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 المائةالستون بعد الدورة 
 2018ديسمبر/كانون األول  7-3روما، 

 تقرير الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
 (2018نوفمبر/تشرين الثاني  16-12)روما، 

 
 موجز
 

حبثت جلنة الربنامج يف عدد من املساااااااااااااائل املتعلقة بتخقيي الربامج وتقييم ا، خا اااااااااااااة يف ما يتعلق  
 يلي:  مبا
 

األولويات الناشااااااااااااائة عن اللجا   – 2021-2018إعداد اخلقة املتوساااااااااااااقة األفل املرافعة لل  ة  (أ)
 (3 )ال قرةال نية 

تقييم مسااااااااةة منظمة األغذية والزراعة يف دقيق املدارة املتكاملة للموارد القبيعية من أفل  راعة  )ب(
 (4)ال قرة ( 2مستدامة )اهلدف االس اتيجي 

 (5)ال قرة تقرير متابعة تقييم وظي ة التقييم يف املنظمة  )ج(
 يادة قدرة ساااابل املعيشااااة  – 5ي تقرير متابعة تقييم مساااااةة املنظمة يف دقيق اهلدف االساااا اتيج )د(

 (6)ال قرة على الصمود أمام الت ديدات واأل مات 
 (10إىل  7)ال قرات من  2021-2019خقة العمل املتجددة املرشادية لعمليات التقييم لل  ة  )ها(
التقرير بشااااااااااااا   نتيجة معار إعال  التربعات من أفل الق اااااااااااااا  على طاعو  ا  ات الصااااااااااااا  ة  )و(

 (11 )ال قرة
 (12)ال قرة التقرير املرحلي عن خقة عمل املنظمة يف جمال مقاومة م ادات امليكروبات  ) (
 (16إىل  13)ال قرات من ما يستجد من أعمال  )ح(

 
 وتل ت اللجنة عناية ا لس إىل ما تو لت إليه من نتائج وتو يات بش   هذه املسائل. 
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 اإلجراءات التي يقترح على المجلس اتخاذها
 

يُقلب من ا لس إقرار ما تو ااااااالت إليه جلنة الربنامج من نتائج، بامل اااااااانة إىل ما  ااااااادر عن ا من  
 تو يات بش   املسائل الواقعة  من نقاق اختصا اهتا.

 
 يمكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إلى:

 Agustin Zimmermannالسيد 
 أمني جلنة الربنامج

 5673 5705 3906+اهلاتف: 
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 تقرير الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
 2018نوفمبر/تشرين الثاني  16-12روما، 

 
 مقدمة

 
 عر ت اللجنة على ا لس التقرير التايل عن دورهتا اخلامسة والعشرين بعد املائة.  -1
 
)هولندا(، ممثلو  Johannes Petrus Hoogeveenوقد ح اااااار الدورة، بامل ااااااانة إىل الرئيس سااااااعادة الساااااايد  -2

 األع ا  التالية أمساؤهم:
 

 صل رشيد سالمة العرقا  )األرد ( السيد ني )األرفنتني( María Cristina Boldoriniسعادة السيدة 
 Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norالساااااااااااايد  )كندا(  Jennifer Fellowsالسيدة 

 )ماليزيا( 
 )نيو يلندا(  Donald G. Symeالسيد  )الكون و(  Marc Mankoussouالسيد 
 1)ب و( María Carolina Carranza Núñezالسيدة  )كوت دي وار(  Kouamé Kangaالسيد 

 Mohammad Hossein Emadiسااااااااااااااعاااااااادة السااااااااااااااياااااااد 
 إيرا  املسالمية( )مج ورية

 )سويسرا( François Pythoudسعادة السيد 

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

 2021-2018إعداد الخطة المتوسطة األجل المراجعة للفترة 
 2الناشئة عن اللجان الفنية األولويات – 

 
 :إّ  اللجنة -3
 

ذّكرت ب ةية األولويات ال نية اليت تساااااااهم يف دقيق األهداف االساااااا اتيجية اليت سااااااّلقت علي ا اللجا   )أ(
 ؛2018ال نية ال و  يف عام 

