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 المجلس
ّّّدورةال ّ  والخمسونّبعدّالمائةّالسادسةّّ 

2017ّّأبريل/نيسان28ّ-24روما،ّ

ّّالبرنامجّللجنةّالمائةّبعدّوالعشرينّالحاديةّالدورةّتقرير
 (2017ّذارآ/ساّرم31ّ-27روماّ)

 
ّموجز

 لق مبا يلي: يف ما يتع درست جلنة الربنامج عدًدا من املسائل املتصلة بتخطيط الربامج وتقييمها خاصةً  
 (3اإلطار االسرتاتيجي املراجع )الفقرة  )أ(

 (4 )الفقرة 2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  )ب(
 ( 5بعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغّير املناخ )الفقرة االسرتاتيجية اخلاصة  )ج(
 (6)الفقرة  2016 –التقرير التجميعي الستعراض منتصف املدة  )د(
 (7الفقرة ) الصرغّية اجملرترات طاعون الستئصال العاملي الربنامج تنفيذالتقرير املرحلي عن  )هـ(
( 3يف احلد من الفقر يف الريف )اهلدف االسرتاتيجي تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة  )و(

 (9و 8 )الفقرتان
 ( 10)الفقرة  2018-2017االسرتاتيجية وخطة العمل للفرتة  –مكتب التقييم  )ز(
 (11اقرتاح تقييم االسرتاتيجيات املواضيعية )الفقرة  )ح(

 
 ملسائل.ا من توصيات بشأن هذه اوتلفت اللجنة عناية اجمللس إىل ما توصلت إليه من نتائج وما صدر عنه 

ّاإلجراءاتّالمقترحّاتخاذهاّمنّجانبّالمجلس
إنر اجمللس مدعور إىل إقرار ما توصلت إليه جلنة الربنامج من نتائج وما صدر عنها من توصيات بشأن املسائل  

 ضمن نطاق واليتها.  ةالواقع
ّيمكنّتوجيهّأيّاستفساراتّبشأنّمضمونّهذهّالوثيقةّإلى:

 Rakesh Muthooالسيد 
 أمني جلنة الربنامج

 5987 5705 3906+اهلاتف: 
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ّتقريرّالدورةّالحاديةّوالعشرينّبعدّالمائةّ
ّللجنةّالبرنامج

2017ّمارس/آذار31ّّ-27روما،ّ
 

ّمقدمة
 

 عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التايل لدورهتا احلادية والعشرين بعد املائة.  - 1
 
 )فرنسا(، ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:  Serge Tomasiوقد حضر الدورة، إىل جانب الرئيس سعادة السيد  - 2
 

 )اليابان( O. Kubotaالسيد  )األرجنتني( C.J. Rozencwaigسعادة السيد 
 (األردن) العرقان سالمة رشيد فيصلالسيد  )كندا(  E. Robinsonالسيد 
 )نيوزيلندا(  M. Hooperالسيد  )الكونغو( M. Mankoussouالسيد 
 نرويج()ال I. Nordangسعادة السيد  )إكوادور(  J.A. Carranza Baronaالسيد 
 )بولندا(  A. Hałasiewiczالسيد  )غينيا( M.N. Camaraالسيد 

 سعادة السيدة أمسهان الطوقي )اليمن( )اهلند( A. Wadhwaسعادة السيد 
 

1ّاإلطارّاالستراتيجيّالُمراجع
 
                               االسرتاتيجي املراجع وقامت مبا يلي:  ر      ر           رحربت اللرجنة باإلطار   - 3
 

   ال     ً      ً      ر       ر    ر     ر         ر                        فهماً واضــــحاً للتحدريات الررئيســــيرة التر من املتوقرع أن تواجهها البلدان يف جم    قدم            ر          ُ أشــــارت إىل أنر الوثيقة تُ     )أ(
            ر          ر             األغذية والزرراعة يف السرنوات القادمة؛

        هدافها؛                              رؤية املنظمة وغاياهتا العاملية وأ   ر    واترساق    ر     ر  ً          وأكردت جمدرداً على سالمة     )ب(
                       ر                                           واءمة األهداف االســــــــــــرتاتيجيرة للمنظمة بشــــــــــــكل وثيق مع خطة التنمية املســــــــــــتدامة مل                  وأعربت عن تقديرها     )ج(

