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المجلس
الدورة الثامنة والخمسون بعد المائة
روما 8-4 ،ديسمبر/كانون األول

2017

تقرير الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
(روما 10-6 ،نوفمبر/تشرين الثاني )2017
موجز
حبثت جلنة الربنامج يف عدد من املسائل املتعلقة بالتخطيط والتقييم الرباجمي ،خاصة يف ما يتعلق مبا يلي:
(أ) التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة ( 2019-2018الفقرة )4
(ب) اسرت رت رت رت رت رت رترتاتيجيرتة منظمرتة األغرتذيرتة والزراعرتة ا رتاصرت رت رت رت رت رت رترتة بت املنرتا – إطرتار النترتائج املرا ع طرتة العمرتل
(الفقرة )5
(ج) تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف نظم زراعية وغذائية شاملة وكفؤة (اهلدف االسرتاتيجي )4
(الفقرة )6
(د) تقرير متابعة تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف املعرفة املتعلقة باألغذية والزراعة (الفقرة )7
(هرت) تقرير متابعة تقييم مس رت رت رترتامهة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف مع ت املنا والتخفيف من وطأته
(الفقرة )8
(و) تقييم مس رت رترتامهة منظمة األغذية والزراعة يف هلقيق اهلدف االسرت رت رترتاتيجي  - 5ملحق بش رت رترتأو املس رت رترتاواة
بني اجلنسني (الفقرة )9
وتلفت اللجنة عناية اجمللس إىل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بشأو هذه املسائل.
اإلجراء الذي يقترح اتخاذه من قبل المجلس
إ ّو اجمللس مدعو إىل إقرار ما توصرت رترتلت إليه جلنة الربنامج من نتائج باة رت رترتافة إىل توصرت رترتيائا بشرت رترتأو املسرت رترتائل
الواقعة من نطاق واليته.

يمكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إلى:
السيد

Agustin Zimmermann

أمني جلنة الربنامج
اهلاتف+3906 5705 5987 :

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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تقرير الدورة الثانية والعشرين بعد المائة
للجنة البرنامج
روما 10-6 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2017
مقدمة
-1

عر ت اللجنة على اجمللس التقرير التايل لدورئا الثانية والعشرين بعد املائة.

وقد حضرت رت رترتر الدورة ،باة رت رت رترتافة إىل الرئيس سرت رت رترتعادة السرت رت رترتيد ( Johannes Petrus Hoogeveenهولندا) ،ممثلو
-2
األعضاء التالية أمساؤهم:
سعادة السيدة
(األر نتني)
السيدة ( Jennifer Fellowsكندا)

Maria Cristina Boldorini

السيد ( Marc Mankoussouالكون و)
السيد ( Kanga Kouaméكوت ديفوار)
السيد
(مجهورية إيراو اةسالمية)
السيد ( Toru Hisazomeالياباو)
Shahin Ghorashizadeh

السيد فصيل رشيد سالمة العرقاو (األردو)
السيد Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor

(ماليزيا)
السيد ( Matthew Hooperنيوزيلندا)
السيدة Claudia Elizabeth Guevara de la Jara
(ب و)
سعادة السيد ( François Pythoudسويسرا)
سعادة السيدة
(اململكة املتحدة)

انتخاب نائب الرئيس للفترة

Marie-Therese Sarch

2019-2017

ّقررت اللجنة باةمجاع انتخاب الس رت رت رت رت رت رترتيد ( Marc Mankoussouالكون و) كنائب لرئيس جلنة الربنامج للوالية
-3
املمتدة من يوليو/متوز  2017إىل يونيو/حزيراو .2019

التعديالت في برنامج العمل والميزانية للفترة
-4

إ ّو اللجنة:
(أ)

1

2019-2018

1

احملسن للعمل
ّ
رحبت بالوثيقة اليت تربز التو يهات والقرارات الصادرة عن املؤمتر ونتائج التخطيط ّ

