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 وجزملا

 ،التقرير املرحلي عن تنفيذ توصــــــــيات جلنة  على إدراج 1وافقت اللجنة، يف دورهتا اخلامســــــــة والعشــــــــرين بعد املائة
إدراج مواعيد  2دورهتا السادسة والعشرين بعد املائة،يف . واقرتحت اللجنة بند دائم على جدول أعماهلاك  الرب�مج

  .و/أو نسبة التنفيذ، لقياس التقدم احملرز يف التنفيذ االتنفيذ، حينما يكون ذلك ممكنً 
 وُتقّدم هذه الوثيقة آخر املعلومات عن حالة تنفيذ التوصـــــــــيات الصـــــــــادرة عن جلنة الرب�مج يف دورهتا الســـــــــابقة .

حالة التنفيذ ابســـــــــتخدام نظام األلوان، وتُبلغ عن اتريخ التنفيذ أو النســـــــــبة املئوية ملعدل  وُتشـــــــــري هذه الوثيقة إىل
 التنفيذ يف حال وجودمها.

  األلوان املستخدمة هي كاآليت نظام رموزإّن و: 

 ُأِجنز 

  ٍجار 

  بدأ بعديمل 
 

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة الرب�مج

 تنفيذ توصيات جلنة الرب�مج عنابلتقرير املرحلي  اة الرب�مج مدعوة إىل اإلحاطة علمً إّن جلن. 

 مسودة املشورة

 :إّن اللجنة
  من نسخة حمّدثة تلّقي وتطّلعت إىل  ،واليت مل تُنّفذ بعد جلنة الرب�مج الصادرة عن ياتتوصال حبالة اعلمً أحاطت

 .وثيقة يف دورهتا العادية القادمةال

                                                             
 .CL 160/3) من الوثيقة ي(15 الفقرة  1
 .CL 161/3(ب) من الوثيقة  25الفقرة   2

http://www.fao.org/3/my401ar/my401ar.pdf
http://www.fao.org/3/my401ar/my401ar.pdf
http://www.fao.org/3/my401ar/my401ar.pdf
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 تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة الرب�مجحالة 
 

 
حالة 
 التنفيذ

اتريخ التنفيذ أو النسبة 
املئوية ملعدل التنفيذ يف 

 حال وجودمها
 التعليقات

 املسائل املتعلقة ابلتخطيط والربامج

 2025-2022واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة  2031-2022اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

 ي".توضيح تعريف "العمل املعيار املنظمة من  طلبت -1

  10/165CL) من الوثيقة هـ( 9فقرة ال: املرجع

 ن بعد و دورة الثالثال
 املائة للجنة الرب�مج

اإلطـــار يف  دخالت بشــــــــــــــــــأن العمـــل املعيـــارييتّم توفري إيضــــــــــــــــــاحـــات ومزيـــد من املـــ
) C 2021/7قة (الوثي 2031-2022للفرتة  االســــــــــــــــرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة

  هتا الثالثني بعد املائة.دور يف  الذي سُيعرض على جلنة الرب�مج

ابملنشـــورات الرئيســية  اإحاطة األعضـــاء علمً  طلبت -2
 للمنظمة قبل صدروها.

  10/165CL(و) من الوثيقة  9الفقرة : املرجع

 ن بعد و دورة الثالثال
 املائة للجنة الرب�مج

للمنظمة  الرئيســـــــية نشـــــــوراتاملســـــــيتم إبالغ األعضـــــــاء على النحو الواجب إبصـــــــدار 
 .امسبقً 

على ضـــرورة إجراء مواءمة اتمة مع عملية  شـــّددت -3
إعـــادة تنظيم منظومـــة األمم املتحـــدة اإلمنـــائيـــة، مبـــا 

إدراج ذلك  وطلبتيشمل دور املنسقني املقيمني، 
  على حنو أفضل يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة؛

  10/165CL(س) من الوثيقة  9 الفقرة: املرجع

 ن بعد و دورة الثالثال
 املائة للجنة الرب�مج

األمم تنظيم منظومة  ةإعاد عملية تشــــــــارك منظمة األغذية والزراعة مشــــــــاركة كاملة يف
 على مجيع املستو�ت. ةاملتحدة اإلمنائي

