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A 

 

 اجمللس
 

 املائة بعد واخلمسون احلادية الدورة

 2015 مارس/آذار 27 – 23 روما،

 عشرة بعد املائة للجنة الربنامج السابعةاالجتماع املشرتك بني الدورة تقرير 

 (2015مارس/آذار  11) واخلمسني بعد املائة للجنة املالية السابعةوالدورة 

 

 موجز
 

 نتائجه وتوصياته املتعلقة مبا يلي: إىليلفت االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية انتباه اجمللس 
 

 2017-2016وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  )املراجعة( 2017-2014املتوسطة األجل للفرتة اخلطة  )أ(

 (6إىل  4)الفقرات من 

)الفقرات  واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية )ب(

 (9إىل  7من 

 (10)الفقرة  تقييم إصالحات احلوكمة، مبا يف ذلك دراسة تقرير االستعراض املستقّل   )ج(

  (11)الفقرة  اللغات يف منتجات منظمة األغذية والزراعة التقدم احملرز لتحقيق التوازن بني )د(

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 

  ُيطلب إىل اجمللس إقرار نتائج وتوصيات االجتماع املشرتك.

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Rakesh Muthooالسيد 

 أمني جلنة الربنامج

 +(39) 06 5705 5987اهلاتف: 
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 عشرة بعد املائة للجنة الربنامج السابعةاالجتماع املشرتك بني الدورة تقرير 

 واخلمسني بعد املائة للجنة املالية السابعةوالدورة 
 

 2015مارس/آذار  11روما، 

 

 مقّدمة

 

 تقريره إىل اجمللس.االجتماع املشرتك  رفع -1

 

)الكامريون( وصاحبة السعادة السيدة  Moungui Médiباإلضافة إىل رئيس اللجنة السيد وقد حضر الدورة،  -2

Cecilia Norden Van Gansberghe  ائممأمس)السويد(، رئيسة جلنة الربنامج، ممثلو األعضاء التالية: 
 

  )غينيا( A. Traoréالسيد  )اجلزائر( عامر بوبكر كرميةالسيدة 

 )اهلند( V. Sharan السيد (األرجنتني) G.O. Infante السيد

  )اليابان( O. Kubotaالسيد   )أسرتاليا( M. Worrellالسيد 

  )املكسيك( P Carvalho Sotoسعادة السيدة  (النمسا) N. Feistritzer السيدة

 )املغرب( السيد حممد املغاري  )الربازيل( O. Vieiraالسيد 

 (انيوزيالند) M. Hooper السيد (كندا) E. Robinson السيد

  )باكستان( K. Mehboobالسيد  (الصني) Jingyuan Xia السيد سعادة

  )االحتاد الروسي( V. V. Kuznetsovالسيد  (إكوادور) J.A. Carranza السيد

  )السودان(السيدة عبلة ملك عثمان  )مصر( السيد خالد حممد الطويل

 )سويسرا( C.E. Grieder السيدة (ثيوبياإ) A.G. Aseffa السيد

  )الواليات املتحدة األمريكية( N. E. Brownالسيدة   )أملانيا( G. F. Cramerالسيد 

 شجاع الدين )اليمن( هيثم عبد املؤمن السيد 

 

 مقّدمة

 

 بالنقاش غري الرمسي مع املدير العام. رّحب االجتماع املشرتك -3
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 )املراجعة( 2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

2017-2016للفرتة  وبرنامج العمل وامليزانية
1 

 

)املراجعة( وبرنامج  2017-2014لخطة املتوسطة األجل للفرتة لعرض املدير العام برّحب االجتماع املشرتك  -4

الربنامج  . وإذ نظر االجتماع املشرتك يف نتائج املداوالت املنفصلة لكل من جلنيت2017-2016العمل وامليزانية للفرتة 

 :هإنفواملالية بشأن املقرتحات، والحظ روح التعاون فيما بني األعضاء ومع األمانة، 
 

أهمية االستمرارية يف التوجه االسرتاتيجي للمنظمة ضمن اخلطة املتوسطة األجل، ودعم برنامج  شدد على )أ(

 العمل؛

 رّحبو ،الوفوراتحتقيق الرتكيز و وإزالةلرتكيز ل املقرتحة االتاجملإزاء حتديد  أعرب عن تقديره )ب(

 مليون دوالر أمريكي للمجاالت اليت أسندت إليما أولويات أكرب؛ 14.2باقرتاح إعادة ختصيص مبلغ 

 عماًلمن االعتمادات الصافية  يف املائة 14بالزيادة يف اعتمادات برامج التعاون التقين اليت بلغت  رّحب )ج(

 أجل مواجمة أثر تغري املناخ على الدول اجلزرية الصغرية النامية؛من ، 89/9قرار املؤمتر رقم ب

بناء على الرغبة يف التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مستوى امليزانية  ،الرئيس املستقل للمجلس طلب إىل )د(

 مارس/آذار؛ 23للفرتة املالية القادمة، عقد اجتماع جملموعة أصدقاء رئيس االجتماع املشرتك يوم االثنني 

 