بالنسبة  PC 125/2 الوثيقةألولويات اليت عرّبت عن ا اللجا  ال نية على النحو املوفز يف خذت علًما باوأ )ب(
ويف التقارير  برنامج عمل املنظمة  من املطار االس اتيجي املرافعإىل البند اخلاص باللجا  ال نية بش   

 الكاملة لتلك اللجا ؛ 
وأشااااااااارت إىل أنه من شاااااااا   األولويات املنبثقة عن اللجا  ال نية أ  تشااااااااّكل، ااشااااااااًيا مع دورة التخقيي  )ج(

 2021-2018لل  ة )املرافعة( ملعمول هبا يف املنظمة، مسااةة يف اخلقة املتوساقة األفل وو اع الربامج ا
 ، فنًبا إىل فنب مع االسااااااتنتافات واألولويات املقليمية2019لكي ينظر ني ا ا لس يف أبريل/نيسااااااا  

                                                      
كممثلة لب و خالل الدورة  Claudia Elizabeth Guevara de la Jaraلتحّل حمّل السيدة  María Carolina Carranza Núñezفرى تعيني السيدة   1

 اخلامسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج.
 .PC 125/2الوثيقة   2
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وأ   شاامالية واليت ساابقاليت أعربت عن ا املعارات املقليمية اخلمسااة واملعار املقليمي غ  الرمسي ألمريكا ال
 أقّرها ا لس يف دورته التاسعة واخلمسني بعد املائة؛

وأقّرت ب نه من الصااااااااااعب يف املرحلة اةالية تلبية مجيع األولويات اقددة يف سااااااااااياق امليزانية املمسية الثابتة  )د(
 رار املعاراةاااااااليااااااة للربنااااااامج العااااااادي يف املنظمااااااة وأقّرت بااااااالتوفي ااااااات واملباااااااد  اليت ت ااااااااااااااّمن ااااااا ق

إىل اةصااول على مزيد من املعلومات بشاا   التداعيات على الكل ة كجز   وتقّلعت( C 2017/3)الوثيقة 
 من برنامج العمل وامليزانية؛ 

يف  وأخذت علًما بآخر املسااتجدات اةا االة يف االتاهات والق ااايا الناشاائة اليت تعثر على عمل املنظمة (ها)
األفل املتوسي وأشادت ب ةيت ا املستمرة يف سياق املطار االس اتيجي للمنظمة وتن يذ اخلقة املتوسقة 

 ؛2021-2018األفل للمنظمة لل  ة 
الن ج املسااااااتدامة واملبتكرة، وأبر ت على وفه اخلصااااااوص عمل املنظمة بشاااااا   مجيع وشااااااّددت على أةية  (و)

، ، مبا يف ذلك الدعم يف جمال الساااااياساااااات، وبنا  القدرات2030مسااااااعدة البلدا  على إطا  خقة عام 
 والشراكات، والعمل خبصوص معشرات أهداف التنمية املستدامة؛  واملشورة العلمية، وو ع املعاي ،

على توطيد الشاااااااااراكات يف ما بني أ اااااااااحاب املصااااااااالحة املتعددين على املساااااااااتويات الوطنية  شاااااااااّجعتو  ( )
لة التعاو  الوثيق واملقليمية والعاملية، وم مع منظمات األمم املتحدة وأوفه التآ ر االساااااااااااااا اتيجي وا اااااااااااااا

 روما؛ األخرى، وال سيما الوكاالت اليت توفد مقارها يف
بشاااااااااااااا   إدراج الن ج الزراعية املسااااااااااااااتدامة على  و أكرب،  إعداد قراروأشااااااااااااااارت إىل طلب جلنة الزراعة  )ح(

يف دورته املقبلة مكتب جلنة الزراعة الة هذا النص إىل بإح أو ااااااااااااااتلزراعة امليكولوفية، و اذلك  يف مبا
 قبل إحالته إىل ا لس؛ وعر ه على جلنة الربنامج يف دورهتا املقبلة

مدونة الساااالود الدولية بشاااا   اسااااتخدام العمل اجلاري حالًيا من قبل مكتب اللجنة بشاااا    وأشااااارت إىل (ط)
ب   تُعرض أي تداعيات على  اااااااااعيد الربامج وامليزانية على الدورة املقبلة للجنة  أو اااااااااتو  األمسدةوإدارة 

 الربنامج. 

