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 المؤتمر
 األربعونالحادية و الدورة 

 2019 حزيران/يونيو 29-22روما، 

 2017 – 2016تقرير تنفيذ البرامج للفترة 

 
 (2018 حزيران /يونيو 8-4 روما،املائة للمجلس ) بعد واخلمسني التاسعة مقتبس من تقرير الدورة

 
 2017 – 2016تقرير تنفيذ البرامج للفترة 

 
 اجمللس نتائج االجتماع املشرترترترترترترترترترترترترتال بني الدورة الرابعة والعشرترترترترترترترترترترترترترين بعد املائة للجنة ال نامج والدورة السرترترترترترترترترترترترترتبعني  قر  أ -6

 ، وعلى وجه اخلصوص:2017 - 2016ص تقرير تنفيذ ال امج للفاة خيبعد املائة للجنة املالية يف ما 
 

بالنتائج اليت أحرزهتا املنظمة  ورح ب، 2017 - 2016تنفيذ برنامج العمل يف الفاة ل ارتياحهأعرب عن  )أ(
 وقياسها؛ الغاياتيف املائة من املخرجات املقر رة، باعتماد هنج أكثر صرامة لوضع  82جلهة تنفيذ 

املنظمة البناء  وناشدعدد النزاعات،  ارتفاعجر اء تغري املناخ و  ارتفاع معدالت اجلوع يف العامل والحظ بقلق )ب(
أهداف  بقدر أك  يف حتقيقلنتائج تساهم اعلى الدروس املستفادة وتعديل األنشطة عند املقتضى، لكي 

 التنمية املستدامة؛
ع  حتديد واسرترتتخدام مبا يف ذلك باتسرترتاإ إطار النتائج لدى املنظمة مع أهداف التنمية املسرترتتدامة  ورح ب )ج(

 كل من األهداف االسااتيجية؛املتصلة ب املستدامة رات أهداف التنميةمقاصد ومؤش
يف املائة، وارتفاع معدالت إجناز  6.99لإلنفاإ الصرترترترترترترترتايف من اعتمادات امليزانية وقدره  وأعرب عن ارتياحه )د(

دوالر  (2) املوارد اليت متت تعبئتها والذي فاإ امللياري حجمحسرترترترترترترترترترترتابات األمانة وبرنامج التعاون التق ، و 
 مليون دوالر أمريكي؛ 37أمريكي، إىل جانب زيادة الكفاءة مبا يف ذلك من خالل حتقيق وفورات بلغت 
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قيام املنظمة بإسناد األولوية إىل االستعانة بالشراكات كي تتمكن من تسخري ميزاهتا ل ارتياحهوأعرب عن  )ه(
 بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛ املقارنة، مبا يف ذلك من خالل التعاون يف ما

بني اجلنسرترترترتني يف املناصرترترترتب املسرترترترتاواة للموظفني، و  العادلمواصرترترترتلة التقدم يف حتقيق التمثيل اجلغرايف  وشرترترترتجع )و(
 إىل األمانة توفري معلومات أكثر تفصياًل عن هاتني املسرتألتني إىل األعضاء؛ طلبالفنية والعليا، و 

شرترترترترترترترترتبكة املكاتب امليدانية، مبا يف ذلك قدرات صرترترترترترترترترتلة املبذولة من أجل تعزيز اجلهود املتوا وشرترترترترترترترترتجعوالحظ  )ز(
 استعراض مناذج التوظيف لدى املكاتب القطرية؛

دوالر أمريكي من اإلنفاإ الصرترترترترترترترترتايف من اعتمادات امليزانية  ينيمال 3.9 وقدرهوالحظ أن املبلغ غري املنفق  )ح(
احلصرترترترترتول  وطلب اخلاص ألنشرترترترترتطة متويل التنمية سرترترترترتيبو ل بالكامل إىل الصرترترترترتندوإ 2017 - 2016للفاة 

 .على تقرير مرحلي سنوي بشأن متويل الصندوإ اخلاص وأنشطته
العمل يف جمال وضرترترترترترترترترترترترترتع املعايري الدولية على غرار ما تقوم به هيئة الدسرترترترترترترترترترترترترتتور الغذائي  أمهيةوشرترترترترترترترترترترترترتدد على  )ط(

التمويل املسرترترترتتدام لعمل املنظمة وأنشرترترترتطتها املتصرترترترتلة إىل كز على احلاجة واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ور 
والدسرترترترتتور الغذائي، متاشرترترترتياً مع توصرترترترتية االجتماع املشرترترترتال بني  األغذيةباملشرترترترتورة العلمية من أجل سرترترترتالمة 

الدورة الثانية والعشرترترترترترترترترترترترترترترين بعد املائة للجنة ال نامج والدورة التاسرترترترترترترترترترترترترترتعة والسرترترترترترترترترترترترترترتتني بعد املائة للجنة املالية، 
 د د الغرض؛احملغري املنفقة حلساب األمانة لصاحل حساب األمانة غري لتخصيص األرصدة 

ها املنظمة على منح األولوية إىل دعم وكاالت اإلحصرترترترترترترترترترترتاء الوطنية من أجل  ع البيانات وحتليل وشرترترترترترترترترترترتجع )ي(
 ؛خاصة من أجل مؤازرة اجلهود الوطنية املبذولة يف سبيل رصد وحتقيق أهداف التنمية املستدامة

 النترترتائج اإلبرترتابيرترتة قرترتد حتق قرترتت أيضرترترترترترترترترترترترترترترتاً بفضرترترترترترترترترترترترترترترتل األشرترترترترترترترترترترترترترتخرترتاص املتفرترتانني العرترتاملني هرترتذه ى أن عل وشرترترترترترترترترترترترترترترتدد )ل(

 سواء. املنظمة، من موظفني واستشاريني على حد   يف
 
بعرضرترترترترترترترترترترته على املؤمتر يف يونيو/حزيران  وأوصرترترترترترترترترترترتى 7201-2016تقرير تنفيذ ال امج للفاة على اجمللس  صرترترترترترترترترترترتادإو  -7

 للموافقة عليه. 2019

 

 


