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ترحب اإلدارة بتقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املساااااااااااااواة بق اعنسااااااااااااق وتتفق مع االسااااااااااااتنتاجات  -1
وتعرب اإلدارة، على وجه اخلصوص، عن ارتياحها لتأكيد التقييم على صحة سياسة املساواة بق والتوصيات املنبثقة عنه. 

 .ارها إطارًا شاماًل لتوجيه عمل املنظمة يف جمال املساواة بق اعنسقاعنسق باعتب
 
وساايتم يديا السااياسااة، حساابما يوصااي به التقييم، ودء تاامان موارمتها مع إطار أهداء التنمية املسااتدامة  -2

رأة، وإبراز التغيريات والنساااخة الثا ية خلاة العمل على  اان منظومة األمم املتحدة بشاااأن املسااااواة بق اعنساااق و كق امل
الداخلية اليت حصاااااااااااااال  يف املنظمة منذ إقرارها. وسااااااااااااااتقدم املنظمة، خالل الدورة القادمة للجنة ال  ام  املزمع عقدها 

 ، تقريرا عن التقدم احملرز وذا الشأن.2019 وفم /تشرين الثاين  يف
 
تقييم، خاة عمل مشفوعة مبخرجات وغايات ، سعًيا منها إىل متابعة ال2020وستضع املنظمة أيضا حبلول عام  -3

متوسااااااة األجل خاصاااااة باملسااااااواة بق اعنساااااق من أجل الربخ على او أفضااااال بق التخايخ واإلبال  عن العمل الف  
املضالع به تمن اإلطار االسرتاتيجي وأهداء املساواة بق اعنسق الواردة يف هذه السياسة. كما تتفق اإلدارة على أ ه 

للمنظمة توطيد شاااراكاما مع اعهات الفاعلة الرئيساااية اليت تعمل بشاااأن قضاااايا املسااااواة بق اعنساااق والزراعة، مثل ينبغي 
 وهيئة األمم املتحدة للمسااااااواة بق اعنساااااق و كق املرأةالصاااااندون الدون للتنمية الزراعية وبر ام  األمم املتحدة اإل ائي 

يو يسااااااااااايفأل وبر ام  األغذية العاملي، مبا يف تلا من خالل تبادل املمارساااااااااااات اعيدة ومنظمة األمم املتحدة للافولة )ال
 والدروس املستخلصة.

 
وترحب اإلدارة أيضاااا بالتوصاااية القاتاااية بتعزيز قدرات موةفي املنظمة على معاعة األبعاد املتعلقة باملسااااواة بق  -4

ضاااايا املسااااواة بق اعنساااق وجهات التنسااايق املعنية باملسااااواة ق، ال سااايما من خالل قيام املوةفق املسااانولق عن قاعنسااا
بق اعنسااااااااق بتقد  املشااااااااورة والدعم حسااااااااب الالب، وعلى تعزيز مسااااااااارلة كبار املديرين عن تنفيذ العمل تي الصاااااااالة 

اإلجنازات يف باملساااواة بق اعنسااق. ويف هذا الصاادد، سااتقوم املنظمة باسااتعراآل وتعزيز اسليات املنسااسااية اخلاصااة برصااد 
 جمال املساواة بق اعنسق واإلبال  عنها، خاصة على املستوى القاري.

 


