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A 

 اجمللس

 بعد املائة اخلمسونالدورة 

 4112 األول كانون/ديسمرب 5-1روما، 

 جنة الربنامجلل سة عشرة بعد املائةدالدورة السا تقرير

 (4102 نوفمرب/تشرين الثاني 7-3، روما)
 

 املوجز
 

 ددد اوأوليدات   ا يياا يف صخ: من املسائل املتعلقة بالتقييم وبتخطيط الربامج وحتنظرت اللجنة يف عدد 

 (3)الفقرة  اوأوليدات الفنية - 4102-4102اخلطة املتييطة اوأجل للفرتة ايتعراض  ( )أ

 (2)الفقرة  4102-4102خطة العال املتجددة املبدئية للتقييم ا ايرتاتيجي والرباجمي للفرتة  )ب(

 (6)الفقرة  الربط بني اإلغاثة والتناية – تقييم مساهاة املنظاة يف املرحلة ا انتقالية ذات الصلة باوأزمات )ج(

يف البلدان املتييطة الدخل تقييم فعالية منظاة اوأغذدة والزراعة على املستيى القطري  جتايع للتقيياات )د(

 (2)الفقرة   

لتنسـي  امايعـة املعنيـة بـاوأمن      الزراعة وبرنامج اوأغذدـة العـاملي  التقييم املشرتك بني منظاة اوأغذدة و )هـ(

 (8)الفقرة الغذائي 

 (9)الفقرة متابعة تقييم دعم املنظاة لتنفيذ مدونة السليك بشأن الصيد الرشيد  )و(

 (01)الفقرة متابعة التقييم ا ايرتاتيجي لدور املنظاة وعالها يف جمال الغابات  )ز(
 

 انتباه املس إىل ا ايتنتاجات والتيصيات الصادرة عنها بشأن هذه املسائل وغريها.وتسرتعي اللجنة 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس

دطلب من املس إقرار ا ايتنتاجات اليت تيصلت إليها جلنـة الربنـامج باإلفـافة إىل تيصـياتها بشـأن املسـائل الـيت        

 تندرج حتت و ادتها.  

  أي ايتفسارات بشأن مضاين هذه اليثيقة إىل ميكن تيجيه
Rakesh Muthoo 

 أمني جلنة الربنامج 

 +3916 2212 2982  :رقم اهلاتف
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  بيان احملتويات
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  مقدمة
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 4 نظم الرتاث الزراعي ذات اوأهاية العاملية

 4 4102-4102خطة العال املتجددة املبدئية للتقييم ا ايرتاتيجي والرباجمي للفرتة 

 5 الربط بني اإلغاثة والتناية –  تقييم مساهاة املنظاة يف املرحلة ا انتقالية ذات الصلة باوأزمات

 املتييطة الـدخل  يف البلدان  القطري  جتايع للتقيياات املستيىتقييم فعالية منظاة اوأغذدة والزراعة على 
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لتنسـي  امايعـة املعنيـة بـاوأمن      التقييم املشرتك بني منظاة اوأغذدـة والزراعـة وبرنـامج اوأغذدـة العـاملي     

 الغذائي
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 7 متابعة تقييم دعم املنظاة لتنفيذ مدونة السليك بشأن الصيد الرشيد

 7 التقييم ا ايرتاتيجي لدور املنظاة وعالها يف جمال الغاباتمتابعة 
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 جنة الربنامجلل سة عشرة بعد املائةدالدورة السا تقرير

 

 4102نيفارب/تشردن الثاني  2-3روما  

 مقدمة

 

 . السادية عشرة بعد املائةدورتها الصادر عنها يف عرفت اللجنة على املس التقردر التالي  -0

)السـيدد(    Cecilia Nordin van Gansbergheوقد حضر الدورة  باإلفـافة إىل الرئيسـة  يـعادة السـيدة      -4

     ممثلي اوأعضاء التالية أمساؤهم 

 

 )إكيادور(  J.A. Carranza  السيد )أفغانستان(  R. Ayazi  السيد 

 )إثييبيا(  A.G. Aseffa  السيد  )اجلزائر( عايشعبد احلكيم السيد  

 )اهلند(  V. Sharan  السيد )اوأرجنتني(  G.O. Infante  السيد 

 )نييزدلندا( rppoeF .M  السيد  (الناسا) rettsFtsieF  N ةالسيد 

 )ييدسرا(  C.E. Grieder  السيدة  )كندا( npstRtpR E  السيد 

 شجاع الددن )اليان( السيد هـ. ()الصني  Jingyuan Xia  السيديعادة  

 

