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اإلجراءات التي يقترح على المجلس اتخاذها
يُقلب من ا لس إقرار ما تو ا ا االت إليه جلنة الربنامج من نتائج ،بامل ا ا ااانة إىل ما ا ا اادر عن ا من
تو يات بش املسائل الواقعة من نقاق اختصا اهتا.

يمكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إلى:
السيد

Agustin Zimmermann

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

2018

مقدمة
-1

عر ت اللجنة على ا لس التقرير التايل عن دورهتا اخلامسة والعشرين بعد املائة.

وقد ح ا ا اار الدورة ،بامل ا ا ااانة إىل الرئيس سا ا ااعادة السا ا اايد ( Johannes Petrus Hoogeveenهولندا) ،ممثلو
-2
األع ا التالية أمساؤهم:
سعادة السيدة ( María Cristina Boldoriniاألرفنتني) السيد نيصل رشيد سالمة العرقا (األرد )
الس ا ا ا ا اايد Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor
السيدة ( Jennifer Fellowsكندا)
(ماليزيا)
السيد ( Donald G. Symeنيو يلندا)
السيد ( Marc Mankoussouالكون و)
1
السيدة ( María Carolina Carranza Núñezب و)
السيد ( Kouamé Kangaكوت دي وار)
س ا ا ا ا ا ا اع ا ا ااادة الس ا ا ا ا ا ا اي ا ا ااد  Mohammad Hossein Emadiسعادة السيد ( François Pythoudسويسرا)
(مج ورية إيرا املسالمية)
سعادة السيدة ( Marie-Therese Sarchاململكة املتحدة)
السيد ( Toru Hisazomeاليابا )
2021-2018

إعداد الخطة المتوسطة األجل المراجعة للفترة
2
– األولويات الناشئة عن اللجان الفنية
-3

إ ّ اللجنة:
(أ)

ذ ّكرت ب ةية األولويات ال نية اليت تس ا اااهم يف دقيق األهداف االسا ا ا اتيجية اليت سا ا الّقت علي ا اللجا
ال نية ال و يف عام 2018؛

عربت عن ا اللجا ال نية على النحو املوفز يف الوثيقة  PC 125/2بالنسبة
علما باألولويات اليت ّ
(ب) وأخذت ً
إىل البند اخلاص باللجا ال نية بش برنامج عمل املنظمة من املطار االس اتيجي املرافع ويف التقارير
الكاملة لتلك اللجا ؛
(ج) وأش ا ا ااارت إىل أنه من شا ا ا ا األولويات املنبثقة عن اللجا ال نية أ تشا ا ا ا ّكل ،ااش ا ا اايًا مع دورة التخقيي
وو اع الربامج املعمول هبا يف املنظمة ،مسااةة يف اخلقة املتوساقة األفل (املرافعة) لل ة 2021-2018
لكي ينظر ني ا ا لس يف أبريل/نيسا ا ااا  ،2019فنبًا إىل فنب مع االسا ا ااتنتافات واألولويات املقليمية
1
حمل السيدة  Claudia Elizabeth Guevara de la Jaraكممثلة لب و خالل الدورة
لتحل ّ
فرى تعيني السيدة ّ María Carolina Carranza Núñez
اخلامسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج.
 2الوثيقة .PC 125/2
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(د)

اليت أعربت عن ا املعارات املقليمية اخلمسااة واملعار املقليمي غ الرمسي ألمريكا الشاامالية واليت ساابق وأ
أقرها ا لس يف دورته التاسعة واخلمسني بعد املائة؛
ّ

أقرت ب نه من الص ا ا ا ااعب يف املرحلة اةالية تلبية مجيع األولويات اقددة يف س ا ا ا ااياق امليزانية املمسية الثابتة
وّ
أقرت ب ا ااالتوفي ا ااات واملب ا اااد اليت ت ا ا ا ا ا ا ّامن ا ااا قرار املعار
اة ا ااالي ا ااة للربن ا ااامج الع ا ااادي يف املنظم ا ااة و ّ
(الوثيقة  )C 2017/3وتقلّعت إىل اةصااول على مزيد من املعلومات بش ا التداعيات على الكل ة كجز
من برنامج العمل وامليزانية؛

