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 اجمللس

 الثالثة واخلمسون بعد املائة الدورة 

  2015ديسمرب/كانون األول  4 –نوفمرب/تشرين الثاني  30روما، 

 الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج تقرير

 (2015نوفمرب/تشرين الثاني  6-2)روما، 

 

 موجز
 

 يف ما يتعلق باملواضيع التالية: ةاملتعلقة بتخطيط الربامج وتقييمها، خاص لنظرت جلنة الربنامج يف عدد من املسائ
 

 (4)الفقرة  2017-2016وامليزانية للفرتة  ليف برنامج العم تالتعديال )أ(

 (5مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املعرفة بشأن األغذية والزراعة )الفقرة  تقييم )ب(

 (6)الفقرة  التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأتهمساهمة منظمة األغذية والزراعة يف  تقييم )ج

 (7)الفقرة  فريقيايف أ تقرير متابعة تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة )د(

 (8تقييم وظيفة التقييم )الفقرة  )هـ(
 

 وإّن اللجنة تلفت عناية اجمللس إىل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات خبصوص هذه املسائل وغريها من املواضيع.

 اإلجراء الذي يقرتح على اجمللس اختاذه

إىل اجمللس إقرار النتائج اليت توصلت إليها جلنة الربنامج والتوصيات الصادرة عنها بالنسبة إىل املسائل الواقعة ضمن  يطلب

 واليته.

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Rakesh Muthooالسيد 

 أمني جلنة الربنامج

 5987 5705 3906+اهلاتف: 
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 تقرير الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج 

 2015نوفمرب/تشرين الثاني  6-2روما، 
 

 مقدمة

 

 . املائة بعد عشرة الثامنة دورتها عن التالي التقرير اجمللس على اللجنة عرضت -1

 

ممثلو األعضاء التالية )فرنسا(،  Serge Tomasiوقد حضر الدورة، باإلضافة إىل رئيس اللجنة سعادة السيد  -2

 أمساؤهم:
 

 )اليابان( O. Kubotaالسيد   )األرجنتني(  C. J. Rozencwaigسعادة السيد 

 فيصل رشيد سالمة العرقان )األردن(السيد   )كندا( E. Robinsonالسيد 

 )نيوزيلندا( M. Hooperالسيد   )الكونغو( M. Mankoussouالسيد 

 )النرويج( I. Nordangسعادة السيد   )إكوادور( J.A. Carranza Baronaالسيد 

 )بولندا( A. Halasiewiczالسيد   )غينيا( M.N. Camaraالسيد 

 هيثم شجاع الدين )اليمن(السيد   )اهلند( V. Sharanالسيد 

 

 انتخاب نائب الرئيس 

 

لرئيس جلنة الربنامج خالل نائبًا  Claudio Javier Rozencwaigأمجعت اللجنة على انتخاب سعادة السيد  -3

 . 2017إىل يوليو/متوز  2015زيران /حالوالية املمتدة من يونيو

 

 20171-2016التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

 لجنة:الإن  -4
 

 املؤمتر؛الصادرة عن قرارات التربز  اليتالوثيقة ب رحبت )أ(

 إىل اســـتعرال التقـــدم ا ـــرز  وتطلعـــت، أقرتـــهواملؤشـــرات و اتيـــغابإطـــار النتـــائج وال رحبـــت )ب(

 ؛2017-2016يف الفرتة 
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  ؛ باعتباره موضوعًا شامال 6تغري املناخ ضمن اهلدف موضوع إدراج  أيدت )ج(

سق مع توجيهات يت CL 153/3من الوثيقة  2على النحو الوارد يف اجلدول أشارت إىل أن توزيع املوارد  )د(

 املؤمتر؛

على أهمية تنفيذ قرار  وأكدت، كروباتيمقاومة مضادات املعمل املنظمة بشأن على أهمية  شددت )هـ(

تنفيذا كامال، مبا يف ذلك استعرال التقارير املنتظمة من جانب جلنة الزراعة.  4/2015املؤمتر 

ألنشطة عن اعلومات زويدها يف دورتها القادمة بآخر املت إىل األمانة اللجنة طلبتوباإلضافة إىل ذلك، 

 املواردمن املقدرة  االحتياجات، فضال عن 2017-2016املزمع تنفيذها يف فرتة السنتني اجلارية و

  ؛وتوافرها مبا يتماشى مع برنامج العمل وامليزانية املوافق عليه

كون هناك تأنه ساإلطار االسرتاتيجي للمنظمة مع أهداف التنمية املستدامة، وأشارت إىل  مبواءمة رحبت )و(

 ؛2021-2018إعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  تسا  عندزيد من االاملفرصة لتحقيق 

واإليضاحات اإلضافية بهذا  اإلدارية الداخلية الرامية إىل حتسني تنفيذ الربامج،تيبات بالرت رحبت )ز(