 
 تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية

 3(2من أجل الزراعة المستدامة )الهدف االستراتيجي 
 
 إّ  اللجنة: -4
 

 2 مع املقرار باألةية واجلدوى اخلا ااااااة لعمل املنظمة يف إطار اهلدف االساااااا اتيجي التقييمرّحبت بتقرير  ()أ
 وأبر ت فدوى عمل املنظمة لتشجيع األغذية والزراعة املستدامتني؛

أفوبة مباشاااااارة على أساااااائلة التقييم وأ  عمليات التقييم يف املسااااااتقبل التقارير عن ب   ت اااااامن  أو ااااااتو  ()ب
االساااااتنتافات والتو ااااايات الواردة يف التقارير وأ  تكو  موّف ة على  و أكرب  وبنيتو اااااال العالقة بين ا 

  و دقيق األثر املتوخى والنتائج املرفّوة؛ 
                                                      

 .PC 125/3 Sup.1و PC 125/3الوثيقتا    3
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وشاااددت على أةية دليل الساااياق املناساااب وتصاااميم املشااااريع واالتسااااق مع أطر الربجمة الققرية وبرامج  )ج(
 وتعميم ا؛امللكية الوطنية واستمرارية نتائج املشاريع 

يف إطار النتائج ملدارة الشااااملة أكثر ألدا  املشااااريع و يادة عدد معشااارات األدا  الرئيساااية ابتعزيز  وأو ااات )د(
عن ذلك  من إطار استعراض أفل قياس النتائج ور دها على  و أن ل ورنع تقارير  مناالس اتيجية 

 ؛منتصف املدة وتقرير تن يذ الربامج
ا موعة على دسني التوفي ات املتاحة ملديري املشاريع وتشاطر  2ربنامج االس اتيجي إدارة ال شّجعتو  (ها)

معاجلة مبوا اة والتكنولوفيات واالبتكارات ال ذائي والزراعة املساااااااتدامتني  األمنيف جمال الن ج الكاملة من 
ب تعميم املساااااائل املشااااا كة ، إىل فانعرب الركائز الثالث لالساااااتدامة هلا مةأوفه التآ ر واملقاي اااااات املال   

 والت ذية؛والشباب بني اجلنسني  املساواةعلى غرار 
وسااّلقت ال ااو  على اةافة إىل االعتماد على امليزات املقارنة للمنظمة وخربهتا ال نية واةافة إىل تنساايق  (و)

أو إنشا  منصة معرنة خصيًصا لذلك من أفل تبادل أن ل املمارسات والدروس  القائمةمنصات املعرنة 
  املست ادة والنتائج اقققة يف جمال املنتاج املستدام لألغذية والزراعة؛

مل تكن مساااتدامة ما بعد  2وأشاااارت بقلق إىل أّ  معظم التدخالت ال نية املتصااالة باهلدف االسااا اتيجي  ( )
ور اااد األدا  كما هو ، بامل اااانة إىل دساااني تصاااميم املشااااريع أو اااتساااباب عّدة و مراحل ا التجريبية أل

مذكور أعاله، ب ااااما  ملكية أكرب للمشاااااريع من فانب اةكومات من خالل اللجا  التوفي ية الوطنية 
 وتعزيز مشاركة أ حاب املصلحة املتعددين على امتداد سلسلة القيمة املعنّية؛

طيد الشراكات وتوسيع نقاق ا مع الشركا  املختل ني من أفل تعزيز النتائج اليت تو  علىاملنظمة  شّجعتو  (ح)
 دقق ا الربامج وال سيما الققاع اخلاص على املستويني الوطين واقلي؛

