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 يعرض اجلدول التايل التوصيات الصادرة عن جلنة الربنامج يف دورهتا اخلامسة والعشرين بعد املائة 

 ( وحالة تنفيذها باستخدام ألوان إشارات املرور.2018نوفمرب/تشرين الثاين 112-16)
  أجنز
  جار  

  مل يبدأ بعد
 

المراجعة للفترة إعداد الخطة المتوسطة األجل 
 ةاألولويات الناشئة عن اللجان الفني   –  2018-2021

 التعليقات حالة التنفيذ

 CL 160/3من الوثيقة  3الفقرة 

 

أدرجت مجيع التوصيات الصادرة عن 
اللجنة يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

)املراجعة( وبرنامج  2018-2021
 2021-2020العمل وامليزانية للفرتة 

 (C 2019/3)الوثيقة 
على توطيد الشراكات يف ما بني  شّجعت )ز( 3

ة أصحاب املصلحة املتعددين على املستويات الوطنيّ 
ة، ومواصلة التعاون الوثيق وأوجه التآزر يّ ة والعاملواإلقليميّ 

االسرتاتيجي مع منظمات األمم املتحدة األخرى، وال 
 ما الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماسيّ 

 

يستمر هذا العمل مع الوكاالت اليت 
توجد مقارها يف روما وغريها من 
اجلهات نظرًا إىل إقامة شراكات 

ا يف إمجايل جديدة. ويشمل ذلك بنودً 
خطة عمل الوكاالت اليت توجد مقارها 
يف روما، والشراكات اجلارية مع برنامج 
األغذية العاملي والصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية يف عدد من البلدان، 

ة األمم وشراكة جديدة مع مفوضيّ 
املتحدة السامية لشؤون الالجئني تبلور 
موقًفا مشرتًكا يف نريويب للعمل بشأن 

 واهلجرة.قضايا الالجئني 
)ح( أشارت إىل طلب جلنة الزراعة إعداد قرار بشأن  3

ة املستدامة على حنو أكرب، مبا يف ذلك إدراج النهج الزراعيّ 
بإحالة هذا النص إىل مكتب  وأوصتة، الزراعة اإليكولوجيّ 

جلنة الزراعة يف دورته املقبلة وعرضه على جلنة الربنامج يف 
 .لسدورهتا املقبلة قبل إحالته إىل اجمل

 

عرض ذلك على جلنة الربنامج يف دورهتا 
 السادسة والعشرين بعد املائة 

 (PC 126/8 )الوثيقة
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تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في اإلدارة 
المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل الزراعة 

 (2)الهدف االستراتيجي المستدامة 

 التعليقات حالة التنفيذ

 CL 160/3من الوثيقة  4الفقرة 

 

عرض معلومات عن التقدم احملرز يف ست  
ما يتعلق بتوصيات اللجنة يف تقرير 

اليت ستعقد يف دورة المتابعة التقييم يف 
 2020خريف عام 

بأن تضمن التقارير عن عمليات التقييم  أوصت( )ب 4
ضح و  يف املستقبل أجوبة مباشرة على أسئلة التقييم وأن ت   

العالقة بينها وبني االستنتاجات والتوصيات الواردة يف 
التقارير وأن تكون موّجهة على حنو أكرب حنو حتقيق األثر 

 .ى والنتائج املرجّوةاملتوخّ 

 

لقد أحرز، منذ صدور دليل التقييم عن 
يف م تقدّ (، 2015مكتب التقييم )

سعًيا ة التقييم. و ضمان اتساق منهجيّ 
بذل ، توأثرهاكفالة وضوح التقارير إىل  

يل جهود، مثل تعزيز يف الوقت احلا
 .ضمان اجلودة

)ج( شددت على أمهية حتليل السياق املناسب  4
وتصميم املشاريع واالتساق مع أطر الربجمة القطرية 

ة الوطنية واستمرارية نتائج املشاريع وبرامج امللكيّ 
 وتعميمها

 

يف  هبذا الشأن، خاصةً  هناك عمل جار  
ظومة األمم املتحدة سياق إصالح من

ة وتنشيط إطار األمم املتحدة اإلمنائيّ 
ة املتحدة والتحاليل للمساعدة اإلمنائيّ 

 ة املشرتكة.القطريّ 
بتعزيز اإلدارة الشاملة أكثر ألداء املشاريع  أوصت)د(  4

ة يف إطار النتائج وزيادة عدد مؤشرات األداء الرئيسيّ 
لى حنو ة من أجل قياس النتائج ورصدها عاالسرتاتيجيّ 

أفضل ورفع تقارير عن ذلك ضمن إطار استعراض 
 .منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربامج

 

يتضمن برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
ا من دً ا جديمؤشرً  2020-2021

ة حتت إطار مؤشرات األداء الرئيسيّ 
)التواصل(، وهو  8اهلدف الوظيفي 

غلق يف "النسبة املئوية من املشاريع اليت ت  
 املناسب".الوقت 
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تقرير متابعة تقييم وظيفة التقييم في منظمة  
 األغذية والزراعة

