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 اجمللس

 بعد املائةاحلادية واخلمسون الدورة 

 2015 مارس/آذار 27-23 روما،

 جنة الربنامجلل عشرة بعد املائةبعة الدورة السا تقرير

 (2015مارس/آذار  13-9، روما)
 

 موجز
 

 ال سيما يف خيص:و ،املتعلقة بالتقييم وبتخطيط الربامج نظرت اللجنة يف عدد من املسائل

 (4)الفقرة  2014-التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة  ( )أ

  2017-2016)املراجعة( وبرناامج العمال وامليزانياة للفارتة      2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  )ب(

 (5)الفقرة   

 (6)الفقرة تقرير عن حالة املقاومة ملضادات امليكروبات  )ج(

 (7)الفقرة   االختصاصات املتعلقة بالتقييم املستقل لوظيفة التقييم )د(

متابعة تقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف االستثمار لتحقيق األمن الغذائي والتغذياة والزراعاة والتنمياة     )ها(

 (8)الفقرة  الريفية

 ألوروباا وسسايا الوساطى    تقييم مكتيب منظماة األغذياة والزراعاة ايقليمايإل وايقليمايإل الفارعيإل       متابعة )و(

 (9)الفقرة    
 

 بشأن هذه املسائل وغريها.إىل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات وتسرتعي اللجنة انتباه اجمللس إىل 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس

بشاأن املساائل   الصادرة عنهاا   توصياتالاليت توصلت إليها جلنة الربنامج بايضافة إىل  النتائجيطلب من اجمللس إقرار 

 واليتها.  نطاق اليت تندرج حتت 

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

 أمإل جلنة الربنامج 

 +3906 5705 5987  :رقم اهلاتف
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  بيان احملتويات

 الصفحات 

 3 مقدمة

 3 انتخاب نائب الرئيس

 3 2014-التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة 

 4 2017-2016)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 5 تقرير عن حالة املقاومة ملضادات امليكروبات

 5 املتعلقة بالتقييم املستقل لوظيفة التقييماالختصاصات 

متابعة تقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف االستثمار لتحقيق األمان الغاذائي والتغذياة والزراعاة والتنمياة      

 الريفية

6 

 6 ألوروبا وسسيا الوسطى متابعة تقييم مكتيب منظمة األغذية والزراعة ايقليميإل وايقليميإل الفرعيإل

 7 يستجد من أعمال ما
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 جنة الربنامجلل سة عشرة بعد املائةدالدورة السا تقرير

 

 2015مارس/سذار  13-9روما، 

 

 مقدمة

 

 . عشرة بعد املائةبعة السادورتها الصادر عنها يف عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التالي  -1

)الساويد(،   Cecilia Nordin van Gansbergheوقد حضر الدورة، بايضاافة إىل الارئيس، ساعادة السايدة      -2

     ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:

 

 )إكوادور(  J.A. Carranza  السيد (اجلزائر)  بوبكر عامر رميةك  ةالسيد 

 )إثيوبيا(  A.G. Aseffa  السيد  )األرجنتإل(  G.O. Infante  السيد  

 )اهلند(  V. Sharan  السيد (النمسا) rettsFtsieF. N ةالسيد  

 )نيوزيلندا( roooeF .M  السيد  )كندا( nostRtoR .E  السيد  

 )سويسرا(  C.E. Grieder  السيدة  ()الصإل  Jingyuan Xia  السيدسعادة   

 )اليمن( الدين عشجاهيثم السيد  

 

 انتخاب نائب الرئيس
 

نائاب لارئيس   كاألرجناتإل  مان   Gustavo Infanteالسايد  على تعيإل ددا جمتؤكد أن بايمجاع اللجنة  قررت -3

 جلنة الربنامج للدورة احلالية.
 

