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تقريرّالدورةّالحاديةّوالعشرينّبعدّالمائةّللجنةّالبرنامجّ ّ
(روماّّ31-27ماّرس/آذارّ)2017
موجز ّ

عددا من املسائل املتصلة بتخطيط الربامج وتقييمها خاصةً يف ما يتعلق مبا يلي:
درست جلنة الربنامج ً
اإلطار االسرتاتيجي املراجع (الفقرة )3
(أ)
(ب) اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2021-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة ( 2019-2018الفقرة )4
تغّي املناخ (الفقرة )5
(ج) االسرتاتيجية اخلاصة بعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال ر
(د) التقرير التجميعي الستعراض منتصف املدة – ( 2016الفقرة )6
الصغّية (الفقرة )7
اجملرتات ر
(هـ) التقرير املرحلي عن تنفيذ الربنامج العاملي الستئصال طاعون ر
تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف احلد من الفقر يف الريف (اهلدف االسرتاتيجي )3
(و)
(الفقرتان  8و)9
مكتب التقييم – االسرتاتيجية وخطة العمل للفرتة ( 2018-2017الفقرة )10
(ز)
(ح) اقرتاح تقييم االسرتاتيجيات املواضيعية (الفقرة )11
وتلفت اللجنة عناية اجمللس إىل ما توصلت إليه من نتائج وما صدر عنها من توصيات بشأن هذه املسائل.

اإلجراءاتّالمقترحّاتخاذهاّمنّجانبّالمجلس ّ

مدعو إىل إقرار ما توصلت إليه جلنة الربنامج من نتائج وما صدر عنها من توصيات بشأن املسائل
إ رن اجمللس ر
الواقعة ضمن نطاق واليتها.

يمكنّتوجيهّأيّاستفساراتّبشأنّمضمونّهذهّالوثيقةّإلىّ :
السيد
أمني جلنة الربنامج
اهلاتف+3906 5705 5987 :
Rakesh Muthoo

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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تقريرّالدورةّالحاديةّوالعشرينّبعدّالمائةّ ّ
للجنةّالبرنامج ّ
روماّ31-27ّ،مارس/آذارّّ 2017
مقدمة ّ
-1

عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التايل لدورهتا احلادية والعشرين بعد املائة.

-2

وقد حضر الدورة ،إىل جانب الرئيس سعادة السيد ( Serge Tomasiفرنسا) ،ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:

سعادة السيد ( C.J. Rozencwaigاألرجنتني)
السيد ( E. Robinsonكندا)
السيد ( M. Mankoussouالكونغو)
السيد ( J.A. Carranza Baronaإكوادور)
السيد ( M.N. Camaraغينيا)
سعادة السيد ( A. Wadhwaاهلند)

السيد ( O. Kubotaاليابان)
السيد فيصل رشيد سالمة العرقان (األردن)
السيد ( M. Hooperنيوزيلندا)
سعادة السيد ( I. Nordangالنرويج)
السيد ( A. Hałasiewiczبولندا)
سعادة السيدة أمسهان الطوقي (اليمن)

اإلطارّاالستراتيجيّالمراجعّ 1
ُ
-3

رحبت اللرجنة باإلطار االسرتاتيجي املراجع وقامت مبا يلي:
ر
الت من املتوقرع أن تواجهها البلدان يف جمال
(أ) أش ــارت إىل أ رن الوثيقة تُقدم فهماً واض ــحاً للتح رديات ر
الرئيس ــيرة ر
السنوات القادمة؛
األغذية و ر
الزراعة يف ر

(ب) وأ ركدت جم ردداً على سالمة واترساق رؤية املنظمة وغاياهتا العاملية وأهدافها؛

(ج) وأعربت عن تقديرها ملواءمة األهداف االسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيرة للمنظمة بش ـ ـ ـ ـ ــكل وثيق مع خطة التنمية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة
لعام  2030ومع أهداف التنمية املستدامة؛
قر اجمللس اإلطار االسرتاتيجي املراجع لكي يوافق عليه مؤمتر املنظمة.
(د) وأوصت بأن يُ ر

1

الوثيقة
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الخطةّالمتوسطةّاألجلّللفترةّّ2021-2018وبرنامجّالعملّوالميزانية ّ
للفترةّّ 22019-2018
-4