                            ومع أهداف التنمية املستدامة؛      2030     لعام 
                        يوافق عليه مؤمتر املنظمة.   كي           ُ   ر                              وأوصت بأن يُقرر اجمللس اإلطار االسرتاتيجي املراجع ل    )د(
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ّوالميزاني ةّوبرنامجّالعمل2021ّ-2018الخط ةّالمتوس طةّاألجلّللفترةّ
20192ّ-2018للفترةّ

 
   ر    ر    إنر اللرجنة:  - 4
 

                                                                              مواصــــــــــلة العمل باألهداف االســــــــــرتاتيجية اخلمســــــــــة ونواأها وأطر النتائج اخلاصــــــــــة  ا الت أعيدت     ر  أيردت    )أ(
                                                                             صـــــــياغتها، إىل جانب اهلدف الســـــــادىل، مع اإلشـــــــارة إىل أن مؤشـــــــرات  رجات األهداف االســـــــرتاتيجية 

            ، مع مراعاة     2017                                                          يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية يف نوفمرب/تشـــــــــــــرين الثا             ُ    وغاياهتا ســـــــــــــُتعرض
                تعليقات اللجنة؛

  ؛ 6   ر                                   و صرصات املوارد لألهداف االسرتاتيجية واهلدف      ر   الرتركيز       إلغاء               األولويات وجماالت    ر  يردت أ  و     )ب(
          ر  يف امليزانيرة؛        الصافية                      يف املائة من االعتمادات     14        ر                    ر      زيادة حصرة برنامج التعاون الترقين إىل     ر  أيردت  و     )ج(
   ر           ر   الرظروف العامليرة                                           ر      ً   املقرتحة لتنفيذ برنامج العمل باعتبارها واقعيرة نظراً إىل       املستوى     ر     ر     اإلمسيرة الثرابتة           امليزانية    ر  أيردت  و     )د(

                   ر  مستوى االقتصاد الكلري؛    على
          مبا يف ذلك   ،       املقارنة                        ر                                          على مواصلة االستعانة بالشرراكات لتمكني املنظمة من االستفادة من مزاياها     ر  شجرعت  و     )ه(

              ر        ر    ان اجلنوب والترعاون الثرالثي؛          ر           من خالل الترعاون بني بلد
  ،   63   إىل     52          ر               ر                             ر       ر              ويف مــا يتعلرق بتحــديــد األولويــرات وإعــادة دصــــــــــــــين املوارد على النرحو املبنير يف الفقرات من     )و(

          ر                     إعادة الصرياغة على النحو التايل:      طلبت
 

     راعـــة     الز                                  ر                       مليون دوالر أمريكي لـــدعم اإلنتـــاج الزرراعي املســــــــــــــتـــدام، مبـــا يف ذلـــك    1 . 3         )ب( مبلغ     52  ( 1 )
  ؛     لقطري ا    ر       ر            ر     ر             والتركنولوجيرات البيولوجيرة خاصرة على املستوى                    والتنوع البيولوجي  ة          اإليكولوجي

ة املتــأثررة بــالنرزاعــات      1.2         )ز( مبلغ     52  ( 2 )                                              ر   ر       ر       ر      مليون دوالر أمريكي لــدعم ســــــــــــــبــل العيّ يف املنــاطق الرريفيــر
  ؛                                                وارتباطها باألمن الغذائي وحتليل النزاعات والشراكات

 
    يل                    ر   حتتوي على مزيد من الترفاصــــــــــــــ   ة     ر إعالمير     ات          ُ   ر                           ر  األمانة أن ُتعدر، قبل انعقاد دورة اجمللس، مذكرر    من        وطلبت    )ز(

       طوعية.            توفّي مسامهات                  ذات األولوية لغرض      اجملاالت       وحتدد   ر     الرتركيز،        إلغاء     جماالت    عن
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ّاالستراتيجي ةّالخاص ةّبعملّمنظمةّاألغذيةّوالز راعة
3ّفيّمجالّتغي رّالمناخ

