يكعون هلعا وزن هعام علعى املسعتوى        

 .الدولي. وهلذا السبب، حيّث تريق االستعرا  املستقّل األعضاء على إيالء كامل اهتمامهم للتوصية األوىل

 

 شأن استعراض الثغرات يف السياسات العامليةب :0التوصية 

 :ينب ي أن يطلب املؤمتر من أمانة منظعمة األغذية والزراعة أن

تستعر  الوضع العاملي بشكلت منهجّي لتحديد القضايا اليت تتطلعب مبادرات ذات أولوية لتعزيز اتسعا  السياسعات   ( 0)

 ،ةواألنظم

عامليعة واألنظمعة ذات الصعلة تععّدها الفعاو معن أجعل دععم عمعل األجهعزة           تقرتح جماالت ذات أولوّية للسياسعات ال  (4)

 الرئاسية يف جمال رديد األولويات لتوجيع عمل املنظمة يف ا وكمة العاملية وتعزيزه.



 4302 / أيلولسبتمرب 03، مسودة تقريراالستعرا  املستقل إلصالحات ا وكمة يف منظمة األغذية والزراعة، 

68 

 
 املساءلة يف قلب ا وكمة الداخلية

 

الداخلّية، أال وهعي توجيعع   تتصل النتائج والتوصيات الرئيسية األخرى لفريق االستعرا  املستقّل با وكمة  -420

األجهزة الرئاسية لعمل الفاو وإشراتها عليع. واإلشراف على عمل املنظعمعة عملّيعة طويلعة ومتععّددة األوجعع: يفعرت  أن       

تتولعى مخسة مؤمترات  إقليمّية اإلشراف على العمل يف إقليمها وكذلك تقديم التوجيع بشأن األولويات للعمعل املسعتقبلي؛   

جلان تنّية العمل يف جماالتها الفنية ب ية إرساء األولويات للعمل يف املستقبل. وتضعطلع جلنعة الربنعامج     وتستعر  أربع

بأكرب دور جوهرّي يف ما يتعلعق بشؤون الربامج على املستوى املركزي، سواء يف استعرا  وثائق الربامج وتقييمها وكعذلك  

اليعة والتنظيميعة. وترتعع  طيعع هعذه األجهعزة  وجهعات نظرهعا         يف التقييم. وتستعر  جلنة املالية طيعع الشعؤون امل  

وتوصياتها إىل اجمللس، الذي يشكعل مركز قرار تّعال لعمل املنظعمة على طيعع اجلوانعب املرتبطعة با وكمعة الداخليعة      

ت اإلقليميعة إىل  لعملها. وباختصار، إنع نظام حوكمة واسع وقد تنامى حجمع بعد قرار خطعة العمل الفورّية بضّم املعؤمترا 

مسار ا وكمة. وعاين تريق االستعرا  املستقّل خيارات عدة  لتخفيف ثقل  هذا النظام، لكنعع رأى أّنعع ميكعن تقعديم     

حجج دام ة لكّل جهاز رئاسي تردي، مع رذير واحد متعلعق باملؤمترات اإلقليمية. وبداًل من ذلعك، ركععز الفريعق علعى     

 .تعسبل زيادة تعالية النظام وكفاء

 

ويعتقد تريق االستعرا  املستقّل أيضًا أّن لدى األجهزة الرئاسية طيعها جمااًل ملمارسة وظيفتها يف اإلشراف  -422

بفعالية أكثر ومساءلة املنظمة. وتتمّثل أوىل العقبات اليت تعيق قدرة هذه األجهعزة علعى القيعام بعذلك يف االتتقعار إىل أداة      

نها أن تزّود األجهزة الرئاسعية مبعلومعات متكعنهعا معن قيعاس كيفيعة مسعاهمة املعوارد يف         رصد قائمة على الّنتائج من شأ

وسريغب اجمللس بالتحديد، بصفتع اجلهاز املركزي لإلشراف، يف ضمان أّن األدوات قيد اإلعداد حاليًا . رقيق النتائج