املنظمة على  يادة التكامل بشاااااااكل أكرب مع األهداف االسااااااا اتيجية األخرى على املساااااااتوى  شاااااااّجعتو  (ط)
 أهداف التنمية املستدامة بصورة مش كة؛ تن يذ تس يلأفل  الققري من

اخلا اااااااااة باملسااااااااااواة بني اجلنساااااااااني   13عن املفرا  املتخذ بشااااااااا   النتيجة  تقرير رنعمن املدارة  طلبتو  (ي)
اخلا ااااااااة بالت ذية؛ بامل ااااااااانة إىل العمل يف ساااااااابيل دسااااااااني التعاو  بني نريق إدارة الربنامج  14والنتيجة 

عاب ال نياة واملنسااااااااااااااقني املقليميني من أفل دعم تن ياذ الربنامج يف تقرير املتاابعة  االساااااااااااااا اتيجي والشااااااااااااااُ
 ؛2020 عام يف

املصاااالحة وتليات التمويل بإفرا  اسااااتعراض اساااا اتيجي للشااااراكات والربامج املتعددة أ ااااحاب  أو ااااتو  (د)
التعاااو  بني بلاادا  اجلنوب، من أفال دادياد ال رص والث رات واملفرا ات املمكنااة  ذلاكاألخرى، مباا يف 
 التمويل؛ لك الة مزيد من

بتعزيز االتصااااااااااااال والتعميم على املسااااااااااااتويات كانة يف املنظمة من خالل اةمالت وال عاليات  أو ااااااااااااتو  (ل)
املخصصة والربامج املتعددة أ حاب املصلحة وغ ها من أدوات االتصال املبتكرة ب رض التوعية وتشجيع 

 نظم األغذية والزراعة املستدامة؛
من معشاارات  41-2االسااتدامة يف سااياق بلورة املعشاار  املنظمة يف ساابيل تقوير قياس ألدا  جب ودورّحبت  )م(

 أهداف التنمية املستدامة؛ 
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أنه يتعني على املنظمة أ  توا ل تشجيع الن ج املتكاملة واملش كة بني الققاعات باعتبارها  على ات قتو  ) (
نظمة، بدعم من عنا اار رئيسااية من اةلول لالسااتدامة. ويف الوقت عينه، يتعني على املدارات ال نية يف امل

، النظر على أكمل وفه يف ال رص املتاحة لتعميم املمارساااات املساااتدامة بالنسااابة 2الربنامج االسااا اتيجي 
 إىل هنج خا ة بالققاعات، مع إيال  العناية الوافبة للمقاي ات وأوفه التآ ر املال  مة هلا. 

 
 4تقرير متابعة تقييم وظيفة التقييم في منظمة األغذية والزراعة

 
  أخذت اللجنة علماً بتقرير املتابعة، كما أهنا: -5
 

  – بإطالق جمموعة املمارسااااااااااااات املشاااااااااااا كة رّحبتأةية تنمية قدرات التقييم الوطنية و  فديد منأكدت  )أ(
ForwARD-Eval ؛على توسيع نقاق املشاركة من األقاليم كانة وشّجعت 

مبا يف ذلك يف ما يتعلق بال تيبات  التقييم التقييم يف ساااياق ميثاق مكتب مكتباساااتقاللية  أةية وأبر ت )ب(
 املعسسية؛

اقر  يف تن يذ خقة العمل يف الدورة املقبلة للجنة واق اح تسوية مقّر  التقدمتقييم إىل استعراض  تقلعتو  )ج(
 ؛2021-2020برنامج العمل وامليزانية لل  ة يف إطار العمل 

 على ساااااابيل املثاللتقييم أساااااائلة التقييم الرئيسااااااية، بواسااااااقة نظام تصاااااانيف  تقارير التقييمبتعزيز  أو ااااااتو  )د(
 ؛األلوا "نظام " باستخدام

سااّلما باألوليات للتو اايات اليت ساايصاادرها يف تقاريره املقبلة مع مراعاة  التقييمب   ي ااع مكتب  أو ااتو  )ه(
 القيود الزمنية واملتعلقة باملوارد؛ 