 ر  معنية بالربامج االسرتاتيجية وتعيني قادة هلا؛إنشاء فمبا يف ذلك  الشأن،

بأن يوافق اجمللس على مقرتح ترشيد اهليكل التنظيمي يف املقر الرئيسي وتبسيطه، مع التشديد أوصت  )ح(

 ؛يف املقر الرئيسي للمنظمةالفنية  اتلى سالمة القدرعلى أهمية احلفاظ ع

درات األمانة على االستمرار يف بذل املزيد من اجلهود يف جمال الالمركزية فضاًل عن تعزيز القشجعت  )ط(

 يف املواقع امليدانية؛

برنامج التعاون التقين، ورحبت باملبلغ الذي مت حشده حلساب أمانة الدول  ضرورة تعزيزعلى  وشددت )ي(

 املوارد أصحابوالشركاء األعضاء  وشجعتدوالر أمريكي، ( 2)اجلزرية الصغرية النامية وقدره مليوني 

 الطوعية. املساهماتعلى تقديم املزيد من 

 

 2تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املعرفة بشأن األغذية والزراعة

 

 اإلدارة:رد بهذا التقييم وب لجنةرحبت ال -5
 

املتصلة لتقييم بشأن أهمية املنتجات واخلدمات اليت توصل إليها االنتائج اإلجيابية ب أخذت علما أ()

 ؛رهاتقديمدى وتها ومسع ملنظمةباملعارف يف ا
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ة لالزمة ملعاجلااإلجراءات  اختاذ بعضإلدارة أثنت على تأكيد االتقييم وني املنبثقتني عن لتوصيتا أّيدت ب()

التوصيات، على أن يتم يف املستقبل اختاذ إجراءات أخرى لتنفيذ كل من التوصيات والنتائج اليت 

 ؛توصل إليها التقييم

 مشاركة املستخدمني يف تصميم املنتجات واخلدمات اخلاصة باملعارف ويف تطويرها؛ أهمية تعزيز أكدت )ج(

مبا يف ذلك من خالل نشر املنتجات اخلاصة باملعرفة وتعميمها على نطا  أوسع، على أهمية  تشدد (د)

 ؛التكنولوجيات اجلديدة استخدام

إضافة إىل ، ضلهم بصورة أفورصد همواستهداف املستخدمني واجلمهورحتليل علما بضرورة  حاطتأ (هـ)

 اخلاصة باملعرفة؛ جودة املنتجات نفسهامراقبة 

 ؛ونشرها ملنظمةاخلاصة باملعرفة يف ااملنتجات إعداد من كل بالنسبة إىل على أهمية الشراكات  أكدت (ـه)

على دور شبكة املكاتب امليدانية إلنتاج املنتجات اخلاصة باملعرفة ونشرها، فضاًل عن نقل  شددت و()

 إىل امليدان، مع مراعاة التوازن اجلغرايف واللغوي على حنو أكرب.املعرفة 

 

 تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف 

 3مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته

 

 . كما أنها:التوصيات الصادرة عنه أّيدتيف الوقت املناسب و الذي أجريبهذا التقييم اللجنة رحبت  -6
 

ها وأشارت إىل أن اإلجراءات جارية على قدم وسا  التوصيات الست كّلببقبول اإلدارة  رحبت (أ)

 لتنفيذها؛

من  إىل استعرال اسرتاتيجية املنظمة بشأن عملها يف جمال تغري املناخ خالل دورة مقبلة تطلعت (ب)

من الوطأة على حد ملعاجلة مسائل التكيف والتخفيف ، مبا يف ذلك حتديد دور املنظمة ومهمتها دوراتها

مبا يتسق مع ميزاتها النسبية على املستويات العاملية سواء يف ما يتعلق بالزراعة واألمن الغذائي و

رطة طريق لوضع هذه اخ أن ُتعرل على دورتها املقبلةاللجنة يف هذا الصدد  طلبتواإلقليمية والوطنية. و

 ؛املتصل بها املفاهيميواإلطار  االسرتاتيجية

مبا يتماشى مع التعديالت على ، 6إطار اهلدف  ضمنبأن يصبح تغري املناخ موضوعًا شاماًل  أوصت (ج)

الحقًا . وأشارت اللجنة، بناء على ذلك، إىل أنه سيتم 2017-2016برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 ؛ والغاياتحتديد املتطلبات من املوارد واملؤشرات 
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لتنسيق الداخلي الفّعال لعملها ومسؤولياتها املرتبطة لعلى أن تولي األمانة االهتمام الواجب شددت  (د)

 بتغري املناخ، سواء يف املقر الرئيسي أو يف املواقع امليدانية؛

نعقد يف ذي سيمشاركة الفاو الكاملة يف االجتماع املقبل ملؤمتر األطراف احلادي والعشرين ال أّيدت (هـ)