ن يكعون اسعتباقيًا يف حعواره معع األمانعة،      يف األمانة، تولعد معلومات تتناسب مع غاياتع. لذلك، يتعّين علعى اجمللعس أ  

للحرص على حصول األجهزة الرئاسية على املعلومات اليت رتاجها، والتأكعد من أّنها ُتععد يف الوقع  احملعدد، وعنعد     

االقتضاء، ينب ي أن يتخذ اجمللس اخلطوات الالزمة  شد موارده اخلاصة، وتكملة موارد األمانة ب ية إتاحة معلومات 

 .0و4على النتائج حول تنفيذ الربامج. وهذا مضمون التوصيتني قائمة 

 

 حصول اجمللس على مشورة مستقّلةبشأن  :4التوصية 

ينب ي أن يواتق اجمللس يف املبدأ على تفويض العمل على مسائل حمّددة بشكلت مستقّل عن األمانعة، وعلعى أسعاس كعّل     

 .لتنظيم ذلك، مبا تيع رديد املوارد الضرورية حالة على حدة، وأن يتخذ املزيد من اخلطوات الالزمة

 

 وظيفة اجمللس يف اإلشرافبشأن  :0التوصية 

ينب ي أن يستمّر اجمللس يف الض ط من أجل ا صول على معلومات قائمة على النتعائج تسعمي لعع بتوجيعع عمعل الفعاو       

نامج وجلنة املالية.  يف حعال اسعتمرار حالعة    واإلشراف عليع بشكلم تّعال، إىل جانب الدعم الناشط الذي توتعره جلنة الرب

 .عدم الرضا عن النتائج، ميكن للمجلس عندئذم أن يعتمد على خربات مستقلة للحصول على مساعدة
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ويف ما خيص املؤمترات اإلقليمّية واللجان الفنّية، يشري تريعق االسعتعرا  املسعتقّل إىل أّنهعا ليسع  أجهعزة        -421

ل تشكعل أيضًا ترصًا مفيدة ألعضاء الفاو ملناقشة مسائل متصلة بإقليمهم أو جماهلم الفين، وهعي  رئاسّية للرقابة تحسب ب

منتديات مهمة للحوار وتبادل املعلومات. ونظرما إىل أّن هذه األجهزة جتتمع مّرة كّل سنتني، تععاني هاتعان اجملموعتعان    

ى النتائج واملعلومات املالية املطلوبة. ووجد الفريعق أّن  من األجهزة الرئاسية بشكل خاص من غياب املعلومات القائمة عل

هذا ا وار اجلوهري غالبًا ما يط ى على وظيفة ا وكمة، وتقضي ا اجة بزيادة تركيعز املعؤمترات اإلقليميعة واللجعان     

يق توصعيتني اثنعتني   الفنية على اختاذ القرارات املتعلعقة بتوجيع عمل املنظمة واإلشراف عليع. ويف هذا الصدد، يرتع الفر

بشعأن رديعد    04لتعزيز وظائف املؤمترات اإلقليمّية يف التوجيع واإلشعراف، علمعًا أّن هعاتني التوصعيتني همعا التوصعية       

 .بشأن رصد النتائج 00األولويات والتوصية 
 

 حتديد األولويات من قبل املؤمترات اإلقليمّيةبشأن  :04التوصية 

لى الصعيد اإلقليمي، على مستوى النواتج التنظيمية، من أجل توتري التوجيعع الكعايف   بب أن يركز رديد األولويات ع

 .لعمل املنظعمة خالل الفرتة املالية املقبلة

 

 أداة رصد النتائج بشأن :00التوصية 

سعابقة  ينب ي أن تكون مبتناول املؤمترات اإلقليميعة معلومعات قائمعة علعى النتعائج لتعتمكعن معن تقيعيم تنفيعذ العربامج ال          

وإ ازها. وبب أن تتاح أيضًا معلومات أكثر تفصياًل عن التقّدم يف األنشطة اإلقليميعة املنفعذة رع  مسعؤولية املكتعب      