وتوانر  آلليات اةوكمة واملشاااراف بالنسااابة إىل عمليات التقييم الققريةض إ اااايف اساااتعرا بإفرا  وأو ااات )و(
 املوارد املالية قبل النظر يف اق اح إفرا  عمليات تقييم المركزية.
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 5 الهدف االستراتيجي تقرير متابعة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في تحقيق
 5المعيشة على الصمود أمام التهديدات واألزماتزيادة قدرة سبل  - 

 
تقرير متابعة تقييم مساااااااااااةة منظمة األغذية والزراعة يف دقيق اهلدف رّحبت اللجنة بال ر ااااااااااة املتاحة ملناقشااااااااااة  -6

 ؛ كما أهنا: يادة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام الت ديدات واأل مات - 5االس اتيجي 
 

اجلودة العالية والنقاق الشااااااااااااااامل للتقرير وعلى ما أحر  من تقدم يف تن يذ جمموعات  هّن ت املنظمة على )أ(
 التو يات اخلمس؛

لبنا  القدرة على الصمود يف ظّل اتساع األ مات املمتدة وت   توا ل املنظمة إسناد األولوية ب    وأو ت )ب(
 املناخ واال قرابات اةا لة يف سبل العيش؛

التقدير إىل فدوى عمل املنظمة األساسية وميزاته املقارنة ومساةاهتا التقنية يف ال ابي القائم وأشارت مع  )ج(
 بني املسائل املنسانية واملمنائية واملتصلة بإحالل السالم؛

من أهداف التنمية املساااتدامة والتزامه بتعزيز الشاااراكات االسااا اتيجية واقانظة  5وأثنت على قدرة اهلدف  )د(
داخل املنظمة وخارف ا مع اجل ات ال اعلة املختل ة، ويف طليعت ا الوكاالت اليت توفد مقارها يف  علي ا

 روما ووكاالت األمم املتحدة األخرى؛
ورّحبت بالتقرير العاملي عن األ مات ال ذائية وأو اااااااااااااات بتوطيد أدا  الشاااااااااااااابكة العاملية ملكانحة األ مات  )ها(

 يل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وأ حاب املصلحة؛ال ذائية بالتعاو  مع البنك الدو 
بتعميم املساواة بني اجلنسني يف العمل املستقبلي واةصول على مزيد من الت ا يل بش   العمل  وأو ت )و(

كجز  من عملية رنع التقارير عن   5اخلاص بتعميم املساااااااواة بني اجلنسااااااني  اااااامن الربنامج االساااااا اتيجي 
 ؛نسني يف تقرير تن يذ الربامجاملساواة بني اجل

بالتعاو  الوثيق مع برنامج األغذية العاملي ومنظمات األمم  زيد من العملب   ت اااقلع املنظمة مب وأو ااات ) (
  لو ع اس اتيجية شاملة لنظام املعلومات واملنذار املبكر؛املتحدة األخرى 

على إدارة املعارف واملبادرات ذات الصااااااااالة،  5جي باقانظة على ال كيز الكب  للربنامج االسااااااااا اتي وأو ااااااااات )ح(
ا للتعّلم وتوثيق  يف مباااا ا من جياااً ذلاااك منصاااااااااااااااة تباااادل املعرناااة يف جماااال القااادرة على الصااااااااااااامود اليت تونر دعماااً

 اجلّيدة؛ املمارسات
بتوطيد الشااراكات وتوساايع نقاق ا مع جمموعة واسااعة من الشااركا  ب ية تعزيز النتائج اليت دقق ا  وأو اات )ط(

 الربامج و يادة التمويل من أ حاب املصلحة املتعددين؛
بامل ااااااااااي قدًما يف هذا العمل من أفل دعم عملية و ااااااااااع الربامج يف جمال القدرة اجليدة على  وأو اااااااااات )ي(

ات النافحة للتلقيال املتبادل عرب البلدا  واألقاليم، واالساااااااااااااا شاااااااااااااااد به الن ج واملمارساااااااااااااا الصاااااااااااااامود ويف
 ال رض. هلذا
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 20216-2019خطة العمل المتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم للفترة 
 
