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 مةمقدّ  -أّوالا 
 
، 2016قامت  نة ال  ام  )اللجنة(، يف دورهتا العشممممممرين بعد املائة الت ع قدت يف فممممممهر  وثم  تشممممممرين الثا   -1

( ومأواممممممممت PC 120/8م )الوثيقة 2019-2017باسممممممممتعرال مخطة العمل املتجددة اعفممممممممارية لعمليات التقييم يف الفية 
م بتقييم االسممممياتيجيات املواضمممميعية الرئيسممممية للمنظمة بصممممورة دورية وتطل عت إىل تلقي اقياح هبذا الشممممأن يف دورهتا املقبلة.

 لى اللجنة لدراسته. وتتضمن هذه الوثيقة االقياح املعرول ع
 
وقد حدد مكت  التقييم، يف سممممياد إعداد هذا االقياح، االسممممياتيجيات املواضمممميعية الرئيسممممية املعتمدة منذ سممممنة  -2

  وهي كاآليت: 2012
 

 ( 2013) يلشراكات مع منظمات المجتمع المدناالستراتيجية الخاصة با )أ(
 

حتدد هذه االسمياتيجية سمتة الاالت للتعاون ومسمتويث اثنث للتفاعل مع مسموغات منطقية وطرد عمل ةتلفة: 
ز املقر الرئيسممممممي وعلى املسممممممتوى امليدا  )اعقليمي والوطت وا لي(. ويتمثل  ور اليكي -على املسممممممتوى العاملي 

 على املستوى امليدا .  يف العمل مع اجملتمع املد  االسياتيجيةالرئيسي هلذه 
 

 ( 2013االستراتيجية الخاصة بالشراكات مع القطاع الخاص ) )ب(
 

احلوار و نفيذها؛ وضمممممع برام  ثنية وت حتدد هذه االسمممممياتيجية اجملاالت الرئيسمممممية التالية للعمل مع القطاع ا ا :
 وضع القواعد واملعايري؛ والدعوة واالتصال؛ وإدارة املعرثة و شرها؛ وتعبئة املوارد. و بشأن السياسات؛ 

 
 ( 2013سياسة المساواة بين الجنسين ) )ج(

 
توث ر هذه السممممياسممممة للمنظمة إطاراج تسمممميفممممد به يف جهودها الرامية إىل حتقيق املسمممماواة بث ا نسممممث يف الاالهتا 

املنظمة وحتدد السمممياسمممة دسمممة أهداة للمسممماواة بث ا نسمممث  در ب تصممملة بذل .الفنية كاثة ولتقييم النتائ  امل
املسمما ة يف حتقيقها وتتعلق  ا يلي: اممنع القرارات يف املتسممسممات الريفية ووضممع القوا ث والسممياسممات وال ام ؛ 

ا دمات ىل السمملع و واحلصممول على ثر  عمل الئق وعلى الدخل واألراضممي واملوارد اع تاجية األخرى؛ والنفا  إ
ألغرال التنمية الزراعية وإىل األسممممممممواد؛ وع ء العمل امللقى على عاتق النسمممممممماء؛ واملعو ة الزراعية املخصممممممممصممممممممة 

 للمشاريع املتصلة باملساواة بث ا نسث. 
 

 ( 2014االستراتيجية والرؤية المتصلتان بعمل المنظمة في مجال التغذية ) )د(
 

املقيح  1جرت امممممممياغة هذه االسمممممممياتيجية من أجل املسممممممما ة بشمممممممكل مبافمممممممر يف حتقيق اهلدة االسمممممممياتيجي 
للمنظمة ماملسممممممما ة يف القضممممممماء على ا وع وا عدام األمن الغذائي وسممممممموء التغذيةم مع أن  عمل املنظمة يف الال 

لضممموء على دور النوات  املتوقعة تسمممل   ا وإن   التغذية سممموة يسممماهم أيضممماج يف حتقيق أهداثها االسمممياتيجية كاثة.
 املنظمة يف ا مع بث أاممممممصاح املصمممممملصة ويف توليد املعرثة و قلها من أجل بناء التزام سممممممياسممممممي وتوجيه العمل،

 ويف تعزيز قدرات احلكومات والشركاء اآلخرين املعنيث بالتنفيذ للعمل بشكل ثع ال. 