علما بآخر املسااتجدات اةا االة يف االتاهات والق ااايا الناشاائة اليت تعثر على عمل املنظمة يف
(ها) وأخذت ً
األفل املتوسي وأشادت ب ةيت ا املستمرة يف سياق املطار االس اتيجي للمنظمة وتن يذ اخلقة املتوسقة
األفل للمنظمة لل ة 2021-2018؛
(و) وشا ا ا ّددت على أةية مجيع الن ج املس ا ااتدامة واملبتكرة ،وأبر ت على وفه اخلص ا ااوص عمل املنظمة بشا ا ا
مس ا اااعدة البلدا على إطا خقة عام  ،2030مبا يف ذلك الدعم يف جمال الس ا ااياس ا ااات ،وبنا القدرات،
واملشورة العلمية ،وو ع املعاي  ،والشراكات ،والعمل خبصوص معشرات أهداف التنمية املستدامة؛
()

اجعت على توطيد الش ا ا ا اراكات يف ما بني أ ا ا ا ااحاب املص ا ا ا االحة املتعددين على املس ا ا ا ااتويات الوطنية
وش ا ا ا ا ّ
واملقليمية والعاملية ،وموا ا ا ا ا ا االة التعاو الوثيق وأوفه التآ ر االسا ا ا ا ا ا ا اتيجي مع منظمات األمم املتحدة
األخرى ،وال سيما الوكاالت اليت توفد مقارها يف روما؛

(ح) وأش ا ا ا ا ا ااارت إىل طلب جلنة الزراعة إعداد قرار بش ا ا ا ا ا ا ا إدراج الن ج الزراعية املس ا ا ا ا ا ااتدامة على و أكرب،
مبا يف ذلك الزراعة امليكولوفية ،وأو ا ا ا ا ا ا اات بإحالة هذا النص إىل مكتب جلنة الزراعة يف دورته املقبلة
وعر ه على جلنة الربنامج يف دورهتا املقبلة قبل إحالته إىل ا لس؛
(ط) وأشا ااارت إىل العمل اجلاري حاليًا من قبل مكتب اللجنة بش ا ا مدونة السا االود الدولية بش ا ا اسا ااتخدام
وإدارة األمسدة وأو ا ا ا اات ب تُعرض أي تداعيات على ا ا ا ااعيد الربامج وامليزانية على الدورة املقبلة للجنة
الربنامج.

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية
3
من أجل الزراعة المستدامة (الهدف االستراتيجي )2
-4

إ ّ اللجنة:
(أ)

رحبت بتقرير التقييم مع املقرار باألةية واجلدوى اخلا ا ااة لعمل املنظمة يف إطار اهلدف االس ا ا ا اتيجي
ّ
وأبر ت فدوى عمل املنظمة لتشجيع األغذية والزراعة املستدامتني؛

2

(ب) وأو ا ا اات ب ت ا ا اامن التقارير عن عمليات التقييم يف املسا ا ااتقبل أفوبة مباشا ا اارة على أسا ا اائلة التقييم وأ
موف ة على و أكرب
تو ا ااال العالقة بين ا وبني االسا ااتنتافات والتو ا اايات الواردة يف التقارير وأ تكو ّ
املرفوة؛
و دقيق األثر املتوخى والنتائج ّ
3

الوثيقتا  PC 125/3و.PC 125/3 Sup.1
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(ج) وش ااددت على أةية دليل الس ااياق املناس ااب وتص ااميم املش اااريع واالتس اااق مع أطر الربجمة الققرية وبرامج
امللكية الوطنية واستمرارية نتائج املشاريع وتعميم ا؛
(د)

وأو اات بتعزيز املدارة الشاااملة أكثر ألدا املشاااريع و يادة عدد معش ارات األدا الرئيسااية يف إطار النتائج
االس اتيجية من أفل قياس النتائج ور دها على و أن ل ورنع تقارير عن ذلك من إطار استعراض
منتصف املدة وتقرير تن يذ الربامج؛