 :ما يلي وطلبتأعربت اللجنة عن تقديرها خلقة العمل املق حة وعمليات التقييم املتاحة حىت اآل ،  -7
 

عرض تولي ي للدروس املساااااااااااااات ادة من عمليات تقييم األهداف االساااااااااااااا اتيجية يف الدورة املقبلة  إتاحة )أ(
 السادسة والعشرين بعد املائة(؛ )الدورة

يف جمال املحصااااا ات )ك ساااااس لعمليات تقييم أهداف التنمية املسااااتدامة( يف الدورة  املنظمةتقييم عمل  )ب(
 تقييم اس اتيجية املنظمة اخلا ة بالشراكة مع الققاع اخلاص؛، إىل فانب املائةالسابعة والعشرين بعد 

من أهداف التنمية املساااااااتدامة( يف الدورة  2يف الق اااااااا  التام على اجلوع )اهلدف  املنظمةتقييم مسااااااااةة  )ج(
 الثامنة والعشرين بعد املائة، إىل فانب تقييم اس اتيجية املنظمة اخلا ة بالشراكة مع ا تمع املدين.

 
 واالتاهات املشااااااااااااار إلي ا يفاللجنة مكتب التقييم إىل تقدمي خال ااااااااااااات إقليمية للدروس املساااااااااااات ادة  ودعت -8

 (.2020) ةاملقليمي اتعمليات تقييم الربامج الققرية إىل املعار 
 
 :اللجنة ب   يقوم مكتب التقييم مبا يلي وأو ت -9
 

لشراكة مع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة والشركا  إفرا  عمليات تقييم ألهداف التنمية املستدامة با )أ(
 التنمية؛ يف

 .2020أو مقلع عام  2019 مة حب ة تشاد يف افتماع غ  رمسي يُعقد يف أواخر عام ألتقييم ال وعرض )ب(
 

أ  يدرج مكتب التقييم يف خقة عمله تقييماً ملطار النتائج االسااااااااااااا اتيجية ملنظمة األغذية والزراعة  اللجنة وطلبت -10
باااعتبااارهااا أداة  دعم املدارة القااائمااة على النتااائج لربنااامج عماال املنظمااةتااه يف أفاال تقييم ك ااا ة إطااار النتااائج؛ وتقييم نعااالي من

 .2020يف عام  هبا يف عملية  ياغة إطار النتائج االس اتيجية املقبل للمنظمة؛ ودديد الدروس اليت ميكن االس شاد للمسا لة
 

 التقرير بشأن نتيجة مؤتمر إعالن التبرعات من أجل القضاء
 7بلجيكا(، بروكسل، 2018سبتمبر/أيلول  7) على طاعون المجترات الصغيرة

 

 بقاعو  ا  ات الص  ة، كما أهنا:بت اللجنة بالتقرير وبنتائج املعار العاملي املعين رحّ  -11
 

على أةية الربنامج العاملي بشاااا   اسااااتئصااااال ن وس طاعو  ا  ات الصاااا  ة، الذي يعا  أحد  شااااددت )أ(
 مليو  أسرة يف مجيع أ ا  العامل؛ 300األسباب اجلذرية للجوع وال قر بالنسبة إىل أكثر من 
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ة العاملية لصااااحة اةيوا  على موا اااالة شااااراكت ما االساااا اتيجية منظمة األغذية والزراعة واملنظم وشااااجعت )ب(
 ؛2030هبدف الق ا  على هذا املرض ال تاد حبلول عام 

إىل أّ  املرحلة األوىل من الربنامج ساا ّكز على مكانحة طاعو  ا  ات الصاا  ة يف حني ساا كز  شااارتوأ )ج(
باسااااتعراض وتقييم التكاليف وال وائد من أفل الق ااااا  التام  وأو ااااتاملرحلة الثانية منه على اسااااتئصاااااله، 

على طاعو  ا  ات الصااااااااااااا  ة مقابل تكاليف ونوائد مكانحة طاعو  ا  ات الصااااااااااااا  ة يف مجيع أ ا  
 العامل؛

