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 المجلس

 والخمسون بعد المائة الخامسةالدورة 

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5روما، 

 البرنامج للجنة المائة بعد العشرين الدورة تقرير

 (2016 الثاني تشرين/نوفمبر 11-7 روما،)

 

 موجز
 

 باملسااااااااائل يتعلق ام يف خاصااااااااة وتقييمها، الربامج بتخطيط املتعلقة املسااااااااائل من عدد يف الربنامج جلنة نظرت 
 :التالية

 
 )3 الفقرة) 2021-2018 للفرتة األجل املتوسطة للخطة العريضة واخلطوط املراجع االسرتاتيجي اإلطار (أ)
 )4 الفقرة) املناخ تغّي  جمال يف والزراعة األغذية منظمة بعمل اخلاصة االسرتاتيجية (ب)
 املعيشااااااااااااااة ساااااااااااااابل قدرة زيادة - 5 االساااااااااااااارتاتيجي اهلدف حتقيق يف والزراعة األغذية منظمة مسااااااااااااااا ة تقييم (ج)

 )5 الفقرة) واألزمات التهديدات أمام الصمود على
 )6 الفقرة) والزراعة األغذية منظمة يف التقييم لوظيفة املستقل التقييم (د)
 الربط - باألزمات الصااالة ذات االنتقالية املرحلة يف والزراعة األغذية منظمة مساااا ة تقييم بشااا   املتابعة تقرير (ها)

 )7 الفقرة) والتنمية اإلغاثة بني
 املعنية اجملموعة ساااااااااااااايقلتن العاملي ةاألغذي وبرنامج والزراعة األغذية منظمة بني املشاااااااااااااارت  للتقييم املتابعة تقرير (و)

 )8 الفقرة) الغذائي باألمن
 )9 الفقرة) 2019-2017 للفرتة التقييم لعمليات اإلرشادية املتجددة العمل خطة (ز)
 )10 الفقرة) للمنظمة الفنية للقدرات املستقل للتقييم الطريق خريطة (ح)

 
 .املسائل هذه بش   وتوصيات نتائج من إليه توصلت ما إىل اجمللس عناية اللجنة وتلفت 
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 المجلس جانب من اتخاذها المقترح اإلجراءات
 

 بشاااا   عنها لصااااادرةا التوصاااايات عن فضااااالا  الربنامج، جلنة اإليه توصاااالت اليت النتائج إقرار اجمللس من يُطلب 
  .اختصاصاهتا ضمن تندرج اليت املسائل

 :إلى الوثيقة هذه مضمون عن استفسارات أي توجيه يمكن
 Rakesh Muthoo  السيد

 الربنامج جلنة أمني
 +3906 5705 5987: اهلاتف

 
  



3 CL 155/5 

 المحتويات بيان
 

 الصفحة
 4 ................................................................................................................. مقدمة
 4 ............................. 2021-2018 للفرتة األجل املتوسطة للخطة العريضة واخلطوط املراجع االسرتاتيجي اإلطار

 5 .................................................. املناخ تغّي  جمال يف والزراعة األغذية منظمة بعمل اخلاصة االسرتاتيجية
 أمام الصااااامود على املعيشاااااة سااااابل قدرة زيادة - 5 االسااااارتاتيجي اهلدف حتقيق يف والزراعة األغذية منظمة مساااااا ة تقييم

 6 .................................................................................................. واألزمات التهديدات
 6 ............................................................... والزراعة األغذية منظمة يف التقييم لوظيفة املستقل التقييم
 اإلغاثة بني الربط - باألزمات الصااالة ذات االنتقالية املرحلة يف والزراعة األغذية منظمة مساااا ة تقييم بشااا   املتابعة تقرير

 7 ................................................................................................................ والتنمية
 8 . الغذائي باألمن املعنية موعةاجمل لتنسيق العاملي األغذية وبرنامج والزراعة األغذية منظمة بني املشرت  للتقييم املتابعة تقرير
 8 .................................................. 2019-2017 للفرتة التقييم لعمليات اإلرشادية املتجددة العمل خطة

 9......................................................... للمنظمة الفنية للقدرات املستقل للتقييم الطريق خريطة
 9 .................................................................................................. أعمال من يستجد ما

