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 المجلس
 الدورة الثامنة والخمسون بعد المائة

 2017ديسمبر/كانون األول  8-4روما، 
  الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للجنة البرنامجتقرير 

 (2017نوفمبر/تشرين الثاني  10-6)روما، 
 

 موجز
 

 :جلنة الربنامج يف عدد من املسائل املتعلقة بالتخطيط والتقييم الرباجمي، خاصة يف ما يتعلق مبا يليحبثت  
 (4)الفقرة  2019-2018التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  )أ(

إطرتار النترتائج املرا ع  طرتة العمرتل  –اسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجيرتة منظمرتة األغرتذيرتة والزراعرتة ا رتاصرترترترترترترترترترترترترترتة بت   املنرتا   )ب(
 (5 )الفقرة

( 4تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف نظم زراعية وغذائية شاملة وكفؤة )اهلدف االسرتاتيجي  )ج(
 (6 )الفقرة

 (7الفقرة ) فة املتعلقة باألغذية والزراعةتقرير متابعة تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف املعر  )د(
 أتهاألغذية والزراعة يف التكيف مع ت   املنا  والتخفيف من وط تقرير متابعة تقييم مسرترترترترترترتامهة منظمة )هرت(

 (8)الفقرة 
ملحق بشرترترترترترتأو املسرترترترترترتاواة  - 5تقييم مسرترترترترترتامهة منظمة األغذية والزراعة يف هلقيق اهلدف االسرترترترترترترتاتيجي  )و(

 (9)الفقرة  اجلنسني بني
 املسائل.وتلفت اللجنة عناية اجمللس إىل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بشأو هذه  

 اإلجراء الذي يقترح اتخاذه من قبل المجلس
إّو اجمللس مدعو إىل إقرار ما توصرترترترتلت إليه جلنة الربنامج من نتائج باة رترترترتافة إىل توصرترترترتيائا بشرترترترتأو املسرترترترتائل  

 الواقعة  من نطاق واليته. 
 استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إلى: أييمكن توجيه 

 Agustin Zimmermannالسيد 
  جلنة الربنامجأمني
 5987 5705 3906+اهلاتف: 
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 تقرير الدورة الثانية والعشرين بعد المائة 
 للجنة البرنامج

  2017نوفمبر/تشرين الثاني  10-6روما، 
 

 مقدمة
 
 عر ت اللجنة على اجمللس التقرير التايل لدورئا الثانية والعشرين بعد املائة.  -1

 
)هولندا(، ممثلو  Johannes Petrus Hoogeveenوقد حضرترترترترترترتر الدورة، باة رترترترترترترتافة إىل الرئيس سرترترترترترترتعادة السرترترترترترترتيد  -2

 األعضاء التالية أمساؤهم:
 

 Maria Cristina Boldoriniسعادة السيدة 
 )األر نتني( 

 السيد فصيل رشيد سالمة العرقاو )األردو(

 Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor السيد )كندا( Jennifer Fellowsالسيدة 
 )ماليزيا(

 )نيوزيلندا(  Matthew Hooperالسيد  )الكون و(  Marc Mankoussouالسيد 
 Claudia Elizabeth Guevara de la Jaraالسيدة  )كوت ديفوار(  Kanga Kouaméالسيد 

 )ب و(
 Shahin Ghorashizadehالسيد 
 اةسالمية( إيراو )مجهورية

 )سويسرا( François Pythoudسعادة السيد 

 Marie-Therese Sarchسعادة السيدة  )الياباو(  Toru Hisazomeالسيد 
 املتحدة( )اململكة

 
 2019-2017انتخاب نائب الرئيس للفترة 

 
 للوالية جلنة الربنامج)الكون و( كنائب لرئيس  Marc Mankoussouاةمجاع انتخاب السرترترترترترترترترترترترترترتيد ب رت اللجنةقرّ  -3

 .2019حزيراو يونيو/ إىل 2017 /متوزيوليواملمتدة من 
 

 20191-2018التعديالت في برنامج العمل والميزانية للفترة 
 

 إّو اللجنة: -4
 

 ن للعمل املؤمتر ونتائج التخطيط احملسّ الصادرة عن قرارات التو يهات و الرّحبت بالوثيقة اليت تربز  )أ(

                                                
 .CL 158/3الوثيقة   1
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أّو مؤشرترترترترترترترترترترترترترترات املخر ات والنواتج تقوم على مالحظات منهجية باليت تفيد ضرترترترترترترترترترترترترترتمانات اةدارة رّحبت بو  )ب(
 متاحة لألعضاء 