 
   ر             ر      ر                        ر              ر          ر                اللرجنة االسرتاتيجيرة اخلاصرة بعمل منظمة األغذية والزرراعة يف جمال تغّير املناخ وخطرة العمل املصاحبة         استعرضت  -5

                 هلا وقامت مبا يلي:
 

        دورته    ر                       التروصــــــيات الصــــــادرة عن اجمللس يف       ُ          ُ   قد اســــــُتكملت وهي ُتربز           ر          ر     ر    ر  أشــــــارت إىل أنر االســــــرتاتيجيرة النرهائيرة     )أ(
                         اخلامسة واخلمسني بعد املائة؛

           وامليزانية.  ل                  يف سياق برنامج العم           من جلساهتا                                  ر                ووافقت على استعراض املخرجات واملؤشررات يف جلسة مقبلة    )ب(
 

20164ّّ–الت قريرّالت جميعيّالستعراضّمنتصفّالمد ةّ
 
              وقامت مبا يلي:      2016  ر                                                    رحربت اللجنة بالتقرير التجميعي الستعراض منتصف املدة لعام   - 6

 
                     ر                                                      وبإطار النتائج املنظرم وبزيادة مشــــــــــــــاركة املكاتب امليدانية يف عمليات رفع التقارير                   أشــــــــــــــادت  ودة التقرير     )أ(

         النتائج؛   عن
     ، مع     2017 -    2016                                          تائج يف تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ن   ر    ر    تقدرم جيرد و                 ا حتقق ح ى انآن من    ر    ورحربت مب    )ب(

نتني جارا على مســــــاره الصــــــحي  مع إ از                   يف املائة من غايات     86                ر                ر       ا                          اإلشــــــارة إىل أن الترنفيذ خالل فرتة الســــــر
     ً      ً إ ازًا كاماًل؛      2016   ً       غايًة لعام     50                     املخرجات البالغ عددها 

                               اإلجراءات اجلديدة الرامية إىل حتســـــــــــني       نتيجة      2016            األداء يف عام      وتّية                              وأعربت عن تقديرها إزاء تســـــــــــريع     )ج(
           ب وزيادهتا                  متابعة اجلهود عن كث        مواصـــلة   ر                                     ر              الترنفيذ واملعلومات على املســـتوى القطري، وشـــجرعت املنظمة على 

                                           ً                                               يف اجملاالت الت مت تصنيفها ضمن فئة "منجزة جزئياً"، ال سيما حيث تقل النتائج الت مت حتقيقها عن نسبة
          يف املائة؛     50

        ر  ت األولويرة                 ر           املبادرات اإلقليميرة وحتديد جماال   يف       ر         ر              ر         على أمهيرة رفع الترقارير بشــــــــــــــأن الترقدم ا رز     ر  ً ت جمدرداً   ر أكرد  و     )د(
           ر                                               ر            الواجب النرظر فيها ألغراض املبادرات اإلقليمية اجلديدة لفرتة السرنتني املقبلة؛ 

       مويل؛                                 ر                                ر وأعربت عن تقديرها إزاء املعدل اجليرد لتقدمي املوارد ضمن مجيع مصادر التر     )ه(
    ســبة                                          لتوفّي اجلودة الفنية واخلدمات، مبا يف ذلك بالن                   على مســارها الصــحي       ماضــية    ر                ورحربت بكون اإل ازات     )و(

              املعايّي الدنيا     اء                  وخاصة من أجل استيف                                                      إىل املواضيع املشرتكة الت تساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية، 
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     ً                        ر            معيارًا، ومعايّي األداء اخلاصة خبطرة العمل على     12     ددها                     بني اجلنسني يف املنظمة وع                      لسياسة تعميم املساواة
      ً  معيارًا؛    12                                                                نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وعددها 

                      مع األخذ يف احلســـبان اخلربة       2019 -    2018                                ر                    واقرتحت أن تقوم األمانة بتحســـني عمليرة وضـــع الغايات للفرتة     )ز(
           لعرضها ضمن                           أكثر مالءمة ملخرجات املنظمة               دف وضع غايات       2017 -    2016        يف الفرتة      ر  ر        التر متر اكتسا ا

