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A 

 

 اجمللس
 

 واخلمسون بعد املائة الثالثةالدورة 

 2015 ديسمرب/كانون األول 4 –تشرين الثاني /نوفمرب 30روما، 

 تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج

 الستني بعد املائة للجنة املاليةوالدورة 

 (2015نوفمرب/تشرين الثاني  4)

 

 موجز
 

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

 (4)الفقرة  2017-2016التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  )أ(

 (6و 5املستقّل لشبكة املكاتب امليدانية )الفقرتان االستعراض  )ب(

 (7التقرير املرحلي عن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشراكات مع القطاع اخلاص )الفقرة  )ج(

 (7التقرير املرحلي عن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشراكات مع منظمات اجملتمع املدني )الفقرة  )د(

 اليت يقرتح على اجمللس اختاذهااإلجراءات 
 

 ُيطلب من اجمللس إقرار النتائج والتوصيات الصادرة عن االجتماع املشرتك.

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Rakesh Muthooالسيد 

 أمني جلنة الربنامج

 5987 5705 3906+اهلاتف: 



CL 153/8 2 

 

 تقرير االجتماع املشرتك

 بني الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج 

 الستني بعد املائة للجنة املالية والدورة
 

 2015نوفمرب/تشرين الثاني  4وما، ر
 

 مقدمة
 

 .اجمللس على تقريره املشرتك االجتماع عرض -1

 

 املشرتك )فرنسا(، رئيس االجتماع  Serge Tomasiوقد حضر االجتماع، إىل جانب سعادة السيد  -2

 )باكستان(، رئيس جلنة املالية، املمثلون التالية أمساؤهم:  Khalid Mehboobوالسيد 
 

 (أنغوال) C.A. Amaralد السي
 )اهلند( V. Sharanالسيد  

 (األرجنتني) C.J. Rozencwaigد سعادة السي
 )اليابان( atobuK .Oالسيد  

 (أسرتاليا) M. Worrell السيد
 سالمة العرقان )األردن(السيد فيصل رشيد  

 (الربازيل) A.O. Sá Ricarte السيد
 )نيوزيلندا( rtoo   .Mالسيد  

 (كندا) E. Robinson السيد
 )النرويج( gtod MNO.Iسعادة السيد  

 (الصني) Niu Dun سعادة السيد
 )الفلبني( L. Jr. Lazaroالسيد  

 (الكونغو) M. Mankoussou السيد
 )بولندا( A. Halasiewiczالسيد  

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

 (السيد خالد الطويل )مجهورية مصر العربية
 السيدة عبلة ماجل عثمان مالك )السودان( 

 (غينيا االستوائية) C. Obama Ondo سعادة السيد
 املتحدة األمريكية()الواليات  N.E. Brownالسيدة  

 (أملانيا) H. Thofernد السي
 السيد هيثم شجاع الدين )اليمن( 

 (غينيا) M. Nassir Camara السيد
  

 

 رّحب االجتماع املشرتك مبشاركة املدير العام إىل جانب األعضاء يف االجتماع املشرتك. -3
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 20171-2016التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

 بعد أن نظر يف مداوالت كّل من جلنيت الربنامج واملالية بشأن التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية  -4

 ، وإذ أشار إىل روح التعاون السائدة بني األعضاء ومع األمانة، فإّن االجتماع املشرتك:2017-2016للفرتة 
 

 بالوثيقة اليت تعكس قرارات املؤمتر؛ رّحب )أ(

مليون دوالر أمريكي من خالل  2t7عن ارتياحه إلمكانية حتقيق الوفورات املطلوبة يف امليزانية وقدرها  أعرب )ب(

خفض تكاليف املوظفني، مع اإلشارة إىل أّن جلنة املالية ستتلقى مزيدًا من املعلومات عن التدابري الرامية إىل 

 حتقيق وفورات خالل الفرتة املالية؛

مبواءمة األهداف االسرتاتيجية للمنظمة مع أهداف التنمية املستدامة وأشار إىل وجود فرصة ملزيد من  رّحب )ج(

 ؛2021-2018عند إعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2016االتساق خالل سنة 

 ؛6بإطار النتائج احملّدث وأّيد إضافة تغري املناخ باعتباره موضوعًا مشرتكًا ضمن اهلدف  رّحب )د(

( دوالر أمريكي الذي مت توفريه حتى 2على أهمية تدعيم برنامج التعاون التقين ورّحب مببلغ مليوني ) شدد )هـ(

األعضاء والشركاء أصحاب املوارد على  وشّجعاآلن حلساب األمانة اخلاص بالدول اجلزرية الصغرية النامية 

 تقديم مزيد من املساهمات الطوعية؛

ضافية والح  بارتياح الرتكيز على حتسني تنفيذ الربامج من خالل ترتيبات اإلدارة بالتوضيحات اإل رّحب )و(

 الداخلية، مبا يف ذلك إنشاء فرق للربامج االسرتاتيجية وقادة هلا؛

األمانة على مواصلة توطيد اجلهود الرامية إىل حتقيق الالمركزية وتعزيز القدرات والرقابة الداخلية يف  شّجع )ز(

 يدانية، مبوازاة احملافظة على القدرات الفنية يف املقر الرئيسي مبا ميّكن من تنفيذ برنامج العمل.املقار امل

 