شجعت إدارة الربنامج االس اتيجي  2على دسني التوفي ات املتاحة ملديري املشاريع وتشاطر ا موعة
(ها) و ّ
الكاملة من الن ج يف جمال األمن ال ذائي والزراعة املسا ا ااتدامتني والتكنولوفيات واالبتكارات مبوا اة معاجلة
أوفه التآ ر واملقاي ا ااات املال مة هلا عرب الركائز الثالث لالس ا ااتدامة ،إىل فانب تعميم املس ا ااائل املشا ا ا كة
على غرار املساواة بني اجلنسني والشباب والت ذية؛
(و) وسالّقت ال ااو على اةافة إىل االعتماد على امليزات املقارنة للمنظمة وخربهتا ال نية واةافة إىل تنساايق
خصيصا لذلك من أفل تبادل أن ل املمارسات والدروس
منصات املعرنة القائمة أو إنشا منصة معرنة
ً
املست ادة والنتائج اقققة يف جمال املنتاج املستدام لألغذية والزراعة؛
()

وأش ااارت بقلق إىل أ ّ معظم التدخالت ال نية املتص االة باهلدف االسا ا اتيجي  2مل تكن مس ااتدامة ما بعد
مراحل ا التجريبية ألس ااباب ع ّدة وأو اات ،بامل ااانة إىل دس ااني تص ااميم املش اااريع ور ااد األدا كما هو
مذكور أعاله ،ب ااما ملكية أكرب للمش اااريع من فانب اةكومات من خالل اللجا التوفي ية الوطنية
وتعزيز مشاركة أ حاب املصلحة املتعددين على امتداد سلسلة القيمة املعنيّة؛

شجعت املنظمة على توطيد الشراكات وتوسيع نقاق ا مع الشركا املختل ني من أفل تعزيز النتائج اليت
(ح) و ّ
دقق ا الربامج وال سيما الققاع اخلاص على املستويني الوطين واقلي؛
اجعت املنظمة على يادة التكامل بشا ا ااكل أكرب مع األهداف االس ا ا ا اتيجية األخرى على املسا ا ااتوى
(ط) وشا ا ا ّ
الققري من أفل تس يل تن يذ أهداف التنمية املستدامة بصورة مش كة؛
(ي) وطلبت من املدارة رنع تقرير عن املفرا املتخذ بش ا ا ا ا النتيجة  13اخلا ا ا ا ااة باملس ا ا ا اااواة بني اجلنسا ا ا ااني
والنتيجة  14اخلا ا ا ا ااة بالت ذية؛ بامل ا ا ا ااانة إىل العمل يف سا ا ا اابيل دسا ا ا ااني التعاو بني نريق إدارة الربنامج
االسا ا ا ا ا ا ا اتيجي وال ُشا ا ا ا ا ا اعاب ال نياة واملنس ا ا ا ا ا ااقني املقليميني من أفل دعم تن ياذ الربنامج يف تقرير املتاابعة
يف عام 2020؛
(د) وأو ا اات بإفرا اسا ااتعراض اس ا ا اتيجي للش ا اراكات والربامج املتعددة أ ا ااحاب املصا االحة وتليات التمويل
األخرى ،مباا يف ذلاك التعاااو بني بلاادا اجلنوب ،من أفال دادياد ال رص والث رات واملفرا ات املمكنااة
لك الة مزيد من التمويل؛
(ل) وأو ا ا ا ا اات بتعزيز االتص ا ا ا ا ااال والتعميم على املس ا ا ا ا ااتويات كانة يف املنظمة من خالل اةمالت وال عاليات
املخصصة والربامج املتعددة أ حاب املصلحة وغ ها من أدوات االتصال املبتكرة ب رض التوعية وتشجيع
نظم األغذية والزراعة املستدامة؛
(م)

ورحبت جب ود املنظمة يف ساابيل تقوير قياس ألدا االسااتدامة يف سااياق بلورة املعشاار  41-2من معشارات
ّ
أهداف التنمية املستدامة؛
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( ) وات قت على أنه يتعني على املنظمة أ توا ل تشجيع الن ج املتكاملة واملش كة بني الققاعات باعتبارها
عنا اار رئيسااية من اةلول لالسااتدامة .ويف الوقت عينه ،يتعني على املدارات ال نية يف املنظمة ،بدعم من
الربنامج االسا ا اتيجي  ،2النظر على أكمل وفه يف ال رص املتاحة لتعميم املمارس ااات املس ااتدامة بالنس اابة
إىل هنج خا ة بالققاعات ،مع إيال العناية الوافبة للمقاي ات وأوفه التآ ر املال مة هلا.

