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 الدورة الرابعة واألربعون بعد املائة

 2112حزيران /يونيو 11-11روما، 

 للجنة الربنامج( اخلاصة)احلادية عشرة بعد املائة  ةالدوراالجتماع املشرتك بني 

 للجنة املالية( اخلاصة)والدورة اخلامسة واألربعون بعد املائة 

 (2112حزيران /يونيو 1 -أيار /مايو 11روما، )

 
 
 

 وجزم

عناية اجمللس  2132 حزيران/يونيو 3 – أيار/مايو 13يلفت االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية املنعقد يف 

 :إىل النتائج والتوصيات املتعلقة مبا يلي
 

 (6-4الفقرات  2131-2132التعديالت اإلضافية يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  (أ)

 (31-7الفقرات ) املراجعطار االسرتاتيجي اخلطوط العريضة لإل (ب)

 (.34-33الفقرات )هيكل املكاتب امليدانية وطريقة عملها  (ج)

 اإلجراءات املقرتحة على اجمللس

 .يطلب إىل اجمللس إقرار النتائج والتوصيات الصادرة عن االجتماع املشرتك

 :ميكن توجيه أية استفسارات حول مضمون هذه الوثيقة إىل
Rakesh Muthoo 

 أمني جلنة الربنامج

 5987 5705 3906+: اهلاتف
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 تقرير االجتماع املشرتك بني 

 للجنة الربنامج( اخلاصة)الدورة احلادية عشرة بعد املائة 

 للجنة املالية( اخلاصة)والدورة اخلامسة واألربعني بعد املائة 

 

 2132حزيران /يونيو 3 –أيار /مايو 13روما، 

 

 مقدمة

 .رتك تقريره إىل اجمللسرفع االجتماع املش -3

 

خالل اجللسة الصباحية ( السويد)  Cecilia Nordin van Gansbergheسعادة السيدة االجتماع املشرتك  توترأس -2

وحضر الدورة . ، رئيس جلنة املالية، ملا تبقى من الدورة(الكامريون) Moungui Médiأيار والسيد /مايو 13بتاريخ 

 :ممثلو األعضاء التالية أمساؤهمأيضًا، إىل جانب الرئيسني، 

 

 (أملانيا)  F.G. Cramerالسيد   (أفغانستان)  R. Ayaziالسيد 

 (اهلند)  S.K. Pattanayakالسيد   (اجلزائر)السيد مالح 

 (اليابان)  H. Yamadaالسيد   (األرجنتني)  G.O. Infanteالسيد 

 (الكويت)اح السيدة الصباح حممد الصب  (أسرتاليا) T. Powerالسيد 

 M. Ruíz-Cabañas Izquierdoسعادة السيد   (بنغالديش)  S. Afrozالسيدة 

 (املكسيك)

 (املغرب)السيد فرحات   (بلجيكا)  M. van Doorenالسيدة 

 (هولندا)  R. Elkhuizenالسيد   (الربازيل)  O. Vieiraالسيد 

 (نيوزيلندا)  N. Fraserالسيد   (بوركينا فاصو)  L.D. Coulidiatiالسيد 

 (بنما)  G. Vega Berrioالسيد   (كندا)  M. Valicentiالسيد 

 (االحتاد الروسي)  Vladimir Navaraالسيد   (الصني)  H. Guoالسيد 

 (السودان)السيد الفقي النور   (مصر)السيد الفايض 

 (األمريكية الواليات املتحدة)  K.E. Johnsonالسيدة   (إثيوبيا)  A.G. Aseffaالسيد 
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2133-2131تقرير تنفيذ الربامج يف الفرتة 
1 

 

إرجاء مناقشته إىل دورته  قررلكنه  2133-2131االجتماع املشرتك بعرض تقرير تنفيذ الربامج يف الفرتة  رّحب- 1

 :ما يلي وطلب. العادية املقبلة بسبب التأخري يف إتاحة الوثيقة
 

إىل دورته العادية املقبلة ملناقشته على حنو أفضل مع اإلشارة إىل أّن مثلل  أن ترفع األمانة جمددًا التقرير  (أ)