من  الواردةاالجتماع املشرتك إىل األمانة توفري املزيد من املعلومات لتيسري عملية النظر يف االقرتاحات  طلبو -5

 اجمللس واليت تشمل ما يلي:
 

 ؛الكّم املاليحتديد مبا يف ذلك  ،مواصلة حتديد جماالت الرتكيز وإزالة الرتكيز )أ(

 ؛التعاون التقين ملساعدة الدول اجلزرية الصغرية الناميةاستخدام موارد برامج  )ب(

 ؛تنفيذ برنامج العملعلى  التأثري دون الكفاءة مكاسب ووفورات نامجة عن زيادةحتديد  )ج(

 ؛الفاو يف البلدان املتوسطة الدخلالنمج املقرتح لتوفري خدمات  )د(

 .لألدوية بشكل أفضلمقرتحات بشأن كيفية معاجلة مسألة مقاومة املكروبات  )هـ(

 

دعم االجتماع املشرتك فكرة بلوغ توافق يف اآلراء بشأن مستوى امليزانية خالل الدورة احلادية واخلمسني بعد  -6

 املائة للمجلس.
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  تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية

 2واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة

 

استعرض االجتماع املشرتك الوثيقة املعنونة "تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية  -7

الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة"، مشريًا إىل أن الوثيقة تشّكل ملخصًا تنفيذيًا عن التقرير األمشل الذي أعّده مكتب 

 التقييم. 

 

 احلرجة املسائل" تبّين بالتفصيلموجزة  توليفيةلي متثل يف توفري وثيقة الطلب األصأن  أشري إىلغري أنه  -8

الذي طلب إعداد  االجتماع املشرتك وأعاد. 2013- 2009 خالل الفرتة أجريتعمليات التقييم اخلمس اليت ل املشرتكة"

  .هذه الوثيقة تأكيد هذا الطلب

 

 االجتماع املشرتك: فإن ،استعراضه للوثيقة وخالل -9
 

 التوصيات الثالث الواردة يف التقرير؛ أقّر )أ(

أن يوصي اجمللس املؤمتر بإجراء استعراض مستقل، ورفع نتائجه إىل ب، 1بالنسبة إىل التوصية  ،أوصى )ب(

جانب آراء اإلدارة إىل الدورة الثالثة واخلمسني بعد املائة للمجلس عن طريق االجتماع املشرتك بني جلنيت 

 واملالية؛الربنامج 

 الوثيقة بغرض إحالتما إىل اجمللس. أقّر )ج(

 

 3تقييم إصالحات احلوكمة، مبا يف ذلك دراسة تقرير االستعراض املستقّل

 

رحب االجتماع املشرتك بالتقرير النمائي لالستعراض املستقل، وأعرب عن تقديره إزاء تقييم إصالحات  -10

املستقل للمجلس واألمانة لتجميع تقرير التقييم عن طريق اجتماعات  احلوكمة، واجلمود املبذولة من جانب الرئيس

 جمموعة العمل املفتوحة العضوية. وإن االجتماع املشرتك:
 

تقييم إصالحات احلوكمة، والحظ أنه يعكس بأمانة التوافق يف اآلراء الذي مت التوصل إليه يف  استعرض )أ(

بشأن حجم اجمللس،  4جراء املقرتح اخلا  بالتوصية جمموعة العمل املفتوحة العضوية، باستثناء اإل

ي ميكن صياغته مبزيد من الدقة على النحو التالي "هناك توافق على تعليق إجراء خطة العمل الفورية ذال

مزيد من املشاورات بني األعضاء  يف انتظاراخلا  حبجم اجمللس وتركيبته و الذي مل يتم البت فيه

 شأن."؛ للتوصل إىل توافق بمذا ال
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بوجمات النظر حول وصول األجمزة املنشأة مبوجب املادة الرابعة عشرة إىل األجمزة الرئاسية،  أخذ علمًا )ب(

كل حالة على أساس  االقتضاءواقرتح أن تلجأ مثل هذه األجمزة إىل الرئيس املستقل للمجلس حبسب 

 بمدف إدراج بند بمذا الشأن على جدول األعمال املؤقت للمجلس؛  على حدة

 رفع التقرير إىل اجمللس بمدف إقراره. قرر (ج)

 

 4التقدم احملرز لتحقيق التوازن بني اللغات يف منتجات منظمة األغذية والزراعة

 

زن بني اللغات يف منتجات منظمة أخذ االجتماع املشرتك علمًا بالوثيقة املعنونة "التقدم احملرز لتحقيق التوا -11

 :االجتماع املشرتك وإن. األغذية والزراعة"

 

 التوازن بني اللغات خالل السنة املاضية؛ على مستوى اتملا حتقق من حتسين أعرب عن تقديره )أ(

، وال سيما يف ما خيص اللغات اليت ختّلفت عن التوازن بني اللغات بذل جمود متواصلة لضمانإىل  دعا )ب(

 إحراز التقّدم.

 االستخدام املتوازن للغات.ب املتعلقة املعلوماتشأن بمنتظمة تقارير إىل األمانة رفع  طلب )ج(

                                        
 JM 2015.1/2الوثيقة   4