 اإلقليمععي، مبععا يف ذلععك تقععّدم املبععادرات اإلقليميععة، لكععي تستعرضععها املععؤمترات اإلقليميععة، كمععا ينب ععي أن تشععمل    

 .معلومات مالية

 

املستقّل أّنع يتعّين علعى اجمللعس وجلانعع مراقبعة تطعّور دور املعؤمترات اإلقليمّيعة يف        ويرى تريق االستعرا   -426

ال تعزال تععاني معن ضععف علعى       4306ا وكمة الداخلية عن كثب. ويف حال تبّين أّن جولة املؤمترات اإلقليمية لععام  

رات اإلقليمّية إىل مسار ا وكمة الداخلية. صعيد وظائف التوجيع والرقابة، قد يود األعضاء إعادة تقييم القرار لضّم املؤمت

 .إالع أن املؤمترات اإلقليمية ستستمر يف تقديم مساهمة مهمة إىل مسار ا وكمة العاملية على النحو املبّين أعاله

 

وذهب  اللجان الفنية أبعد من املؤمترات اإلقليمية يف تنظيم نفسها خالل ترتة ما بني اجللسعات، معن خعالل     -427

تب تدعم التحضري لدورات اللجان ومتابعتها. وميكعن أن تعدعم مكاتبهعا أيضعًا وظعائف اللجعان الفنيعة يف ا وكمعة         مكا

اليت تقتضي من اجمللس واللجعان الفرعيعة توضعيي سعلطة هعذه       00الداخلية. ويرتع تريق االستعرا  املستقل التوصية 

 .املكاتب

 

 حلوكمة الداخلية  نطاق عمل اللجان الفنية يف ا بشأن :00التوصية 

بناء على مشورة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، واستنادا إىل اخليارات املذكورة أعاله، ينب عي أن يوّضعي اجمللعس    

 .واللجان الفنية الدور والسلطة احملتملني ملكاتب اللجان الفنية يف ترتة ما بني الدورات
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األجهزة الرئاسية على تفعيل الرقابعة وإخضعاع املنظعمعة للمسعاءلة يف      تتمّثل املسألة الثانية اليت رّد من قدرة -428

شبع غياب املبادرات الرامية إىل متابعة البنود اليت ال ت طيها بنود جداول األعمال العادية اليت تقّدم إليها، وذلك علعى  

اهتمامها على قضايا اسعرتاتيجية أو  وهذا ما مل يسمي هلا  برتكيز صعيد األجهزة الرئاسّية األص ر حجمًا وغري الرمسية. 

مشرتكة خمتارة من دورة إىل أخرى، بهدف توسيع معرتتها حول كيفية تعامل املنظمة مع هذه املسائل وبالتالي التفاعل 

ويؤمن تريق االستعرا  املستقّل بأهمية قيام جلان الربنعامج واملاليعة والشعؤون الدسعتورية     بصورة هادتة أكثر مع اإلدارة. 

هلعذه   8انونية بذلك على خطى جلان اجمللس، ورتع استنتاجاتها إىل اجمللس حبسعب املقتضعى. ويرتعع التوصعية     والق

ال اية. ويعترب أيضًا أّنع ال بد من إيالء أهمية ملؤهالت املرشحني للجان الربنامج واملالية والشؤون الدسعتورية والقانونيعة،   

 يف هعذا الصعدد معن أجعل تععديل بيعان املعؤهالت        9لذلك يرتع التوصية  وإىل اللجان اليت يعهد إليها اجمللس وظائفع،

 .مبا يوتعر معلومات أكثر دقعة حول املستوى التعليمي و/أو اخلربة السابقني يف جمال عمل األجهزة الرئاسية

 

 تعقب املسائل مع الوقتبشأن  :8التوصية 

الدستورية والقانونيعة وقتعًا جانبيعًا علعى جعدول األعمعال       ينب ي أن ختصص جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون 

لتحديد القضايا املشرتكة أو االسرتاتيجية اليت سيتّم تعقبها مع الوق  كجزء من استعراضها للوثائق املقّدمة بشعأن بنعود   