 العمليف جمموعات خربائها الرئيســــــيني  بتعيني نظمةقامت املعلى املســــــتوى العاملي، و 
/  منذ ســبتمرباملنشــأة التابعة جملموعة األمم املتحدة للتنمية املســتدامة  اإلحدى عشــرة

ذات األولويـة مثـل متويل اجملـاالت مســـــــــــــــــامهـات يف خمتلف  تقـدمواليت  ،2020 أيلول
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حالة 
 التنفيذ

اتريخ التنفيذ أو النسبة 
املئوية ملعدل التنفيذ يف 

 حال وجودمها
 التعليقات

 العامة، وتكامل الســـــــياســـــــات، الربجمة والنتائج املشـــــــرتكةو  ،أهداف التنمية املســـــــتدامة
 .وما إىل ذلك 19-إىل جائحة كوفيد ستجابة، واالالعمليات التجارية املشرتكةو 
على املســتوى اإلقليمي، تشــارك منظمة األغذية والزراعة يف املنصــات التعاونية اإلقليمية و 

يف  اأيضًـ  وتشـارك .يف مجيع املناطقذات الصـلة املواضـيعية التحالفات يف املنشـأة حديثًا و 
 .2021تنمية املستدامة يف عام املقبلة للمنتد�ت اإلقليمية للدورة إعداد ال

التعاون اليت  على املســـــــتوى القطري، ســـــــامهت منظمة األغذية والزراعة يف مجيع أطرو 
قيادة املنســـــــــــــــقني ب 2018منذ عام  اإطارً  26والبالغ عددها  مم املتحدةاأل وضـــــــــــــــعتها

اسرتاتيجية من اسرتاتيجيات تيسري األعمال  117وضع يف  املنظمة وتشارك .املقيمني
تيســـري لالبلدان اليت وضــــعت اســــرتاتيجيات  جمموع املائة منيف  89(ديدة اجل التجارية
خامس أكرب كيان اتبع لألمم املتحدة من  نظمةامل، كانت 2020يف عام . و )األعمال

 ابر�جمً  119حيث املشــــــاركة يف الربامج املشــــــرتكة لألمم املتحدة (شــــــاركت املنظمة يف 
 مم املتحدة).لأل كةشرت من الربامج امل

أمهيــة إدراج اســــــــــــــــتنتــاجــات املؤمترات  اســــــــــــــــتــذكرت -4
اإلقليمية واللجان الفنية يف عملية بلورة اإلطـــــــــــــــــــــار 

إىل  وتطّلعتاالسرتاتيجـي واخلطة املتوسطة األجل 
إدراج املســــــــــــــامهات اليت ال تزال عالقة واليت وردت 

 ن بعد و دورة الثالثال
 املائة للجنة الرب�مج

تقارير اللجنة الفنية املتاحة من املؤمترات اإلقليمية و  املســـــــــتمدة من دخالتامل درجتأُ 
لعرضــــها على )  C 2021/3(الوثيقة 2025-2022للفرتة توســــطة األجل امليف اخلطة 

 .الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مجدورة ال
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حالة 
 التنفيذ

اتريخ التنفيذ أو النسبة 
املئوية ملعدل التنفيذ يف 

 حال وجودمها
 التعليقات

من األجهزة الرائســــــــــــــية وإىل تلقي معلومات حمدثة 
 لرب�مج؛هبذا الصدد خالل الدورة املقبلة للجنة ا

  10/165CL(ع) من الوثيقة  9 الفقرة: املرجع

 بلورةالتشـــــــــــــاور مع األعضـــــــــــــاء بشـــــــــــــأن  إىل تطّلعت -5
  األولوية الرباجمية وإطار النتائج االسرتاتيجية جماالت
 CL) و(ص) من الوثيقة (ف 9الفقراتن : املرجع

165/10.  

 ن بعد و دورة الثالثال
 املائة للجنة الرب�مج

 .2021من عام الربع األول املشاورات يف  جرىستُ 

 األغذية والزراعة ملنظمة إطار الربجمة القطريةيف تعزيز احلوكمة واإلشراف 

احلصـــــــــول على مزيد من املعلومات بشـــــــــأن  طلبت -6
التحليل القطري املشـــــــــرتك، ال ســـــــــيما يف ما خيص 
بــلــورة تصـــــــــــــــــّور لــعــمــلــيــــــــات اإلعــــــــداد والــتــنــفــيــــــــذ 

ابســـــــتخدامه على امتداد العملية  ورّحبت واملتابعة،
للتحّقق من صحة النتائج وتعزيز استقطاب الدعم 

على  شــــــــــــــــّددتو  2030ابلنســــــــــــــــبة إىل خطة عام 
 ضرورة مشاركة احلكومات يف هذه التحليالت.