 ؛2131حزيران /رفع التقرير لكي يوافق عليه املؤمتر يف شهر يونيو ضرورةهذا التوقيت يتماشى و

جري رئيسا جلنيت الربنامج واملالية مشاورات مع الرئيس املستقل للمجلس حلول كيفيلة التعلاطي    وأن ُي (ب)

 35-33)الدورة الرابعة واألربعني بعد املائة للمجلس يف  2133-2131يف الفرتة تقرير تنفيذ الربامج مع 

 (. 2132 حزيران/يونيو

 

 التعديالت اإلضافية يف برنامج العمل وامليزانية

2131-2132للفرتة 
2 

 

 مج العمل وامليزانية للفرتةأعرب االجتماع املشرتك عن ارتياحه بشكل عام إزاء التعديالت اإلضافية يف برنا -4

 :لي الذي تقّدم به املدير العام مبا يف ذلك املكونات الرئيسية األربعة وهيوأّيد تصّور التغيري التحّو. 2132-2131

االستعراض التقييمي ( 1)التحسينات يف هيكل املكاتب امليدانية وطريقة علمها؛ ( 2)االسرتاتيجي؛  التفكريعملية ( 3)

 . التعزيز املؤسسي والتحسينات الوظيفية( 4)ف القائم؛ وهليكل الوظائ

 

 :وإّن االجتماع املشرتك، لدى دراسة الوثيقة-  5
 

مليون دوالر أمريكي من الوفورات غري احملددة سابقًا وال  6.5إلسناد األولوية إلجياد مبلغ  أبدى ارتياحه (أ)

 وجيهات اجمللس؛وذلك طبقًا لت خاء وذالسيما يف اهلدفني االسرتاتيجيني 
 

مليون دوالر أمريكي، مبا يف ذلك من خالل  31.1بالوفورات اإلضافية اليت مت حتديدها وقدرها  رّحب (ب)

االستعراض التقييمي للوظائف، األمر الذي أتاح إعادة توزيع املوارد من جماالت العمل اإلدارية إىل 

 كاتب امليدانية؛جماالت العمل التقنية وأيضًا من املقر الرئيسي إىل امل
 

إعطاء االجتماع املشرتك يف  وطلببإعادة ختصيص الوفورات لألنشطة املشرتكة بني االختصاصات  رّحب (ج)

، مبا يف ذلك عملية اختيار الصندوق املتعدد االختصاصاتدورته العادية املقبلة معلومات مفصلة عن 

 ؛املشاريع واملعايري املّتبعة لذلك

                                                      
 C 2013/8الوثيقة   1
 CL 144/3الوثيقة   2
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قبل اختاذ موقفه مزيدًا من اإليضاحات من األمانة  طلبغري أنه دابري التعزيز املؤسسي تبشكل عام  أّيد (د)

 املوجودة حاليًا؛ البشريةحتويل شعبة إدارة املوارد إزاء 

 .على ضرورة احملافظة على قدر واٍف من املوارد لألعمال املعيارية اليت تضطلع بها املنظمة وشّدد( هل)

 

 :جتماع املشرتك، لدى النظر يف نتائجه وطلباتهإّن االبشكل عام، فو-  6
 

والعمل بقراراته عند إعداد التعديالت اإلضافية يف برنامج العمل  اجمللسباتباع توجيهات  رّحب (أ)

 ؛2131-2132وامليزانية للفرتة 
 

إىل  خاء وذالمليون دوالر أمريكي من اهلدفني الوظيفيني  23.2على التحويل اإلمجالي ملبلغ  أثنى (ب)

 ؛اإلضافية التعديالتنتيجة األهداف االسرتاتيجية 
 

 الطريقة املعدلة إلنشاء الوظائف وطريقة التوزيع املعدلة لالعتمادات الصافية حبسب أبواب امليزانية أّيد (ج)

 ؛CL 144/3يف الوثيقة  4كما هو مبّين يف اجلدول 
 

على اجمللس  سُتعرض لي للفاوي يف سياق التغيري التحّومن االقرتاحات للتعزيز املؤسس ًامزيد أّنإىل  وأشار (د)

 .يف دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة من خالل جلنيت الربنامج واملالية