ون أو جدول األعمال يف دوراتها. وسيجري هذا العمل على أسعاس غعري رمسعي إمعا معن جانعب األعضعاء العذين يتطّوعع         

 كمجموعة. وعند االقتضاء، يتخذ قرار بشأن معا إذا كعان معن املفيعد إضعفاء الطعابع الرمسعي علعى توصعية بهعذا الشعأن           

 .ترتع للمجلس

 

 

 بشأن مؤهالت املرشحني من جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية :9التوصية 

نة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدسعتورية والقانونيعة ليشعمل قسعمًا     لجينب ي تعديل بيان املؤهالت للمرشحني ل

يتضمن معلومات حمددة حول التعليم و/أو اخلربة سابقًا يف جماالت عمل األجهعزة الرئاسعية علعى التعوالي. وينب عي أن      

 املطلوبععة يف رومععاتشععارا اجملموعععات اإلقليميععة باسععتمرار يف البحععث عععن مرشععحني حمععتملني يتمتعععون بععاخلربات    

 .ويف العواصم

 

إضاتة إىل ذلك، ُيعترب التقييم واملراجعة مصادر رئيسعية  صعول األجهعزة الرئاسعية علعى معلومعات متعلعقعة         -429

بعمل املنظمة. ورأى تريق االستعرا  املستقّل أّن التحديد الوارد يف خطة العمل الفورية والقائل بأّن جلنة املاليعة تعدرس   

رؤسعاء   03وجلنة الربنامج تبحث التقييمات صارم جدًا ويؤدي إىل تشرذم شؤون اإلشعراف. وتعدعو التوصعية     املراجعات

اللجان إىل اختاذ القرار لتحديد األقسام، يف نوعي التقارير، اليت جرى معاجلتها على أمت وجعع معن قبعل اللجعان علعى      

إلرساء رابط وثيعق بعني جعدول     06ستعر  املستقل التوصية التوالي، أو يف االجتماع املشرتا حبد ذاتع. ويرتع تريق اال

 .أعمال التقييم والنواتج التنظيمية لإلطار االسرتاتيجي املستعر 
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 بشأن استعراض تقارير التقييم واملراجعة :03التوصية 

ملراجععة املتصعلة   ينب ي أن تقع على عاتق كّل من جلنة الربنامج وجلنة املالية مسعؤولية اسعتعرا  معلومعات التقيعيم وا    

بنطا  عمل كّل جهاز. ويشرتا رئيسا جلنة الربنامج وجلنة املالية يف اختاذ القرار بشأن إحالة البنود إىل جلان تردية أو 

 .إىل اجتماع مشرتا

 

 

 بشأن أعمال التقييم املواضيعية :06التوصية 

نظيمية لإلطار االسعرتاتيجي املسعتعر ، إمعا معن     ينب ي أن يركعز نطا  أعمال التقييم املواضيعية على مستوى النواتج الت

 خالل جتميع البيانات  الشاملة  أو عرب تقييمات حمددة مصّممة هلذه ال اية. 

 

قّيم تريق االستعرا  املستقّل خطط العمل متعددة السنوات اخلاصة باملنظعمة والعيت كانع  تهعدف إىل تعزيعز      -413

ية واملساءلة ضمنها. وتوصل ككل إىل خالصة مفادها أن خطعط العمعل متععددة    وظائف ا وكمة الداخلية لألجهزة الرئاس

السنوات قد أّدت دورا مهما ضمن األجهزة الرئاسية الص رية لتعقب متى سيتم مناقشة البنود ولتوثيق الت يريات النوعية 

خطعط العمعل املتععددة    اليت تعنص علعى حفعظ     02بهدف إدراجها ضمن أعمال اجللسة. ويف هذا الصدد، يرتع التوصية 

 01السنوات للمجلس وجلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونيعة علعى شعكل مععّدل، والتوصعية      

 .ؤمترات اإلقليمية واللجان الفنيةخطط العمل املتعددة السنوات للمبشأن 

 

 بشأن شكل خطط العمل املتعددة السنوات :02التوصية 

لس، وجلنة الربنامج، وجلنة املاليعة، وجلنعة الشعؤون الدسعتورية والقانونيعة، تععديل الشعكل ا عالي         بالنسبة إىل اجمل

  ذف قسم النتائج، وإدخال قسم حول  املسائل املعلعقة واالسرتاتيجية اليت سيتّم تعقبها مع الوق  . 