   10/165CL(ي) من الوثيقة  10الفقرة : املرجع

   يةجار أنشطة 
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حالة 
 التنفيذ

اتريخ التنفيذ أو النسبة 
املئوية ملعدل التنفيذ يف 

 حال وجودمها
 التعليقات

 املسائل اجلوهرية

 بيد امبادرة العمل يدً 

توسـيع نطاق املبادرة لتشـمل البلدان النامية  طلبت -7
ذات الدخل املتوســـط واملرتفع لضـــمان عدم ختلف 

 أي أحد خلف الركب؛
  10/165CL) من الوثيقة (ج 11الفقرة : املرجع

 ن بعد و دورة الثالثال
 املائة للجنة الرب�مج

مبادرة عن  مرحلي تقرير" انعنو ب CL 166/6هذه املســـــــــألة يف الوثيقة مناقشـــــــــة ت مت
 .دورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مجعلى ال واليت سُتعرض بيد" ايدً العمل 

احلاجة إىل وضع سياسة شاملة خاصة  على شّددت -8
البيــــا�ت وتكــــاملهــــا  ابلبيــــا�ت لضـــــــــــــــمــــان حوكمــــة

وخصـــــــوصـــــــيتها، إضـــــــافة إىل حقوق امللكية الفكرية، 
  طلبـــــتوااللتزام ابملعـــــايري والربوتوكوالت الـــــدوليـــــة، و 

  من املنظمة تزويد األعضاء مبعلومات هبذا الشأن.

  10/165CL(ك) من الوثيقة  11الفقرة : املرجع

 ن بعد و دورة الثالثال
 املائة للجنة الرب�مج

م حتديث قدّ . وســــيُ 2021يف عام العامة ســــياســــة للالنهائية  ةصــــيغالوضــــع لبدأ العمل 
 .دورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مجال إىلبشأ�ا 
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حالة 
 التنفيذ

اتريخ التنفيذ أو النسبة 
املئوية ملعدل التنفيذ يف 

 حال وجودمها
 التعليقات

 اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية

دت -9 على أمهيـــة القضــــــــــــــــــا� املتعلقـــة بتطبيقــات  أكـــّ
اإلدارة، التكنولوجيا الرقمية والبيا�ت، مبا يف ذلك 

ومحــــــــايــــــــة البيــــــــا�ت، وحقوق امللكيــــــــة الفكريــــــــة 
إدراج هذه القضـا� يف خطة  طلبتو  واخلصـوصـية،

 عمل؛ال
  10/165CL(ج) من الوثيقة  16الفقرة : املرجع

  التوصـــــية بعد مناقشـــــة اختصـــــاصـــــات املنصـــــة الدولية لألغذية والزراعة  هذه ســـــيبدأ تنفيذ
الســــــــــــادســــــــــــة الرقمية واملصــــــــــــادقة عليها من قبل جملس منظمة األغذية والزراعة يف دورته 

 ) وإنشاء املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية.2021 نيسان/(أبريلوالستني بعد املائة 
وحقوق امللكية الفكرية واخلصــــــــــــوصــــــــــــية، بدأ  ،يا�تومحاية الب ،ما يتعلق ابإلدارة يفو 

ذا هبم حتديث قدّ . وســـيُ 2021يف عام  العامةســـياســـة للالنهائية  ةصـــيغالوضـــع لالعمل 
 .دورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مجال إىل الشأن

أن تضـــــع املنصـــــة إطار عمل ابالســـــتناد إىل  طلبت -10
هبا ذات الصـــــــــــلة ابألغذية  ىاملمارســـــــــــات املوصـــــــــــ

والزراعة الرقمية لكي ينظر فيه األعضـاء من خالل 
عمليـــات األجهزة الرائســــــــــــــــيـــة للمنظمـــة، بعـــد أن 

 يستعرض اجمللس االختصاصات؛
  10/165CL(د) من الوثيقة  16الفقرة : املرجع

  التوصــية بعد مناقشــة اختصــاصــات املنصــة الدولية لألغذية والزراعة  هذه ســيبدأ تنفيذ
الســـــــادســـــــة الرقمية واملصـــــــادقة عليها من قبل جملس منظمة األغذية والزراعة يف دورته 

) وإنشـــــاء املنصـــــة الدولية لألغذية والزراعة 2021 / نيســـــان (أبريل والســـــتني بعد املائة
 الرقمية.

