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اجمللس
الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة
روما 30 ،مايو/أيار  3 -يونيو/حزيران 2016

تقرير الدورة التاسعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج
(روما 20-16 ،مايو/أيار )2016
موجز
نظرت جلنة الربنامج يف عدد من املسائل املتعلقة بتخطيط الربامج وتقييمها خاصة يف ما يتعلق باألمور التالية:
(أ) استعراض اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة
األولويات اإلقليمية (الفقرة )3
(ب) تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام
(الفقرة )4
(ج) االسرتاتيجية اخلاصة بعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخ  -خريطة الطريق (الفقرة )5
(د) عرض عن القضايا اجلنسانية واملواضيع املشرتكة األخرى ،مبا يف ذلك التغذية وتغري املناخ (الفقرة )6
(هـ) حتدي عن عمل منظمة األغذية الزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات (الفقرة )7
2021-2018

-

وتلفت اللجنة عناية اجمللس إىل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بشأن هذه القضايا.

اإلجراءات اليت يقرتح على اجمللس اختاذها

إنّ اجمللس مدعو إىل إقرار ما توصلت إليه جلنة الربنامج من نتائج ،فضالً عن التوصيات الصادرة عنها يف املسائل الواقعة ضمن
اختصاصاته.

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
أمني جلنة الربنامج
اهلاتف+3906 5705 5987 :
Rakesh Muthoo

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()RQ؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة ooo.oaw.www
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بيان احملتويات

مقدمة

الصفحة

3 .......... ................................ ................................ ................................

استعراض اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة وإعداد اخلطة املتوسطة األجل
للفرتة  - 2021-2018األولويات اإلقليمية 3 ....... ................................ ................................
تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو
االسرتاتيجية اخلاصة بعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخ  -خريطة

الطريق 5 ..........................

عرض عن القضايا اجلنسانية واملواضيع املشرتكة األخرى ،مبا يف ذلك التغذية وتغري املناخ
حتدي عن عمل منظمة األغذية الزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات

مستدام 4 ........

5 ..........................

6 ......................................

تقرير متابعة تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة
يف آسيا واحمليط اهلادئ (انظر الوثيقة 7 ............................... ................................ )PC 115/3
تقرير متابعة تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة
يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (انظر الوثيقة 7 ..................... ................................ )PC 115/4

تقرير متابعة تقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف دعم إنتاج احملاصيل (انظر الوثيقة
موعد ومكان انعقاد الدورة العشرين بعد

8 .................. )PC 115/5
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تقرير الدورة التاسعة عشرة بعد املائة
للجنة الربنامج
روما 20-16 ،مايو/أيار 2016

مقدمة
-1

عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التالي عن دورتها التاسعة عشرة بعد املائة.

وقــد حضــر الــدورة ،باإلضــافة إىل نائــب الــرئيس ســعادة الســيد ( Claudio J. Rozencwaigاألرجنــتني)
-2
الذي ترأس الدورة يف ظل غياب الرئيس سعادة السيد ( Serge Tomasiفرنسا) ،ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:
السيد ( N.C. Montani Cazabatاألرجنتني)
السيد ( E. Robinsonكندا)
السيد ( E. Robinsonالكونغو)
السيد ( J.A. Carranza Baronaإكوادور)
السيد ( M.N. Camaraغينيا)
السيد ( V. Sharanاهلند)

1

السيد ( O. Kubotaاليابان)
السيد فيصل رشيد سالمة العرقان (األردن)
السيد ( M. Hooperنيوزيلندا)
سعادة السيد ( I. Nordangالنرويج)
السيد ( A. Halasiewiczبولندا)
السيد هيثم شجاع الدين (اليمن)

استعراض اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة وإعداد اخلطة املتوسطة األجل
للفرتة  - 2021-2018األولويات اإلقليمية