 

 

 ن الفنيةبشأن خطط العمل املتعددة السنوات للمؤمترات اإلقليمية واللجا :05التوصية 

بالنسبة إىل اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية، بب وقف إعداد برنعامج العمعل املتععدد السعنوات، إال يف حعال رغعب       

 اجلهاز الرئاسي حبد ذاتع يف مواصلة إعداده ورتع تقارير بع إىل اجمللس. 

 

فعع، ورأى تريعق االسعتعرا     ساهم  خطة العمل الفورية يف رسني منصب الرئيس املستقل للمجلعس ووظائ  -410

املستقل أّن هذا يسري بشكلت جيد  يف الوق  ا اضر، كمعا أنعع يسعاهم  يف اإلدارة الفعالعة والكفعوءة للحوكمعة الداخليعة.        

بت يري النصوص األساسية لتشري إىل ضرورة  القاضية 7ويقدم الفريق توصيتني من أجل تعزيز دعم هذه الوظيفة، التوصية 

العيت رعث    6حون خبربة  سابقة  يف جمال عمل األجهزة الرئاسية يف منظمة األغذية والزراعة، والتوصية أن يتمتع املرش

 .على تقديم املزيد من الدعم ألي وظائف إضاتية يتوالها الرئيس املستقل للمجلس
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 بشأن مؤهالت الرئيس املستقل للمجلس :7التوصية 

يس املسعتقل للمجلعس إلضعاتة مصعطلحات  اخلعربة املناسعبة يف عمعل        بب تنقيي النصوص األساسية اليت تتناول العرئ 

  . خربة ومعرتة مالئمة مبجاالت عمل املنظمةاألجهزة الرئاسية للفاو  على النص القائم  

 

 بشأن توفري الدعم للرئيس املستقل للمجلس يف حالة املسؤوليات اإلضافية :6التوصية 

 لس بتولعي مسؤولية إضاتية، بب توتري موارد إضاتية من بني األعضاء. حني يفّو  األعضاء الرئيس املستقل للمج

 

 تفاصيل عملية: مسائل تش يلية
 

حدد تريق العمل أيضًا عددًا من  التفاصيل العملية  املنبثقة من تنفيذ إجراءات خطة العمعل الفوريعة، والعيت     -414

 .ة املعنية، وبالتالي يقّدمها كنقا  حبث ليعاينها األعضاءيرى أنها ستحدث اختالتًا جذريًا يف أعمال األجهزة الرئاسي

 

 اقرتاحات للمجلس

أ( للحفاظ على غنى املناقشات، قد يرغب أعضاء اجمللس يف إدرات ملخصات وجيعزة تتنعاول املناقشعات ضعمن تقعارير      )

 اجمللس، وتكون بذلك جزءًا من ملخص الرئيس أو يكون هلا صلٌة بع.

ملستقل للمجلس إىل عقد اجتماع غري رمسي للمجموعة اإلقليمية لتوضيي بععض املسعائل الرماديعة    ب( قد يدعو الرئيس ا)

املستجدة يف املناقشة مع اإلدارة العليا حول العالقة بني اجملموعات اإلقليمية واملكاتب اإلقليمية ولتبعادل معلومعات بعني    

 جل تعزيز أدوارها.اجملموعات اإلقليمية حول أساليب العمل وأتضل املمارسات من أ

 االزدواجيعة املشعرتا إمكانيعة  تعقعب الفعاليعة  لتحديعد جمعاالت        واالجتمعاع ت( قد تبحعث جلعان اجمللعس الثالثعة     )

والتداخل ب ية تبسيط تدتق العمل. ومن باب التشابع، ينب ي تعقعب أساليب العمل وجداول األعمال ضمن جلنعة املاليعة   

 لتحديد جماالت زيادة الفعالية.  