 باريس؛

على أهمية الشراكات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية لالضطالع بعمل املنظمة يف  أكدت (و)

 جمال تغري املناخ؛

يف  لتقييمجلميع عمليات اأهمية التوازن اإلقليمي يف عملية اختيار البلدان اليت ستخضع  على وشددت (ز)

 .املستقبل

 

 متابعة تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة تقرير

 4(PC 114/2يف أفريقيا )انظر الوثيقة 

 

 بالتقدم ا رز يف تنفيذ التوصيات. ورّحبتلجنة علمًا بتقرير املتابعة هذا ال أخذت -7

 

 التقييمآخر املعلومات عن التقدم احملرز يف التقييم املستقل لوظيفة 

 

 :لجنةإن ال -8
 

 ؛ا السابعة عشرة بعد املائةيف دورته استعرضتهااليت اختصاصات تقييم وظيفة التقييم ذّكرت ب أ()

سيتم على خارطة طريق اإلجراءات اليت  اتفقتو هذا التقييم يةعلى أهمية استقالل ت جمدداأكد ب()

 ؛2016ريف اليت ستعقدها اللجنة يف خلدورة على اعرل تقرير التقييم النهائي إىل حني اختاذها 

عليه جيب على أنه ، ومن خالل خدمات األمانة لتقييملدعم المكتب التقييم يقدم على أن  اتفقت (ج)

 ؛تيار فريق التقييم وفريق اخلرباءاخبشأن  هونائب اللجنة التشاور مع رئيس

 اجتماع غري رمسي.مع أعضاء اللجنة يف  التقرير األوليعلى أن يتم تبادل  واتفقت (د)
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 موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة عشرة بعد املائة

 

 . 2016مايو/أيار  20إىل  16ُأبلغت اللجنة بأّن الدورة التاسعة عشرة بعد املائة سُتعقد يف روما من  -9

 

 ما يستجد من أعمال

 

 الفرعية اإلقليميةوتقييم املكاتب اإلقليمية باملتعلقة القضايا اهلامة املشرتكة  بوثيقة تتناولأخذت اللجنة علما  -10

 للمنظمة.التابعة 

 

  .1املرفق على النحو الوارد يف  2018-2015للفرتة اللجنة خطة عمل التقييم املنقحة  وأقرت -11
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  2018-2015: خطة العمل املراجعة للتقييم يف الفرتة 1املرفق 
 

العام/األعوام اليت 

 أجريت فيها
 دورة اللجنة والتقييمات اليت ستعرض

 2015دورة ربيع 

 تقرير جتميعي لتقييمات املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية 2014

تقرير متابعة لتقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف االستثمار لتحقيق األمن الغذائي والتغذية والزراعة  2012

 والتنمية الريفية

 ىالوسط التقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف أوروبا وآسيتقرير متابعة  2012

 2015دورة خريف 

 تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املعارف بشأن األغذية والزراعة  2014-2015

 تغري املناخ والتخفيف من آثاره تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف مع 2014-2015

 تقرير متابعة لتقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف أفريقيا  2013

 2016دورة ربيع 

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على  2014-2015

 مستدامحنو 

تقرير متابعة لتقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف آسيا وا يط  2013

 اهلادئ

تقرير متابعة لتقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف أمريكا الالتينية  2013

 والبحر الكارييب

 متابعة لتقييم دور منظمة األغذية والزراعة لدعم إنتاج ا اصيلتقرير  2013

 2016دورة خريف 

 يف زيادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام الكوارثتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة  2015-2016

 (5)اهلدف االسرتاتيجي 

 تقييم وظيفة التقييم يف منظمة األغذية والزراعة  2015

الربط  –تقرير متابعة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املرحلة االنتقالية ذات الصلة باألزمات  2014

 بني اإلغاثة والتنمية

 2019-2017خطة العمل املتجددة املبدئية لتقييمات  

 2017دورة ربيع 

 (3)اهلدف االسرتاتيجي  الريفاحلد من الفقر يف تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف  2016

 تقرير متابعة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املعارف بشأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية 2014-2015

 2017دورة خريف 

)اهلدف قيام نظم زراعية وغذائية شاملة وفعالة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف  2016-2017

 (4االسرتاتيجي 
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 تقرير متابعة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره 2014-2015

تقرير متابعة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  2014-2015

 واستخدامها على حنو مستدام

 2018ورة ربيع د

 القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف  2017

 (1)اهلدف االسرتاتيجي 

 جتميع الدروس املستفادة من تنفيذ إطار الربنامج القطري 2017

 2018دورة خريف 

اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية من أجل زراعة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف  2017-2018

 (2)اهلدف االسرتاتيجي  مستدامة

زيادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام الكوارث تقرير متابعة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة  2015-2016

 (5)اهلدف االسرتاتيجي 

 