الوثيقة .CL 158/3
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رحبت بض رت رت رت رت رت رترتمانات اةدارة اليت تفيد بأ ّو مؤشرت رت رت رت رت رت رترات املخر ات والنواتج تقوم على مالحظات منهجية
(ب) و ّ
متاحة لألعضاء
(ج) وطلبت إىل اةدارة إيضرت رترتام أر مؤش رت رترات يف إطار النتائج سرت رترتيتم اسرت رترتتخدامها ل فادة عن التقدم احملرز يف
عمل املنظمة لتطبيق خطة عملها ا اصة مبقاومة مضادات امليكروبات
(د)

أقرت غايات ومؤشرات إطار النتائج
وّ

(هرت) وش ّددت على دور إطار النتائج كأداة للمساءلة وأداة اتصال لعمل املنظمة وأداة للدروس املستخلصة
(و) وأشرترتارت إىل أنّه ميكن هلديث غايات املخر ات يف أعقاب االسرترتتعراا الذر سرترتتجريه املؤمترات اةقليمية
خالل النص رت رت رترتف األول من عام  ،2018وتطلّعت إىل اس رت رت رترتتعراا التق ّدم احملرز خالل الفرتة 2019-2018
يف تقييم منتصف املدة وهناية فرتة السنتني
( ز)

وأثنت على أ ّو االتفاقات بش رت رت رت رت رترتأو مس رت رت رت رت رترتتوى ا دمات للفرتة  2019-2018ئدف إىل هلس رت رت رت رت رترتني مواءمة
املنجزات واملوارد ،مبا يف ذلك هلديد االحتيا ات املتعلقة بالدعم الفين من ال ملشرت رت رت رت رت رت رت اعب الفنية واملكاتب
اةقليمية ،وتعزيز الشراكات مع املؤسسات الوطنية واةقليمية

(م) وأعربت عن دعمها للتداب الرامية إىل تعزيز تنفيذ الربامج ،ال س رت رت رت رت رت رترتيما ترتيبات التنفيذ احمل ّسرت رت رت رت رت رت رتنة يف إطار
الربامج االسرتاتيجية ا مسة ،خاصة على املستوى القطرر
(ط) وأيّدت التداب الرامية إىل رصرتد صرتياغة برامج املنظمة ومشرتاريعها ونتائجها بشرتكل منهجي ب را هلسني
ودئا وإدراج هذه املعلومات من إطار النتائج لفرتة السنتني 2021-2020
(ر) وأشرت رت رت رت رت رت رترتارت إىل اهليكرترتل التنظيمي احملرت ّد (امللحق  3على الويرترتب) والوظرترتائف املنقحرترتة املرترتدر رترتة يف امليزانيرترتة
(امللحق  4على الويب)
مبني
(ك) وأعربت عن دعمها للتوزيع املنقح لالعتمادات الص رت رت رت رت رت رترتافية حبس رت رت رت رت رت رترتب أبواب امليزانية على و ما هو ّ
يف اجلدول  2لكي يوافق عليه اجمللس
رتجعت األعض رت رت رترتاء على تقد
علما بالتقديرات احملدثة للموارد من خارج امليزانية (اجلدول  )3وش رت رت رت ّ
(ل) وأخذت ً
مسامهات طوعية لتيس هلقيق األهداف االسرتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل املتكامل.

استراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بتغير المناخ -
إطار النتائج المراجع لخطة العمل
2

-5

إ ّو اللجنة:
(أ)

2

رحبت بإطار النتائج املرا ع طة العمل
ّ

الوثيقة .PC 122/2
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(ب) وأش رترتارت إىل املخر ات واملؤش رت رترات املرا عة املتعلقة باس رت رترتاتيجية منظمة األغذية والزراعة ا اص رترتة بت املنا
ورحبت مبواءمتها مع مؤشرات املخر ات ومع غايات برنامج العمل وامليزانية املع ّدل للفرتة 2019-2018
ّ
شجعت على إعداد مذكرات منهجية بالنسبة إىل مؤشرين أو ثالثة مؤشرات رئيسية
(ج) و ّ

(د)

ورحبت بالض رت رت رت رت رت رترتمانات اليت أعطتها اةدارة من أ ّو الدعم الذر تقدمه املنظمة للبلداو اليت تس رت رت رت رت رت رترتعى إىل
ّ
احلصول على التمويل يف جمال املنا سوف يركز على األمن ال ذائي والت ذية وعلى جماالت أخرى من
نطاق والية املنظمة وعلى البلداو األش ّد ع ًفا يف و ه ت املنا

