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 1قامت اللجنة، يف دورهتا السادسة والعشرين بعد املائة، مبا يلي: -1
 

 رّحبت بالتقرير املرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الربنامج؛ (أ)
ا و/أو نســــــــــــــبــة التنفيــذ، لقيــاس التقــدم احملرز  واقرتحــت (ب) إدراج مواعيــد التنفيــذ، حينمــا يكون ذلــك ممكنــً

 التنفيذ؛ يف
 وأعربت عن تقديرها إزاء هذا التقرير باعتباره أداة للتعّلم بالنسبة إىل اللجنة يف عملية صياغة توصياهتا. (ج)

 
 الربنامج يف دورتيها الســــــــــــادســــــــــــة والعشــــــــــــرين بعد املائةويعرض اجلدول التايل التوصــــــــــــيات الصــــــــــــادرة عن جلنة  -2
وحالة تنفيذها  3)،2018نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  16-12( 2) واخلامســـــــة والعشـــــــرين بعد املائة2019مارس/آذار  18-22(

 باستخدام ألوان إشارات املرور.
 

  أنجز
  جارٍ 

  لم يبدأ بعد
 

معدل نسبة  حالة التنفيذ  
التنفيذ، إن 

 وجد

 التعليقات

 )المراجعة( 2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة 
 2021-2020وبرنامج العمل والميزانية للفترة 

  3/161CL (و) من الوثيقة 4الفقرة   -1
بتعزيز مؤشـــــــــــــــرات خمرجــــات كــــل من  أوصـــــــــــــــــــت

األهداف االســـــــــــرتاتيجية ومقاصـــــــــــدها ومواصـــــــــــلة 
بلورهتا، وال ســــــــــيما يف جمال مؤشــــــــــر (مؤشــــــــــرات) 
مقاومة مضــــادات امليكروبات واملؤشــــرات اخلاصــــة 
بالشـــــــــــــــؤون اجلنســـــــــــــــانية بالنســـــــــــــــبة إىل األهداف 
االســـرتاتيجية كافة ومؤشـــرات إدارة أداء املشـــاريع؛ 

اخلاصـــــــــــة مبخرجات  النظر يف املؤشـــــــــــرات وطلبت
األهداف االســـــــــــــــرتاتيجية ومقاصـــــــــــــــدها ضـــــــــــــــمن 
 التعــــــديالت يف برنــــــامج العمــــــل وامليزانيــــــة للفرتة

 2019يف نوفمرب/تشرين الثاين  2020-2021

 
 
 
 

لســـادس من التعديالت قســـم ايتضـــمن ال 
 ى برنامج العمل وامليزانيةاليت أدخلت عل

ــــــــلــــــــفــــــــرتة  ــــــــوثــــــــيــــــــقــــــــة 2021-2020ل  (ال
CL 163/3 ( مقـــــاومـــــة حملـــــة عـــــامـــــة عن

واملســــــــــــــــاواة بني كروبات يضــــــــــــــــادات املم
املؤشــرات اخلاصــة مبخرجات اجلنســني يف 

 .األهداف االسرتاتيجية

  CL 161/3(ه) من الوثيقة  4الفقرة   -2
على أمهية التمويل املســتدام لعمل ســّلطت الضــوء 

املنظمة يف جمال املشـــــــــــورة العلمية ووضـــــــــــع املعايري 
بتخصـــــــــيص وأوصــــــــــت وبشــــــــــأن التنوع البيولوجي 

موارد إضــــــــــــــــافية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
ولربنامج املشـــــــورة العلمية بشـــــــأن ســـــــالمة األغذية 
املشــــرتكة بني املنظمة ومنظمة الصــــحة العاملية حبد 

 
 
 
 

ى أدخلــت عل تشـــــــــــــــمــل التعــديالت اليت 
 لــــلــــفــــرتة بــــرنــــــــامــــج الــــعــــمــــــــل واملــــيــــزانــــيــــــــة