منظمة األغذية والزراعة على عقد افتماع خمصااااااص حول الربنامج العاملي بشاااااا   اسااااااتئصااااااال  وشااااااجعت )د(
 ات الص  ة جلميع املمثلني الدائمني، بالتعاو  مع جمموعة املمثلني الدائمني يف منظمة ن وس طاعو  ا 

األغذية والزراعة "أ اااااادقا  الربنامج العاملي بشاااااا   اسااااااتئصااااااال ن وس طاعو  ا  ات الصاااااا  ة"، لت مني 
 الربنامج العاملي ذات األولوية؛ ملفرا اتالتمويل الال م 

التحديات الرئيسية )التقنية وغ  التقنية( الستئصال طاعو  االحتيافات و شارة إىل امل املدارةمن  وطلبت )ه(
مع األخذ بعني من قبل اةكومات وأ ااااااحاب املصاااااالحة اآلخرين، ا  ات الصاااااا  ة واملفرا ات الال مة 

 االعتبار اخلربة املكتسبة منذ إطالق الربنامج؛
التعاو  بني أ ااااحاب املصاااالحة املتعددين، وكذلك التعاو  منظمة األغذية والزراعة على تعزيز  وشااااجعت )و(

بني بلدا  اجلنوب عرب خمتلف األقاليم، وعلى تعميم هذا البعد يف تن يذ الربنامج العاملي بشاااااااااااااا    ما يف
 استئصال ن وس طاعو  ا  ات الص  ة؛

 لدعم؛بتعزيز االتصال والتعميم على مجيع املستويات لرنع مستوى الوعي وا وأو ت ) (
و اااااااع نظام للر اااااااد والتقييم من أفل تتّبع التقدم اقر   و مكانحة طاعو  ا  ات  املدارةمن  وطلبت )ح(

 ؛2030الص  ة واستئصاله على املستوى العاملي حبلول عام 
 .يف غ و  عامني من اآل تقدمي تقرير مرحلي إىل اللجنة  املدارةمن  وطلبت )ط(

 
 8عمل المنظمة في مجال مقاومة مضادات الميكروباتالتقرير المرحلي عن خطة 

 

 بت اللجنة بالتقرير املرحلي عن خقة عمل املنظمة يف جمال مقاومة م ادات امليكروبات، كما أهنا:رحّ  -12
 

اجل ود املسااااتمرة اليت تبذهلا املنظمة يف هذا الشاااا   باسااااتخدام هنج " ااااحة واحدة" بالتعاو  الوثيق  دتأيّ  )أ(
الثالثيني )منظمة الصاااحة العاملية واملنظمة العاملية لصاااحة اةيوا (، وشاااركا  تخرين من األمم مع الشاااركا  

املتحدة )مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة(، والققاع اخلاص، والدعم املساااااتمر من نريق التنسااااايق املشااااا د 
 بني الوكاالت؛

 وجماالت العمل املق حة يف خقة العمل الثالثية؛دت مذكرة الت اهم املوقعة من الشركا  الثالثيني وأيّ  )ب(
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 خقاااة عمااال املنظماااةتقييم ملموس أكثر للتقااادم اقر  بااااتااااه دقيق أهاااداف  على إفرا  وشااااااااااااااجعااات )ج(
اليت سااا د  ااامن إطار النتائج  يف ذلك معشااارات النتائج والنواتج مبامع خقة العمل العاملية،  يتماشاااى مبا

 ت يف جمال التن يذ، وما إذا كانت املوارد املتاحة )املالية والعينية( كانية؛، وإبرا  التحديااالس اتيجية
بل الشركا  الثالثيني  ائًدا واحًدا )أي منظمة على أةية التوعية ال عالة والك عة للرأي العام من ق   شددتو  )د(

ج األمم املتحدة للبيئة( األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصاااااااااااحة اةيوا  ومنظمة الصاااااااااااحة العاملية وبرنام
 واةكومات وسائر اجل ات ال اعلة األخرى؛

 .العمل املستمر مع هيئة الدستور ال ذائي وأبر ت أةية (ها)
 