إ رن اللرجنة:
(أ) أيردت مواص ـ ـ ـ ــلة العمل باألهداف االسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية اخلمس ـ ـ ـ ــة ونواأها وأطر النتائج اخلاص ـ ـ ـ ــة ا الت أعيدت
ص ـ ـ ــياغتها ،إىل جانب اهلدف الس ـ ـ ــادىل ،مع اإلش ـ ـ ــارة إىل أن مؤشـ ـ ـ ـرات رجات األهداف االسـ ـ ـ ـرتاتيجية
وغاياهتا س ـ ـ ـ ـ ـ ــتُعرض يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية يف نوفمرب/تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثا  ،2017مع مراعاة
تعليقات اللجنة؛
صصات املوارد لألهداف االسرتاتيجية واهلدف 6؛
(ب) وأيردت األولويات وجماالت إلغاء ر
الرتكيز و ر

حصة برنامج التعاون الترقين إىل  14يف املائة من االعتمادات الصافية يف امليزانيرة؛
(ج) وأيردت زيادة ر
(د) وأيردت امليزانية اإلمسيرة الثرابتة املستوى املقرتحة لتنفيذ برنامج العمل باعتبارها واقعيرة نظراً إىل الرظروف العامليرة
على مستوى االقتصاد الكلري؛

بالشراكات لتمكني املنظمة من االستفادة من مزاياها املقارنة ،مبا يف ذلك
شجعت على مواصلة االستعانة ر
(ه) و ر
من خالل الترعاون بني بلدان اجلنوب والترعاون الثرالثي؛
املبني يف الفقرات من  52إىل ،63
(و) ويف مــا يتعلرق بتحــديــد األولويـرات وإعــادة دص ـ ـ ـ ـ ـ ــين املوارد على النرحو ر
الصياغة على النحو التايل:
طلبت إعادة ر
الزراعي املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدام ،مبــا يف ذلــك الزراعــة
(( 52 )1ب) مبلغ  3.1مليون دوالر أمريكي لــدعم اإلنتــاج ر
خاصة على املستوى القطري؛
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي والتركنولوجيرات البيولوجيرة ر
الريفيرـة املتــأثررة بــالنرزاعــات
(( 52 )2ز) مبلغ  1.2مليون دوالر أمريكي لــدعم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــل العيّ يف املنــاطق ر
وارتباطها باألمن الغذائي وحتليل النزاعات والشراكات؛
إعالمية حتتوي على مزيد من الترفاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يل
(ز) وطلبت من األمانة أن تُع رد ،قبل انعقاد دورة اجمللس ،مذ ركرات
ر
الرتكيز ،وحتدد اجملاالت ذات األولوية لغرض توفّي مسامهات طوعية.
عن جماالت إلغاء ر

2
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االستراتيجيةّالخاصةّبعملّمنظمةّاألغذيةّوالزراعة ّ
فيّمجالّتغيرّالمناخّ 3
تغّي املناخ وخطرة العمل املصاحبة
-5
الزراعة يف جمال ر
اخلاصة بعمل منظمة األغذية و ر
استعرضت اللرجنة االسرتاتيجيرة ر
هلا وقامت مبا يلي:
(أ) أشـ ـ ــارت إىل أ رن االس ـ ـ ـرتاتيجيرة النرهائيرة قد اسـ ـ ــتُكملت وهي تُربز التروصـ ـ ــيات الصـ ـ ــادرة عن اجمللس يف دورته
اخلامسة واخلمسني بعد املائة؛
(ب) ووافقت على استعراض املخرجات واملؤ رشرات يف جلسة مقبلة من جلساهتا يف سياق برنامج العمل وامليزانية.

التقريرّالتجميعيّالستعراضّمنتصفّالمدةّ–ّّ 42016
-6

رحبت اللجنة بالتقرير التجميعي الستعراض منتصف املدة لعام  2016وقامت مبا يلي:
ر
(أ) أش ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ودة التقرير وبإطار النتائج املنظرم وبزيادة مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة املكاتب امليدانية يف عمليات رفع التقارير
عن النتائج؛
ورحبت مبا حتقق ح ى انآن من تق ردم جيرد ونتائج يف تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ،2017-2016مع
(ب) ر
اإلشـ ـ ــارة إىل أن الترنفيذ خالل فرتة ال رس ـ ـ ـنتني جا ار على مسـ ـ ــاره الصـ ـ ــحي مع إ از  86يف املائة من غايات
كامال؛
املخرجات البالغ عددها  50غايةً لعام  2016إ ًازا ً
(ج) وأعربت عن تقديرها إزاء تس ـ ـ ـ ـ ـريع وتّية األداء يف عام  2016نتيجة اإلجراءات اجلديدة الرامية إىل حتسـ ـ ـ ـ ــني
ـجعت املنظمة على مواص ــلة متابعة اجلهود عن كثب وزيادهتا
الترنفيذ واملعلومات على املس ــتوى القطري ،وش ـ ر
يف اجملاالت الت مت تصنيفها ضمن فئة "منجزة جزئياً" ،ال سيما حيث تقل النتائج الت مت حتقيقها عن نسبة
 50يف املائة؛
(د) وأ ركدت جم ردداً على أمهيرة رفع الترقارير بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن الترقدم ا رز يف املبادرات اإلقليميرة وحتديد جماالت األولويرة
السنتني املقبلة؛
الواجب النرظر فيها ألغراض املبادرات اإلقليمية اجلديدة لفرتة ر
(ه) وأعربت عن تقديرها إزاء املعدل اجليرد لتقدمي املوارد ضمن مجيع مصادر الترمويل؛