 

 3اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي املراجع

 

أهداف  اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي املراجع والذي يتضمن مخسةعرض االجتماع املشرتك ب رّحب-  7

 :وإّن االجتماع املشرتك يف هذا الصدد. اسرتاتيجية مقرتحة لعمل املنظمة يف املستقبل
 

عملية اللتفكري االسلرتاتيجي الليت أطلقهلا امللدير العلام لتحديلد التوجله االسلرتاتيجي للمنظملة يف            أّيد (أ)

املستقبل، ولالستنارة بها يف عملية مراجعلة اإلطلار االسلرتاتيجي احللالي للمنظملة، فضلاًل علن إعلداد         

 ؛2137-2134اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

تشاورية للتفكري االسرتاتيجي وشّجع على إشراك املوظفني فيها بشكل املوّسعة والبانطالق العملية  رّحب (ب)

 أكرب وعلى إجراء مشاورات غري رمسية مع األعضاء؛

إىل تلقي مزيلد ملن    وتطّلع 2131-2132لفرتة يف اخذ علمًا خبارطة الطريق لوثائق التخطيط الرئيسية وأ (ج)

 .التفاصيل عن اخلطوات املتبقية

 

                                                      
  CL 144/14 Corr.1و CL 144/14الوثيقتان   3
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 :االجتماع املشرتك استعرض وفضاًل عن ذلك،-  8
 

أحد عشر اجتاهًا من االجتاهات العاملية اليت من املتوقع أن حتدد الظروف اليت من املرتقلب أن تلتم يف    (أ)

 ظّلها التنمية الزراعية؛

سبعة حتديات رئيسية ناشئة عن االجتاهات املذكورة واليت اعترب االجتماع املشرتك أنها تعين األعضلاء   (ب)

والتنمية الزراعية على املستوى العاملي وال تشلكل بالضلرورة جملاالت تركيلز يف عملل املنظملة        والشركاء

 لوحدها؛

للفاو ووظائفها األساسية وميزاتها النسبية إزاء التحديات الرئيسية الناشئة عن دسلتور   الرئيسيةامليزات  (ج)

 نمية؛املنظمة واليت مت حتديدها يف سياق املبادئ العاملية السائدة للت

ومخسة مشاريع أهداف اسرتاتيجية لعملل املنظملة يف املسلتقبل ناشلئة علن التحلديات الرئيسلية وعلن          (د)

 . حتليل امليزات النسبية للمنظمة

 :املراجع لإلطار االسرتاتيجي وإّن االجتماع املشرتك، لدى إبداء مالحظاته على اخلطوط العريضة-  1
 

 ص اإلقليمية لدى صياغة نتائج عملية التفكري االسرتاتيجي؛مبراعاة األولويات واخلصائ رّحب (أ)

، مبلا يف  من توجيهات مجيع املؤمترات اإلقليميةيف نتائج العملية األمانة على االستفادة بقدر أكرب  حّث (ب)

 ؛ذلك املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية

 أكرب؛ بقدرملشرتكة ااالسرتاتيجية بتحديد عدد أقّل من األهداف  رّحب (ج)

لدى استعراض اإلطار االسرتاتيجي وإعداد اخلطة املتوسطة األجل على أهمية مفهوم امليزة النسبية  شدد (د)

 املقبلة؛

أشار إىل أنه سيكون من اهلام جدًا حتديد وبلورة شراكات هادفة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى وملع   (هل)

املدني والتعاونيات والقطاع اخللا  ملن أجلل حتقيلق األهلداف      مؤسسات األحباث ومنظمات اجملتمع 

 االسرتاتيجية املقبلة؛

احلاجة إىل الربط بصورة واضحة بني األهداف االسرتاتيجية للفلاو والعملل عللى األرض ملن أجلل       أبرز (و)

سلتوى  عللى امل واألولويلات  العمل املعياري واملتعلق بوضع املعلايري اللذي تضلطلع بله الفلاو      التوفيق بني 

 القطري؛

النتلائج  األدوار وعلى ضرورة بلورة خطط العمل ضمن إطار ُمحكلم مسلتند إىل النتلائج وُتحلدد فيله       شدد (ز)