 ما يستجد من أعمال
 
 :كما أهناعقد ندوات ننية وأحداث فانبية،   أةّيةاللجنة على ات قت  -31
 

ناطة باملدير العام أشاااااااااااارت إىل  )أ(
ُ
لعقد هذه ال عاليات  ااااااااااامن املطار العام الذي حدده معار السااااااااااالقة امل

 ؛باتباع هنج متوا   املنظمة ودستورها
نشااار املعلومات املتعلقة باالفتماعات والندوات واةلقات الدراساااية وغ ها من ال عاليات على  شاااددتو  )ب(

 .واملتعلقة بربنامج العمل وامليزانية وتقرير تن يذ الربامج خالل القنوات اخلا ة باملنظمة املعقودة من
 

وأقّرت اللجنة ب ةية النظر يف نتائج هذه ال عاليات يف إطار عمل األف زة الرئاساااااااااااااية، مبا يف ذلك اللجا  ال نية  -14
 وا لس واملعار.

 
على البنود التالية  ووانقتائة، واساااااااااتعر ااااااااات اللجنة ال تيبات اخلا اااااااااة بالدورة الساااااااااادساااااااااة والعشااااااااارين بعد امل -51
 األعمال: فدول من
 

 2021-2020لل  ة  )املرافعة( وبرنامج العمل وامليزانية 2021–2018اخلقة املتوسقة األفل لل  ة  )أ(
 2018 –التقرير التجميعي الستعراض منتصف املدة  )ب(
 تقييم عمل املنظمة بش   املساواة بني اجلنسني )ج(

 (3متابعة لتقييم مساةة املنظمة يف اةّد من ال قر الري ي )اهلدف االس اتيجي  )د(
 عرض تولي ي للدروس املست ادة من عمليات تقييم األهداف االس اتيجية )ه(
 تقييم االس اتيجية والرؤية اخلا ة بعمل املنظمة يف جمال الت ذية )و(
 ييمالتقدم اقر  يف تن يذ خقة عمل مكتب التق ) (

 فدول األعمال املعقت للدورة السابعة والعشرين بعد املائة )ح(
 

 : هواللجنة على إدراج بند دائم على فدول أعماهلا  وانقتوبامل انة إىل ذلك،  
 

 التقرير املرحلي بش   تن يذ تو يات جلنة الربنامج (ي)
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وذلك تساااااااا يالً ملناقشااااااااة بع  البنود الرمسية  ووانقت اللجنة على عقد افتماعات غ  رمسية قبل الدورة الرمسية، -16

 ، بني مجلة أمور، يف املوا يع التالية املمكنة: أيً ا املدرفة على فدول أعماهلا وللنظر
 

 ، مبا يف ذلك م ااااامو  عمليات التقييم واملشاااااراف وتقييم املشااااااريع الققريةإحاطة بشااااا   مكتب التقييم )أ(
 ؛واملن جياتيف ذلك قوائم املصقلحات واألطر  مبا

 ربنامج العمل وامليزانية/اخلقة املتوسقة األفل؛االق اح املقبل لإحاطة بش    )ب(
 ؛لتحسني املحصا ات الزراعية والري يةلمنظمة االس اتيجية العاملية لتخر املعلومات عن  )ج(
 ع؛تخر املعلومات عن خقي  ياغة معشرات األدا  الرئيسية من أفل إدارة أدا  املشاري )د(

 التقدم اقر  يف تن يذ نظام املمثلني الدائمني لألمم املتحدة؛ (ها)

 ؛اقيقات واألمن ال ذائي (و)
 تخر املعلومات عن خقة عمل املنظمة ملكانحة مقاومة م ادات امليكروبات وإمكانية متابعت ا. ) (

 
 موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة والعشرين بعد المائة

 
فرى إبالغ اللجنة ب ّ  الدورة الساااااااادساااااااة والعشااااااارين بعد املائة للجنة ساااااااتعقد يف روما خالل ال  ة املمتدة من  -17
 . 2019مارس/تذار  22إىل  18

 


