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موجز تنفيذي
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الواقعة ضمن نطاق اختااصاته.

ميكن توجيه أية استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
Rakesh Muthoo

أمني جلنة الربنامج
اهلاتف+3906 5705 5987 :

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
MD858/A
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تقرير الدورة العاشرة بعد املائة للجنة الربنامج
روما 11-7 ،مايو/أيار 2112

مقدمة
-0

رفعت جلنة الربنامج إىل اجمللس التقرير التالي لدورتها العاشرة بعد املائة.

وقد حضر الدورة ،باإلضافة إىل الرئيسة سعادة السيدة
-2
عن األعضاء التالية أمساؤهم:
السيد ( A.R. Ayaziأفغانستان)
السيد مالح (اجلزائر)
السيد ( G.O. Infanteاألرجنتني)
السيدة ( S. Afrozبنغالديش)
السيدة ( M. van Doorenبلجيكا)
السيد ( M. Valicentiكندا)

Cecilia Nordin van Gansberghe

(السويد) ،املمثلون

السيد ( Handi Guoالاني)
السيد فايد (مار)
السيد ( A.G. Aseffaإثيوبيا)
السيد( F.G. Cramerأملانيا)
السيد ( N. Fraserنيوزيلندا)
السيد ( G. Vega Berrioبنما)

وأبلغت الرئيسة اللجنة أنه يف هذه الدورة:
-3
 مت تعيني سعادة السيد  Guido J. Martinelliليحل حملّ السيد  Vega Berrioممثالً لبنما يف جلسة بعد
الظهر من يوم األربعاء  9مايو/أيار؛
 ومت تعيني السيدة  Debra Priceلتحل حملّ السيد  M. Valicentiممثلة لكندا يف اجللسة الاباحية ليوم
األربعاء  9مايو/أيار.
وميكن تنزيل ملخص عن مؤهالت العضوين البديلني من املوقع اإللكرتوني اخلاص باألجهزة الرئاسية والدستورية يف
منظمة األغذية والزراعة على العنوان التالي:
www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/ar/
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اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين املؤقتني

1

 - 4اعتمدت جلنة الربنامج جدول األعمال املؤقت بعاد إجاراء التعاديل التاالي :حاذ البناد " ،4االسارتاتيجية
والرؤية لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التغذية (اخلطوط العريضة)" بسبب توافر الوثيقة يف وقات متاأخر جاداً،

وإرجاء النظر يف هذه املسألة إىل دورتها العادية التالية.

انتخاب نائب الرئيس لسنة 2112

-5

.2102

قررت اللجنة باإلمجاع ،إعادة انتخاب السيدة

Afroz

 Sultanaنائب ًة لرئيسة جلنة الربنامج للسانة التقوميياة

ختطيط الربامج وحتديد األولويات
تقرير مرحلي عن خطة العمل للوقاية من األمراض احليوانية الرئيسية وخماطرها على صحة اإلنسان
واحتوائها

2

 - 6إن اللجنة:
(أ) رحبت بالتقرير وأثنت على عمل املنظمة يف خطة عمل "الاحة الواحدة" وما يتال بها من شراكات؛
(ب) أشارت على األمانة برتتيب األولويات يف ضوء مساهمات أعضاء اللجنة حول خطة العمال وباالنظر إىل املاوارد
الالزمة؛
(ج) وأشارت إىل ضرورة مواصلة العمل يف ما يتعلق بالشراكات.

التقييم
تعيني مدير التقييم3

-7

1
2
3

إن اللجنة:
أحاطت علم ًا بأن والية املدير احلالي ملكتب التقييم سو تنتهي يف  30أغسطس/آب 2103؛
(أ)
(ب) أشارت إىل أنه ،متاشياً مع عملية تعيني مدير التقييم على حنو ما جاء يف الفقرة  42من ميثاق مكتاب
التقييم يف منظمة األغذية والزراعة ،سيقوم فريق خمتص برفع توصية نهائية بشأن املرشحني املالئمني
لتعيينهم من قِبل املدير العام؛

الوثيقتان
الوثيقة .PC 110/2
الوثيقة .PC 110/9

 PC 110/1و.PC 110/INF/1
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(ج )

(د)

5

أشارت إىل خارطة الطريق الرفيعة املستوى الواردة يف املرفق  2بالوثيقة ،بادءاا بتشاكيل فرياق خماتص
يف يونيه/حزيران  2102لتعيني املدير اجلديد للتقييم يف موعد أقااه مايو/أياار  ،2103علاى أن يبادأ
التعيني يف  0سبتمرب/أيلول 2103؛
ووافقت ،طبقا مليثاق مكتب التقييم ،على ترشيح عضوين من أعضائها للفريق املخاتص ،بأسارع وقات
ممكن.

تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جماالت حيازة األراضي واحلقو واحلوول على األراضي
وعلى غريها من املوارد الطبيعية وردّ اإلدارة

4

أثنت جلنة الربنامج على مستوى تقرير التقييم وعلى املنهجية املساتخدمة فياه .والحظات أنّ توقيات التقيايم
-8
كان ممتازًا وجمدي ًا بالنسبة إىل األنشطة اجلارية وردّ اإلدارة عليه حمكماً.
-9

4

الوثائق

وإنّ جلنة الربنامج:
(أ) اتفقت مع توصيات التقييم ورحّبت بقبول اإلدارة مجيع هذه التوصيات؛
(ب) أبرزت احلاجة إىل مواصلة العمل على املستوى العاملي (األمر الذي يتطلب وجود كتلة حيوياة يف املقار
الرئيسي) وحثّت على تكثيف اجلهاود لتعزياز عملياة التنفياذ وحتقياق األثار املنشاود علاى املساتوى
القطري؛
(ج) شددت على أهمية وجود رؤية واضحة واسرتاتيجية متسقة متاشيا مع التوجاه االسارتاتيجي للمنظماة
من أجل االضطالع بالعمل الالزم يف جماالت حيازة األراضي واحلقوق واحلاول على األراضي؛
شددت على ضرورة وجود إطار حمكم للرصد والتقييم واملساءلة؛
(د)
(ﻫ) أقرّت بأهمية الدور الذي تقوم به املنظماة باافتها جهاة حمايادة يف البنياة العاملياة اخلاصاة ياازة
األراضي واحلقوق واحلاول على األراضي باعتبار ذلك ميزة مقارنة هلا؛
أشارت إىل العقبات اليت تعرتض عملية نقال املعرفاة وبنااء القادرات ودور املنظماة وعملاها يف جماال
(و )
السياسات على املستوى القطري؛
أكدت احلاجة إىل مزيد من الشراكات مع وكاالت األمم املتحدة األخرى ومع اجملتمع املدني والقطااع
(ز)
اخلاص؛
(ح) والحظت احلاجة إىل ترتيب األولويات وهو ماا أشاارت إلياه بادورها عملياات تقيايم أخارى وحثّات
اإلدارة على تكثيف اجلهود املبذولة يف هذين اجملالني.

 PC 110/4و PC 110/4 Add.1و.PC 110/4 Sup.1
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تقييم دور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال سياسات األغذية والزراعة،
ورد اإلدارة

5

 - 01أعربت اللجنة عن تقديرها للتقييم واملنهجية املستخدمة فيه ،ورحبت برد اإلدارة اإلجيابي.
 - 00وإن اللجنة:
(أ) أقرّت تنفيذ توصيات التقييم ،كما وافقت عليها اإلدارة ،واليت ستساهم يف التجديد والتحول الشاملني
يف عمل املنظمة من خالل زيادة مساءلتها يف إطار شابكة املكاتاب امليدانياة والرتكياز علاى األولوياات
وتشجيع زيادة الكفاءة يف استخدام املوارد؛
(ب) سلطت الضوء على أنّ العمل على مستوى السياساات هاو إحادى الوفاائف األساساية األهام للمنظماة
وعلى ضرورة أن حترص املنظمة على أن تكون كفاءات مواردها البشرية والتعيينات متماشية ماع هاذه
الوفيفة األساسية؛ فضالً عن أهمية احملافظة على قدراتها خاصة يف املقر الرئيسي لالضاطالع بالعمال
املمتاز واملوضوعي واملشهود له يف جمال السياسات الذي تقوم به املنظمة على املستوى العاملي؛
(ج) أبرزت احلاجة إىل تكثيف اجلهود واألنشطة على املستوى القطري لزيادة تاأثري العمال علاى مساتوى
السياسات؛
شددت على احلاجة إىل خلق ثقافة تقييم األثر؛
(د)
(ﻫ) أكدت على ضرورة إدماج العمل يف جمال السياسات يف خمتلف املنااطق اجلغرافياة والقطاعياة بغارض
تقديم الدعم املناسب إىل املكاتب امليدانية لكي تضطلع بعملها على حناو فعاال يف جماال السياساات،
مبا يتسق وطلبات األعضاء وفقا لوالية املنظمة ومتاشياً مع وفائفها األساسية وميزاتها النسبية؛ فضا ًال
عن أ ّن أي تغيريات هيكلية ونقل للموارد ينبغي أن يستند إىل حتليل وفيفي معمّق؛
الحظت ضرورة أن تتوسع املنظمة يف شراكاتها مع الوزارات الرئيسية يف كل من البلادان ،وأن تشاجع
(و )
بشكل عام على بناء الشراكات؛
طلبت دمج تركيز أعمال املنظمة يف جماال السياساات مساتقبالً ،وكاذلك تنفياذ توصايات التقيايم ،يف
(ز)
التوجه االسرتاتيجي الناشئ يف املنظماة ،كماا يبادو يف اإلطاار االسارتاتيجي املراجاع للفارتة -2101
 2109واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2107-2104وأطر الربجمة القطرية؛
(ح) أبرزت احلاجة إىل مراعاة منوذج الالمركزية – ال سيما العالقة بني املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية –
يف العمل على املستوى القطري؛
(ط) وأكدت على ضرورة أن تركز التقارير املرحلية عن تنفيذ التوصيات على املنافع والتأثري.