إىل اةدارة إيضرترترترترتام أر مؤشرترترترترترات يف إطار النتائج سرترترترترتيتم اسرترترترترتتخدامها ل فادة عن التقدم احملرز يف  طلبتو  )ج(
 عمل املنظمة لتطبيق خطة عملها ا اصة مبقاومة مضادات امليكروبات 

 غايات ومؤشرات إطار النتائج  أقّرتو  ()د
  ةخلصعلى دور إطار النتائج كأداة للمساءلة وأداة اتصال لعمل املنظمة وأداة للدروس املست دتشدّ و  (هرت)
غايات املخر ات يف أعقاب االسرترتتعراا الذر سرترتتجريه املؤمترات اةقليمية ميكن هلديث  هوأشرترتارت إىل أنّ  (و)

 2019-2018م احملرز خالل الفرتة وتطّلعت إىل اسرترترترترترترتتعراا التقدّ  ،2018خالل النصرترترترترترترتف األول من عام 
  السنتنيتقييم منتصف املدة وهناية فرتة  يف

ئدف إىل هلسرترترترترترترترترترترترتني مواءمة  2019-2018وأثنت على أّو االتفاقات بشرترترترترترترترترترترترتأو مسرترترترترترترترترترترترتتوى ا دمات للفرتة  (ز)
عاب الفنية واملكاتب  املنجزات واملوارد، مبا يف ذلك هلديد االحتيا ات املتعلقة بالدعم الفين من الشرترترترترترترترترترترترترترتمل

 اةقليمية، وتعزيز الشراكات مع املؤسسات الوطنية واةقليمية 
نة يف إطار ال سرترترترترترترترترترترترترترتيما ترتيبات التنفيذ احمل ،لتداب  الرامية إىل تعزيز تنفيذ الربامجل أعربت عن دعمهاو  (م) سرترترترترترترترترترترترترترتّ

 الربامج االسرتاتيجية ا مسة، خاصة على املستوى القطرر 
 را هلسني بمنهجي بشرتكل ونتائجها  هاومشرتاريع املنظمة برامجرصرتد صرتياغة الرامية إىل تداب  ال أيّدتو  (ط)

  2021-2020وإدراج هذه املعلومات  من إطار النتائج لفرتة السنتني   ودئا
( والوظرترتائف املنقحرترتة املرترتدر رترتة يف امليزانيرترتة على الويرترتب 3امللحق وأشرترترترترترترترترترترترترترترتارت إىل اهليكرترتل التنظيمي احملرترتّد  ) (ر)

 ( على الويب 4امللحق )
للتوزيع املنقح لالعتمادات الصرترترترترترترترترترترترترترتافية حبسرترترترترترترترترترترترترترتب أبواب امليزانية على  و ما هو مبنّي  أعربت عن دعمهاو  (ك)

 لكي يوافق عليه اجمللس  2اجلدول  يف
األعضرترترترترترترتاء على تقد   عتشرترترترترترترتجّ ( و 3اجلدول وأخذت علًما بالتقديرات احملدثة للموارد من خارج امليزانية ) (ل)

 مسامهات طوعية لتيس  هلقيق األهداف االسرتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل املتكامل.
 

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

 لجنة:الإّو  -5
 

 رّحبت بإطار النتائج املرا ع  طة العمل  )أ(

                                                
 .PC 122/2 الوثيقة  2
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وأشرترترترتارت إىل املخر ات واملؤشرترترترترات املرا عة املتعلقة باسرترترترترتاتيجية منظمة األغذية والزراعة ا اصرترترترتة بت   املنا   )ب(
  2019-2018برنامج العمل وامليزانية املعّدل للفرتة  ومع غايات خر اتاملورّحبت مبواءمتها مع مؤشرات 

 إعداد مذكرات منهجية بالنسبة إىل مؤشرين أو ثالثة مؤشرات رئيسية على  شّجعتو  )ج(
بالضرترترترترترترترترترترترترترتمانات اليت أعطتها اةدارة من أّو الدعم الذر تقدمه املنظمة للبلداو اليت تسرترترترترترترترترترترترترترتعى إىل  ورّحبت )د(

احلصول على التمويل يف جمال املنا  سوف يركز على األمن ال ذائي والت ذية وعلى جماالت أخرى  من 
 نطاق والية املنظمة وعلى البلداو األشّد  عًفا يف و ه ت   املنا  