PC 121/7 3 

 

  (2014األغذية على مستوى العالم ككّل )المنظمة للنهوض بسالمة استراتيجية  (هـ)
 

 ترسمممممممممممي هذه االسمممممممممممياتيجية إطارجا لعمل املنظمة يف الال سمممممممممممالمة األغذية ع  ةتل  أهداثها االسمممممممممممياتيجية.
وهي تركز على عناار رئيسية دسة يف سبيل حتقيق اهلدة املتمثل يف تعزيز بر ام  سالمة األغذية الذي يضع 

ا باألولويات بالنسمممممممممممممم بة إىل املناثع وا دمات العامة ويوثرها على حنو ثعال: )أ( تعزيز القدرات التنظيمية سممممممممممممممل مج
 )ح( دعم احلوكمممممة والقرارات املتعلقممممةوالوطنيممممة يف الممممال الرقممممابممممة على األغممممذيممممة وتيسممممممممممممممري التجممممارة العممممامليممممة؛ 

 سممممممممممل القيمة؛)ج( حتسممممممممممث إدارة سممممممممممالمة األغذية على امتداد سممممممممممالوبسممممممممممالمة األغذية القائمة على العلوم؛ 
 ات وقواعد بيا ات لسممممممممممالمة األغذية؛ و)همممممممممممممممممممممممم( تطوير املعلومات واالسممممممممممتشممممممممممراة يف الال)د( توثري منصمممممممممم  و

 سالمة األغذية.
 

 ( 2016استراتيجية المنظمة الخاصة بتغّير المناخ ) )و(
 

طأته باعتبار  ل  و توث ر هذه االسممممممممممممممياتيجية إطاراج لعمل املنظمة يف الال التكي  مع تغري املنا  والتخفي  من 
دول وتسمعى هذه االسمياتيجية إىل حتقيق ما يلي: تعزيز قدرات ال هدثاج رئيسمياج من أهداة إطارها االسمياتيجي.

األعضممممممممماء يف الال تغري املنا  من خالل تود املنظمة دوراج قيادياج كجهة توث ر املعارة وا  ات الفنية؛ وحتسمممممممممث 
ااممممممة بتغري ا  يف احلوكمة الدوليةإدراج االعتبارات ا ااممممممة باألمن الغذائي والزراعة والغابات ومصممممممايد األ ا  

  املنا . وإجنازاهتا يف الال تغريوتعل مها  املنظمة تنسيق عمل ؛ وتعزيزاملنظمةاملنا  من خالل تعزيز مشاركة 
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 االقتراح -ثانياا 
 
 استعرل مكت  التقييم االسياتيجيات والسياسات املذكورة أعاله وهو يقيح ما يلي: -3
 

: متكث 4األغذية موضممع دريف يف إطار تقييم اهلدة االسممياتيجي  اسممياتيجية املنظمة ا ااممة بسممالمة سممتكون (أ)
 .2017 ظم زراعية وغذائية أكثر مشوالج وكفاءة، الذي سيعرل على اللجنة ملناقشته يف عام 

 : املسمممممممممممممما ة1االسممممممممممممممياتيجية والرةية لعمل املنظمة يف الال التغذية مشمممممممممممممممولة بتقييم اهلدة االسممممممممممممممياتيجي و  )ح(
 . 2018 وع وا عدام األمن الغذائي وسوء التغذية الذي سي عرل على اللجنة ملناقشته يف عام يف القضاء على ا

ستكون سياسة املساواة بث ا نسث مشمولة بتقييم عمل املنظمة يف الال املساواة بث ا نسث واملدرج أاالج و  (ج)
 . 2019يف خطة عمل اللجنة ملناقشته يف عام 

ميكن ا مع بث اسممممممياتيجيات الشممممممراكات مع منظمات اجملتمع املد  ومع القطاع ا ا  ضمممممممن تقييم واحد و  (د)
 . 2020 ري يف أعقاح عمليات التقييم املذكورة حبيث ي عرل يف سنة 

لزراعة جعل ا :2يف حث أ ه سيتم استعرال االسياتيجية ا ااة بتغري املنا  ضمن تقييم اهلدة االسياتيجي و  (هم)
، ميكن إجراء تقييم أمشل لتنفيذ االسمممممياتيجية 2018والغابات ومصمممممايد األ ا  أكثر إ تاجية واسمممممتدامة يف عام 

  .2021عمليات التقييم املذكورة حبيث ي عرل يف سنة  بعدولتأثرياهتا 
 
املقبل للخطة  لعرلايف وسمممميقوم مكت  التقييم، يف ضمممموء التعليقات الواردة من اللجنة، بإدراج عمليات التقييم  -4

 املتجددة اعفارية. 

 
 
 
 