 

 اقرتاحات لوظيفة التقييم

أ( قد تدرس جلنة الربنامج وجلنة التقييم )الداخلي( إمكانية التفاعل املنتظم بهدف تعزيز مساهمة أعمال التقيعيم علعى   )

 مستوى اإلدارة واألجهزة الرئاسية على السواء، وللتخفيف من حّدة التوتر يف املسؤولية املزدوجة.

إمكانية إدرات ما يلي يف اختصاصعات التقيعيم املسعتقل لوظيفعة التقيعيم يف منظمعة        ب( ميكن للجنة الربنامج أن تبحث)

مكتعب التقيعيم إلدارة ميزانيتعع معا أن تعتم املواتقعة        اسعتقاللية األغذية والزراعة: سبل تعزيز كفاءة املسؤولية املزدوجة؛ 

لعيت يتوالهعا ويصعي ها مكتعب التقيعيم      عليها وأية آثار تطال قدرتعع علعى أداء عملعع نتيجعة لعذلك؛ وتبععات التقعارير ا       

 السععتقاللية اسععتنتاجات التقيععيم؛ ومععدى تائععدة توصععيات مكتععب التقيععيم لععإلدارة وقابليععة تنفيععذها؛ وكفععاءة عمليععة    

 التقييم/ استجابة اإلدارة/ تقرير املتابعة/ املصادقة  يف دعم األجهزة الرئاسية يف وظيفة التوجيع واإلشعراف؛ واسعتخدام   

 مج اسععتنتاجات التقيععيم يف توجيههععا االسععرتاتيجي، ورديععد أولويععات منظمععة األغذيععة والزراعععة        جلنععة الربنععا 

 واإلشراف عليها. 
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نظرًا إىل أن الرؤساء أصبحوا حيتفظون مبنصبهم يف ترتة معا بعني العدورات، ميكعن العتفكري مبزيعد معن السعبل لتوضعيي          

املؤمترات اإلقليمية واألمانة. وسيساهم ذلك يف تعزيز قيمة املؤمترات اإلقليمية كمنتديات لتبادل مسؤولياتهم جتاه عضوية 

املعلومات واخلربات، إذا كان  الدورات منظمة بشكل يسمي بتبادل اآلراء بصورة غري رمسيعة وعلعى نطعا  أوسعع بعني      

ل ال ابات ومصايد األمساا كجزء ال يتجزأ من تقعارير  املندوبني. وميكن إدمات األولويات اليت حّددتها اللجان الفنية حو

 املؤمترات اإلقليمية إىل اجمللس.  

 

 

 الرئاسية األجهزةاقرتاحات حول تعريف 

إّن تعريف األجهزة الرئاسية، بصي تع ا الية، الوارد يف النصوص األساسية غري واضي يف ما إذا كان يشري إىل ا وكمة 

 ي النظر يف توضيي مسألة أّنع ي طي االثنتني. العاملية أو الداخلية. وينب 

 

 

 اقرتاح حول توقيت اجمللس واملؤمتر

بعد استعرا  توّجع الربنامج ومضمون اخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية ومواتقعة العواصعم عليهعا حبلعول     

 يومععًا بععني 63عضععاء القائمععة ملععدة موعععد انعقععاد املععؤمتر، ميكععن أن يبحععث األعضععاء إمكانيععة تقصععري تععرتة مشععاورة األ

 اجمللس واملؤمتر. 

 

يقّر تريق االستعرا  املستقل بأّن اإلصالح عملية مستمرة ال تسري دائمًا على خعط مسعتقيم. ويععرتف بالعمعل      -410

ذه املذهل الذي رقق يف جمال إصالح ا وكمة والتفاني الذي متّيز بع األعضعاء املنخعرطني يف هعذه اجلهعود. ويرتعع هع      

 .يف هذا الصدد التوصيات واالقرتاحات على أمل تقديم مساهمة، ولو متواضعة، يف العمل اجلاري

 

 