شجعت مواصلة العمل من شراكة مع املنظمات الدولية ،مبا يف ذلك منظمات األمم املتحدة األخرى
(هرت) و ّ
واجلهات الفاعلة من غ الدول ،وكذلك منظمات البحو الناشطة يف جمال ت املنا
(و) وش رت رت رت رت رت رت رت ّددت على أمهيرتة التعرتاوو بني الوكرتاالت اليت تو رتد مقرتارهرتا يف رومرتا يف جمرتال ت املنرتا  ،مع احرتام
شجعت اةدارة على رصد التعاوو مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
الوالية امللقاة على عاتق كل منها و ّ
مؤشرا منفصالً يف خطة العمل
ومع برنامج األغذية العاملي باعتباره ً
( ز)

رحبت مبوافقة اةدارة على إدراج ملحق منفصرترتل يفيد عن التق ّدم احملرز يف ما يتصرترتل خبطة العمل ا اصرترتة
وّ
بت املنا يف تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  2019-2018والتقارير الالحقة

رتجعت بشرترتدة على تنفيذ اس رترتاتيجية املنظمة ا اصرترتة بت املنا  ،خاصرترتة يف جمال الزراعة ،مبا يتماشرترتى
(م) وشرت ّ
رتجعت العمل لدعم هنج الزراعة الذكية مناخيًا يف
مع أهداف التنمية املس رت رت رترتتدامة املتص رت رت رترتلة بت املنا وش رت رت رت ّ
البلداو اليت أدر تها من مسامهائا املقررة احملددة وطنيًا
أقرت إطار النتائج املرا ع طة العمل ا اص باالسرتاتيجية.
(ط) و ّ

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في نظم زراعية وغذائية شاملة وكفؤة
(الهدف االستراتيجي )4

-6

3

رحبت اللجنة بالتقييم وب ّرد اةدارة عليه ،وقامت مبا يلي:
ّ
(أ)

أشرترتارت إىل نتائج التقييم اةبابية بشرترتأو دوى تر ات الربنامج االس رترتاتيجي  4خاصرترتة على املسرترتتويني
القطرر واةقليمي وكذلك إىل الثقة اليت تبديها احلكومات والوكاالت احلكومية الدولية خبص رت رت رت رترتوص أدوار
املنظمة وخربئا يف هذا اجملال

رتت الصرت رت رترتادرة عن التقييم ،وأعربت عن تقديرها ل
(ب) واتفقت مع التوصرت رت رترتيات السرت رت رت ّ
رد اةدارة
والواردة يف ّ

3

الوثيقتاو  PC 122/3و.PC 122/3 Sup.1

راءات املقرتحة ملعاجلتها
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(ج) وأش رت رت رترتارت إىل أمهية اعتماد هنج خاص بالنظم الزراعية وال ذائية ،وحثّت املنظمة على دعم توس رت رت رترتيع نطاق
رتجعت اةدارة على اةفادة عن
فهم هذا النهج وتطبيقه يف ما بني البلداو األعضرترتاء والشرترتركاء املعنيني وشرت ّ
التقدم احملرز يف إطار تقرير متابعة تنفيذ التوصيات املتفق عليها
(د)

وأك ّدت على أمهية تكثيف العمل مع الش رت رت رت رت رت رترتركاء ،مبا يف ذلك اجلهات الشرت رت رت رت رت رت رتريكة غ التقليدية من قبيل
الوزارات القطاعية واملؤسسات املالية الدولية واجلهات الفاعلة يف القطاع ا اص ومجعيات املستهلكني

(ه) وش رت رت رت ّددت على أمهية هلس رت رترتني التوعية ورفع مس رت رترتتوى اةدراك ملا تنطور عليه الربامج رت رترتمن إطار الربنامج
االسرتاتيجي 4
(و) وأعربت عن تأييدها للعمل املقرتم لضرت رترتماو زيادة اهتمام الربنامج االس رت رترتاتيجي  4باملسرت رترتائل املشرت رترترتكة بني
عدة قطاعات ،مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني وت املنا والت ذية
( ز)