 20141 -التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة 

 

 : 2014-رحبت اللجنة بالتقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة  - 4

 وامليزانية للفرتةونتائج جيدة يف تنفيذ برنامج العمل طيب مبا أحرز حتى اآلن من تقدم  ورحبت )أ(

 ؛2014-2015
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يف املائة من  82ألن عملية التنفيذ يف فرتة السنتإل جارية، إذ حترز نسبة  أعربت عن تقديرهاو )ب(

 مؤشرات النواتج تقدما جيدا؛ 

 املنظمة على مواصلة جهودها يف اجملاالت اليت حددت على أنها تسجل تقدما معتدال؛  وشجعت )ج(

أهمية رفع التقارير عن التقدم احملرز يف املبادرات ايقليمية باعتبارها متثل وأكدت جمددا على  )د(

 أولويات بالنسبة إىل األقاليم؛ 

 اجليد لتقديم املوارد حتت إطار مجيع مصادر التمويل؛  للمعدل وأعربت عن تقديرها )ها(

 ة الختاذ القرارات؛ وضع نظام رصد جيد لقياس النتائج وليكون قاعدة حتليلي وشددت على ضرورة )و(

 أن صياغة املؤشرات والرصد على ضوء الغايات املنشودة عملية مستمرة.  أبرزتو )ز(
 

 )املراجعة( 2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 20172-2016وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

)املراجعة( وبرنامج العمل  2017-2014أعربت اللجنة عن تقديرها لوثيقة اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  - 5

ملا تتسم به من إجياز وعرض جيد التنظيم، وكذلك لإليضاحات اليت قدمتها األمانة.  2017-2016وامليزانية للفرتة 

 وإن اللجنة:

، 2015بتحديد االجتاهات والتطورات يف اخلطة املتوسطة األجل، أي خطة التنمية ملا بعد عام  أشادت )أ(

 واآلفات واألمراض النباتية واحليوانية العابرة للحدود، والتغذية، والتمدن، واهلجرة؛وتغري املناخ، 

جملاالت العمل ذات األولوية األعلى احملددة يف برنامج العمل وامليزانية، مبا يف ذلك  وأعربت عن تأييدها )ب(

عاون فيما بإل بلدان تعميم مسألة التغذية كموضوع مشرتك بإل القطاعات، وزيادة اجلهود يف جمال الت

وطلبت احلصول على املزيد من املعلومات بشأن اجتاهات ختصيص املوارد هلذه اجملاالت ذات  اجلنوب

 ؛األولوية

 برنامج العمل املقرتح يف الوثيقة؛ وأقرت )ج(

تقديم املزيد من املعلومات بهذا  وطلبتبالتوضيح الصريح جملاالت إلغاء الرتكيز وإعادة التنظيم،  ورحبت )د(

 الشأن؛ 

 عن تقديرها يدراج توجيهات املؤمترات ايقليمية يف الوثيقة؛ وأعربت (ها)

 الزيادة املقرتحة لربنامج التعاون التقين ملساعدة الدول النامية اجلزرية الصغرية؛ وأقرت )و(

من البلدان املتوسطة الدخل بباقية فيما يتعلق لالقرتاح القاضي بتصميم نهج أكثر است وأعربت عن تقديرها )ز(

 ؛أجل معاجلة احتياجاتها ايمنائية احملددة وإمكاناتها بشكل أفضل يف التعاون يف ما بإل بلدان اجلنوب
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 بارتياح إىل تسليط الضوء على سالمة األغذية يف هيكل املقر الرئيسي؛  وأشارت )ح(

 تمكإل املنظمة من زيادة مزاياها النسبية؛ لاستمرار االستعانة بالشراكات  وشجعت )ط(

مواصلة استعراض قدرات املوارد البشرية وجمموعة املهارات ومكان وجودها من أجل تنفيذ برنامج  وشجعت )ي(

 العمل على النحو األمثل؛

 ت على أهمية تعزيز جهود الالمركزية من أجل النهوض بالعمل الشامل للمنظمة.وشدد )ك(

 3ملقاومة ملضادات امليكروباتتقرير عن حالة ا

 رحبت جلنة الربنامج بالتحليل الواضح املقدم يف تقرير احلالة. وقامت اللجنة على وجه اخلصوص مبا يلي: - 6

أحاطت علمًا مع التقدير بالدور القيادي الذي اضطلعت به الفاو ضمن نطاق واليتها والشراكة الثالثية مع  )أ(

 على ضرورة التعاون على مجيع وشددتمنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان، 

ة يف جمال اينذار ملستويات، مبا يف ذلك تبادل املعلومات، ووضع خطوط توجيهية مشرتكة، واملشاركا

 املبكر، وإنشاء نظم للرصد والعمل؛

 قتصادي والبيئي الكبري الناجم عن املقاومة ملضادات امليكروبات؛ يالتأثري االجتماعي وا وأشارت إىل )ب(