2

رحّبت اللجنة بالوثيقة باعتبارها جزءا ال يتجزأ من عملية استعراض اإلطار االسرتاتيجي وإعداد اخلطة
-3
املتوسطة األجل للفرتة  .2021-2018وإنّ اللجنة:
(أ)

رحّبت مبا أعربت عنه املؤمترات اإلقليمية من دعم لالستمرارية يف التوجه االسرتاتيجي للمنظمة؛

(ب) وأشارت إىل أن التطورات العاملية الواردة يف الوثيقة ،مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة لعام
وخطة عمل أديس أبابا اليت حتدد إطار التنفيذ ،واتفاق باريس بشأن تغري املناخ ،واملؤمتر الدولي الثاني
2030

 1مت تعيني السيد  N.C. Montani Cazabatليحل حمل سعادة السيد  Claudio J. Rozencwaigكممثل لألرجنتني يف الدورة التاسعة عشرة
بعد املائة للجنة الربنامج.
 2الوثائق  PC 119/2و Rev.1/Add.1و Add.2وAdd.3

CL 154/3

4

املعين بالتغذية ،ومؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساني ،إضافة إىل التطورات األخرى مثل مؤمتر األمم املتحدة
العاملي املعين باحلد من خماطر الكوارث ،ومؤمتر األمم املتحدة الثال املعين باإلسكان والتنمية احلضرية
املستدامة؛
(ج) وأشارت إىل االجتاهات والتحديات اإلقليمية احملددة ،مبا يف ذلك عمالة الشباب ،والتحضر ،واهلجرة
والنازحني ،واالبتكار والتكنولوجيا ،وتطوير سالسل القيمة والتجارة ،واإلحصاءات لغرض الرصد ووضع
السياسات باالستناد إىل األدلة ،والقدرة على الصمود ،عالوة على التمويل الكايف للتنمية؛
(د)

وأيّدت األولويات اإلقليمية اليت عبّرت عنها املؤمترات اإلقليمية ،كما هو وارد يف الوثيقة وملحقاتها؛

(هـ) وأعربت عن دعمها جلميع املبادرات اإلقليمية يف الفرتة  ،2017-2016وأيضاً للعمل بني األقاليم بشأن تغري
املناخ والتغذية والنمو األزرق؛
(و)

ورحّبت مبواءمة األهداف االسرتاتيجية للمنظمة مع أهداف التنمية املستدامة ،وشددت على أهمية ربط
مؤشرات أهداف التنمية املستدامة بإطار نتائج اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 2021-2018؛

(ز)

وأعربت عـن تقـديرها لالسـتخدام املسـتمر للشـراكات االسـرتاتيجية ولتعزيـز هـذه الشـراكات ،مبـا يف ذلـك
على املستوى اإلقليمي؛

(ح) وشددت على أهمية تقديم املشورة املتعلقة بالسياسات وتنمية قدرات األعضاء باالستفادة من عمل املنظمة
يف جمالي وضع املعايري واملواصفات؛
(ط) وتطلعت إىل استعراض مشروع اخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة  2021-2018يف دورتها
القادمة ،مع األخذ يف احلسبان النتائج املنبثقة عن جلان الزراعة ومصايد األمساك والغابات
ومشكالت السلع.

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
واستخدامها على حنو مستدام
-4
(أ)

3

رحّبت اللجنة بهذا التقييم وبرد اإلدارة عليه؛ كما أنها:
أحاطت علماً بالنتائج اإلجيابية اليت توصل إليها التقييم يف ما يتعلق جبدوى عمل املنظمة يف جمال املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة ومسعته ومساهمته؛

(ب) وأيّدت النتائج واالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن التقييم وأثنت على تأكيد اإلدارة أنها بصدد اختاذ
اإلجراءات الالزمة لالستجابة للتوصيات ،خاصةً يف ما يتعلق بالعمل املشرتك داخل املنظمة؛