 9 ........................................................... للجنة املائة بعد والعشرين احلادية الدورة انعقاد ومكا  موعد
  



4 CL 155/5 

 المائة بعد العشرين الدورة تقرير
 البرنامج للجنة

 
 2016 الثاني تشرين/نوفمبر 11-7 روما،

 
 مقدمة

 
  .املائة بعد العشرين دورهتا عن التايل التقرير اجمللس على اللجنة عرضت -1
 
 :أمساؤهم التالية األعضاء ممثلو ،(فرنسا) Serge Tomasi السيد سعادة إىل باإلضافة الدورة، حضر وقد -2
 

 (اليابا ) O. Kubota السيد (األرجنتني) C.J. Rozencwaig السيد سعادة
 (األرد ) العرقا  سالمة رشيد فيصل السيد (كندا) E. Robinson السيد
 (نيوزيلندا) M. Hooper السيد (الكونغو) M. Mankoussou السيد
 (النرويج) I. Nordang السيد سعادة (إكوادور) J.A. Carranza Barona السيد
 (بولندا) Marek Szczygieł السيد سعادة (غينيا) M.N. Camara دالسي

 (اليمن) النعامي نعامي اهلل عبد السيد (اهلند) A. Wadhwa السيد سعادة
 

 األجل المتوسطة للخطة العريضة والخطوط المراجع االستراتيجي اإلطار
 20211-2018 للفترة

 
 :اللجنة إ ّ  -3
 

 الساااااااتعرا  اا أسااااااااسااااااا باعتبارها إليها اإلشاااااااارة متت اليت العاملية والتحديات واالجتاهات بالتطورات علماا  أخذت (أ)
 اجلنسااااااني بني املساااااااواة يف املتمثلة الشاااااااملة واملواضاااااايع اإلحصاااااااءات دمج ذلك يف مبا االساااااارتاتيجية، األهداف
 املناخ؛ وتغّي  والتغذية واحلوكمة

 
 إلعداد ك ساااااااا   صاااااااياغتها أعيدت اليت ونواجتها اخلمساااااااة االسااااااارتاتيجية األهداف بشااااااا   العمل متابعة وأقّرت (ب)

 ؛2019-2018 للفرتة وامليزانية العمل وبرنامج 2021-2018 للفرتة األجل املتوسطة للخطة الكاملة النسخة
 

 أ ية ىعل وشددت النتائج، إطار يف ومؤشراهتا املستدامة التنمية أهداف مقاصد إدراج إزاء تقديرها عن وأعربت (ج)
 سااااااااتنادباال الصاااااااالة، ذات املسااااااااتدامة التنمية أهداف حتقيق على البلدا  مساااااااااعدة إىل اهلادفة املنظمة إجراءات

 القطرية؛ الربجمة أطر إىل
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 األمانة إىل لبتوط االسرتاتيجية، باألهداف اخلاصة واملخرجات والنواتج الربامج صياغة بش   تعليقات وقّدمت (د)

 احليازات ابوأصاااح األسااارية والزراعة األحيائية والتكنولوجيا اإليكولوجية الزراعة قضاااايا أنساااب بشاااكل تعاجل أ 
 املساواة يف ملتمثلةا الشاملة واملسائل واهلجرة والدولية، والوطنية احمللية األسواق إىل وصوهلم ذلك يف مبا الصغية،

 وامليزانية؛ العمل نامجوبر  األجل املتوسطة للخطة الكاملة النسخة يف املناخ وتغّي  والتغذية واحلوكمة اجلنسني بني
 

 واضاااايعامل إىل باإلضااااافة ورصاااادها، املنظمة لعمل الفنية اجلودة لتعزيز أساااااساااااا  يشااااّكل 6 اهلدف أ  إىل وأشااااارت (ه)
 النطاق أفضااااال بصاااااورة ليعكس 6 اهلدف عنوا  تغيي اقرتحت كما  االسااااارتاتيجية، األهداف خمتلف يف الشااااااملة
 واحلوكمة سااااانياجلن بني املسااااااواة) الشااااااملة واملواضااااايع واإلحصااااااءات الفنية اجلودة: التايل النحو على به املتصااااال
 ؛(املناخ وتغيّ  والتغذية

 
 إطار بني واضااااااحة مقارنة على ينطوي ملحقاا  2021-2018 للفرتة األجل املتوسااااااطة اخلطة تتضاااااامن أ  وطلبت (و)