                 ر                      لكي تنظر فيهــا اللرجنــة خالل دورهتــا القــادمــة       2019 -    2018                         ر        على برنــامج العمــل وامليزانيــرة للفرتة      ر     الترعــديالت
  .    2017                    يف نوفمرب/تشرين الثا               املزمع عقدها

 

5ّالستئصالّطاعونّالمجتر اتّالص غيرةتقريرّمرحليّعنّتنفيذّالبرنامجّالعالميّ
 
            ر       ر                                                     ر      ر                 استعرضت اللرجنة الترقرير املرحلي عن تنفيذ الربنامج العاملي الستئصال طاعون اجملرترات الصرغّية وقامت مبا يلي: -7
 

   ر       ر                                                        ر         رحربت بالترعاون القائم بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحرة احليوان؛    )أ(
غّية الذري قد تكون له عو                  الســــــعي إىل اســــــتئصــــــال                          ولفتت عناية اجمللس إىل أمهية     )ب(     اقب          ر      ر       ر                طاعون اجملرترات الصــــــر

                                                               ر     ر                وخيمة على الثروة احليوانية للسكان الفقراء يف املناطق الريفية ويؤثرر بشدرة على اقتصاداهتم؛
   دف   اهل       لتحقيق       2017         هناية عام     ح ى       املتاحة     ر                  التربرعات بإعالن املسامهات      إعالن      مؤمتر            إىل أن يقوم      ر  تطلرعت  و     )ج(

  ؛                ضمن عقد من الزمن      املرض    هذا         استئصال          املتمثل يف 
           الغايات مع           ، مبا يشــــــــــمل     2018                                 ر                        إىل األمانة تقدمي تقرير مرحلي إىل اللرجنة، يف دورهتا األوىل يف عام       طلبت  و     )د(

                    بني املوارد والنتائج.                العالقة القائمة            التأكيد على 

 
ّذيةّوالزراعةّفيّخفضّالفقرّفيّالريفتقييمّمساهمةّمنظمةّاألغ

6ّ(3)الهدفّاالستراتيجيّ
 

                                               ، واتفقـــت مع االســـــــــــــتنتـــاجـــات املقرتحـــة لتحســـــــــــــني تنفيـــذ اهلـــدف     عليـــه    ر                                 رحربـــت اللجنـــة  ـــذا التقييم وبرد اإلدارة  - 8
               اللجنة مبا يلي:     قامت   و   .  3          االسرتاتيجي

 
        يف مرحلة         ال يزال  و                     ً جمال عمل جديد نســبياً    ر  يشــكرل    3                     أن الربنامج االســرتاتيجي    ً ةً    درك م               ودة التقرير،    ت ب  ر رحر     )أ(

                                مبكرة لتقييم أثره على أكمل وجه؛
   بة               ، ال ســيما بالنســ        املســتدامة                             مســامهة رئيســية يف أهداف التنمية   ل    ر يشــكر    3                  الربنامج االســرتاتيجي   ر أنر        واعتربت     )ب(

                           من أهداف التنمية املستدامة؛   2 و   1         إىل اهلدفني 
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                      بعد اجلنسا  يف التقييم.                          وأعربت عن تقديرها إلدراج ال    )ج(
 
                          ذلك، قامت اللجنة مبا يلي:          عالوة على   و   - 9
 

                                                                   ً عدد حمدود من البلدان باالســـتناد إىل حتليل للفقر وأســـبابه اهليكلية، إضـــافةً       ر             وضـــع ســـلرم باألولويات ل    ر  أيردت    )أ(
ً   ، مع إيالء العناية أيًضا                                                  إىل إشراك السلطات واجلهات املستفيدة واملؤسسات الوطنية   ؛    ألخرى          بالبلدان ا                    

       العامة                   الوطنية واملؤســـــــــســـــــــات        اهليئات                          للمنظمة وعملها يف تكامل مع          املقارنة                  الرتكيز على املزايا     عت  ر شـــــــــجر   و   ( ب )
                                                                األخرى من خالل إقــامــة شــــــــــــــراكــات، مبــا يف ذلــك مع وكــاالت األمم املتحــدة األخرى،                 واجلهــات الفــاعلــة