) CL 163/3 (الـــوثـــيـــقــــــــة 2020-2021
إضــــــــــــــــافيـــة لالتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لوقـــايـــة موارد 

النباتات ولربنامج املشـــــــــــــورة العلمية بشـــــــــــــأن 
سالمة األغذية املشرتكة بني املنظمة ومنظمة 

                                                           
 .CL 161/3من الوثيقة  25الفقرة   1
 .PC 126/INF/2الوثيقة   2
 بالرتتيب الزمين للدورة، وحيثما ينطبق ذلك، من خالل اجلمع بني مواضيع مماثلة.  3
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معدل نسبة  حالة التنفيذ  
التنفيذ، إن 

 وجد

 التعليقات

ــــــك 2يبلغ مليوين ( أدىن ) دوالر أمريكي، وكــــــذل
لتعميم التنوع البيولوجي حبــــــــد أدىن يبلغ مليوين 

ــــكــــفــــــــاءات 2( ) دوالر أمــــريــــكــــي مــــن خــــالل ال
والوفورات يف التكاليف، أو يف حال الضرورة، من 
اجملــاالت اليت مت إلغــاء الرتكيز الفين عليهــا، وذلــك 

 إىل أقصى حد ممكن.

 متوللتنوع البيولوجي، الصــــــــــــــحــــة العــــامليــــة 
 .كاليفمن خالل وفورات يف الت احتديده

 تقييم استراتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها في العمل في مجال التغذية
  CL 161/3(ب) من الوثيقة  7الفقرة   -3

نة  تطّلعت إىل اســـــتعراض اســـــرتاتيجية حمدثة وحمســـــّ
بشـــــــــــأن التغذية، مع توســـــــــــيع نطاقها للتعاطي مع 
التغذية من منظور النظم الغذائية واألمناط الغذائية 

 الصحية، ومعاجلة مجيع أشكال سوء التغذية

 
 
 

خمطط مشروح لالسرتاتيجية والرؤية أحيل  
التغــذيــة إىل نظمــة يف جمــال عمــل امل حول
يف املزمع عقــدهــا هتــا امج يف دور الربنــ ةجلنــ

 2019 ثايننوفمرب/تشرين ال
 ).PC 127/8الوثيقة (

  CL 161/3(د) من الوثيقة  7الفقرة   -4
على أمهية وضــــع األمور يف ســــياقها عند شــــّددت 

دراســـــــــــــة النظم الغذائية واجتاهات األمناط الغذائية 
وعند دعم الُنهج املنطلقة من القاعدة باالســــــــــتناد 

 األدلة وأطر السياسات السليمةإىل 

 
 
 

  

  CL 161/3(ه) من الوثيقة  7الفقرة   -5
احلـــاجـــة إىل إدراج عمـــل املنظمـــة يف جمـــال  أبرزت

التغذية يف جهود املنظمة اهلادفة إىل تعبئة املوارد؛ 
وإىل بنــــاء القــــدرات عن طريق تعزيز شـــــــــــــــبكــــات 
جهـــات التنســـــــــــــــيق املعنيـــة بـــالتغــــذيـــة عرب خمتلف 
إدارات املنظمــــــــة مع إيالء االهتمــــــــام الواجــــــــب 

 لقدرات املكاتب امليدانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 

دراجه لتغذية" إلخاص باواسم وضع "مت 
عترب وت نظمة.مشـــــــــــــاريع امل ةدور  ةيف عملي

الزراعـــــة املراعيـــــة للتغـــــذيـــــة أحـــــد الربامج 
اليت  ةولويـــــــالفرعيـــــــة اجلـــــــديـــــــدة ذات األ

آلية الشــــــــــــــركاء إطار  ضــــــــــــــمنل ســــــــــــــتموّ 
املنظمة  ةافظط حاملتعددين املرنة. وتســــــــلّ 