 .2021-2018 للفرتة املقرتح النتائج وإطار 2017-2014 الفرتة يف املستخدم النتائج
 

 2المناخ تغّير مجال في والزراعة األغذية منظمة بعمل الخاصة االستراتيجية
 
 الوثيقة ودةج على األمانة وهّن ت املناخ، تغّي  جمال يف املنظمة بعمل اخلاصااااااااااااااة باالساااااااااااااارتاتيجية اللجنة رّحبت -4

 :اللجنة وإ ّ . خللمنا  األخضر الصندوق لدى لمنظمةل اعتمادمنح  وعلى
 

 املّتبعة التشااااركية لعمليةبا ورّحبت التقييم، عن املنبثقة التوصااايات احلسااابا  يف ت خذ االسااارتاتيجية أ  إىل أشاااارت (أ)
 القطري؛ املستوى على اإلجراءات اختاذ على وبرتكيزها االسرتاتيجية لوضع

 
 والوكاالت العاملي الغذائي األمن جلنة مع سااااااايما ال الشاااااااراكات، تعزيز( 1: )إىل احلاجة على الضاااااااوء وساااااااّلطت (ب)

 املكاتب قدرات وتعزيز( 3) الضااااااااااااااعيفة؛ والبلدا  اجملموعات على تركيزها وزيادة( 2) روما؛ يف مقارها توجد اليت
 اللخ عليها الضااااااااااوء اللجنة ساااااااااالطت اليت احملددة املواضاااااااااايع من املزيد االساااااااااارتاتيجية وتضاااااااااامني( 4) امليدانية؛

 ذلتنفي الالزمة والبشاااااااااااارية املالية املوارد حيث من واضااااااااااااحة متطلبات ذات عمل خطة ووضااااااااااااع( 5) اجتماعها؛
 االسرتاتيجية؛

 
 .للجنة املقبل االجتماع خالل عمل وخطة حمدثة اسرتاتيجية استعرا  وطلبت (ج)
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 5 االستراتيجي الهدف تحقيق في والزراعة األغذية منظمة مساهمة تقييم
  3واألزمات التهديدات أمام الصمود على المعيشة سبل قدرة زيادة - 

 
 وقامت ،5 السااااااااارتاتيجيا اهلدف تنفيذ لتحساااااااااني املقرتحة والتدابي عليه، اإلدارة وبرد التقييم هبذا اللجنة رّحبت -5
 :يلي مبا
 

 الصمود؛ على القدرة تعزيز جمال يف املنظمة أمانة به قامت الذي بالعمل رّحبت (أ)
 

 االشاارتاكات خالل من وامليزانية العمل برنامج إطار يف 5 االساارتاتيجي للهدف املخصااصااة باملوارد علماا  وأخذت (ب)
 الطوعية؛ واملسا ات املقررة

 
 امليدا  يف والتنساااااااايق التعاو  مدى على االساااااااارتاتيجية األهداف تقييم تقارير تعّلق أ  ضاااااااارورة على وشااااااااددت (ج)

 روما؛ يف مقارها توجد اليت تلك سيما ال األخرى، املتحدة األمم وكاالت مع
 

 اهتمام إيالء مت وب نه الصااااااامود، على القدرة جمال يف اجلنساااااااني بني املسااااااااواة بتعميم ملتزمة املنظمة ب   ورّحبت (د)
    الربامج؛ تصميم يف املس لة هلذه أكرب

 
 ملحق إعداد بهاطل وكّررت اجلنسااني، بني املساااواة ملساا لة كافياا   اهتماماا  يويل ال التقرير أ  إىل ذلك مع وأشااارت (ه)

 سياسة معايي استخدامو  االسرتاتيجية، لألهداف املقبلة التقييم عمليات يف اجلنسني بني املساواة ملس لة خمّصص
 أسا ؛ كنقطة  اجلنسني بني باملساواة اخلاصة املنظمة

 
 إعداد ناءأث وجه أكمل على االعتبار بعني التقرير هذا عن الصاااااااااادرة والتوصااااااااايات االساااااااااتنتاجات أخذ وطلبت (و)