3

الوثيقتان

 PC 119/5وPC 119/5 Sup.1

5
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(ج) وأكدت على أهمية القدرات الفنية يف املقر الرئيسي وأيّدت العمل على تنمية القدرات بقدر أكرب ،فض ًال
عن تعزيز مشاركة املكاتب امليدانية من خالل إدماج العمل يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ضمن
الربامج القطرية ومؤازرة اجلهود الرامية إىل تنمية القدرات؛
(د)

وسلطت الضوء على أهمية احملافظة على عالقات تعاون وطيدة بني املنظمة واملعاهدة الدولية بشأن املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

(هـ) وأكدت على أهمية السعي إىل إجياد آليات مبتكرة للشراكات وتوثيق التعاون مع األطراف الفاعلة األخرى
يف هذا اجملال بهدف تعبئة املوارد وجتنّب االزدواجية؛
(و)

وتطلّعت إىل احلصول يف الوقت املناسب على تقرير مرحلي بشأن هذا التقييم.

االسرتاتيجية اخلاصة بعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخ  -خريطة الطريق
-5
(أ)

4

إنّ اللجنة:
أكدت جمدداً الدور اهلام الذي تضطلع به املنظمة يف جمال تغري املناخ ،مع أخذ العلم مبيزاتها املقارنة بهذا
الصدد من أجل املساهمة يف حتقيق الركائز الثالث للتنمية املستدامة؛

(ب) وأخذت علماً باإلطار املفاهيمي املقرتح وباملخرجات الشاملة الثالثة لوضع االسرتاتيجية؛
(ج) وأقرّت االقرتاحات املتعلقة خبريطة الطريق؛
(د)

وأكدت على أهمية حب الواقع الوطين واحمللي لدى تنفيذ االسرتاتيجية وخطة عملها ،فضالً عن دور
املكاتب امليدانية؛

(هـ) وتطلّعت إىل استعراض االسرتاتيجية وخطة عملها يف دورتها املقبلة بعد تلقي مساهمات مجيع اللجان الفنية،
لعرضها وموافقة اجمللس عليها.

عرض عن القضايا اجلنسانية واملواضيع املشرتكة األخرى ،مبا يف ذلك التغذية وتغري املناخ
-6
(أ)

4

الوثيقة

إنّ اللجنة:
أكدت جمدداً ما شدد عليه اجمللس يف دورته الثالثة واخلمسني بعد املائة بشأن أهمية املواضيع املشرتكة،
مبا فيها مسائل املساواة بني اجلنسني والتغذية وتغري املناخ واحلوكمة؛

PC 119/4
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(ب) ورحّبت باملعلومات املتاحة بشأن املساواة بني اجلنسني باعتبارها موضوعاً مشرتكاً يف تقرير تنفيذ الربامج
للفرتة 2015-2014؛
(ج) وتطلعت إىل مواصلة إيالء االهتمام ملراعاة املسائل اجلنسانية يف خمتلف أنشطة املنظمة وإىل رفع تقارير بهذا
اخلصوص من خالل آليات رفع التقارير املوجودة يف املنظمة؛
(د)

وطلبت الرتكيز بالشكل املناسب على عمل املنظمة يف جمال املساواة بني اجلنسني يف عمليات التقييم املقبلة
لألهداف االسرتاتيجية؛

(هـ) وطلبت إجراء تقييم لعمل املنظمة يف جمال املساواة بني اجلنسني لكي ينظر فيه املؤمتر يف دورته املقبلة
يف عام .2019

حتديث عن عمل منظمة األغذية الزراعة يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات
-7
(أ)

5

إنّ اللجنة:
أعربت عن تقديرها للتقدم احملرز يف عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات وحثّت على مواصلة
االهتمام مبجال العمل هذا؛

(ب) ورحّبــت خبطــة عمــل املنظمــة وجمــاالت تركيــز العمــل وآليــات التنفيــذ حتــت إطــار الفــرق املعنيــة
بالربامج االسرتاتيجية؛
(ج) وأشارت إىل أهمية جهود الالمركزية كعامل أساسي لتنفيذ خطة العمل بشكل فعّال؛
(د)