(حافظة  التجارية عمالاألاخلاصة بتطوير 
مجموعــة اليت تســـــــــــــــتخــدم ك - املنظمــة)

عمل  ىالضـــــــــوء عل -لتعبئة املواردوات دأ
 ةلأمســــــــاعتبارها التغذية بنظمة بشــــــــأن امل

شــاملة  إىل موارد من خارج امليزانيةحباجة 
انعدام األمن الغذائي أي ، ملســـائل أخرى

وتعد . جبميع أشـــــــــــــــكاله وســـــــــــــــوء التغذية
 عليهاالســـــمنة أحد اجملاالت اليت تســـــلط 

جنب  جنبا إىللضـــــــــــــــوء حافظة املنظمة ا
ياســــــــــــــــة مع   ىالقضــــــــــــــــاء علوبرامج ســـــــــــــــ

تعرض و  .األمن الغـــذائي والتغـــذيـــةاجلوع/
حـــافظـــة املنظمـــة بشـــــــــــــــكـــل منتظم على 
الشـــــــــــــــركــاء يف املوارد يف خمتلف احلوارات 

 االسرتاتيجية.

  CL 161/3) من الوثيقة واو( 7الفقرة   -6
على أمهيــة التعــاون بني الوكــاالت اليت  شــــــــــــــــّددت

توجد مقارها يف روما وجلنة األمم املتحدة للتغذية 
ومبــــادرة تعزيز التغــــذيــــة وضـــــــــــــــمن منظومــــة األمم 
املتحـدة وعلى احلاجة إىل تعزيز الشـــــــــــــــراكات مع 
اجلهات الفاعلة املعنية على املســـــــــــــــتويات العاملية 

 
 
 
 

 
 
 
50% 

الوكـــاالت اليت توجـــد جـــاٍر بني تعـــاون مثـــة 
األغذية والتغذية يف بشــــــــــــــأن مقارها يف روما 

، ةللتغذيراعية وســالســل القيمة املاملدارس 
نــــة األمم املتحــــدة للتغــــذيــــة يف جلوعمــــل 

 جمال التغذية. 
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معدل نسبة  حالة التنفيذ  
التنفيذ، إن 

 وجد

 التعليقات

عت على وضــــــــــع ُ�ج واإلقليمية والقطرية، وشــــــــــجّ 
 فاهيم مشرتكةوم

مــــدير شـــــــــــــــعبــــة التغــــذيــــة والنظم ويعمــــل 
حلركــة تعزيز اللجنــة التنفيــذيــة  يفالغــذائيــة 
 ةنشـــــــــــــــطـالشـــــــــــــــعبـة أ تدعمكما . التغـذية

 التجّمع العاملي حلركة تعزيز التغذية.

  CL 161/3(ز) من الوثيقة  7الفقرة   -7
على نشـــــــــــر املنتجات املعرفية للمنظمة  شـــــــــــّجعت

 باستخدام لغة سهلة جلمهور أوسع

 
 
 

 
 
50% 

، مثل ايت صدرت مؤخرً تستخدم الوثائق ال
ن النظم الغذائية أاملبادئ التوجيهية بش

 .وسعاألجلمهور يف متناول االصحية، لغة 
  CL 161/3(ح) من الوثيقة  7الفقرة   -8

إىل اســـــــــتعراض التقّدم احملرز بالنســـــــــبة إىل  تطّلعت
االســـــــــــــــرتاتيجية احملدثة يف نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثاين 

وإىل االطالع على تقرير املتــــــابعــــــة هلــــــذا  2019
 2021التقييم يف دورهتا املزمع عقدها يف ربيع عام 

 
 
 

 
 
30% 

خمطط مشروح لالسرتاتيجية والرؤية أحيل 
التغــذيــة إىل نظمــة يف جمــال عمــل امل حول
املزمع عقــــدهــــا هتـــــا الربنـــــامج يف دور  ةجلنـــــ
 2019 ثايننوفمرب/تشرين ال يف
 ).PC 127/8الوثيقة (

 تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة المتعلق بالمساواة بين الجنسين

  CL 161/3(ب) من الوثيقة  8الفقرة   -9
على ضـــــــــــرورة حتديث ســـــــــــياســـــــــــة املنظمة  أكدت

املتعلقة باملســـــــاواة بني اجلنســـــــني وأوصـــــــت بإتاحة 
مســـــودة عرض للســـــياســـــة احملّدثة يف موعد أقصــــاه 

 2019ديسمرب/ كانون األول 

 
 
 
 

 
 
 
75% 

يف االجتاه حتديث الســــــــــــــياســــــــــــــة يســــــــــــــري 
من جمموعــــة أجريــــت قــــد الصـــــــــــــــحيح. و 

املشــــــــاورات مع مجيع الشــــــــعب واملكاتب 
اليت التغيريات  ىالتفـــاق عللاملســـــــــــــــؤولـــة 

كانون   /تنفيذها. وحبلول ديســــــمربســــــيتم 
وضــــــــــــع الصــــــــــــيغة ، ســــــــــــيتم 2019 األول

 رةدااإلوإحـــالتـــه إىل تحـــديـــث النهـــائيـــة لل
 للموافقة عليه.

  CL 161/3(ج) من الوثيقة  8الفقرة   -10
على أمهية الرصــــــــــــد واإلبالغ بشــــــــــــكل  شــــــــــــّددت

منتظم، بــدًءا بتقرير مرحلي بشــــــــــــــــأن الســـــــــــــــمـات 
الرئيســــــية للســــــياســــــة احملدثة املتعلقة باملســــــاواة بني 
اجلنســـــــــــــــني يُعرض على جلنـــة الربنـــامج يف دورهتـــا 
املقبلــة املزمع عقــدهــا يف نوفمرب/ تشـــــــــــــــرين الثــاين 

 والتقدم احملرز بصورة سنوية بعد ذلك 2019

 
 
 
 

 
 
 
100% 

تقرير مرحلي بشــــــــــــــأن الســــــــــــــمات  عرض
لى جلنة عالرئيســــــــــــية للســــــــــــياســــــــــــة احملدثة 

الربنــــــامج يف دورهتــــــا املزمع عقــــــدهــــــا يف 
 2019نوفمرب/ تشرين الثاين 

 ).PC 127/4الوثيقة (
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التوصــــــــية بوضــــــــع خطة عمل حبلول شــــــــهر  أيدت

كحـــــد أقصـــــــــــــــى،   2020نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثـــــاين 
مشــــــــــــــفوعة مبخرجات وغايات متوســــــــــــــطة األجل 
تتعلق باملســــــــــاواة بني اجلنيســــــــــني، ورحبت بتأكيد 
اإلدارة بـــأنـــه ســـــــــــــــيجري حتـــديـــث املعــــايري الـــدنيـــا 
للمنظمة اخلاصة باملساواة بني اجلنسني متاشًيا مع 

نظومة بشـــــــأن املســـــــاواة خطة العمل على نطاق امل
 بــــــــــــــني اجلــــــــــــــنســــــــــــــــــــــــــــني ومتــــــــــــــكــــــــــــــني املــــــــــــــرأة

)UN SWAP 2.0( على حنو مــا هو مقرتح يف ،
 تقرير التقييم

 
 
 
 

 
 
 
30% 

، املعـــايري الـــدنيـــااملتعلق بـــحـــديـــث أجنز الت
(انظر كجزء من إمجايل حتديث السياسة 

 أعاله). 9التوصية 
، اليت حيني خطــــة العمــــلوســـــــــــــــتوضـــــــــــــــع 

، 2020يف نوفمرب/ تشرين الثاين موعدها 
 ابتداًء من يناير/كانون الثاين املقبل.