تقرير متابعة تقييم وظيفة التقييم في منظمة األغذية والزراعة
-5

4

أخذت اللجنة علماً بتقرير املتابعة ،كما أهنا:
(أ)

رحبت بإطالق جمموعة املمارس ا ا ا ا ااات املش ا ا ا ا ا ا كة –
أكدت من فديد أةية تنمية قدرات التقييم الوطنية و ّ
وشجعت على توسيع نقاق املشاركة من األقاليم كانة؛
ّ Eval-ForwARD

(ب) وأبر ت أةية اس ااتقاللية مكتب التقييم يف س ااياق ميثاق مكتب التقييم مبا يف ذلك يف ما يتعلق بال تيبات
املعسسية؛
مقر
(ج) وتقلعت إىل استعراض تقييم التقدم اقر يف تن يذ خقة العمل يف الدورة املقبلة للجنة واق اح تسوية ّ
العمل يف إطار برنامج العمل وامليزانية لل ة 2021-2020؛
(د)

وأو ا اات بتعزيز تقارير التقييم بواس ا ااقة نظام تص ا اانيف لتقييم أس ا اائلة التقييم الرئيس ا ااية ،على س ا اابيل املثال
باستخدام "نظام األلوا "؛

(ه) وأو اات ب ي ااع مكتب التقييم سالّما باألوليات للتو اايات اليت ساايصاادرها يف تقاريره املقبلة مع مراعاة
القيود الزمنية واملتعلقة باملوارد؛
(و) وأو اات بإفرا اس ااتعراض إ ااايف آلليات اةوكمة واملش اراف بالنس اابة إىل عمليات التقييم الققرية وتوانر
املوارد املالية قبل النظر يف اق اح إفرا عمليات تقييم المركزية.

4
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االستراتيجي 5

تقرير متابعة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في تحقيق الهدف
5
 -زيادة قدرة سبل المعيشة على الصمود أمام التهديدات واألزمات

رحبت اللجنة بال ر ا ا ا ا ااة املتاحة ملناقشا ا ا ا ااة تقرير متابعة تقييم مس ا ا ا اااةة منظمة األغذية والزراعة يف دقيق اهلدف
-6
ّ
االس اتيجي  - 5يادة قدرة سبل املعيشة على الصمود أمام الت ديدات واأل مات؛ كما أهنا:
(أ)

هنّ ت املنظمة على اجلودة العالية والنقاق الش ا ا ا ا ا ااامل للتقرير وعلى ما أحر من تقدم يف تن يذ جمموعات
التو يات اخلمس؛

ظل اتساع األ مات املمتدة وت
(ب) وأو ت ب توا ل املنظمة إسناد األولوية لبنا القدرة على الصمود يف ّ
املناخ واال قرابات اةا لة يف سبل العيش؛
(ج) وأشارت مع التقدير إىل فدوى عمل املنظمة األساسية وميزاته املقارنة ومساةاهتا التقنية يف ال ابي القائم
بني املسائل املنسانية واملمنائية واملتصلة بإحالل السالم؛
(د)

وأثنت على قدرة اهلدف  5من أهداف التنمية املسااتدامة والتزامه بتعزيز الش اراكات االس ا اتيجية واقانظة
علي ا داخل املنظمة وخارف ا مع اجل ات ال اعلة املختل ة ،ويف طليعت ا الوكاالت اليت توفد مقارها يف
روما ووكاالت األمم املتحدة األخرى؛

ورحبت بالتقرير العاملي عن األ مات ال ذائية وأو ا ا ا ا ا اات بتوطيد أدا الش ا ا ا ا ا اابكة العاملية ملكانحة األ مات
(ها)
ّ
ال ذائية بالتعاو مع البنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وأ حاب املصلحة؛
(و) وأو ت بتعميم املساواة بني اجلنسني يف العمل املستقبلي واةصول على مزيد من الت ا يل بش العمل
اخلاص بتعميم املس ا اااواة بني اجلنس ا ااني ا اامن الربنامج االس ا ا ا اتيجي  5كجز من عملية رنع التقارير عن
املساواة بني اجلنسني يف تقرير تن يذ الربامج؛
( ) وأو اات ب ت ااقلع املنظمة مبزيد من العمل بالتعاو الوثيق مع برنامج األغذية العاملي ومنظمات األمم
املتحدة األخرى لو ع اس اتيجية شاملة لنظام املعلومات واملنذار املبكر؛
(ح) وأو ا ا ا اات باقانظة على ال كيز الكب للربنامج االس ا ا ا ا اتيجي  5على إدارة املعارف واملبادرات ذات الصا ا ا االة،
مبااا يف ذلااك منص ا ا ا ا ا ا ااة تبااادل املعرنااة يف جمااال القاادرة على الصا ا ا ا ا اامود اليت تونر دع ًم اا من جيً اا للتعلّم وتوثيق
املمارسات اجليّدة؛