شراكة مع املنظمات الدولية، مبا يف ذلك منظمات األمم املتحدة األخرى   منصلة العمل موا شّجعتو  (هرت)
  الناشطة يف جمال ت   املنا  منظمات البحو وكذلك واجلهات الفاعلة من غ  الدول، 

 مع احرتام ،يف جمرتال ت   املنرتا  الوكرتاالت اليت تو رتد مقرتارهرتا يف رومرتا بنيعلى أمهيرتة التعرتاوو  شرترترترترترترترترترترترترترتّددتو  (و)
 اةدارة على رصد التعاوو مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية شّجعتو  الوالية امللقاة على عاتق كل منها

 ومع برنامج األغذية العاملي باعتباره مؤشرًا منفصاًل يف خطة العمل 
طة العمل ا اصرترتة خبعن التقّدم احملرز يف ما يتصرترتل  رّحبت مبوافقة اةدارة على إدراج ملحق منفصرترتل يفيدو  (ز)

 والتقارير الالحقة  2019-2018بت   املنا  يف تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 
على تنفيذ اسرترترتاتيجية املنظمة ا اصرترتة بت   املنا ، خاصرترتة يف جمال الزراعة، مبا يتماشرترتى  شرترتّجعت بشرترتدةو  (م)

ًيا يف هنج الزراعة الذكية مناخمع أهداف التنمية املسرترترترترترترترتتدامة املتصرترترترترترترترتلة بت   املنا  وشرترترترترترترترتّجعت العمل لدعم 
 البلداو اليت أدر تها  من مسامهائا املقررة احملددة وطنًيا 

 .ا اص باالسرتاتيجية عملالإطار النتائج املرا ع  طة  أقّرتو  (ط)
 

  تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في نظم زراعية وغذائية شاملة وكفؤة
 3(4)الهدف االستراتيجي 

 
 ، وقامت مبا يلي:عليه رّد اةدارةببت اللجنة بالتقييم و رحّ  -6
 

خاصرترتة على املسرترتتويني  4أشرترتارت إىل نتائج التقييم اةبابية بشرترتأو  دوى تر ات الربنامج االسرترترتاتيجي  )أ(
ر احلكومات والوكاالت احلكومية الدولية خبصرترترترترترترترترترتوص أدوا اهليمي  وكذلك إىل الثقة اليت تبديالقطرر واةق

 املنظمة وخربئا يف هذا اجملال 
عاجلتها ملصرترترترترترترتادرة عن التقييم، وأعربت عن تقديرها ل  راءات املقرتحة ال سرترترترترترترتتّ التوصرترترترترترترتيات المع  اتفقتو  )ب(

 الواردة يف رّد اةدارة و 

                                                
 .PC 122/3 Sup.1و PC 122/3الوثيقتاو   3
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اق ت املنظمة على دعم توسرترترترترترترترتيع نط، وحثّ وال ذائيةة ينظم الزراعهنج خاص بالوأشرترترترترترترترتارت إىل أمهية اعتماد  )ج(
لى اةفادة عن اةدارة ع شرترترتّجعتو  فهم هذا النهج وتطبيقه يف ما بني البلداو األعضرترترتاء والشرترترتركاء املعنيني 

 التقدم احملرز يف إطار تقرير متابعة تنفيذ التوصيات املتفق عليها 
ذلك اجلهات الشرترترترترترترترترترترترترترتريكة غ  التقليدية من قبيل  على أمهية تكثيف العمل مع الشرترترترترترترترترترترترترترتركاء، مبا يف أكّدتو  )د(

 الوزارات القطاعية واملؤسسات املالية الدولية واجلهات الفاعلة يف القطاع ا اص ومجعيات املستهلكني 
ار الربنامج إط  رترترترترترتمنالربامج نطور عليه ا تاةدراك ملورفع مسرترترترترترتتوى  التوعيةعلى أمهية هلسرترترترترترتني  شرترترترترترتّددتو  (ه)

  4االسرتاتيجي 
املشرترترترترترتكة بني باملسرترترترترتائل  4للعمل املقرتم لضرترترترترتماو زيادة اهتمام الربنامج االسرترترترترترتاتيجي  أعربت عن تأييدهاو  (و)