 مضادات امليكروابت مذكرة التفاهم الثالثية ملقاومة

حول عملية تشـــــــــاورية مع األعضـــــــــاء إجراء  طلبت -11
 مضـــادات امليكروابتاخلاصـــة مبقاومة  عملالخطة 

 40 خطط العمـل الوطنية  تنفيـذمن أجـل بنـاء القـدرات يف جمـال  البلـداندعم مواصــــــــــــــــلـة  يف املائة
أداة تقييم منظمــة األغــذيــة : تنفيــذ أدوات منظمــة األغــذيــة والزراعــة مثــل مواصــــــــــــــــلــةو 
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حالة 
 التنفيذ

اتريخ التنفيذ أو النسبة 
املئوية ملعدل التنفيذ يف 

 حال وجودمها
 التعليقات

مقاومة مضـــادات بشـــأن املؤشـــرات املقرتحة  حولو 
 امليكروابت.

 (ج) مــن الــوثــيـــقــــــــةو (ب) 25الــفـــقـــرة : املــرجــع
CL 165/10  (ج) و(د) و(ز)  15والـــفـــقـــرات

 CL 164/6 Rev.1و(ط) من الوثيقة 

ومســــــــــــــــار اإلدارة  ،والزراعة للمختربات وأنظمة مراقبة مقاومة مضــــــــــــــــادات امليكروابت
اخلطوط عن  مقاومة مضــــــــــــــــادات امليكروابت، فضــــــــــــــــًال يف جمال  يف املنظمة التدرجيي

ممارسـات اجليدة بشـأن مقاومة مضـادات امليكروابت للالتوجيهية املوضـوعة للمراقبة و 
 .واستخدام مضادات امليكروابت

تعدد الشـــــــركاء ملكافحة مقاومة املئتماين االصـــــــندوق ال قّدمهمتت املوافقة على اقرتاح و 
خالل من األموال املتـاحـة ملنظمـة األغـذيـة والزراعـة نســــــــــــــــبـة توفر يف ظـّل  امليكروابت

منظمة الصــــــــــــحة  الواردة من بيا�تاليركز االقرتاح على دمج و . 2022-2021الفرتة 
مقاومة  العاملية واملنظمة العاملية لصــــــــــــــــحة احليوان ومنظمة األغذية والزراعة بشــــــــــــــــأن

 تســـــــّمى يف منصــــــــة واحدة امليكروابتمضــــــــادات امليكروابت واســــــــتخدام مضــــــــادات 
 / مقاومة مضــــــــــــــادات امليكروابتبشــــــــــــــأن منصــــــــــــــة النظام الثالثي للمراقبة املتكاملة "

البيا�ت نظم مع قابلية تشغيلها املتبادل بناء  ، وعلى"استخدام مضادات امليكروابت
 اليت جيري تطويرها من قبل املنظمات الثالثية.

مقـاومة بشــــــــــــــــأن منصــــــــــــــــة النظـام الثالثي للمراقبـة املتكـاملـة أويل من متويـل مع توفر و 
، بدأ العمل على تطوير منصة استخدام مضادات امليكروابت / مضادات امليكروابت

اســـــــــــتخدام  / مقاومة مضـــــــــــادات امليكروابتبيا�ت منظمة األغذية والزراعة بشـــــــــــأن 
احملدد يف  لزميننفس اإلطار ا األغذية والزراعة التباعجمايل  يف مضــــــــــــادات امليكروابت

منصــــــــة بيا�ت هو أن تكون اهلدف و . منصــــــــة النظام الثالثي للمراقبة املتكاملة اقرتاح
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حالة 
 التنفيذ

اتريخ التنفيذ أو النسبة 
املئوية ملعدل التنفيذ يف 

 حال وجودمها
 التعليقات

منصــــــــــــــــة النظام الثالثي للمراقبة  منظمة األغذية والزراعة قابلة للتشــــــــــــــــغيل املتبادل مع
 / قاومة مضــــــــــــــــادات امليكروابتمب املتعلقة بيا�تالومتاحة الســــــــــــــــتضــــــــــــــــافة  املتكاملة