(ط) وأو اات بتوطيد الش اراكات وتوساايع نقاق ا مع جمموعة واسااعة من الشااركا ب ية تعزيز النتائج اليت دقق ا
الربامج و يادة التمويل من أ حاب املصلحة املتعددين؛
قدما يف هذا العمل من أفل دعم عملية و ا ا ا ااع الربامج يف جمال القدرة اجليدة على
(ي) وأو ا ا ا اات بامل ا ا ا ااي ً
الص ا ا ا ا ا اامود ويف الن ج واملمارسا ا ا ا ا ا اات النافحة للتلقيال املتبادل عرب البلدا واألقاليم ،واالسا ا ا ا ا ا ا ش ا ا ا ا ا اااد به
هلذا ال رض.
5
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خطة العمل المتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم للفترة
-7

2021-2019

6

أعربت اللجنة عن تقديرها خلقة العمل املق حة وعمليات التقييم املتاحة حىت اآل  ،وطلبت ما يلي:
(أ)

إتاحة عرض تولي ي للدروس املس ا ا ا ا ا اات ادة من عمليات تقييم األهداف االسا ا ا ا ا ا ا اتيجية يف الدورة املقبلة
(الدورة السادسة والعشرين بعد املائة)؛

(ب) تقييم عمل املنظمة يف جمال املحص ااا ات (ك س اااس لعمليات تقييم أهداف التنمية املس ااتدامة) يف الدورة
السابعة والعشرين بعد املائة ،إىل فانب تقييم اس اتيجية املنظمة اخلا ة بالشراكة مع الققاع اخلاص؛
(ج) تقييم مس ا ا اااةة املنظمة يف الق ا ا ااا التام على اجلوع (اهلدف  2من أهداف التنمية املس ا ا ااتدامة) يف الدورة
الثامنة والعشرين بعد املائة ،إىل فانب تقييم اس اتيجية املنظمة اخلا ة بالشراكة مع ا تمع املدين.
ودعت اللجنة مكتب التقييم إىل تقدمي خال ا ا ا ا ا ااات إقليمية للدروس املسا ا ا ا ا اات ادة واالتاهات املشا ا ا ا ا ااار إلي ا يف
-8
عمليات تقييم الربامج الققرية إىل املعارات املقليمية (.)2020
-9

وأو ت اللجنة ب يقوم مكتب التقييم مبا
(أ)

يلي:

إفرا عمليات تقييم ألهداف التنمية املستدامة بالشراكة مع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة والشركا
يف التنمية؛

(ب) وعرض التقييم أل مة حب ة تشاد يف افتماع غ رمسي يُعقد يف أواخر عام  2019أو مقلع عام .2020
 -10وطلبت اللجنة أ يدرج مكتب التقييم يف خقة عمله تقييماً ملطار النتائج االس ا ا ا ا ا ا اتيجية ملنظمة األغذية والزراعة
من أفاال تقييم ك ااا ة إطااار النتااائج؛ وتقييم نعاااليتااه يف دعم املدارة القااائمااة على النتااائج لربنااامج عماال املنظمااة باااعتبااارهااا أداة
للمسا لة؛ ودديد الدروس اليت ميكن االس شاد هبا يف عملية ياغة إطار النتائج االس اتيجية املقبل للمنظمة يف عام .2020

التقرير بشأن نتيجة مؤتمر إعالن التبرعات من أجل القضاء
7
على طاعون المجترات الصغيرة ( 7سبتمبر/أيلول  ،2018بروكسل ،بلجيكا)
-11

رحبت اللجنة بالتقرير وبنتائج املعار العاملي املعين بقاعو ا ات الص ة ،كما أهنا:
ّ
(أ)

6
7

ش ااددت على أةية الربنامج العاملي بش ا ا اس ااتئص ااال ن وس طاعو ا ات الص ا ا ة ،الذي يعا أحد
األسباب اجلذرية للجوع وال قر بالنسبة إىل أكثر من  300مليو أسرة يف مجيع أ ا العامل؛