  CL 161/3(ه) من الوثيقة  8الفقرة   -12
على احلاجة إىل تعزيز الشــراكات،  ســّلطت الضــوء

مبا يف ذلك من خالل اســـــــــــــــتخدام التعاون يف ما 
بني بلدان اجلنوب، مع اجلهات الفاعلة الرئيســـــــــية 

 
 
 

 
 

[وظيفة  ينطبقال 
 ]جارية

 

أطلقت املنظمة، باالستناد إىل الشراكات 
القــائمــة فعال، مشـــــــــــــــروعــا جــديــدا مــدتــه 

لـــــه االحتـــــاد األورويب مخس ســـــــــــــــنوات ميوّ 
وتشــــــــــــرتك يف تنفيذه الوكاالت اليت توجد 
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اليت تعمل يف جمال معاجلة قضــــــــــــايا املســــــــــــاواة بني 
اجلنســــــــني يف قطاع الزراعة، خاصــــــــة مع الوكاالت 
اليت توجــد مقــارهــا يف رومــا، مبــا يشـــــــــــــــمــل تبــادل 

جليدة والدروس املستخلصة خبصوص املمارسات ا
 سياسات املساواة بني اجلنسني

ويهــــدف إىل إدمــــاج  ،مقــــارهــــا يف رومــــا
النهج التحويلة املتعلقة بقضــــــايا املســــــاواة 
بني اجلنســــــــــني يف طرائق عمل الوكاالت. 

 ىوســـــــــــــــتتيح عــــدة برامج أخرى تركز عل
املســـاواة بني اجلنســـني ومتكني املرأة فرصـــة 
لتعزيز شـــــــــــــــراكــــات املنظمــــة مع األجهزة 
 واهليئات اإلقليمية عرب خمتلف األقاليم. 

ا على إعطـــاء األولويـــة للعمـــل وحرصــــــــــــــــــً 
اجلنســــــني يف وظيفة املتعلق باملســــــاواة بني 

، أدرج معيار جديد يف املنظمة اتالشراك
احملدثة  الدنيا يف الســـــــــــــياســـــــــــــة من املعايري

 .اخلاصة باملساواة بني اجلنسني
  CL 161/3) من الوثيقة و( 8الفقرة   -13

على ضــــــــــــــرورة مواصــــــــــــــلة تعزيز قدرات  شــــــــــــــّددت
املوظفني الفنيني على تعميم املســاواة بني اجلنسـني 
يف مــا يقومون بــه من عمــل بــاعتبــار ذلــك عــامالً 
حاســـــــــــــــم األمهية يف تنفيذ االســـــــــــــــرتاتيجية املتعلقة 
باملساواة بني اجلنسني، وعلى أمهية تعميم املساواة 

 بني اجلنسني يف مجيع األهداف االسرتاتيجية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[وظيفة  ينطبقال 
  ]جارية

قامت املنظمة بتجديد مبادراهتا اخلاصــــــــة 
 20بتنميـــــــة القـــــــدرات بتنظيم أكثر من 

ا من أحــــــداث التعّلم (الــــــدورات حــــــدثــــــً 
التدريبية املباشــــــرة، والندوات اإللكرتونية، 
وغري ذلك) يف املقر الرئيسي ويف املكاتب 
امليـــــدانيـــــة. وأويل اهتمـــــام خـــــاص لتعزيز 
قدرات جهات االتصـــال املعنية باملســـاواة 
بني اجلنســـــــــني عن طريق إتاحة التدريب؛ 
وتوفري التوجيه من أعضـــــــــــــاء الفريق املعين 

ملســــاواة بني اجلنســــني؛ وتبادل األدوات با
واملواد التوجيهية بانتظام بواســـــــــــــــطة الربيد 
اإللكرتوين ومنصــــــــة منشــــــــأة حديثا تتعلق 
باملســـاواة بني اجلنســـني ("نصـــائح خاصـــة 
باملســــــــاواة بني اجلنســــــــني"). وجيري حاليا 
وضــــــــــع الصــــــــــيغة النهائية لكتيب جلهات 
االتصـــــال املعنية باملســـــاواة بني اجلنســــني. 