 التعليقات حالة التنفيذ

  CL 160/3 من الوثيقة  5الفقرة 

إىل استعراض تقييم التقدم احملرز يف  عتتطلّ )ج(  5
تنفيذ خطة العمل يف الدورة املقبلة للجنة واقرتاح 

العمل وامليزانية تسوية مقّر العمل يف إطار برنامج 
 2021-2020للفرتة 

 

عرض ذلك على جلنة الربنامج يف دورهتا 
 السادسة والعشرين بعد املائة 

 (PC 126/INF/2)الوثيقة 

بتعزيز تقارير التقييم بواسطة نظام  أوصت)د(  5
تصنيف لتقييم أسئلة التقييم الرئيسية، على سبيل 

 املثال باستخدام "نظام األلوان"
  مكتب التقييم على إعداد منهجية يعكف

لتصنيف األداء وترتيب التوصيات اليت 
ينبغي تطبيقها حبسب األولوية يف عمليات 

 التقييم املقبلة.
ا بأن يضع مكتب التقييم سّلمً  أوصت)ه(  5

صدرها يف تقاريره املقبلة ات اليت سي  ات للتوصيّ باألوليّ 
 ة واملتعلقة باملواردمع مراعاة القيود الزمنيّ 

 

بإجراء استعراض إضايف آلليات  أوصت)و(  5
احلوكمة واإلشراف بالنسبة إىل عمليات التقييم 

ة قبل النظر يف اقرتاح إجراء طرية وتوافر املوارد املاليّ الق  
  .ةات تقييم المركزيّ عمليّ 

أنشأ مكتب التقييم جمموعات استشارية 
وعقد حلقات عمل ألصحاب املصلحة 

ات التقييم عمليّ من أجل رفع تقارير بشأن 
ة. ومبجرد إنشاء نظام حوكمة رمسي طريّ الق  

ة للمنظمة، سيستخدم طريّ للربامج الق  
مكتب التقييم هذه اآللية لرفع التقارير عن 

 ات التقييم.عمليّ 
 

تقرير متابعة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة 
  5في تحقيق الهدف االستراتيجي 

صمود أمام زيادة قدرة سبل المعيشة على ال - 
 التهديدات واألزمات 

 التعليقات حالة التنفيذ

  CL 160/3 من الوثيقة  6الفقرة 

بتعميم املساواة بني اجلنسني يف العمل  أوصت)و(  6
املستقبلي واحلصول على مزيد من التفاصيل بشأن 
العمل اخلاص بتعميم املساواة بني اجلنسني ضمن 

 
سيتم إعداد تقرير تنفيذ الربامج يف عام 

قدم استعراض . ويف الوقت نفسه، سي  2020
تفاصيل كبرية عن  2018منتصف املدة لعام 
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تقرير متابعة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة 
  5في تحقيق الهدف االستراتيجي 

صمود أمام زيادة قدرة سبل المعيشة على ال - 
 التهديدات واألزمات 

 التعليقات حالة التنفيذ

عملية رفع التقارير كجزء من  5الربنامج االسرتاتيجي 
 .عن املساواة بني اجلنسني يف تقرير تنفيذ الربامج

العمل اخلاص بتعميم املساواة بني اجلنسني 
من  5الذي يقوم به الربنامج االسرتاتيجي 

 واطن ضعف الرجال والنساء.أجل معاجلة م  
بأن تضطلع املنظمة مبزيد من العمل  أوصت)ز( 6

بالتعاون الوثيق مع برنامج األغذية العاملي ومنظمات 
األمم املتحدة األخرى لوضع اسرتاتيجية شاملة لنظام 

 املعلومات واإلنذار املبكر 
 

يف الوقت الذي سيتواصل فيه إجراء 
ة خرى، أصبحت الشبكة العامليّ أ  تنقيحات 

صدر اآلن ة ت  ملكافحة األزمات الغذائيّ 
ة بانتظام التقرير العاملي عن األزمات الغذائيّ 

السنوي )سيصدر التقرير القادم يف 
( ويقدم نظام اإلنذار 2019أبريل/نيسان 

العمل املبكر تقارير كل ثالثة  -املبكر 
 أشهر.