الوثيقة .PC 125/6
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(ب) وش ااجعت منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لص ااحة اةيوا على موا االة شا اراكت ما االسا ا اتيجية
هبدف الق ا على هذا املرض ال تاد حبلول عام 2030؛
(ج) وأشااارت إىل أ ّ املرحلة األوىل من الربنامج س ا ّكز على مكانحة طاعو ا ات الص ا ة يف حني س ا كز
املرحلة الثانية منه على اس ااتئص اااله ،وأو اات باس ااتعراض وتقييم التكاليف وال وائد من أفل الق ااا التام
على طاعو ا ات الص ا ا ا ا ا ا ة مقابل تكاليف ونوائد مكانحة طاعو ا ات الص ا ا ا ا ا ا ة يف مجيع أ ا
العامل؛
(د)

وش ا ااجعت منظمة األغذية والزراعة على عقد افتماع خمص ا ااص حول الربنامج العاملي بشا ا ا اس ا ااتئص ا ااال
ن وس طاعو ا ات الص ة جلميع املمثلني الدائمني ،بالتعاو مع جمموعة املمثلني الدائمني يف منظمة
األغذية والزراعة "أ ا اادقا الربنامج العاملي بش ا ا ا اس ا ااتئص ا ااال ن وس طاعو ا ات الص ا ا ا ة" ،لت مني
التمويل الال م ملفرا ات الربنامج العاملي ذات األولوية؛

(ه) وطلبت من املدارة املشارة إىل االحتيافات والتحديات الرئيسية (التقنية وغ التقنية) الستئصال طاعو
ا ات الصا ا ا ة واملفرا ات الال مة من قبل اةكومات وأ ا ااحاب املص ا االحة اآلخرين ،مع األخذ بعني
االعتبار اخلربة املكتسبة منذ إطالق الربنامج؛
(و) وشا ااجعت منظمة األغذية والزراعة على تعزيز التعاو بني أ ا ااحاب املصا االحة املتعددين ،وكذلك التعاو
يف ما بني بلدا اجلنوب عرب خمتلف األقاليم ،وعلى تعميم هذا البعد يف تن يذ الربنامج العاملي بش ا ا ا ا ا ا ا
استئصال ن وس طاعو ا ات الص ة؛
()

وأو ت بتعزيز االتصال والتعميم على مجيع املستويات لرنع مستوى الوعي والدعم؛

(ح) وطلبت من املدارة و ا ا ااع نظام للر ا ا ااد والتقييم من أفل تتبّع التقدم اقر و مكانحة طاعو ا ات
الص ة واستئصاله على املستوى العاملي حبلول عام 2030؛
(ط) وطلبت من املدارة تقدمي تقرير مرحلي إىل اللجنة يف غ و عامني من اآل .

التقرير المرحلي عن خطة عمل المنظمة في مجال مقاومة مضادات الميكروبات
-12

8

رحبت اللجنة بالتقرير املرحلي عن خقة عمل املنظمة يف جمال مقاومة م ادات امليكروبات ،كما أهنا:
ّ
(أ)

أيّدت اجل ود املس ااتمرة اليت تبذهلا املنظمة يف هذا الشا ا باس ااتخدام هنج " ااحة واحدة" بالتعاو الوثيق
مع الش ااركا الثالثيني (منظمة الص ااحة العاملية واملنظمة العاملية لص ااحة اةيوا ) ،وش ااركا تخرين من األمم
املتحدة (مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة) ،والققاع اخلاص ،والدعم املسا ااتمر من نريق التنسا اايق املش ا ا د
بني الوكاالت؛

(ب) وأيّدت مذكرة الت اهم املوقعة من الشركا الثالثيني وجماالت العمل املق حة يف خقة العمل الثالثية؛

8
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(ج) وش ا ا ا ا ا ااجع اات على إفرا تقييم ملموس أكثر للتق اادم اقر ب ااات اااه دقيق أه ااداف خق ااة عم اال املنظم ااة
مبا يتماش ااى مع خقة العمل العاملية ،مبا يف ذلك معشا ارات النتائج والنواتج اليت سا ا د اامن إطار النتائج
االس اتيجية ،وإبرا التحديات يف جمال التن يذ ،وما إذا كانت املوارد املتاحة (املالية والعينية) كانية؛
(د)