يف جمال أنشــــــئ مكتب للمســــــاعدة ا كم
 ىللرد بســــــرعة عل نياجلنســــــ املســــــاواة بني

من املوظفني خبصــــوص ي اســــتفســــارات أ
 املساواة بني اجلنسني. 

ة أيضــــــــا دور  أســــــــتبد، 2019وحبلول �اية 
 ة.جديد ةإلزاميإلكرتونية  ةتدريبي

  CL 161/3) من الوثيقة ز( 8الفقرة   -14
على أمهية األخذ بزمام سياسات املساواة  شّددت

بني اجلنســــــــــــني على الصــــــــــــعيد الوطين، مع مراعاة 
مجيع األبعاد الالزمة لوضع سياسات املساواة بني 

 اجلنسني يف سياق وطين مناسب

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

[وظيفة  ينطبقال 
 ]جارية

 

لــدعم  ةتلفــمنطلقــات خمنظمــة دت املحــدّ 
 اج منظور املســـــــــــــــــــــاواة بنير البلــــــدان إلد

يف ســــــــــــياســــــــــــاهتا  رأةاجلنســــــــــــني ومتكني امل
من ما فتئت املنظمة، وبراجمها الوطنية. و 

خالل برنــــــــامج تــــــــأثري األمن الغــــــــذائي 
 والتغذوي واملرونة واالســـــــــــــــتدامة والتحول

، الحتاد األورويباملشـــــــــــــــرتك بني املنظمة وا
اج اعتبــــــــارات ر إد ىالقــــــــدرات علتعزز 

املســــــــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني يف عمليـــات 
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ن الغذائي والتغذية يف ســـــــــــــياســـــــــــــات األم
 .ابلدً  24
يف ســــــياق دعمها لتنفيذ ظلت املنظمة، و 

مجيع  ىاألمم املتحدة للقضــــــاء عل ةاتفاقي
بلدانا ، تســاعد أةشــكال التمييز ضــد املر أ

(مثــــــــل غواتيمــــــــاال وبوتســـــــــــــــوانــــــــا  ةعــــــــد
صـــياغة  ىوقريغيزســـتان وســـري النكا) عل

تتعلق باملســاواة ســياســات واســرتاتيجيات 
الزراعة واألمن الغذائي  بني اجلنســــــــــــني يف

ليات ة إىل ما هو الزم من آإضافً والتغذية، 
امليزانية واملســــاءلة خاصــــة بمؤســــســــية وأطر 

 الوجه الصحيح. ىلضمان تنفيذها عل
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على احلــاجــة إىل تعزيز بنــاء القــدرات شـــــــــــــــــّددت 
الوطين ونشــر املعارف واملعلومات على الصــعيدين 

 واحمللي

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[وظيفــــة  ينطبقال 
  ]جارية

تبسيط موادها املتعلقة بادرت املنظمة إىل 
لوزارات من أجـل تزويـد ابتنميـة القـدرات 

نســــــــــــــب دعم أبالتنفيذية والنظراء احملليني 
يف خمتلف يف جمال املســـاواة بني اجلنســـني 

يف (مثل الرصــــــد واإلبالغ  فنيةاجملاالت ال
 ،أهــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامـةمــا يتعلق بــ

ــــــة ــــــات الزراعي وتغري املنــــــاخ  ،والتكنولوجي
جتري إتـــــــاحـــــــة األدوات ذلـــــــك). و غري و 
 ةبلغات خمتلفالرئيســــــــــــية واد التوجيهية ملاو 

 ىعلخذ هبا ألوا هاتيســـــــــــري نشـــــــــــر هبدف 
 الصعيدين اإلقليمي والوطين.