خالل ألعضـــاء اب واخلاصـــةاألغذية والزراعة  جمايل يفاســـتخدام مضـــادات امليكروابت 
مقاومة مضــــــادات بشــــــأن منصــــــة النظام الثالثي للمراقبة املتكاملة  تنفيذ مشــــــروعفرتة 

 .)2022-2021( استخدام مضادات امليكروابت / امليكروابت

طة عمل املنظمة بشـــأن مقاومة مضـــادات امليكروابت املتعلقة خبجرى املشـــاورات ســـتُ و 
مســـــــــامهات ؤشـــــــــر مقاومة مضـــــــــادات امليكروابت من خالل مبو  2025-2021للفرتة 

 مكتوبة تليها مشاورة غري رمسية مع مجيع األعضاء.

 العمل اإلحصائي ملنظمة األغذية والزراعة

ابلتطمينــات اليت أعطتهــا اإلدارة بشـــــــــــــــــأن  رّحبــت -12
األعمال اإلحصـــــائية اليت تضـــــطلع  حتســـــني حوكمة

هبا املنظمـة من أجل تعزيز اإلشــــــــــــــــراف على مجيع 
إحصــــــــــاءاهتا وحتســــــــــني جدواها واّتســــــــــاقها ومعايري 
اجلودة ذات الصـــــــــــلة، وتطّلعت إىل دراســـــــــــة اقرتاح 

 هبذا الصدد خالل دورهتا الثالثني بعد املائة؛
 (د) مــــــــن الــــــــوثــــــــيــــــــقــــــــة 10الــــــــفــــــــقــــــــرة : املــــــــرجــــــــع

CL 164/6 Rev.1 

   مع شـــــعبة اإلحصـــــاء وثيقة تتناول التوصــــيات  لتعاونمكتب كبري اإلحصـــــائيني ابأعد
واليت ســـــيتم تقدميها ومشـــــاركتها مع  2019لعام اإلحصـــــائية  األعمال الرئيســـــية لتقييم

دورة الثالثني بعد املائة للجنة يف أعقاب ال تُنّظماألعضــاء يف ندوة غري رمسية خمصــصــة 
كــاملــة للبيــا�ت املتوكمــة بشــــــــــــــــــأن احل ااقرتاحًــ  اتتضــــــــــــــــمن الوثيقــة أيضــــــــــــــــــً مج. و الرب�

صادر البيا�ت اجلديدة / البديلة اليت هتدف إىل توحيد العمل املتعلق مبواإلحصاءات 
واألعمـــال (البيـــا�ت اجلغرافيـــة املكـــانيـــة والبيـــا�ت الضــــــــــــــــخمـــة والبيـــا�ت اإلداريـــة) 

بني  ةاملشــــــــــرتك اتابإلحصــــــــــاء ةاملعنيجمموعة العمل  احاليً اإلحصــــــــــائية اليت تنســــــــــقها 
 اإلدارات.
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حالة 
 التنفيذ

اتريخ التنفيذ أو النسبة 
املئوية ملعدل التنفيذ يف 

 حال وجودمها
 التعليقات

 ابلتقييم املتعلقة سائلامل

 اإلدارة تقييم بر�مج التعاون التقين يف منظمة األغذية والزراعة وردّ 

إجراء حتليل أكثر عمًقا بشـــأن تنفيذ عملية  طلبت -13
إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ضــــــمن 

  .إطار بر�مج التعاون التقين
  10/165CL(د) من الوثيقة  17الفقرة : املرجع

  االجتماع املشرتك بني
بعد املائة  نيدورة الثالثال

والدورة  للجنة الرب�مج
اخلامسة والثمانني بعد 

املائة للجنة املالية 
 )2021(مارس / آذار 

/  يف مارس املشـــــــــــرتك االجتماع فيها ينظر لكي املقدمة الوثيقة يف املوضـــــــــــوع هذا يرد
 .2021 آذار

ابلتقـدم احملرز من أجـل ز�دة الشــــــــــــــــفـافية،  رّحبـت -14
احلصــــول على مزيد من التفاصــــيل خاصــــة  طلبتو 

يف ما يتعلق ابملعايري املســــــــــــــــتخدمة يف ختصـــــــــــــــيص 
 املوارد؛
  10/165CL(ه) من الوثيقة  17الفقرة : املرجع