احدا (أي منظمة
ائدا و ً
وشددت على أةية التوعية ال عالة والك عة للرأي العام من قبل الشركا الثالثيني ً
األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لص ا ا ا ا ااحة اةيوا ومنظمة الص ا ا ا ا ااحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة)
واةكومات وسائر اجل ات ال اعلة األخرى؛

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

ما يستجد من أعمال
-13

ات قت اللجنة على أةيّة عقد ندوات ننية وأحداث فانبية ،كما أهنا:
(أ)

أشا ا ا ا ااارت إىل السا ا ا ا االقة املناطة باملدير العام لعقد هذه ال عاليات ا ا ا ا اامن املطار العام الذي حدده معار
ُ
املنظمة ودستورها باتباع هنج متوا ؛

(ب) وش ااددت على نش اار املعلومات املتعلقة باالفتماعات والندوات واةلقات الدراس ااية وغ ها من ال عاليات
املعقودة من خالل القنوات اخلا ة باملنظمة واملتعلقة بربنامج العمل وامليزانية وتقرير تن يذ الربامج.
أقرت اللجنة ب ةية النظر يف نتائج هذه ال عاليات يف إطار عمل األف زة الرئاس ا ا ا ا ا ااية ،مبا يف ذلك اللجا ال نية
 -14و ّ
وا لس واملعار.
 -15واسا ا ا ااتعر ا ا ا اات اللجنة ال تيبات اخلا ا ا ا ااة بالدورة السا ا ا ااادسا ا ا ااة والعش ا ا ا ارين بعد املائة ،ووانقت على البنود التالية
من فدول األعمال:

(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
()
(ح)

اخلقة املتوسقة األفل لل ة ( 2021–2018املرافعة) وبرنامج العمل وامليزانية لل ة
التقرير التجميعي الستعراض منتصف املدة – 2018
تقييم عمل املنظمة بش املساواة بني اجلنسني
متابعة لتقييم مساةة املنظمة يف اةدّ من ال قر الري ي (اهلدف االس اتيجي )3
عرض تولي ي للدروس املست ادة من عمليات تقييم األهداف االس اتيجية
تقييم االس اتيجية والرؤية اخلا ة بعمل املنظمة يف جمال الت ذية
التقدم اقر يف تن يذ خقة عمل مكتب التقييم
فدول األعمال املعقت للدورة السابعة والعشرين بعد املائة

وبامل انة إىل ذلك ،وانقت اللجنة على إدراج بند دائم على فدول أعماهلا هو:

(ي) التقرير املرحلي بش تن يذ تو يات جلنة الربنامج

2021-2020
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 -16ووانقت اللجنة على عقد افتماعات غ رمسية قبل الدورة الرمسية ،وذلك تس ا ا ا ا يالً ملناقش ا ا ااة بع
املدرفة على فدول أعماهلا وللنظر أي ً ا ،بني مجلة أمور ،يف املوا يع التالية املمكنة:

البنود الرمسية

(أ)

إحاطة بش ا ا مكتب التقييم ،مبا يف ذلك م ا اامو عمليات التقييم واملش ا اراف وتقييم املش ا اااريع الققرية
مبا يف ذلك قوائم املصقلحات واألطر واملن جيات؛

(ب) إحاطة بش االق اح املقبل لربنامج العمل وامليزانية/اخلقة املتوسقة األفل؛
(ج) تخر املعلومات عن االس اتيجية العاملية للمنظمة لتحسني املحصا ات الزراعية والري ية؛
(د)

تخر املعلومات عن خقي ياغة معشرات األدا الرئيسية من أفل إدارة أدا املشاريع؛

(ها) التقدم اقر يف تن يذ نظام املمثلني الدائمني لألمم املتحدة؛
(و) اقيقات واألمن ال ذائي؛
()

تخر املعلومات عن خقة عمل املنظمة ملكانحة مقاومة م ادات امليكروبات وإمكانية متابعت ا.

موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة والعشرين بعد المائة
 -17فرى إبالغ اللجنة ب ّ الدورة الس ا ا ااادس ا ا ااة والعش ا ا ارين بعد املائة للجنة س ا ا ااتعقد يف روما خالل ال ة املمتدة من
 18إىل  22مارس/تذار .2019