 عدة قطاعات، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني وت   املنا  والت ذية 
التقييم ى أسرترترترتئلة سرترترترتتتضرترترترتمن أ وبة مباشرترترترترة علالتقييم املقبلة  تقارير أوّ  علىرّحبت بتأكيد مكتب التقييم و  (ز)

  وستحتور على روابط أو ح بينها وبني استنتا ات التقرير وتوصياته
 إىل احلصول على تقرير املتابعة بشأو تنفيذ التوصيات املتفق عليها يف غضوو سنتني. تطّلعتو  )م(

 
/4 

 
 تقرير متابعة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في المعرفة المتعلقة

 5(PC 118/2 Sup.1و PC 118/2انظر الوثيقتني ) باألغذية والزراعة
 
 أخذت اللجنة علماً بتقرير املتابعة هذا، وقامت مبا يلي: -7
 

 أعربت عن تقديرها للتقّدم اهلام الذر أحرزته األمانة يف تنفيذ التوصيات  )أ(
 نظمةامل األمانة على مواصرترترترترترترترتلة هلسرترترترترترترترتني النظم ا اصرترترترترترترترتة بنشرترترترترترترترتر املنتجات املعرفية الصرترترترترترترترتادرة عن شرترترترترترترترتّجعتو  )ب(

  ئا ود ضماوبو 
وأشرترترترترترترترترترترتارت إىل أمهية و رترترترترترترترترترترتع اسرترترترترترترترترترترترتاتيجيات نشرترترترترترترترترترترتر  ّددة األهداف من أ ل الوصرترترترترترترترترترترتول إىل أنواع تتلفة  )ج(

 مستخدمي املنتجات املعرفية الصادرة عن املنظمة  من
ملا تبذله األمانة من  هود لتجميع تعقيبات املسرترترترترترترترترترترترتتخدمني والنظراء بشرترترترترترترترترترترترتأو إمكانية  أعربت عن دعمهاو  )د(

 الوصول إىل املنتجات املعرفية الصادرة عن املنظمة و ودئا وفائدئا.
 

                                                
 ستعد اةدارة تقرير متابعة عن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات وظيفة التقييم املستقل.  4
 .PC 122/4الوثيقة   5
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 تقرير متابعة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في التكيف مع تغير المناخ
 6(PC118/3 Sup.1و PC 118/3انظر الوثيقتني )والتخفيف من وطأته 

 
 أخذت اللجنة علماً بتقرير املتابعة هذا ورّحبت بالتقّدم احملرز يف تنفيذ التوصيات، وقامت مبا يلي: -8
 

أعربت عن تقديرها لكوو اسرترترترتاتيجية املنظمة ا اصرترترتة بت   املنا  اليت صرترترتدرت مؤخرا تسرترترتتجيب للتوصرترترتية  )أ(
 توصيات أخرى كذلك  األوىل واألهم من توصيات التقييم ولعدة

و رترتع شرترتراكات بورّحبت بتعزيز املنظمة لو ودها ومكانتها يف املنتديات العاملية واةقليمية املعنية بت   املنا ، و  )ب(
  تعزيز العمل يف جمال املنا دف هبعلى مجيع مستويات املنظمة  ديدة وقائمة 

ك مسرترترتألة ت   املنا  يف دورة مشرترترتاريع املنظمة، وكذلتعميم  علىاملنظمة حاليا  لعملوأعربت عن تقديرها  )ج(
 تنمية القدرات يف العمل املتصل بت   املنا  منظور ملواصلة إدراج منظور املساواة بني اجلنسني و 

املنا  والتخفيف  ف مع ت  وأشرترترترترترترتارت إىل ما برر يف املكاتب امليدانية من تعزيز للقدرات يف جمايل التكيّ  )د(
 من وطأته 

الزراعة  جهمل نرتمل ورّحبت بقيام املنظمة بالتواصل بفعالية أكرب مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة بشأو  (ه)
 املشرترتاركة يف وباسرترتتمرارها يفيف البلداو اليت أدر تها  رترتمن مسرترتامهائا املقررة احملددة وطنًيا، الذكية مناخيا، 

 التحالفات العاملية واةقليمية ذات الصلة 
 .2019-2018تنفيذ االسرتاتيجية يف فرتة السنتني إىل  تطّلعتو  (و)

 
  - 5تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في تحقيق الهدف االستراتيجي 