رحبت بتأكيد مكتب التقييم على أ ّو تقارير التقييم املقبلة س رترتتتض رترتمن أ وبة مباش رترترة على أس رترتئلة التقييم
وّ
وستحتور على روابط أو ح بينها وبني استنتا ات التقرير وتوصياته

(م) وتطلّعت إىل احلصول على تقرير املتابعة بشأو تنفيذ التوصيات املتفق عليها يف غضوو سنتني.
/

4

تقرير متابعة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في المعرفة المتعلقة
باألغذية والزراعة (انظر الوثيقتني  PC 118/2و)PC 118/2 Sup.1
5
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أخذت اللجنة علماً بتقرير املتابعة هذا ،وقامت مبا يلي:
(أ)

أعربت عن تقديرها للتق ّدم اهلام الذر أحرزته األمانة يف تنفيذ التوصيات

رتجعت األمانة على مواص رت رت رترتلة هلس رت رت رترتني النظم ا اص رت رت رترتة بنش رت رت رترتر املنتجات املعرفية الص رت رت رترتادرة عن املنظمة
(ب) وش رت رت رت ّ
وبضماو ودئا
(ج) وأش رت رت رت رت رترتارت إىل أمهية و رت رت رت رت رترتع اس رت رت رت رت رترتاتيجيات نش رت رت رت رت رترتر ّددة األهداف من أ ل الوص رت رت رت رت رترتول إىل أنواع تتلفة
من مستخدمي املنتجات املعرفية الصادرة عن املنظمة
(د)

4
5

وأعربت عن دعمها ملا تبذله األمانة من هود لتجميع تعقيبات املس رت رت رت رت رترتتخدمني والنظراء بش رت رت رت رت رترتأو إمكانية
الوصول إىل املنتجات املعرفية الصادرة عن املنظمة و ودئا وفائدئا.

ستعد اةدارة تقرير متابعة عن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات وظيفة التقييم املستقل.
الوثيقة .PC 122/4
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تقرير متابعة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في التكيف مع تغير المناخ
والتخفيف من وطأته (انظر الوثيقتني  3/118 PCو)PC118/3 Sup.1
6

-8

ورحبت بالتق ّدم احملرز يف تنفيذ التوصيات ،وقامت مبا يلي:
أخذت اللجنة علماً بتقرير املتابعة هذا ّ
(أ)

أعربت عن تقديرها لكوو اس رترتاتيجية املنظمة ا اصرترتة بت املنا اليت صرترتدرت مؤخرا تسرترتتجيب للتوصرترتية
األوىل واألهم من توصيات التقييم ولعدة توصيات أخرى كذلك

ورحبت بتعزيز املنظمة لو ودها ومكانتها يف املنتديات العاملية واةقليمية املعنية بت املنا  ،وبو رترتع ش رتراكات
(ب) ّ
ديدة وقائمة على مجيع مستويات املنظمة هبدف تعزيز العمل يف جمال املنا
(ج) وأعربت عن تقديرها لعمل املنظمة حاليا على تعميم مس رترتألة ت املنا يف دورة مش رترتاريع املنظمة ،وكذلك
ملواصلة إدراج منظور املساواة بني اجلنسني ومنظور تنمية القدرات يف العمل املتصل بت املنا
(د)

وأشرت رت رترتارت إىل ما برر يف املكاتب امليدانية من تعزيز للقدرات يف جمايل التكيّف مع ت
من وطأته

املنا والتخفيف

ورحبت بقيام املنظمة بالتواصل بفعالية أكرب مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة بشأو نرتمل ملهج الزراعة
(ه)
ّ
الذكية مناخيا ،يف البلداو اليت أدر تها رترتمن مسرترتامهائا املقررة احملددة وطنيًا ،وباسرترتتمرارها يف املشرترتاركة يف
التحالفات العاملية واةقليمية ذات الصلة
(و) وتطلّعت إىل تنفيذ االسرتاتيجية يف فرتة السنتني .2019-2018

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في تحقيق الهدف االستراتيجي - 5
ملحق بشأن المساواة بين الجنسين7
-9