ورحبت بكون اإل ازات ماضــية على مســارها الصــحي لتوفّي اجلودة الفنية واخلدمات ،مبا يف ذلك بالنســبة
(و) ر
إىل املواضيع املشرتكة الت تساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية ،وخاصة من أجل استيفاء املعايّي الدنيا

3
4

الوثيقة
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PC 121/2
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معيارا ،ومعايّي األداء اخلاصة خبطرة العمل على
لسياسة تعميم املساواة بني اجلنسني يف املنظمة وعددها ً 12
معيارا؛
نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وعددها ً 12

(ز) واقرتحت أن تقوم األمانة بتحس ــني عمليرة وض ــع الغايات للفرتة  2019-2018مع األخذ يف احلس ــبان اخلربة
الت متر اكتسا ا يف الفرتة  2017-2016دف وضع غايات أكثر مالءمة ملخرجات املنظمة لعرضها ضمن
ر
الترعــديالت على برنــامج العمــل وامليزانيرـة للفرتة  2019-2018لكي تنظر فيهــا اللرجنــة خالل دورهتــا القــادمــة
املزمع عقدها يف نوفمرب/تشرين الثا .2017

تقريرّمرحليّعنّتنفيذّالبرنامجّالعالميّالستئصالّطاعونّالمجتراتّالصغيرةّ 5
-7

الصغّية وقامت مبا يلي:
اجملرتات ر
استعرضت اللرجنة الترقرير املرحلي عن تنفيذ الربنامج العاملي الستئصال طاعون ر
لصحة احليوان؛
رحبت بالترعاون القائم بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية ر
(أ) ر

ص ـ ـ ـغّية ال رذي قد تكون له عواقب
اجملرتات ال ر
(ب) ولفتت عناية اجمللس إىل أمهية الس ـ ــعي إىل اس ـ ــتئص ـ ــال طاعون ر
وخيمة على الثروة احليوانية للسكان الفقراء يف املناطق الريفية ويؤثرر بش ردة على اقتصاداهتم؛
التربعات بإعالن املسامهات املتاحة ح ى هناية عام  2017لتحقيق اهلدف
(ج) وتطلرعت إىل أن يقوم مؤمتر إعالن ر
املتمثل يف استئصال هذا املرض ضمن عقد من الزمن؛
(د) وطلبت إىل األمانة تقدمي تقرير مرحلي إىل اللرجنة ،يف دورهتا األوىل يف عام  ،2018مبا يش ـ ـ ـ ــمل الغايات مع
التأكيد على العالقة القائمة بني املوارد والنتائج.

تقييمّمساهمةّمنظمةّاألغذيةّوالزراعةّفيّخفضّالفقرّفيّالريف ّ
(الهدفّاالستراتيجيّّ 6)3
رحبــت اللجنــة ــذا التقييم وبرد اإلدارة عليــه ،واتفقــت مع االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتــاجــات املقرتحــة لتحس ـ ـ ـ ـ ـ ــني تنفيــذ اهلــدف
-8
ر
االسرتاتيجي  .3وقامت اللجنة مبا يلي:
رحبت ودة التقرير ،مدركةً أن الربنامج االس ـرتاتيجي  3يش ـ ركل جمال عمل جديد نســبياً وال يزال يف مرحلة
(أ) ر
مبكرة لتقييم أثره على أكمل وجه؛
(ب) واعتربت أ رن الربنامج االسـرتاتيجي  3يشـ ركل مســامهة رئيســية يف أهداف التنمية املســتدامة ،ال ســيما بالنسـبة
إىل اهلدفني  1و 2من أهداف التنمية املستدامة؛
5
6

الوثيقة
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(ج) وأعربت عن تقديرها إلدراج البعد اجلنسا يف التقييم.
-9