 2االستعراض املستقل لشبكة املكاتب امليدانية

 

 إّن االجتماع املشرتك: -5
 

طلب املؤمتر عقب عمليات التقييم املنفردة اخلمس  مبثابة رّد علىوثيقة االستعراض اجمللس باعتبار  أوصى )أ(

للمكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية للمنظمة، وأشار إىل التقييم املستقل للوثيقة الذي جرى يف كل من 

 األقاليم؛

                                        
 CL 153/3الوثيقة   1

 CL 153/14الوثيقة   2
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ملكاتب على كون الوثيقة تتضمن حتلياًل فنيًا شاماًل وسليمًا استنادًا إىل بيانات موضوعية وذات الصلة با أثنى )ب(

 امليدانية للمنظمة؛

 الوقائعاإلرث التارخيي لتغطية مكاتب املنظمة يف املقار امليدانية مبا يليب تغري  ثباحلاجة إىل حتدي أقّر )ج(

 واالجتاهات العاملية ولتفعيل التنفيذ قياسًا باألهداف االسرتاتيجية؛

 ء أي عمليات تعديل حمتملة يف التغطية القطرية؛يف امليزانية إزا حمايدةمن حيث املبدأ اتباع مقاربة  أّيد )د(

كل على احلاجة إىل مقاربة مصممة خصيصًا حبسب  شددباملبادئ املقرتحة واملعايري الواردة يف الوثيقة و رّحب )هـ(

 من أجل استعراض النتائج والتوصيات الواردة يف الوثيقة؛ حالة

 املعايري الواردة يف التقرير؛ احلاجة إىل مراعاة  أكدإىل املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية،  بالنسبة )و(

وإعادة  2016اجمللس بإحالة الوثيقة الستعراضها على املؤمترات اإلقليمية اليت سُتعقد خالل سنة  أوصىو )ز(

 .2016 سيعقدها يف شهر يونيوححزيران النظر من ثّم يف تغطية املكاتب امليدانية للمنظمة يف الدورة اليت

 

 وإّن االجتماع املشرتك يف الوقت عينه: -6
 

يف والرقابة الداخلية الالمركزية وتعزيز القدرات الرامية إىل حتقيق هود توطيد اجلاألمانة على مواصلة  شّجع )أ(

 ؛مبا ميّكن من تنفيذ برنامج العمل، مبوازاة احملافظة على القدرات الفنية يف املقر الرئيسي املقار امليدانية

 إىل نتائج حتليل الفجوة يف املهارات املوجودة يف املقر الرئيسي ويف املقار امليدانية لتعزيز تنفيذ الربامج. وتطّلع )ب(

 

  تقرير مرحلي عن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة

 3للشراكات مع القطاع اخلاص
 

 ة األغذية والزراعة للشراكاتتقرير مرحلي عن اسرتاتيجية منظم

 4مع منظمات اجملتمع املدني

 

 رّحب االجتماع املشرتك بالتقريرين املرحليني وقد: -7
 

اتفاقًا جديدًا مع القطاع اخلاص ومع منظمات اجملتمع  40لوضعها اللمسات األخرية على  األمانةعلى  أثنى )أ(

 ؛2014املدني منذ صدور التقرير األخري يف شهر نوفمربحتشرين الثاني 

                                        
 JM 2015.2/2الوثيقة   3

 JM 2015.2/3الوثيقة   4
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 لدعم األهداف االسرتاتيجية وإقامة روابط وإبراز املنظمة بقدر أكرب؛ الشراكاتبأهمية  ذّكر )ب(

 ن األهداف االسرتاتيجية للمنظمة؛يف حتقيق هدف أو أكثر م الشراكاتعلى مساهمة  أثنى )ج(

 على توخي احليطة الالزمة لدى تقييم املخاطر واحملافظة على احلياد يف التعامل مع الشركاء؛ أثنى )د(

 توطيد الشراكات للمساهمة يف عمل املنظمة يف جمال تغري املناخ؛ علىاملنظمة  شّجع )هـ(

 بني اجلنسني يف العمل اجلاري ضمن الشراكات؛ على أهمية االعتبارات املتعلقة باملساواة شدد )و(

 على أهمية التوازن اإلقليمي لبناء الشراكات؛ سلّط الضوء )ز(

حليازة  خلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولةبالعمل الذي يهدف إىل تعزيز تطبيق ا رّحب )ح(

واخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم ؛ األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

؛ بادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذيةاملغذاء كاٍف؛ واإلعمال املطرد للحق يف 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي والقضاء و

 ، وإىل نشرها؛األمن الغذائي يف ظل األزمات املمتدة انعدامإطار العمل ملعاجلة ؛ وعلى الفقر

إىل احلصول باستمرار على تقارير مرحلية سنوية تتضّمن معلومات عن تنّوع الشراكات وتوزيعها  وتطّلع )ط(

 .اجلغرايف

 

 ما يستجد من أعمال

 

الوثائق يعيق حسن سري األجهزة الرئاسية وطلب إىل األمانة أكد االجتماع املشرتك جمددًا أّن التأخري يف إتاحة  -8

التقّيد بالتوجيهات القائمة حاليًا لكفالة إتاحة الوثائق قبل أسبوعني على األقّل جبميع اللغات الرمسية للمنظمة يف 

 املستقبل.