إ ّو اللجنة:
(أ)

املعمق الوارد يف الوثيقة مع اةش رت رت رت رترتارة إىل أ ّو العديد من املنتجات وا دمات املتص رت رت رت رترتلة
أثنت على التحليل ّ
باهلدف االسرت رت رترتاتيجي  5واليت تناوهلا االس رت رترتتعراا هي منتجات وخدمات ديدة هلتاج إىل بعض الوقت
قبل إحداثها تأث ات ملحوظة

ورحبت بالتقييم يف امللحق للتقدم الذر أحرزه الربنامج االسرت رت رترتاتيجي  5وش رت رترتعبة الس رت رترتياس رت رترتات اال تماعية
(ب) ّ
واملؤسرتسرترتات الريفية من أ ل تنفيذ املعاي الدنيا احملددة يف سرترتياسرترتة املنظمة ا اصرترتة باملسرترتاواة بني اجلنسرترتني
وتطلّعت إىل اس رترتتعراا التقرير املقبل للمنظمة عن التق ّدم احملرز بالنس رترتبة إىل معاي املنظمة يف تقرير تنفيذ
الربامج للفرتة  2017-2016خالل دورئا املقبلة
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رتجعرتت على التعمق أكثر يف تقييم النترتائج احملققرتة على املس رت رت رت رت رت رترتتويني اةقليمي والقطرر يف عمليرتات
(ج) وش رت رت رت رت رت رت ّ
التقييم املقبلة
(د)

وش رت رت رت ّددت على أمهية تنمية القدرات والش رت رت رتراكات ،ال س رت رت رترتيما الش رت رت رتراكات مع الوكاالت اليت تو د مقارها
يف روما ،من أ ل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف سياق مبادرات بناء القدرة على الصمود

(ه) وتطلّعت إىل اسرت رت رت رت رترتتعراا التقارير املرحلية عن االسرت رت رت رت رترتتنتا ات اليت خلملل إليها هذا امللحق عن املس رت رت رت رت رتاواة
بني اجلنسني ،عند تقد تقرير املتابعة لتقييم اهلدف االسرتاتيجي 5
جمددا أمهية إدراج البملعد ا اص باملساواة بني اجلنسني يف عمليات التقييم
(و) وأك ّدت ً
(ز) وطلبت إىل اةدارة تقريب غايات اس رترتتيفاء املعاي الدنيا احملددة يف س رترتياس رترتة املنظمة ا اص رترتة باملس رترتاواة بني
اجلنسني من عام  2021إىل .2019

ما يستجد من أعمال
 -10أعربت اللجنة عن أس رترتفها للتأخ يف إتاحة الوثيقة  PC 122/7املتعلقة بتجديد والية مدير مكتب التقييم ،وطلبت
احلص رترتول على معلومات كافية مبا يتيح إس رترتداء مش رترتورة قائمة على اجلدارة ووافقت على إر اء اس رترتتعراا هذا البند إىل دورئا
الثالثة والعشرين بعد املائة ا اصة املزمع انعقادها يف روما يوم  21نوفمرب/تشرين الثاين عند الساعة  9.00صباحا.

موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للجنة
 -11أحيطت اللجنة علما بأو الدورة الرابعة والعشرت رت رت رت رت رت رترين بعد املائة س رت رت رت رت رت رترتتعقد يف روما خالل الفرتة من  21إىل
مايو/أيار  ، 2018حسرت رت رترتبما هو وارد يف اجلدول الزمين املوافق عليه ال تماعات األ هزة الرئاسرت رت رترتية واال تماعات الرئيسرت رت رترتية
األخرى للمنظمة يف الفرتة ( 2018-2017الوثيقة .)CL 157/REP
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أقرت اللجنة بأنه من املقرر عقد دورة املؤمتر اةقليمي ألوروبا مباش رت رترترة قبل انعقاد دورة اللجنة ،وحثّت األمانة على
 -12و ّ
توف وثائق الدورة الرابعة والعش رت رت رت رت رت رترين بعد املائة للجنة الربنامج جبميع الل ات يف أقرب وقت ممكن ،مدركة أو املوعد النهائي
ةرسال الوثائق هو أسبوعاو.