  االجتماع املشرتك بني
 بعد املائة نيدورة الثالثال

والدورة  الرب�مجللجنة 
اخلامسة والثمانني بعد 

املائة للجنة املالية 
 )2021(مارس / آذار 

/  يف مارس املشـــــــــــرتك االجتماع فيها ينظر لكي املقدمة الوثيقة يف املوضـــــــــــوع هذا يرد
 .2021 آذار

على ضــــــــــرورة وجود نظام للرصــــــــــد على  شــــــــــّددت -15
مســـــــتوى املنظمة وآليات لضـــــــمان جودة مشـــــــاريع 

  االجتماع املشرتك بني
 بعد املائة نيدورة الثالثال

/  االجتماع املشـــــــــــرتك يف مارسلكي ينظر فيها هذا املوضـــــــــــوع يف الوثيقة املقدمة يرد 
وضمان اجلودة املؤسسية  رصديف آليات ال بر�مج التعاون التقين يُدمجو  .2021 آذار
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حالة 
 التنفيذ

اتريخ التنفيذ أو النسبة 
املئوية ملعدل التنفيذ يف 

 حال وجودمها
 التعليقات

التعاون التقين واملســــــــــاءلة عن االســــــــــتخدام بر�مج 
 الفعال ملوارد بر�مج التعاون التقين؛

  10/165CL(و) من الوثيقة  17الفقرة : املرجع

والدورة  للجنة الرب�مج
اخلامسة والثمانني بعد 

املائة للجنة املالية 
 )2021(مارس / آذار 

على خيضــــــــــــــــع إىل عميات تدقيق و ودورة املشــــــــــــــــاريع،  من خالل إطار الربجمة القطرية
ويتم تقييمه من خالل التقييمات القطرية.  ةؤســـــســـــيوامل ةواإلقليمي ةالقطري املســـــتو�ت
يف املكاتب اإلقليمية  رب�مج التعاون التقينل املخصــــــــصــــــــوناملوظفون  ككذل  ويضــــــــمن

إىل ختضع مجيع هذه اآلليات و الفردية قبل ختصيص املوارد. اريع جودة مقرتحات املش
إعادة  الرامية إىل املبادرةتنقيح املســتمر وســتســتفيد أكثر من اجلهود املبذولة يف إطار ال

 .بر�مج التعاون التقينتصور 

إىل ضـرورة اسـتعراض النسـب املئوية لتوزيع  أشـارت -16
مشـــاريع بر�مج التعاون التقين بني األقاليم، متاشـــًيا 

من تقرير  35الوراد يف الفقرة  23-3مع املرجع 
الـــدورة اخلـــاصــــــــــــــــــة ملؤمتر املنظمـــة املعقودة يف عـــام 

االجتماع املشـــــــــــــرتك بني جلنيت  أوصـــــــــــــت، و 2008
الرب�مج واملالية ابســـــــتعراض هذه املســـــــألة يف دورته 

 القادمة؛
  10/165CL(ح) من الوثيقة  17الفقرة : املرجع

  االجتماع املشرتك بني
 بعد املائة نيدورة الثالثال

والدورة  للجنة الرب�مج
اخلامسة والثمانني بعد 

املائة للجنة املالية 
 )2021(مارس / آذار 

/  االجتماع املشـــــــــــرتك يف مارسلكي ينظر فيها هذا املوضـــــــــــوع يف الوثيقة املقدمة يرد 
 .2021 آذار

بشـــأن معايري بر�مج التشـــاور مع األعضـــاء  طلبت -17
  التعاون التقين ذات الصلة.

  االجتماع املشرتك بني
 بعد املائة نيدورة الثالثال

والدورة  للجنة الرب�مج

/  االجتماع املشـــــــــــرتك يف مارسلكي ينظر فيها هذا املوضـــــــــــوع يف الوثيقة املقدمة يرد 
 األعضاء. معللتشاور كون مبثابة أساس يوس ،2021 آذار
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حالة 
 التنفيذ

اتريخ التنفيذ أو النسبة 
املئوية ملعدل التنفيذ يف 

 حال وجودمها
 التعليقات

 CL(ط) و(ي) من الوثيقة  17الفقراتن : املرجع
165/10 

اخلامسة والثمانني بعد 
املائة للجنة املالية 

 )2021(مارس / آذار 

إىل اإلدارة تبســــــــــــيط دورة مشــــــــــــاريع بر�مج  طلبت -18
التعــاون التقين وإجراءات املوافقــة على املشـــــــــــــــــاريع 