 1األولويات الفنية – 4107-4102استعراض اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 

  وبالعاـل اجلاـاعي   اوأوليدات الفنية – 4102-4102اخلطة املتييطة اوأجل للفرتة رّحبت اللجنة بايتعراض  -3

 إلعداد اليثيقة. وإن اللجنة مت التحلي به الذي 
 

منظاـة  ذات اوأهاية بالنسـبة إىل عاـل    الناشئة القضاداو التيجهاتاملتعلقة بأحاطت علاًا بآخر التطيرات  ( )أ

 ؛4102-4102يف الفرتة  اوأغذدة والزراعة )الفاو(

يف اوأهداف ا ايرتاتيجية اليت أعربت عنها اللجـان الفنيـة اوأربـع     يف إطاراوأوليدات الفنية  على ووافقت ( )ب

4102املنعقدة عام  هادورات
أهايـة حتددـد امـا ات الـيت      وشـددت علـى  تيجزه اليثيقة   على حني ما 2

 الرتكيز عليها يف برنامج عال الفاو؛ إزالةالرتكيز وجيب 

ي ادتهـا اليايـعة   ل العـام فـان السـيا     للانظاـة يـزات املقارنـة   املتعزدز على احلاجة إىل  وأعادت التأكيد )ج(

 ؛مفيدةالنطا   فضاًل عن ا ايتارار يف ايتخدام شراكات 

                                                
 .PC 116/2 اليثيقة  1

 .جلنة مشكالت السلعو جلنة الغابات   وجلنة مصادد اوأمساكوجلنة الزراعة    2
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 عتاـــاد نهـــج دتكّيـــف مـــع الظـــروف الددناميكيـــة  ّـــا يف ذلـــ  يف مـــا دتعل ـــ  ا وقـــّدمت دعاهـــا )د(

 حبا ات الطيارئ؛

  الذي دندرج فان و ادتها الضيء على صلتهاا بعال املنظاة ويل طتواهلجرة  التادنبآثار  وأحاطت علاًا )هـ(

 ؛احلاادة ا اجتااعية  أخرى مجلة أميرفان   صخ:فياا 

عالها يف ما صخ: مجـع اإلحصـاءات وحتليلـها ونشـرها  إىل      حتسني ّياصلةبأهاية قيام الفاو  وذك رت )و(

 ؛يف هذا الصددجانب دعم البلدان اوأعضاء 

التغيريات التكنيليجية علـى أصـحاب احليـازات الصـغرية والزراعـة       وأثرفرورة إدالء أهاية  وأشارت إىل )ز(

 اوأغذدـة يى ا ايتثاارات الزراعية وزدادة اإلنتاجية واحلد من الفاقد مـن  اوأيردة  فضاًل عن ا ارتقاء ّست

 وتيافر الفرص للرجال والنساء على مستيى اوأنشطة اليت تدعم أهداف املنظاة؛

للدورة اخلاسني بعد املائة للاجلس ّا دعزز اوأوليدـات الـيت تتااشـى مـع      معليمات إعداد مذكرة وطلبت )ح(

اوأهداف ا ايرتاتيجية كاا حددتها املؤمترات اإلقلياية واللجان الفنية وغريهـا مـن اوأجهـزة ذات الصـلة     

 ؛4102عام  خالل

 ؛4102ام بليرة العالقة القائاة بني عال املنظاة وعالية التناية ملا بعد ع وتطل عت إىل )ط(

بالتقدم احملرز يف جمال رصـد املؤشـرات اخلاصـة باملخرجـات يف إطـار نتـائج اخلطـة املتييـطة          ورّحبت )ي(

حتددث التقردر التجايعي  ايتعراض منتصف املدة لعرفه على دورة اللجنـة املقبلـة    وتطلعت إىلاوأجل  

 .4102يف مارس/آذار 

 

 3نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

 