وأثنت على التعاون املستمر يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات يف إطار الشراكة الثالثية مع منظمة الصحة
العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان ،مبا يف ذلك اجلوانب ذات الصلة للدستور الغذائي؛

(هـ) وأعربت عن تقديرها للدعم الذي تقدمه األمانة لألنشطة اخلاصة مبقاومة مضادات امليكروبات ضمن برنامج
العمل وامليزانية ،فضالً عن املوارد من خارج امليزانية اليت مت التعهد بها وتوفريها حتى اآلن من قِبل الشركاء
يف املوارد؛
(و)

5

الوثيقة

وشددت على أهمية زيادة املوارد املالية املخصصة ملقاومة مضادات امليكروبات وحثّت األعضاء يف املنظمة
وغريهم من األطراف على توفري املزيد من املوارد من خارج امليزانية لتلبية االحتياجات من املوارد والبالغة
 10ماليني دوالر أمريكي من املساهمات الطوعية لتنفيذ خطة العمل املتعلقة مبقاومة مضادات امليكروبات.

PC 119/3
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تقرير متابعة تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة

يف آسيا واحمليط اهلادئ (انظر الوثيقة )PC 115/3
-8
(أ)

6

أخذت اللجنة علما بتقرير املتابعة هذا وقامت مبا يلي:
رحبت بالتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املقبولة؛

(ب) وشددت على احلاجة إىل املزيد من املعلومات عن أثر تنفيذ التوصيات املقبولة اليت سجلت معدالت مرتفعة
يف سجل إجراءات اإلدارة؛
(ج) وتطلعت إىل اإلبالغ عن التوصيات املرفوضة؛
(د)

وشـــجعت املنظمـــة علـــى مواصـــلة إيـــالء االهتمـــام للتحـــديات الـــيت تواجهـــا البلـــدان اجلزريـــة
يف احمليط اهلادئ؛

(هـ) وأبرزت األهمية اليت تكتسيها ،بالنسبة إىل املنظمة ،مواصلة التعاون وتوطيده مع املنظمات اإلقليمية يف آسيا
واحمليط اهلادئ.

تقرير متابعة تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة

يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (انظر الوثيقة )PC 115/4
-9
(أ)

7

أخذت اللجنة علماً بتقرير املتابعة هذا وقامت مبا يلي:
رحبت بالتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املقبولة؛

(ب) وشددت على أهمية إحراز تقدم يف تطبيق الالمركزية يف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛
(ج) وأبرزت احلاجة إىل مزيد من املعلومات عن تأثري تنفيذ التوصيات املقبولة اليت سجلت معدالت مرتفعة
يف سجل إجراءات اإلدارة؛
(د)

وأبرزت قيمة التآزر بني املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية؛

(هـ) وأعربت عن دعمها ملواءمة عمل املنظمة مع األولويات احملددة.

6
7

الوثيقة
الوثيقة PC 119/7

PC 119/6

CL 154/3
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تقرير متابعة تقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف دعم إنتاج احملاصيل

(انظر الوثيقة )PC 115/5
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 -10أخذت اللجنة علماً بتقرير املتابعة هذا ورحبت بالتقدم الذي أحرزته املنظمة على صعيد تنفيذ التوصيات
املقبولة ،ال سيما من خالل توفري منرب حمايد ملناقشة القضايا ،مثل الزراعة اإليكولوجية والتكنولوجيا البيولوجية.

موعد ومكان انعقاد الدورة العشرين بعد املائة
 -11أُبلغـــت اللجنـــة بـــأ ّن دورتهـــا العشـــرين بعـــد املائـــة ســـوف تمعقـــد يف رومـــا خـــالل الفـــرتة املمتـــدة
من  7إىل  11نوفمرب/تشرين الثاني .2016
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الوثيقة

PC 119/8