 .واملخرجات واملؤشرات بشكل واضح
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إىل بلورتها  وتطّلععملية إعداد كل من األهداف االسرتاتيجية على حدة  يفأيضًا رأيه االجتماع املشرتك  وأبدى-  31

ار االسرتاتيجي املراجع الذي سُيعرض على اجمللس يف دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة املزمع عقدها يف شهر يف اإلط

 . من خالل جلنيت الربنامج واملالية 2132تشرين الثاني /نوفمرب

 

  4هيكل املكاتب امليدانية وطريقة عملها

 

ما و للوثيقةاملنحى العام  وأّيد. لوثيقة من جودة عاليةاالجتماع املشرتك على األمانة ملا اتسمت به ا أثنى-  33

 .تضّمنته من اقرتاحات

 

 :االجتماع املشرتك على ما يلي وأّكد-  32
 

يف مجيع جماالت اإلدارة، ال سيما امللوارد البشلرية   ضرورة اختاذ الرتتيبات املناسبة للمساءلة والشفافية  (أ)

 ؛أثرياتإدارة األعمال ولدى تقييم التوالتوظيف و

 أهمية توطيد التعاون يف الداخل على املستويات كافة بعدما مل تعد امليزانيات واملسؤوليات مركزية؛ (ب)

الرغبة يف زيادة التفاعل مع األجهزة اإلقليمية للتكامل االقتصلادي وملع غريهلا ملن األجهلزة اإلقليميلة        (ج)

مية والوكاالت األخرى التابعلة لألملم املتحلدة    وتوثيق الشراكات بقدر أكرب مع املؤسسات الوطنية واإلقلي

وغري التابعة هلا، مبا يف ذلك الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما والقطاع اخلا  واجلامعات ومنظمات 

 األحباث واجملتمع املدني؛

إلمكلان  االجتماع املشرتك إرساء هذه األطر قدر ا طلبقد وأهمية أطر الربجمة القطرية لتحديد األولويات  (د)

 لالستفادة منها عند إعداد برنامج العمل وامليزانية املقبل وتنفيذه؛ 2132قبل نهاية سنة 

 أهمية مراعاة الشواغل اجلنسانية مراعاة تامة يف شتى جماالت العمل يف املقار كافة؛ (هل)

 احلاجة إىل وجود معايري حمددة لفتح كّل من املكاتب امليدانية وإقفاهلا؛ (و)

 .ية بناء قدرات املكاتب امليدانية مبا يكفل املساءلة فيها ولتوفري اخلربات الفنية على حد سواءوأهم (ز)

 

 :وعالوة على ذلك، فإّن االجتماع املشرتك-  31
 

عللى أهميلة تنّقلل     وأكلد على عملية تعيني ممثلي املنظمة وإبقائهم يف مناصبهم استنادًا إىل الكفلاءة   أثنى (أ)

 بني املقر الرئيسي وامليدان؛ موظفي الفئة الفنية

                                                      
 CL 144/15 Corr.1و CL 144/15الوثيقتان   4
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حتويل املكاتب اإلقليمية الفرعية إىل مراكلز خلربة فنيلة وأشلار إىل أنله سليتعني تكييلف اخللربات          أيد (ب)

 املتاحة فيها مع االحتياجات احمللية؛

هذه  إىل احلصول على تقرير عن العرب املستفادة يف سياق وتطّلعالدمج بني عمليات التنمية والطوارئ  أيد (ج)

 ؛2132املساءلة، وذلك قبل نهاية سنة املراقبة والعملية مبا يشمل عناصر إطار 

إعطاء جلنة املالية يف دورتها العادية املقبلة معلومات إضافية علن أطلر عمليلات املراقبلة واملسلاءلة يف       طلب( د)

 املكاتب امليدانية؛ 

كة املكاتلب امليدانيلة ومصلادر التمويلل ذات     إعداد وثيقة عن اهليكلل املتكاملل للوظلائف يف شلب     طلبو (هل)

 .الصلة

 ما يستجد من أعمال 

 

 .مل تكن هناك أية بنود للمناقشة يف إطار هذا البند من جدول األعمال -34