5

الوثائق

 PC 110/5و PC 110/5 Add.1و.PC 110/5 Sup.1
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تقييم استجابة منظمة األغذية والزراعة للفيضانات يف باكستان يف يوليه/متوز ،2111
ورد اإلدارة

6

 - 02أعربت اللجنة عن تقديرها للتقييم واملنهجية املستخدمة فيه.
 - 03وإن اللجنة:
اثنت على العمل رفيع اجلودة الذي قامت به املنظمة يف فل فرو بالغة الاعوبة؛
(أ)
(ب) أوصت بإدخال حتسينات يف املستقبل ،وعلى األخص يف ما يتعلق مبا يلي:
 الوقت الالزم لبدء برامج الطوارئ.
 تطوير إجراءات التشغيل املعياري.
 حتديد املستفيدين.
 مراعاة االعتبارات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني.
 مراقبة برامج الطوارئ وتقييمها.
(ج) شجّعت على توطيد التعاون مع الوكاالت الشريكة بغارض زياادة تقاسام املعاار مباا يفياد الطارفني
وأكدت على الدور الرئيسي ملمثلي املنظمة يف عمليات الطوارئ الكربى؛
وأكدت على أهمية تعزيز التكامل بني أنشطة الطوارئ واألنشطة اإلمنائية لزيادة القدرة على املقاوماة،
(د)
وهو ما ينبغي إدراجه يف أطر الربجمة القطرية.

فعالية منظمة األغذية والزراعة على املستوى القطري :ملخص جتميعي لعمليات التقييم يف البلدان اليت
تشهد حاالت طوارئ كربى وبرامج إلعادة تأهيلها (إثيوبيا وزمبابوي وهاييت)

7

 -04أثنت اللجنة على التقرير التوليفي الذي تضمّن عرباً مشرتكة مستفادة من خمتلاف البلادان الايت طبقات فيهاا
برامج كربى للطوارئ وإعادة التأهيل وأبرزت املسائل املتكررة فيها.
 - 05وإن اللجنة:
أكدت على أهمية مواصلة تعزيز التكامل بني أنشطة الطوارئ واألنشطة اإلمنائية؛
(أ)
(ب) شددت على ضرورة زيادة رصد األنشطة على املستوى القطري وتقييمها واملساءلة بشأنها؛
(ج) حثّت على اإلسراع يف إدراج االعتبارات اخلاصة باملساواة بني اجلنسني؛

6
7

الوثائق

 PC 110/6و PC 110/6 Add.1و.PC 110/6 Sup.1

الوثيقة .PC 110/7
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(د)
(ﻫ)

أوصت بدراسة املوضوعات املشرتكة مثل البيئة املستدامة والتكيف ماع الاتغريات املناخياة يف البلادان
اليت متر بأزمات مطولة؛
واقرتحت أن يتم اختياار عملياات التقيايم القطرياة مساتقبالً يا توجاه إىل البلادان علاى أساا
جغرايف ،وعلى أسا القواسم االقتاادية املشرتكة.