وعالوة على ذلك ،قامت اللجنة مبا يلي:
(أ) أيردت وض ــع سـ ـلرم باألولويات لعدد حمدود من البلدان باالس ــتناد إىل حتليل للفقر وأس ــبابه اهليكلية ،إض ــافةً
أيضا بالبلدان األخرى؛
إىل إشراك السلطات واجلهات املستفيدة واملؤسسات الوطنية ،مع إيالء العناية ً
ـجعت الرتكيز على املزايا املقارنة للمنظمة وعملها يف تكامل مع اهليئات الوطنية واملؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات العامة
(ب) وشـ ـ ـ ـ ر
واجلهــات الفــاعلــة األخرى من خالل إقــامــة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكــات ،مبــا يف ذلــك مع وكــاالت األمم املتحــدة األخرى،
وال سيما الوكاالت الت توجد مقارها يف روما؛
(ج) وش رددت على أمهية إيالء االهتمام ألكثر السكان عرضةً للخطر ،مبا يف ذلك النساء؛
(د) وأيردت إدراج هنج لسلسلة القيمة بالنسبة إىل املناطق الريفية؛

(ه) وش رددت على ضرورة تعزيز قدرات املنظمة يف املكاتب امليدانية؛
(و) وأكدت على أمهية بناء قدرات املؤسسات الوطنية؛
(ز) وطلبت إيالء اعتبار خاص للبلدان املتض ـ ــررة بالنزاعات والكوارث الطبيعية واألزمات اإلنس ـ ــانية ،بالتنس ـ ــيق
الوثيق مع الربنامج االسرتاتيجي .5
مكتبّالتقييمّّ-االستراتيجيةّوخطةّالعملّللفترةّ2018-2017
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ّ

إ رن اللرجنة:
رحبت باسرتاتيجية مكتب الترقييم وخطرة عمله للفرتة 2018-2017؛
(أ) ر

(ب) وشـ ـ ــددت على أمهيرة ملء الوظائف ال رش ـ ـ ـاغرة يف مكتب التقييم وطلبت عرض معلومات عن هذه املسـ ـ ــألة
يف دورهتا املقبلة؛
(ج) وتطلرعت إىل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض ملحق عن املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بني اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــني لتقييم مس ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة املنظمة يف حتقيق اهلدف
االسرتاتيجي 5؛
(د) وطلبت إىل األمانة تقدمي تقرير مرحلي إىل اللرجنة ،يف عام  ،2018بش ـ ـ ــأن اإلجراءات املتفق رفع توص ـ ـ ــيات
بشأهنا والت مت قبوهلا يف مالحظات اإلدارة على تقييم وظيفة الترقييم يف املنظمة؛
أقرت اسرتاتيجيرة مكتب الترقييم وخطرة عمله املقرتحتني للفرتة .2018-2017
(ه) و ر
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اقتراحّتقييمّاالستراتيجياتّالمواضيعيةّ 8
اتيجيات
-11
أقرت اللرجنة اقرتاح تقييم االس ـ ـ ـرتاتيجيرات املواضـ ـ ــيعيرة للمنظمة وطلبت أن تبقى عمليات تقييم االس ـ ـ ـرت ر
ر
يتم عرض ــها على اللجنة السـ ـتعراض ــها
صـ ـة بال رشـ ـراكات مع منظمات اجملتمع املد ومع القطاع
اخلا ر
ر
اخلاص منفص ــلة ،وأن ر
حبلول .2021-2020

موعدّومكانّانعقادّالدورةّالثانيةّوالعشرينّبعدّالمائةّللجنة ّ
قرر عقـ ــد دورهتـ ــا الثرـ ـانيـ ــة والعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين بعـ ــد املـ ــائـ ــة يف رومـ ــا خالل الفرتة املمت ـ ـ ردة من
 -12أُبلغـ ــت اللجنـ ــة بـ ــأنـ ــه تا ر
 6إىل  10نوفمرب/تشرين الثا .2017

ماّيُستجدّّمنّأعمال ّ
-13

إ رن اللرجنة:
(أ)

ص ـص ــة ملس ــائل الترقييم فحس ــب ،مع مراعاة القيود من حيث
نظرت يف إمكانية عقد جلس ــات إض ــافيةر ر
التكاليف والتوقيت؛

(ب) ووافقت على إتاحة الوثائق اخلاص ـ ـ ـ ـ ــة بالترقييم باللرغة اإلنكليزيرة فور توافرها إلدارة الوقت مبزيد من الكفاءة
خالل مداوالهتا أثناء الدورات.
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