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A 

 المجلس
 والخمسون بعد المائة السادسةالدورة 

 2017 أبريل/نيسان 28-24روما، 

 االجتماع المشترك بين الدورة الحادية والعشرين بعد المائة للجنة البرنامجتقرير 
 للجنة الماليةوالدورة السادسة والستين بعد المائة 

 (2017 مارس/آذار 30و 27)
 

 موجز
 

  ّ                                                                                           يوّد االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية أن يلفت عناية اجمللس إىل ما توصل إليه من نتائج وما صدر  
                    عنه من توصيات بشأن:

 
      8102 -    8102                              وبرنةةةةةةامج العمةةةةةةل وامليزانيةةةةةةة للفرتة       8180 -    8102                        اخلطةةةةةةة املتوسةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةة األجةةةةةةل للفرتة     )أ(

   (؛ 4 و  3          )الفقرتان

ّ                                     التقييم املستقّل للقدرات الفنية للمنظمة )الفقرات من     )ب(    (  2   إىل    5             
 

 المقترح اتخاذها من جانب المجلس اإلجراءات
 

ّ                                                    إّن اجمللس مدعّو إىل إقرار ما صدر عن االجتماع املشرتك من نتائج وتوصيات.            ّ   
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: 
 Rakesh Muthooالسيد 

 أمني جلنة الربنامج
 5987 5705 3906+اهلاتف: 
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 تقرير االجتماع المشترك بين
 الدورة الحادية والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
 والدورة السادسة والستين بعد المائة للجنة المالية

 
 2017مارس/آذار  30و 27روما، 

 
 مقدمة
 

 تقريره على اجمللس.عرض االجتماع املشرتك  -0
 
 Serge Tomasi)باكستان( وسعادة السيد  Khalid Mehboobوقد حضر االجتماع إىل جانب الرئيس السيد  -8

 )فرنسا( رئيس جلنة الربنامج، ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:
 

 ()اهلند A. Wadhwa السيد سعادة )أنغوال(  M. Esperança Pires dos Santosالسيدة 
 )اليابان( O. Kubotaالسيد  )األرجنتني(  C.J. Rozencwaigسعادة السيد 

 السيد فيصل رشيد سالمة العرقان )األردن( )أسرتاليا( C. Stephensonالسيدة 
 )املكسيك(  B.S. Jiménez Saumaالسيد  )الربازيل(  A.O. Sá Ricarteالسيد 
 )نيوزيلندا(  M. Hooperالسيد  )كندا( E. Robinsonالسيد 
 )النرويج(  I. Nordangسعادة السيد  )الصني(  Xie Jianminالسيد 
 )الفلبني(  L. Jr. Lazaroالسيد  )الكونغو(  M. Mankoussouالسيد 
 )بولندا( A. Hałasiewiczالسيد  )إكوادور(  J.A. Carranza Baronaالسيد 

 )االحتاد الروسي(  V.V. Kuznetsovالسيد  السيد خالد حممد الطويل )مجهورية مصر العربية(
 )السودان( سيد أمحد حممد األمني حامد األمني السيد )غينيا االستوائية( M. Nsogo Nguere Micueالسيد 
 )الواليات املتحدة األمريكية( T.M. Duffyالسيد  )أملانيا(  H. Thofernالسيد 
 أمسهان الطوقي )اليمن(سعادة السيدة  )غينيا( M. Nassir Camaraالسيد 

 
 وبرنامج العمل والميزانية 2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة 
 20191-2018للفترة 

 
ب االجتمةةةاع املشةةةةةةةةةةةةةةرتك بةةةاخلطةةةة املتوسةةةةةةةةةةةةةةطةةةة األجةةةل للفرتة  -3  وبربنةةةامج العمةةةل وامليزانيةةةة للفرتة 8180-8102رحةةةّ

 : وقام مبا يلي، 8102 -8102
 

                                        
 . 2017/3Cالوثيقة   1



3 CL 156/5 

 

الربنامج واملالية سةةةةةةةةةةةتقومان باسةةةةةةةةةةةتعراض الوثيقة كلم على حدة وفق والية كل منهما أشةةةةةةةةةةةار إىل أّن جلنيت  )أ(
 وسرتفعان توصياهتما إىل اجمللس؛

اسةةتمرارية التوجه االسةةرتاتيجي للمنظمة ط اخلطة املتوسةةطة األجل وبرنامج العمل الذي يقوم عليها،  أيّدو  )ب(
 ؛ 8131مع مواءمة العمل مع خطة التنمية املستدامة لعام 

باعتباره اقرتاًحا وى املسةةةةةةتألولويات ضةةةةةةمن ميزانية إمسية ثابتة تلبية الورّحب باقرتاح إعادة ختصةةةةةةير املوارد  )ج(
 بالنظر إىل األوضاع العاملية السائدة على مستوى االقتصاد الكّلي؛  وابتكاريًّا، خاصةً  واقعياً 

 ية؛ االسرتاتيج األهدافمبا يتماشى مع وأثىن على اإلفادة عن األولويات وجماالت إلغاء الرتكيز  )د(
األعضةةاء على تقدم مسةةاطات طوعية لتيسةة  حتقيق األهداف االسةةرتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل  شةةّجعو  )ه(

 املتكامل ضمن إطار النتائج؛
 برنامج التعاون التقين. اعتماداتورّحب باقرتاح زيادة  )و(

