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 المجلس
 الثالثون بعد المائةالثانية والدورة 
 2007 حزيران/يونيو 22 – 18 روما،

 تقرير االجتماع المشترك للدورة السابعة والتسعين للجنة البرنامج
 والدورة الثامنة عشرة بعد المائة للجنة المالية

 )2007أيار /  مايو23روما، (
 

 بيان المحتويات
 الصفحات 

 1 المجلسمسائل تستدعي اهتمام 

 2 مقدمة

 2  الموافقة على جدول األعمال-1البند 

 3 2009-2008 موجز برنامج العمل والميزانية للفترة -2البند 

التعاون في األعمال اإلدارية وأعمال المعالجة بين منظمة األغذية  - 3 البند
 والزراعة،

 وبرنامج األغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 

4 

 4 تحقيق الوفورات وزيادة الكفاءة في الحوآمة - 4البند 

 4  أية مسائل أخرى– 5البند 
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 سائل تستدعي اهتمام المجلسم
 
 

 الفقرات 
 8 – 4 2009-2008 للفترة والميزانية العمل برنامج موجز

  

معالجة بين منظمة األغذية دارية وأعمال الإلألعمال ااالتعاون في 
مية نوالزراعة، وبرنامج األغذية العالمي، والصندوق الدولي للت

 الزراعية 

9 - 10 
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 تقرير االجتماع المشترك للجنة البرنامج
 لجنة الماليةو
 2007أيار / مايو23روما، 

 مقدمة

 .تقدم اللجنتان إلى المجلس التقرير التالي عن اجتماعهما المشترك - 1

 :حضر الدورة األعضاء التالية أسماؤهم - 2

 لجنة المالية لجنة البرنامج

 :الرئيس :الرئيس

 A. Ashraf Khawaja (Pakistan) السيد )المملكة المتحدة (V. Heardالسيد 

 األعضاء األعضاء

 )أفغانستان (A.R. Ayazi السيد
 )أستراليا( J. Barfield السيدة
 )آندا( J. Melanson السيد
الجمهورية  (M. Arvelo Caamaño السيد معالي

 )الدومينيكية
 )الهند (R. Parasuram السيد
 ) جامايكا( Z. Budhan السيدة
 العربيةية هيرالجما (زايد عبداهللا عبدالرحمن السيد سعادة
 )الليبية
 )الفلبين( R. Recide السيد
 )نيجيريا (Y. Olaniran السيد
 )أفريقيا جنوب (V.B. Titi السيدة

 

 )الدانمرك (S. Skafte  لسيدا
 )ألمانيا (E.W. Hein السيد
 )ايطاليا(A. Zodda  السيد
 )اليابان(S. Yokoi  السيد
 )باراغواي (A.M. Baiardi Quesnel السيدة
 )رويب (R. Seminario Portocarrero السيد

 )قطر (أحمد ابراهيم العبد اهللالسيد سعادة 
 )ةالمتحد الواليات(L. Brudvig  السيد
 )زمبابوي(M. Muchada   السيدسعادة

 

 1 الموافقة على جدول األعمال-1البند 

 . المشتركالجتماعا على جدول أعمال ووفق - 3

 

 20092-2008 موجز برنامج العمل والميزانية للفترة -2البند 

عد ، ب2009-2008اشترآت اللجنتان معًا في معالجة موجز برنامج العمل والميزانية للفترة  - 4
أن عرضه المدير العام، وبعد أن قدم رئيسا اللجنتين عرضًا موجزا للمناقشات التي دارت في آل 

 .لجنة
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وأقرتا . وأعربت اللجنتان عن تقديرهما لما اتسمت به الوثيقة من إيجاز ومعلومات وافية - 5
سالمة المالية ، تتضمن مقترحات الستعادة ال"خطة مالية شاملة"بأنها لبَّت توقعات المجلس بشأن 

للفترة المالية المقبلة، أي استمرار األولويات " ميزانية اإلدامة"والحظتا الترآيز على . للمنظمة
الموضوعية التي سبق أن أقرها األعضاء وتحديد الزيادات المتوقعة في التكاليف، واالنعكاسات 

التي أقرها األعضاء  ناصروالحظت اللجنتان الروابط التي أقيمت مع الع. على التكاليف المتكررة
 .وآما هو مألوف، قامت لجنة المالية بتمحيص خاص لتقديرات ارتفاع التكاليف. بلغوا بهاأو ُأ

وأقرتا . والحظت اللجنتان أن لنطاق األرقام الواردة في الوثيقة تأثيرًا آبيرًا على التقديرات - 6
مترتبة على المستجدات المهمة مثل بتعذر األخذ في االعتبار في الوقت الراهن لالنعكاسات ال