  "ذات اوأهايـة العامليـة  نظـم الـرتاث الزراعـي    "بعنـيان   PC 116/3 -FC 156/8ايتعرفـت اللجنـة اليثيقـة     - 2

 أثناءرّا ووقررت  متاشيًا مع النهج الذي اختذته جلنة املالية  تأجيل النقاش بشأن هذه املسألة حتى دورتها املقبلة  

 .املالية املشرتك القادم مع جلنة اجتااعهاانعقاد 

 

4107-4102خطة العمل املتجددة املبدئية للتقييم االسرتاتيجي والرباجمي للفرتة 
4 

 

وبا انتقال إىل  4102-4102طة العال املتجددة املبدئية للتقييم ا ايرتاتيجي والرباجمي للفرتة خبرحبت اللجنة  - 2

 إن اللجنة فالعال   ةولدى إقرار خط . يات التقييم القائاة على النتائجعال
 

 لألهداف ا ايرتاتيجية اخلاسة؛ بعاليات التقييم امليافيعيرّحبت  )أ(

                                                
 .PC 116/3-FC 156/8اليثيقة   3

 .PC 116/5اليثيقة   4



5 CL 150/5 

 

  املتعل ـ  بـاجليدة التقنيـة واملعرفـة واخلـدمات      6اهلـدف  أن تغطي عاليات التقيـيم   وشددت على أهاية (ب)

 فضال عن امليافيع املتعددة القطاعات  ّا يف ذل  املساواة بني اجلنسني؛ 

 ؛   هذه املسألةقياس اوأثر وأوصت بالتيعية باملتعلقة بتحددات الوأقرت ب (ج)

أهايـة   وأكـدت علـى  عاليات تقييم الربامج القطردة يرتك ز أدضًا علـى النتـائج    لكين أعربت عن تقددرهاو (د)

 التيازن اجلغرايف لدى اختيار الربامج القطردة اليت ييتم تقيياها؛

 من قياة؛ يرتاتيجيا اطابع ال ذات احملتالة شرتكةاملتقييم العاليات  على ما تتسم به يل طت الضيءو (هـ)

ملقـى    مـع ا اعـرتاف بـأن القـرار     02ّيجب املادة  املنشأةأنه من املهم أدضًا تقييم عال اوأجهزة  ورأت (و)

 وأجهزة نفسها؛ا على عات 

يف إمكانيـة   تنظـر و تقردر املتابعـة  و دفصل بني عاليات التقييممنايب إطار زمين فرورة وفع  وناقشت (ز)

 ؛التحلي باملرونة يف ما صخّ: اإلطار الزمين حبسب ا اقتضاء

ميثـا  مكتـب      ّـا دتااشـى مـع   ليظيفـة التقيـيم   املقـرر  ستقلاملتقييم ال اختصاصاتمناقشة  وتطلعت إىل (ح)

 الدورة املقبلة للجنة.وذل  خالل التقييم  

   

 5الربط بني اإلغاثة والتنمية - ذات الصلة باألزماتتقييم مساهمة املنظمة يف املرحلة االنتقالية 

 

اللجنة بهذا التقييم الذي أجري يف اليقت املنايب  نظرًا إىل أن الـروابط بـني اإلغاثـة وإعـادة التأهيـل       رّحبت - 6

  البلدان اليت تعيش أزمات  وإن اللجنةبالنسبة إىل والتناية تشك ل هياجس أيايية 
 

يف ا اجتاه الصحيح سري مفاده أن الفاو توالذي لتقييم الذي خل: إليه ابا ايتنتاج اإلمجالي  علاًا أحاطت )أ(

يف اوأويـع نطاقـًا    "املتعل   بالصـايد  لعاااوأجدول "يف مدرجا اآلن أصبح الذي   يف جمال العال ا انتقالي

تتاتع يف هذا امال ّيزة مقارنـة  نظاة أن املأشارت إىل   واملراجعإلطار ا ايرتاتيجي ظل السيا  العام ل

 ؛النطا  وايعحتظى بإقرار 

مـع  احلد بصيرة مستدامة مـن حـا ات الضـعف     من أجلتطبي  نهج متكامل مياصلة الفاو على  وشّجعت )ب(