 
                                ماليني دوالر أمريكي بسةةعر صةةرف معتمد    0     115 . 6     قدره   و                              االجتماع املشةةرتك مسةةتوى امليزانية    ّ  أيّد      لذلك،       ً تبعاً   و   - 4

                                  اجمللس بإقرار مستوى امليزانية هذا.      أوصى  و    ،    ً        ً دوالرًا أمريكًيا   0 .  88       يورو =    0                ط امليزانية قدره 
 

 2والزراعة األغذية لمنظمة الفنية للقدرات المستقل التقييم
 
    اء    إجر      دون     حال    ما     وهو   ،    عليه        اإلدارة         ومالحظات         التقرير      صةةةةةةةةةدور       لتأخر      أسةةةةةةةةةفه    عن       املشةةةةةةةةةرتك         االجتماع      أعرب -5

ّ  قّرر       املشةةرتك         االجتماع     فإن   ،        الوثيقتني   ط         املناسةةبة     هذه   ط       النظر      ورغم   ؛        للوثيقتني        املناسةةب       الوقت    وط       مسةةتن          اسةةتعراض     أن   
  .       املستقبل   ط        صدروها       يتأخر       وثائق         الستعراض       سابقة      يشكل    لن     هذا
 
  :    كاآليت       وهي          التقرير،   ط         الواردة          الرئيسية          بالنتائج       املشرتك         االجتماع   ب   ّ ورحّ  -6
 

          امليدانية         واملكاتب         الرئيسةةةةةةةةةةةي      املقر   ط   ،    2102 و      2102         بني عامي         للمنظمة        الفنية         القدرات   ط       زيادة     حدوث   ( أ )
      سواء؛      حد       على

         للمنظمة؛           االسرتاتيجي       اإلطار    مع        الفنية         القدرات     هذه         ومواءمة  ( ب )
       الفرتة     خالل         الوظائف    دد ع   ط       اإلمجايل         واالخنفاض       املستوى          الثابتة     مسية  اإل          امليزانية               اليت تقوم عليها   لفيةاخلو   ( ج )

        الالزمة؛        املرونة       لتوف         املوظفني    غ     من       موارد          واستخدام           االستعراض؛     قيد
     اليت        ملسةةةةةةةةةتقلة ا         اخلارجية           التقييمات    عن         املنبثقة       األخرى            االسةةةةةةةةةتنتاجات    مع         التقرير           اسةةةةةةةةةتنتاجات       ومتاشةةةةةةةةةي  ( د )

       وزارة  و       راف،   األط         املتعددة         املنظمات      أداء       تقييم      شبكة          ا قامت به  م     ذلك   ط    مبا   ،     ً مؤخراً         املنظمة         خضعت هلا
  .      أملانيا       ادية ط    االحت          االقتصادي        امليدان   ط          والتنمية        لتعاون ا        ووزارة         املتحدة،        اململكة   ط         الدولية         التنمية
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         والنطاق     ريق   الط       خارطة         اخلارجيني           االسةةةةةتشةةةةةاريني       التباع        تقديره    عن       املشةةةةةرتك         االجتماع      أعرب      ذلك،     على       وعالوة -7
  :   يلي    ما    إىل       وأشار          للتقييم،          النهائية        الصيغة     وضع   ط       عليها       املتفق            واالختصاصات

 
         املمثلون   ه      اسةةةةةةةةةتعرضةةةةةةةةة      الذي         التقرير       مبشةةةةةةةةةروع        ً مقارنةً         مسةةةةةةةةةتكمل       وحمتوى      حمدثة        بيانات     على         التقرير        احتواء  ( أ )

ُ   الذي ُعقد     رمسي  ال    غ        جتماع  اال     خالل          الدائمون   ؛    2102      شباط /     فرباير   9   ط       
         ختصةةةةاصةةةةات  اال    مع        يتماشةةةةى    مبا          للمنظمة،        الفنية         للقدرات     كمي          لتحليل       أسةةةةاسةةةةي      بشةةةةكل         التقرير       وتقدم  ( ب )

       عليها؛       املتفق
    أن     رغم          للتحليل،         إجرائهم     عند          السةةةةةةتشةةةةةةاريني ل          ومتفاوتة       متسةةةةةةقة    غ         بيانات       توافر          املتمثلة ط         تحديات  ال  و   ( ج )

        الفنية.         القدرات   ط         االجتاهات        لتقييم      ناسبة  م          املتوافرة          املعلومات
 
  :  لي ي    مبا       املشرتك         االجتماع     قام          التقرير،   ط        املقرتحة         التالية        اخلطوات         االعتبار     بعني      األخذ     ومع -2
 

    مع         باالقرتان     ذلك   ط    مبا          للمنظمة،        الفنية         للقدرات        ً منتظماً       ً رصةةةةداً           ط املسةةةةتقبل         األمانة     جتري    أن     على      وافق  ( أ )
         العاملة؛       للقوة         التخطيط        عمليات

   ّ    مصّنفة؛       يانات ب    ُ          بأن تُعرض فيها   و    ا    ًّ نوعيًّ       ً حتليالً          املستقبل   ط                عمليات التقييم       تتضمن     بأن  أوصىو   ( ب )
        تقارير     رفع  و                                                                      ضةرورة أن يشةارك ط هذه العمليات مكتب التقييم من أجل رصةد القدرات الفنية      على      وافق  و   ( ج )

  .      األعضاء    إىل       بشأهنا       دورية