ولذلك، تعي . اإلصالحات الجارية في األمم المتحدة، وعلى األخص نتائج التقييم الخارجي المستقل
وبالتالي، امتنعت .  أثناء الفترة التي تسبق قرار المؤتمرتاللجنتان أنه سيتوافر المزيد من المعلوما

 .ضيالتهما فيما يتعلق بمستويات الميزانيةاللجنتان عن اإلعراب في هذه المرحلة عن تف
وتتطلع اللجنتان إلى أن يتوسع برنامج العمل والميزانية الكامل، مع المزيد من تفصيل  - 7

المعلومات والمبررات، في التحليل المعروض في الموجز، بما في ذلك الزيادات في التكاليف، 
 مكاسب ووفورات من زيادة الكفاءة، والتعامل مع االحتياطيات والخصوم الطويلة األجل، وتحقيق

وتتوقعان أن يبلور برنامج العمل والميزانية الكامل المحتوى . واحتياجات اإلنفاق الرأسمالي
برامج على الصعيد تنفيذ ال، ويشمل ذلك "ميزانية اإلدامة"البرامجي على نحو أفضل في إطار 

لجوانب البرامجية والتحديات المهمة مثل تغير المناخ والطاقة ل الدراسة الوافيةني، وآذلك الميدا
وأشارت اللجنتان إلى ضرورة الترآيز على . الحيوية، مع اإلبقاء على األولويات الرئيسية لألنشطة

وريثما . لفيةالنتائج التي تسهم في تحقيق األهداف األوسع نطاقا المتمثلة في األهداف اإلنمائية لأل
تصدر توصيات محددة عن التقييم الخارجي المستقل، رحبت اللجنتان بنية الشروع في تقديم 
عرض متكامل لموارد الميزانية العادية والموارد من خارج الميزانية في برنامج العمل والميزانية 

ج الميزانية آما الحظتا أن ذلك يمكن أن ييسر إتاحة الفرص للحصول على دعم من خار. الكامل
لمواجهة الثغرات الحرجة في التمويل التي تؤثر على األولويات والبرامج التي وافق عليها 

 .األعضاء
آما أقرت اللجنتان بفائدة تقديم معلومات أولية إلى األعضاء عن تكاليف توصيات التقييم  - 8

لتقييم الخارجي المستقل أي عندما يتوافر مشروع تقرير ا(الخارجي المستقل في األوقات المناسبة 
ودون الحكم مسبقًا على نتائج التقييم الخارجي المستقل، ومع الترحيب ). والتقرير النهائي

بالمؤشرات التي قدمها الرئيس المستقل للمجلس عن عزمه على الشروع في إجراء حوار في 
لفرصة التي يتيحها أقرب وقت ممكن في إطار آلية أصدقاء الرئيس، أعادت اللجنتان التأآيد على ا

تعزيز أعمال المنظمة الرامية إلى التقييم الخارجي المستقل لألعضاء للبت في اإلجراءات المناسبة 
 .لجميع أعضائها وفي الفوائد الملموسة التي تقدمها إليهم

 
 3 غذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةوبرنامج األ

الحظ االجتماع المشترك مع التقدير عرض الوثيقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال  - 9
وأثنى على . 2006أيلول /والمعدَّة استجابًة للطلب المقدم في دورتها التي ُعقدت في سبتمبر
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روما، لما أحرزته من تقدم في مجاالت التعاون الحالية، المؤسسات الثالث التي توجد مقارها في 
وأقر االجتماع المشترك لجنة التنسيق المشترآة بين . وما حددته من مجاالت للتعاون الممكن

وطلبت اللجنتان تقارير دورية . المؤسسات بوصفها آلية تنسيق للنهوض بتنفيذ المقترحات القائمة
 .لتنسيق المشترآة بين المؤسساتعن التقدم المحرز في أعمال لجنة ا

ومع ترحيب االجتماع المشترك بهذا التعاون، فقد طلب تهيئة الفرصة لمواصلة مناقشة هذا  - 10
وطلب االجتماع المشترك تقديم تقرير موسع إلى دورته . البند بغية تحديد مجاالت إضافية للتعاون

 28إلى  15الفقرات  األخرى المبينة في ، يتضمن مجاالت التعاون2008أيار /التي سُتعقد في مايو
، فضال عن معلومات 2009-2008ة للفترة ــل والميزانيــ موجز برنامج العم:CL 132/3من الوثيقة 

 .إضافية عن الوفورات واآلثار المالية المترتبة على هذا التعاون

 تحقيق الوفورات وزيادة الكفاءة في الحوآمة -4البند 

 .في إطار هذا البند من جدول األعماللم تجر مناقشات  - 11

  أية مسائل أخرى– 5البند 

 .لم تجر مناقشات في إطار هذا البند من جدول األعمال - 12

 