 ؛طردقة شاملةاإلغاثة وإعادة التأهيل والتناية بالنظر إىل 

علـى أهايـة حتددـد     وشـددت الفقراء واوأكثـر فـعفًا   حني مساهاة الفاو تيجيه على أهاية  ويل طت الضيء )ج(

 امايعات املستهدفة ومبدأ احلياد؛

  ا يف ذل  اجلهـات املاحنـة وامليظفـين التـابعين هلـا     وعي أصحاب املصلحة  ّرفع الفاو على  وشّجعت )د(

شـال  على منـيذج الصـايد اجلددـد الـذي د     ذات الصلة عالياتالوذي الصلة تايدل ال حتى دتسنى ارتكاز

 اإلغاثة وإعادة التأهيل والتناية؛

على حتليل السياقات وتقيـيم   وشّجعتسيا  البلد املعين وثقافته  ها وفقا لنهجوفع على أهاية  وأك دت )هـ(

 املخاطر بشكل جيد؛

                                                
 .PC 116/6 Sup.1و PC 116/6تان اليثيق  5
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املراحـل ا انتقاليـة   بشـأن  إىل مياصلة صقل أطر الربجمة القطردة ّا دتيح املرونة الالزمـة للعاـل    وتطلعت )و(

 ت الصلة باوأزمات؛ذا

اإلدارة بشأن نتائج التقييم والتيصيات الصادرة عنه  ّا يف ذل  تعايم املساواة  إىل مناقشة متابعة وتطلعت )ز(

 بني اجلنسني  وذل  خالل دورة مقبلة للجنة.

 

 القطري: جتميع للتقييمات املستوىتقييم فعالية منظمة األغذية والزراعة على 

  6رد اإلدارة – أرمينيا وكولومبيا وسري النكا وفييت نام الدخل: يف البلدان املتوسطة

 

 أشادت اللجنة بالتحليل اليافح والصردح اليارد يف التقردر التجايعي. وإن اللجنة  - 2
 

ايعـة املتنيعـة مـن    مع رأي اإلدارة بأنه من غري املنايب وفع ايرتاتيجية واحدة ملثـل هـذه ام   وافقت )أ(

 ؛البلدان

ظـروف وحاجـات كـل بلـد مـن البلـدان مـع         دسـتند إىل نهج دتسم ّزدد من املرونـة   اتباععلى  وشّجعت )ب(

 ؛ معاجلة أوجه القصير املذكيرة يف التقردر

 ؛على احلاجة إىل بناء قدرات املكاتب امليدانية لدعم مثل هذا النهج املرن والسردع ويل طت الضيء )ج(

احلفـاظ علـى   مـن أجـل    ا يياا يف البلدان ذات الدخل املتييط  فاو  تعزدز مكانة الأهاية  وشددت على )د(

 ؛بالنسبة إىل هذه البلدانأهايتها 

املنظاة على اعتااد نهـج ايـتباقي بشـكل أكـرب يف البلـدان ذات الـدخل املتييـط  مـن خـالل           وشّجعت )هـ(

ا ايتارار يف أنشطة الدعية بشأن القضادا الكبرية اهلامـة بالنسـبة إىل البلـدان  واملشـاركة يف أنشـطة ذات      

 .مبتكرةصلة والشروع فيها  والسعي إىل إجياد فرص للتعاون بني بلدان اجلنيب  واقرتاح حليل 

 

 التقييم املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي

  7لتنسيق اجملموعة املعنية باألمن الغذائي

 

التقييم  وأعربت عـن تقـددرها لـرد اإلدارة املشـرتك     ا ايتنتاجات والتيصيات الصادرة عن هذا لجنة بالرّحبت  -8

 وإن اللجنة . اوأغذدة العامليوبرنامج منظاة اوأغذدة والزراعة بني 
 

 على القيادة املشرتكة هلذه امايعة اإلنسانية املهاة؛  أشادت بالفاو وبرنامج اوأغذدة العاملي )أ(

 بأن تنفيذ التيصيات قد بدأ فعال؛ رّحبتو (ب)

                                                
 .PC 116/7 Sup.1و PC 116/7اليثيقتان   6

 .PC 116/8 Sup.1و PC 116/8 اليثيقتان  7



7 CL 150/5 

 

علـى   اليكالتني وشّجعتعن تنسي  امايعة املعنية باوأمن الغذائي نامجة الفيائد لل وأعربت عن تقددرها (ج)