اعتماد ُنهج  وشجعتوأخذت علما بضرورة االرتقاء مبستوى الوعي، ال سيما على مستوى السياسات،  )ج(

 لقائمة على أسس علمية؛إدارة املخاطر ا

أن ينظر القرار أيضًا يف مسألة  واقرتحتاملؤمتر لقرار بشأن املقاومة ملضادات امليكروبات، وأيدت اعتماد  )د(

 املوارد؛ 

 إبقاءها على دراية، على األقل سنويا، بعمل الفاو يف جمال املقاومة ملضادات امليكروبات.  وطلبت )ها(

 4بالتقييم املستقل لوظيفة التقييماالختصاصات املتعلقة 

 رحبت اللجنة مبشروع االختصاصات املتعلقة بالتقييم املستقل لوظيفة التقييم. وقامت مبا يلي: - 7

ستفيد من تقرير االستعراض املستقل ميكن أن يأشارت إىل أن وضع الصيغة النهائية لالختصاصات  )أ(

 يصالحات احلوكمة يف الفاو؛

رورة توضيح دور مكتب التقييم يف هذه العملية نظرا إىل أن ذلك يشكل املوضوع الرئيسي ض أكدت علىو )ب(

 للتقييم نفسه؛ 

يف  ،إدراج أخصائيإل من وكاالت األمم املتحدة األخرى اليت هلا مناذج أعمال واحتياجات مماثلة شجعتو )ج(

 فريق التقييم؛ 
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 وأشارت إىل ضرورة معاجلة التقييم املستقل للتوازن ايقليمي يف تغطية تقييم مكتب التقييم؛  )د(

 .التقييمالذي حيرزه تلقي حتديثات مستمرة عن التقدم  وأعربت عن تطلعها إىل )ها(

 

 متابعة تقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف االستثمار لتحقيق

 5والتنمية الريفيةاألمن الغذائي والتغذوي والزراعة 

رحبت اللجنة بالتقرير املعنون "متابعة تقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف االستثمار لتحقيق األمن الغذائي  - 8

والتغذية والزراعة والتنمية الريفية"، وبالتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات. وشددت على أهمية عمل مركز االستثمار، 

 كما أّن اللجنة: مل مع ايطار االسرتاتيجي وخطط عمل األهداف االسرتاتيجية.وأشادت مبواءمة هذا الع

 مواصلة بذل اجلهود لتنفيذ مجيع التوصيات؛   شجعت )أ(

وأشارت إىل أهمية جهود التوعية يف مواصلة توطيد روابط الفاو مع مؤسسات التمويل، وتوسيع الشراكات،  )ب(

 وزيادة املساهمات الطوعية لدعم عملها املهم؛ 

التعاون الوثيق مع الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا هلا، وال سيما الصندوق الدولي  وشددت على أّن )ج(

 للتنمية الزراعية، أمر ال غنى عنه، وشجعت الفاو على مواصلة بذل جهودها يف هذا الصدد. 

 متابعة تقييم مكتيب منظمة األغذية والزراعة اإلقليميني واإلقليميني الفرعيني

 6طىألوروبا وآسيا الوس

أعربت اللجنة عن تقديرها لتقرير املتابعة لتقييم مكتيب منظمة األغذية والزراعة ايقليميإل وايقليميإل  - 9

 الفرعيإل ألوروبا وسسيا الوسطى. وإن اللجنة:

 أشارت بارتياح إىل أن نهج "منظمة واحدة لألغذية والزراعة" أصبح اآلن راسخا يف ايقليم؛ )أ(

 باتساع نطاق استخدام اللغة الروسية؛  ورحبت )ب(

 .املوارد الالزمة وتطلعت إىل تعيإلاملعنية باملسائل اجلنسانية،  الشبكةعن تقديرها ينشاء  وأعربت )ج(

حلضور رئيس اهليئة األوروبية للزراعة الذي أكد أن اهليئة األوروبية للزراعة ختضع  وأعربت عن تقديرها )د(

 لعملية تنشيط. 
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 جد من أعمالما يست

أعربت اللجنة عن تقديرها يرسال وثائق الدورة يف الوقت املناسب، وقررت أن تعيد النظر يف إجراء تعديل  - 10

 .ممكن على الالئحة الداخلية فيما يتعلق بإرسال الوثائق وانتخاب نائب الرئيس يف اجتماع مقبل