 .الصمود على القدرة بش   القادم االسرتاتيجي واإلطار املقبلة األجل املتوسطة اخلطة
 

 4والزراعة األغذية منظمة في التقييم لوظيفة المستقل التقييم
 
 :اللجنة إ  -6
 

 فرتة خالل املنظمة يف التقييم وظيفة حتسااااااااااااااني يف احملرز التقّدم إىل وأشااااااااااااااارت اجلودة، العايل التقرير هبذا رّحبت (أ)
 املاضية؛ السنتني

 
 واملساءلة؛ التعّلم حتسني إىل الرامية التوصية مع باخلصوص واتفقت (ب)

 
 تقييم؛ال عمليات يف اجلنسني بني باملساواة املتعّلق للبعد أكرب اهتمام إيالء ضرورة على ووافقت (ج)
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 عام يف للجنة بلةاملق الدورة على وعرضهما عليها املتفق التوصيات لتنفيذ ينزم وجدول عمل خطة وضع وطلبت (د)
 ذلك؛ من سنتني بعد التوصيات تنفيذ عن متابعة تقرير إعداد جانب إىل 2017

 
 للتقييم، سااااياسااااة عوضاااا يف املسااااتقبل يف النظر قبل القائم بامليثاق العمل مبواصاااالة اإلدارة مالحظات مع واتفقت (ه)

 ؛2019 عام يف السياسة هلذه اللجنة استعرا  إىل وتطّلعت
 

 النظر املساااااتقبل، يف ميكن، أنه إىل مشااااايةا  املنظمة، يف مركزية تقييم وظيفة اعتماد يف قدما املضاااااي على ووافقت (و)
 خارجية؛ مصادر من مّولةامل الالمركزية التقييم عمليات حبياد احملدق اخلطر ومبّينة الالمركزية، التقييم عمليات يف

 
 بوظيفيت النهو  أجل من العام واملدير األعضاء أمام التقييم ملدير املزدوج اإلداري التسلسل قيمة على وشددت (ز)

 سااااااااياق يف ييمالتق ملكتب واملالية البشاااااااارية املوارد اسااااااااتخدام يف املرونة من أكرب قدر دعم مع واملساااااااااءلة، التعّلم
 .للمكتب اإلداري التسلسل

 
 االنتقالية المرحلة في والزراعة األغذية منظمة مساهمة تقييم بشأن المتابعة تقرير

 5والتنمية اإلغاثة بين الربط - باألزمات الصلة ذات
 
 :يلي مبا وقامت هذا، املتابعة بتقرير علماا  اللجنة أخذت -7
 

 التوصيات؛ تنفيذ يف األمانة أحرزته الذي اهلام للتقدم تقديرها عن أعربت (أ)
 

 االنتقالية؛ راحلوامل األزمات سياق يف وخربهتا النسبية ميزهتا استخدام إىل الدعوة مواصلة على املنظمة وشجعت (ب)
 

 اإلجراءات مواصااالة على األمانة وشاااجعت القطرية، الربجمة أطر يف الصااامود على القدرة تعزيز أ ية إىل وأشاااارت (ج)
 الصدد؛ هذا يف املتخذة

 
 القاادرةباا اخلاااصاااااااااااااااة الربامج وضااااااااااااااع يف اجلنساااااااااااااااانيااة اجلوانااب إدراج يف األمااانااة قباال من احملرز بااالتقاادم ورحباات (د)

  الصمود؛ على
 

 .بالتنمية ةاإلغاث ربط يف هلا مقرا روما تتخذ اليت الوكاالت مع الشراكة تعزيز مواصلة على املنظمة وشجعت (ه)
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 لعالميا األغذية وبرنامج والزراعة األغذية منظمة بين المشترك للتقييم المتابعة تقرير
 6الغذائي باألمن المعنية المجموعة لتنسيق

 
 :يلي مبا وقامت هذا، املتابعة بتقرير علماا  اللجنة أخذت -8
 

 الشامل؛ وطابعها املقدمة املعلومات جبودة رحبت (أ)
 

 التقييم؛ توصيات تنفيذ يف احملرز اجليد بالتقدم وأقرت (ب)
 

 حاالت يف لغذائيا باألمن املتعلقة التدخالت تنسااااااااايق يف اجملموعة تؤديه الذي املهم للدور تقديرها عن وأعربت (ج)
 ؛الصدد هذا يف العاملي األغذية وبرنامج املنظمة كل من  به تقوم الذي املشرتكة القيادة ودور األزمات