متابعة تقييم دور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال املياه

8

 - 06أثنت اللجنة على تقرير املتابعة وعلى عملية املاادقة اجلديدة.
 -07وإ ّن اللجنة:
أقرّت استخدام عملية املاادقة لعمليات التقيايم الرئيساية يف املساتقبل شاريطة أن تكاون جمدياة مان
(أ)
الناحية التكاليفية؛
(ب) وحثّت على أن تركز عملية املاادقة على إصدار توصيات على املستوى االسرتاتيجي.
 - 08وبالنسبة إىل عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املياه ،فإ ّن اللجنة:
أكدت أهمية هذا العمل إىل جانب "اآللية اخلاصة باملياه"؛
(أ)
(ب) شاددت علاى أهمياة البناود املعيارياة الااادرة عان املنظماة وأقارّت باساتخدامها علاى نطااق واساع
خارجها؛
(ج) شجّعت اإلدارة على احملافظة على اجملموعة الواسعة من الشراكات املوجاودة حاليااً وخاصاة توطياد
شراكاتها مع املؤسسات املالية الدولية؛
سلطت الضوء على أهمية العمل املتال بنظم الرتاث الزراعي وشجعت على مواصلته؛
(د)
(ﻫ) أشارت إىل أهمية العمل بالنسبة إىل أحواض املياه العابرة للحدود؛
وشددت على ضرورة احملافظة على القدرات يف املقر الرئيسي من أجل تطوير سلع عامة معيارياة ،وال
(و )
سيما املتعلق منها بالربامج املنسقة اخلاصة باملياه.
 -09وطلبت اللجنة أن تتضمن ردود اإلدارة على مجياع عملياات التقيايم معلوماات عان كلفاة التنفياذ املقادرة جلمياع
التوصيات .وشجّعت اإلدارة على السعي إىل إجياد فارص لتنفياذ توصايات عملياات التقيايم دون أن ينطاوي ذلاك قادر
املستطاع على أي كلفة.
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الوثائق

 PC 110/8و PC 110/8 Add.1وPC 110/8 Sup.1
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CL 144/11

البنود الدائمة
موعد ومكان انعقاد الدورة املقبلة والبنود املطروحة للنقاش
 - 21أُبلغت اللجنة بأن الدورة (اخلاصة) احلادية عشرة بعد املائة ،اليت ساتعقد باالشارتا ماع الادورة (اخلاصاة)
اخلامسة واألربعني بعد املائة للجنة املالية ،ستعقد يومي  30مايو/أيار و 0يونيه/حزيران .2102
 - 20والحظت اللجنة احلاجاة املاساة إىل تساليم الوثاائق يف الوقات املناساب ،حتاى تتسانى مراجعتهاا ملناقشاتها
باستفاضة فيما بعد ،وحثت األمانة على ضمان احرتام املُهل الزمنية املقررة مبا ال يقل عن أسبوعني قبل االجتمااع ومباا
يتماشى مع املمارسات املعمول بها.

ما يستجد من أعمال
 -22رحّبت اللجنة بالعرض الذي قدمته شعبة القضايا اجلنسانية والتكافؤ والعمالاة يف املنااطق الريفياة عان أنشاطة
املنظمة املتالة بالعمالة الريفية الكرمية وأثنت على الطابع غاري الرمساي هلاذا العارض .وطلبات يف املساتقبل أن حتادد
األمانة جماالت العمل املناسبة اليت ميكن عرضها بشكل غري رمسي على اللجناة يف الادورات الايت يتايح فيهاا جادول
أعماهلا االطالع على هذا النوع من العروض.
 - 23ورحّبت اللجنة باجلهود اليت تبذهلا األمانة إلنشاء منتدى إلكرتوني خاص باللجناة وشاجّعت األعضااء فيهاا
على تكثيف استخدام هذا املنتدى لتبادل اآلراء بالدرجة األوىل حول املسائل املتالة بالتقييم.
 - 24وذكّرت اللجنة بأنه ،طبقاً للناوص األساسية للمنظمة ،9تعيّن الدول األعضاء املنتخبة يف اللجنة ممثلني عنهاا
من األفراد الذين بتمتعون با "كفاءة خاصة" وأنه "إذا كان من املتوقع أال يتمكن ممثال أحاد أعضااء اللجناة مان حضاور
دورة من دورات اللجنة ( )...فعلى العضو أن خيطر املدير العام والرئيس بذلك يف أقرب وقت ممكن".
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املادة  26من الالئحة العامة للمنظمة.