 7ملحق بشأن المساواة بين الجنسين
 

 إّو اللجنة: -9
 

أثنت على التحليل املعّمق الوارد يف الوثيقة مع اةشرترترترترترترترترتارة إىل أّو العديد من املنتجات وا دمات املتصرترترترترترترترترتلة  )أ(
وقت بعض الهلتاج إىل االسرترترترترتتعراا هي منتجات وخدمات  ديدة  اليت تناوهلاو  5باهلدف االسرترترترترترتاتيجي 

  ث ات ملحوظةأإحداثها تقبل 
وشرترترترترتعبة السرترترترترتياسرترترترترتات اال تماعية  5الذر أحرزه الربنامج االسرترترترترترتاتيجي  للتقدمالتقييم يف امللحق ورّحبت ب )ب(

ني اجلنسرترتني سرترتياسرترتة املنظمة ا اصرترتة باملسرترتاواة بالدنيا احملددة يف عاي  املواملؤسرترتسرترتات الريفية من أ ل تنفيذ 
 تقرير تنفيذ م احملرز بالنسرترترترتبة إىل معاي  املنظمة يفإىل اسرترترترتتعراا التقرير املقبل للمنظمة عن التقدّ  تطّلعتو 

 خالل دورئا املقبلة  2017-2016الربامج للفرتة 

                                                
 .PC 122/5الوثيقة   6
 .PC 122/6الوثيقة   7
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على التعمق أكثر يف تقييم النترتائج احملققرتة على املسرترترترترترترترترترترترترترتتويني اةقليمي والقطرر يف عمليرتات  شرترترترترترترترترترترترترترتّجعرتتو  (ج)
 املقبلة  التقييم

 على أمهية تنمية القدرات والشرترترترترترترتراكات، ال سرترترترترترترتيما الشرترترترترترترتراكات مع الوكاالت اليت تو د مقارها  دتشرترترترترترترتدّ و  (د)
 يف روما، من أ ل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف سياق مبادرات بناء القدرة على الصمود 

 اواة سرترترترترترترترترترترتإىل اسرترترترترترترترترترترتتعراا التقارير املرحلية عن االسرترترترترترترترترترترتتنتا ات اليت خلملل إليها هذا امللحق عن امل تطّلعتو  (ه)
  5بني اجلنسني، عند تقد  تقرير املتابعة لتقييم اهلدف االسرتاتيجي 

  أمهية إدراج البملعد ا اص باملساواة بني اجلنسني يف عمليات التقييم ت جمدًداأكدّ و  (و)
غايات اسرترترتتيفاء املعاي  الدنيا احملددة يف سرترترتياسرترترتة املنظمة ا اصرترترتة باملسرترترتاواة بني  تقريبإىل اةدارة وطلبت  (ز)

 .2019إىل  2021عام اجلنسني من 
 

 ما يستجد من أعمال
 
لبت وط ،املتعلقة بتجديد والية مدير مكتب التقييم PC 122/7لوثيقة أخ  يف إتاحة اأعربت اللجنة عن أسرترترتفها للت -10

ئا دور  على إر اء اسرترترترتتعراا هذا البند إىل وافقتو احلصرترترترتول على معلومات كافية مبا يتيح إسرترترترتداء مشرترترترتورة قائمة على اجلدارة 
 صباحا. 9.00نوفمرب/تشرين الثاين عند الساعة  21ملزمع انعقادها يف روما يوم اا اصة الثالثة والعشرين بعد املائة 

 
 جنةوالعشرين بعد المائة لل الرابعةورة موعد ومكان انعقاد الد

 
 25إىل  21أحيطت اللجنة علما بأو الدورة الرابعة والعشرترترترترترترترترترترترترترترين بعد املائة سرترترترترترترترترترترترترترتتعقد يف روما خالل الفرتة من  -11

، حسرترترترترترترتبما هو وارد يف اجلدول الزمين املوافق عليه ال تماعات األ هزة الرئاسرترترترترترترتية واال تماعات الرئيسرترترترترترترتية 2018مايو/أيار 
 (.CL 157/REP)الوثيقة  2018-2017األخرى للمنظمة يف الفرتة 

 
األمانة على  تحثّ و اللجنة، دورة مباشرترترترترترة قبل انعقاد  ألوروبا املؤمتر اةقليمية وأقّرت اللجنة بأنه من املقرر عقد دور  -21

أو املوعد النهائي دركة م ،جبميع الل ات يف أقرب وقت ممكنالرابعة والعشرترترترترترترترترترترترترترين بعد املائة للجنة الربنامج ة توف  وثائق الدور 
 .ةرسال الوثائق هو أسبوعاو