 

لعمليات التقييم خطة العمل المتجددة اإلرشادية 
 2021-2019للفترة 

 التعليقات حالة التنفيذ

 CL 160/3من الوثيقة  10إىل  7الفقرات من 
 

ا حسبما صادقت مً د  متضي خطة العمل ق  
عليه اللجنة وستخضع لالستعراض خالل 

 .ثة املقبلةدّ سخة احمل  مناقشة الن  
 

التقرير بشأن نتيجة مؤتمر إعالن التبرعات من 
 طاعون المجترات الصغيرة أجل القضاء على 

 ، بروكسل، بلجيكا(2018سبتمبر/أيلول  7)

 التعليقات حالة التنفيذ

 CL 160/3من الوثيقة  11الفقرة 
 

عرض تقرير مرحلي عن التوصيات سي  
الصادرة عن اللجنة على الدورة اليت ستعقد 

 .2020يف خريف عام 
منظمة األغذية والزراعة على عقد  شجعت)د(  11

 صص حول الربنامج العاملي بشأن استئصال م  اجتماع 
انعقد احلدث اجلانيب، الذي نظم خالل  

الدورة الثانية واألربعني جمللس احملافظني 
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التقرير بشأن نتيجة مؤتمر إعالن التبرعات من 
 طاعون المجترات الصغيرة أجل القضاء على 

 ، بروكسل، بلجيكا(2018سبتمبر/أيلول  7)

 التعليقات حالة التنفيذ

فريوس طاعون اجملرتات الصغرية جلميع املمثلني 
الدائمني، بالتعاون مع جمموعة املمثلني الدائمني يف 
منظمة األغذية والزراعة "أصدقاء الربنامج العاملي 
بشأن استئصال فريوس طاعون اجملرتات الصغرية"، 

الربنامج العاملي ذات لتأمني التمويل الالزم إلجراءات 
 ةاألولويّ 

للصندوق الدويل للتنمية الزراعية، باالشرتاك 
بني "أصدقاء الربنامج العاملي بشأن 
استئصال فريوس طاعون اجملرتات الصغرية" 

 ة.ومبشاركة عدد من املمثليات الدائم

من اإلدارة اإلشارة إىل االحتياجات  طلبت)ه(  11
ة( الستئصال ة وغري التقنيّ ة )التقنيّ والتحديات الرئيسيّ 

طاعون اجملرتات الصغرية واإلجراءات الالزمة من قبل 
احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين، مع األخذ 

 بعني االعتبار اخلربة املكتسبة منذ إطالق الربنامج

 

 

منظمة األغذية والزراعة على تعزيز  شجعت)و(  11
التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين، وكذلك 
التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب عرب متلف األقاليم، 

عد يف تنفيذ الربنامج العاملي بشأن وعلى تعميم هذا الب  
 استئصال فريوس طاعون اجملرتات الصغرية

 

 قدم الصني الدعم، من خالل التعاون بنيت  
بلدان اجلنوب، إىل بلدان منطقة امليكونغ 

 الكربى.
ة لعموم أفريقيا ويوفر مركز اللقاحات البيطريّ 

التابع لالحتاد األفريقي الدعم لباكستان من 
أجل حتسني إنتاج لقاح طاعون اجملرتات 

 الصغرية.
ة احملافظة على احلياة وهناك شراكة مع مجعيّ 

ل ة من أجة امللكيّ البيطريّ ة ة والكليّ الربيّ 
التصدي لطاعون اجملرتات الصغرية عند 
مستوى التفاعل البيين للثروة احليوانية/احلياة 

 الربية يف آسيا وأفريقيا.
من اإلدارة وضع نظام للرصد  طلبت)ح( و  11

والتقييم من أجل تتّبع التقدم احملرز حنو مكافحة 
طاعون اجملرتات الصغرية واستئصاله على املستوى 

 2030 العاملي حبلول عام
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التقرير بشأن نتيجة مؤتمر إعالن التبرعات من 
 طاعون المجترات الصغيرة أجل القضاء على 

 ، بروكسل، بلجيكا(2018سبتمبر/أيلول  7)

 التعليقات حالة التنفيذ

من اإلدارة تقدمي تقرير مرحلي إىل  طلبت)ط(  11
  اللجنة يف غضون عامني من اآلن

 

 

التقرير المرحلي عن خطة عمل منظمة األغذية 
 والزراعة في مجال مقاومة مضادات الميكروبات

 التعليقات حالة التنفيذ

  CL 160/3 من الوثيقة  12الفقرة 

تقييم ملموس أكثر على إجراء  شجعت)ج(  12
للتقدم احملرز باجتاه حتقيق أهداف خطة عمل املنظمة 

ة، مبا يف ذلك مبا يتماشى مع خطة العمل العامليّ 
د ضمن إطار النتائج مؤشرات النتائج والنواتج اليت سرت  

االسرتاتيجية، وإبراز التحديات يف جمال التنفيذ، وما 
 كافية  ة والعينية(إذا كانت املوارد املتاحة )املاليّ 

 

سيتم استعراض التقدم احملرز خالل اجتماع 
 .2019مارس/آذار  6اللجنة غري الرمسي يف 

 

 التعليقات حالة التنفيذ ما ُيستجد  من أعمال
درجت مجيع التوصيات الصادرة عن أ    CL 160/3 من الوثيقة  15إىل  12الفقرات من 

اللجنة على النحو املطلوب بالنسبة إىل مجلة 
 .منها أنشطة ذات طابع جار  أمور، 

 