  ؛                              الوكاالت الت توجد مقارها يف روما     سيما    وال
                   ، مبا يف ذلك النساء؛     للخطر      ً عرضةً       لسكان      كثر ا                       على أمهية إيالء االهتمام أل    دت  ر شدر   و   ( ج )
                                                  إدراج هنج لسلسلة القيمة بالنسبة إىل املناطق الريفية؛    دت  ر أير   و   ( د )
                   يف املكاتب امليدانية؛       املنظمة                       على ضرورة تعزيز قدرات     دت  ر شدر   و   ( ه )
                                     على أمهية بناء قدرات املؤسسات الوطنية؛      أكدت    ( و  و )
           ، بالتنســــــيق  ة       اإلنســــــاني         واألزمات                  والكوارث الطبيعية          النزاعات  ب                           اعتبار خاص للبلدان املتضــــــررة       إيالء      طلبت  و   ( ز )

   .  5                            الوثيق مع الربنامج االسرتاتيجي
 

20187ّ-2017االستراتيجي ةّوخط ةّالعملّللفترةّّ-مكتبّالت قييمّ
 

   ر    ر    إنر اللرجنة: -10
 

  ؛    2018 -    2017  ر                      ر        ر             رحربت باسرتاتيجية مكتب الترقييم وخطرة عمله للفرتة     )أ(
اغرة يف مكتب التقييم   ف       ر            على أمهيرة ملء الوظائ      شـــــــددت  و     )ب(                                 وطلبت عرض معلومات عن هذه املســـــــألة      ر                   الشـــــــر

  ؛            دورهتا املقبلة  يف
   ف   اهلد   ق                                                             إىل اســــــــــــــتعراض ملحق عن املســــــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــــني لتقييم مســــــــــــــامهة املنظمة يف حتقي    عت   ر تطلر   و     )ج(

  ؛ 5          االسرتاتيجي 
                                 ، بشـــــــأن اإلجراءات املتفق رفع توصـــــــيات     2018                                 ر           إىل األمانة تقدمي تقرير مرحلي إىل اللرجنة، يف عام       طلبت  و     )د(

                                                       ر              بشأهنا والت مت قبوهلا يف مالحظات اإلدارة على تقييم وظيفة الترقييم يف املنظمة؛
  .    2018 -    2017        ني للفرتة         ر          ر        ر             اسرتاتيجيرة مكتب الترقييم وخطرة عمله املقرتحت     ر أقررت  و     )ه(
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8ّاقتراحّتقييمّاالستراتيجي اتّالمواضيعي ة
 

 اقرتاح تقييم االســــــرتاتيجيرات املواضــــــيعيرة للمنظمة وطلبت أن تبقى عمليات تقييم االســــــرتاتيجرياتاللرجنة  أقررت -11
راكات مع منظمات اجملتمع املد  ومع القطاع اخلاصر منفصــــلة، وأن يتمر عر  ة بالشــــر تعراضــــها ضــــها على اللجنة الســــاخلاصــــر

 .2021-2020 لحبلو 
 

ّموعدّومكانّانعقادّالد ورةّالث انيةّوالعشرينّبعدّالمائةّلل جنة
 

انيــــة والعشــــــــــــــرين بعــــد املــــائــــة يف رومــــا خالل الفرتة املمتــــدرةأُب -12 من  لغــــت اللجنــــة بــــأنــــه تاقررر عقــــد دورهتــــا الثــــر
   .2017نوفمرب/تشرين الثا   10 إىل 6
 

ّمنّأعمالّماُّيستجدّ 
 

 إنر اللرجنة: -13
 

صـــة ملســـائل الترقييم فحســـب، مع مراعاة القيود من حيث     )أ(                                ر   ر            ر                                   نظرت يف إمكانية عقد جلســـات إضـــافيةر  صـــر
                   التكاليف والتوقيت؛

                                   ر         ر           ر                                          ووافقت على إتاحة الوثائق اخلاصـــــــــــة بالترقييم باللرغة اإلنكليزيرة فور توافرها إلدارة الوقت مبزيد من الكفاءة     )ب(
                       مداوالهتا أثناء الدورات.    خالل 
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