 على حنو أكرب؛
  10/165CL(ل) من الوثيقة  17الفقرة : املرجع

  ك االجتماع املشرت
تشرين الثاين  نوفمرب/(

2021( 

 بر�مج التعاون التقين املوافقة على تبســـــــــــــــيطإجراءات  التعاون التقينبر�مج تقييم  أقرّ 
. وســـــــتضـــــــمن اجلهود اإلضـــــــافية حتديث التوجيهات 2019منذ عام اســـــــُتحدثت اليت 

بر�مج تصــــــــــــور يف إطار إعادة التشــــــــــــغيلية الداخلية وتبســــــــــــيطها وجعلها أكثر فعالية 
 .التعاون التقين

 2023-2021فرتة للخطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم 

مكتــب التقييم إىل أن يــدرج يف النســـــــــــــــخــة  دعــت -19
احملـّدثـة املقبلـة خلطـة العمـل مقرتحـات إبجراء تقييٍم 

إدماج النهج " 7/2019املؤمتر  لتنفيذ املنظمة لقرار
الزراعيــة املســــــــــــــــتــدامــة على حنو أكرب، مبــا يف ذلـك 

اإليكولوجيــــــــة، يف أنشــــــــــــــــطــــــــة التخطيط  الزراعــــــــة
 ."املستقبلية للمنظمة

  10/165CL(أ) من الوثيقة  20الفقرة : املرجع

  ن الدورة احلادية والثالثو
 بعد املائة للجنة الرب�مج

(خريف  النســــــــخة احملّدثة املقبلة خلطة العملســــــــيقوم مكتب التقييم إبدراج التقييم يف 
 ).2021عام 
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حالة 
 التنفيذ

اتريخ التنفيذ أو النسبة 
املئوية ملعدل التنفيذ يف 

 حال وجودمها
 التعليقات

التقييم إىل إجراء عروض توضــــــــيحية مكتب  دعت -20
تقييم الرابط بني املســــــــــــــــــــاعـــــدة : غري رمسيـــــة حول

اإلنســـــــــانية والتنمية والســـــــــالم، وتقييم االســـــــــتجابة 
للجراد الصـــــــــــــحراوي من جانب املنظمة يف الوقت 
احلقيقي، والتقييم بشــــــــــــــــأن االتفاقية الدولية لوقاية 
النبــــــااتت، يف حــــــال قررت األجهزة الرائســــــــــــــــيــــــة 

لـــدوليـــة لوقـــايـــة النبـــااتت ذلـــك، وتقييم لالتفـــاقيـــة ا
اســــــــرتاتيجية حبرية تشــــــــاد، وتقييم املكتب اإلقليمي 

 ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛
  10/165CL(ب) من الوثيقة  20الفقرة : املرجع

  5يف  األغذية والزراعة من املقرر عقد اجتماع غري رمسي مفتوح جلميع أعضـــاء منظمة 
املســــــــــــــــاعدة  الرابط بني ) تقييم مســــــــــــــــامهة املنظمة يف1( عرضل 2021 / آذار مارس

 .تقييم اسرتاتيجية حبرية تشادو ) 2( ؛السالمو التنمية و اإلنسانية 

 اإلدارة تقييم اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة ابلشراكات مع منظمات اجملتمع املدين وردّ 

إىل املنظمــة إدراج مســــــــــــــــــامهــات منظمــات  طلبــت -21
املدين يف مســارات عملها وبراجمها الرئيســية اجملتمع 

من خالل شـــــــــــــراكات اســـــــــــــرتاتيجية براجمية وطويلة 
  .األجل
  10/165CL(ج) من الوثيقة  22الفقرة : املرجع

  ) ويؤكد  براجمي �جىل إ) 2030-2022يســــــــــتند اإلطار االســــــــــرتاتيجي اجلديد املقرتح
أمهية الشـراكات التحويلية ابعتبارها إحدى الوظائف األسـاسـية لتحقيق نتائج الربامج 

مع منظمات اجملتمع  األجلطويلة  اســـرتاتيجيةســـيتم اقرتاح شـــراكات و ذات األولوية. 
 .االيً بر�مج ذي أولوية قيد التطوير ح املدين لكلّ 

 