 
 ساااااااااااايما ال العاملي، األغذية وبرنامج املنظمة بني النتائج حتقيق أجل من الشااااااااااااراكة تعزيز مواصاااااااااااالة وشااااااااااااجعت (د)

 لغذائيا األمن جمموعات إطار حتت التعاو  مثل اجليدة، املمارساااااااااات من باالساااااااااتفادة امليداين، املساااااااااتوى على
 .والقطرية العاملية

 
 20197-2017 للفترة التقييم لعمليات اإلرشادية المتجددة العمل خطة

 
 :اللجنة إ ّ  -9
 

 أ ية إىل اإلشااااااااااااارة مع بتعليقات، مشاااااااااااافوعة 2019- 2017 للفرتة التقييم لعمليات املقرتحة العمل خطة أقّرت (أ)
 اخلاصة االسرتاتيجية تنفيذ ذلك يف مبا شامالا، تقريراا  اجلنسني بني املساواة جمال يف املنظمة عمل تقييم يكو  أ 

 .اجلنسني بني باملساوة
 

 مقرتح على صااولاحل إىل وتطّلعت دوري، بشااكل للمنظمة األساااسااية املواضاايعية االساارتاتيجيات بتقييم وأوصاات (ب)
 .املقبلة دورهتا خالل الش   هبذا
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9 CL 155/5 

 8للمنظمة الفنية للقدرات المستقل للتقييم الطريق خريطة
 

 :اللجنة إ  -10
 

" لمنظمةل الفنية للقدرات املساااااااااتقل للتقييم الطريق خريطة" املعنونة JM 2016.2/3 الوثيقة مبحتوى علماا  أخذت (أ)
 ؛"الذاتية وسيهم املستقلني االستشاريني اختصاصات" ةاملعنون وضميمتها

 
 الدائمني مثلنيللم خمصص رمسي غي إحاطة اجتماع خالل اخلارجيني االستشاريني تقرير مشروع بعر  ورحبت (ب)

 ؛2017 شباط/فرباير مطلع - الثاين كانو /يناير أواخر يف
 

 السادسة دورته يف لساجمل على سيعر  للمنظمة الفنية للقدرات املستقل للتقييم النهائي التقرير أ  إىل وأشارت (ج)
 .2017 متوز/يوليو يف األربعني دورته يف املنظمة مؤمتر وعلى 2017 نيسا /أبريل يف املائة بعد واخلمسني

 
 أعمال من يستجد ما

 
 :اللجنة إ ّ  -11
 

 خمصااااااصااااااة رمسية يغ ندوة عقد العام املدير بقرار املائة، بعد واخلمسااااااني الرابعة دورته يف اجمللس، برتحيب ذّكرت (أ)
ل وثيقة إعداد جانب إىل الندوة هذه عقد إىل وتطّلعت ،2016 عام يف اجلنساااني بني املسااااواة ملسااا لة  ملع تفصاااّ
 اجلنسني؛ بني املساواة حتقيق جمال يف وإجنازاهتا املنظمة

 
 ضرورة على ّددتوش الدورة؛ هذه يف اللغات ببعض الوثائق بعض نشر يف الت خر إزاء العميق قلقها عن وأعربت (ب)

 انعقاد وعدم قبل أساااااااااااااابوعني تتجاوز ال مهلة ويف ممكن وقت أقرب يف اللغات جبميع الوثائق على احلصااااااااااااااول
 حاليا؛ به معمول هو ملا وفقا اللجنة، اجتماعات

 
 مبساااااااااااائل تعّلقةامل األعمال جدول بنود توزيع إمكانية عن أفكارا املقبلة دورهتا على تعر  أ  األمانة إىل وطلبت (ج)

 .للجنة وإضافية منفصلة اجتماعات بش هنا تُعقد لكي املستقبل يف التقييم
 

 للجنة المائة بعد والعشرين الحادية الدورة انعقاد ومكان موعد
 

 31 إىل 27 من ةاملمتد الفرتة خالل روما يف املائة بعد والعشاااااااااااااارين احلادية دورهتا عقد تقرر ب نه اللجنة أُبلغت -12
 .2017 آذار/مار 
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