 ؛كامل إمكانات التنسي  تسخري

تنسـي   وفرورة مياصلة أهاية أخذ زمام املبادرة واملشاركة على املستيدني اليطين واحمللي   وشددت على (د)

 امايعة للعال مع اآلليات اليطنية واحمللية والتكّيف معها؛

 ورّحبت بإقرار تنسي  امايعة هلذا املبدأ؛  ضرردنأهاية املساءلة بالنسبة إىل السكان املت وشددت على (هـ)

الشركاء يف التايدل على مياصلة اإلقرار بأهاية تنسـي  امايعـة يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية       وشّجعت (و)

التايدـل  فرورة تـأمني  من الشركاء الدوليني واحملليني  فضاًل عن  كبريًا  ّا دشال عددًا والكفيءةالفّعالة 

 التنبؤ به ملثل هذا التنسي ؛الذي ميكن 

واملسـائل   على مياصلة العال بشأن املسـائل املطروحـة يف التقردـر علـى غـرار التأهـب       اليكالتني وشّجعت (ز)

 املتعددة القطاعات؛

  وشجعت مياصلة ايتخدام التقييم من جانب مكتب صلة إطالعها على ما حيرز من تقدمإىل ميا وتطلعت (ح)

 التقييم. 

 

  8تقييم دعم املنظمة لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيدمتابعة 

 

بعنـيان  "متابعـة تقيـيم دعـم املنظاـة لتنفيـذ        ( PC 116/9اليثيقة بتقردر جلنة الربنامج ) أخذت اللجنة علاًا - 9

 (.مدونة السليك بشأن الصيد الرشيد"
 

ما زال من الساب  وأوانه رؤدـة التـأثري الكامـل لإلجـراءات املتخـذة  وأنـه قـد تتـيافر نتـائج           بأنه وأقّرت )أ(

 ؛4102-4106ملايية بقدر أكرب خالل فرتة السنتني 

إىل الصكيك اليت مت وفعها واعتاادها من  تعال على فاان اليصيل الكامل والسهلمن اوأمانة أن  وطلبت (ب)

 خالل مدونة السليك بشأن الصيد الرشيد؛

 .مبادرة الناي اوأزر نشر املدونة على نطا  وايع  ّا يف ذل  من خالل أهاية  وشددت على (ج)

 التعاون اليثي  مع اوأجهزة اإلقلياية ملصادد اوأمساك والشركاء يف امليارد.على أهاية  أكدتو (د)

 

 9متابعة التقييم االسرتاتيجي لدور املنظمة وعملها يف جمال الغابات

 

 لتقردر والعرض اليافحني والشاملني؛  لأعربت اللجنة عن تقددرها  - 01
 

للجهيد املستارة الراميـة إىل إدمـاج عاـل املنظاـة يف جمـال احلراجـة فـان اإلطـار          وأعربت عن تقددرها )أ(

 ا ايرتاتيجي املراجع دعاًا لألهداف ا ايرتاتيجية؛

                                                
 .PC 116/9اليثيقة   8

 .PC 116/10اليثيقة   9



CL 150/5 8 

 

على احلاجة إىل مياصلة إدماج عال اهليئات اإلقلياية للغابات فان املؤمترات اإلقليايـة وجلنـة    وشّددت (ب)

 الغابات؛

 الذي تقيم به جلنة الغابات بني الدورات؛على أهاية العال  وشددت (ج)

ا ايتعراض املقبل للرتتيب الدولي املتعل  يف  املنظاة على املشاركة بشكل كامل ويف مرحلة مبكرة وشجعت (د)

لضـاان الـربط    وذل   فان مجلة أمير  بالغابات  ومياصلة تطيدر السيايات الدولية املتعل قة باحلراجة 

 .والتآزر بني مجيع أصحاب املصلحة

 

 ما يستجد من أعمال

 

ناقشت اللجنة إمكانية إدخال تعددل علـى  ائحتهـا الداخليـة يف مـا دتعل ـ  بامليعـد النهـائي إلريـال اليثـائ            - 00

 .جبايع اللغات قبل انعقاد كل دورة  وقررت إحالة املسألة إىل دورتها القادمة

 

 