  CL 161/3) من الوثيقة ط( 8الفقرة   -16
على أمهيــــة تعزيز املؤشـــــــــــــــرات والغــــايـــات  أكــــدت

املتعلقـة بـاملســــــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني يف األهـداف 
 االسرتاتيجية كافةً 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[وظيفة  ينطبقال 
 ]جارية

نتـائج، املنظمـة اخلاص بالخضـــــــــــــــع إطار 
ملتعلقة ددات ايف ذلك املؤشـــــــرات واحمل مبا
للتنقيح يف ضـــوء ، املســـاواة بني اجلنســـنيب

 املـــتـــوســـــــــــــــــطــــــــة األجــــــــل لـــلـــفـــرتةاخلـــطــــــــة 
الدورة نفســـــــــــــــها، باتباع . و 2018-2021

عــام االســـــــــــــــتعراض التــايل يف  ىســـــــــــــــيجر 
تعزيز  ىحـاليـا علنظمـة . وتعمـل امل2021

حتليل واســـــتخدام  ىالقدرات الداخلية عل
املعلومات اليت يتم احلصـــــــــــــــول عليها من 

تســـــــــليط خالل املؤشـــــــــرات احلالية وتعزيز 
يف جمال املســــاواة بني العمل على  الضــــوء

 .نظمةيف تقارير املاجلنسني 
 التقرير التوليفي بشأن النتائج والدروس المستفادة من عمليات تقييم األهداف االستراتيجية

  CL 161/3(د) من الوثيقة  9الفقرة   -17
مع التقرير التوليفي بشأن احلاجة إىل تعزيز اتفقت 

من أجل زيادة الدور احلافز الذي تقوم به املنظمة 
االســـــــتثمارات يف جمال اســـــــتدامة األغذية والزراعة 
واقرتاح اســتخدام تعزيز االســتثمارات كمؤشــر هام 
لتأثرياته، مما يتطلب تعزيز عملية حشـــــــد املوارد يف 
املنظمة من مصـــــــــــــــادر من خارج امليزانية والبحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تضــــــــــمن حافظة تطوير األعمال التجارية 
ــــــة لتعزيز االســـــــــــــــتثمــــــارات،  ــــــة حتفيزي زاوي

سيما من خالل إشراك القطاع اخلاص  ال
 املثــال،والتمويـل املختلط. على ســـــــــــــــبيــل 

" Agrinvestمبادرة االســــتثمار الزراعي "
كنهج جلذب اســـــــــــــــتثمار القطاع اخلاص 
والتمويــــــل املختلط لتقليــــــل املخــــــاطر يف 
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عن أدوات متويــــــل بــــــديلــــــة، من قبيــــــل مزيج من 
إحـــداث األثر، االســـــــــــــــتثمـــارات بغرض التمويـــل و 

 التمويل إضافة إىل شركائها التقليديني يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[وظيفة  ينطبقال 
 ]جارية

 

ســـــالســـــل القيمة. ومن خالل اســـــتخدام 
ليـات اآلآليـة الشـــــــــــــــركاء املتعـددين املرنة و 

املتعددة الشــركاء اجملّمعة واألقل ختصــيصــا 
التابعة حلســــــــــــــاب األمانة للتضــــــــــــــامن مع 

شـــــــــــــــعبة تطوير األعمال ، أظهرت ريقياأف
ثري ألتحفيز الت وتعبئة املوارد مناذج ناجحة

 يل.واالســـــــــــــــتفـــادة منـــه لتحقيق تغيري حتو 
، حشـــدت آلية الشـــركاء 2018ومنذ عام 

 قرابــــةاملتعــــددين املرنــــة موارد إضـــــــــــــــــــافيــــة 
مـــلـــيـــون دوالر أمـــريـــكـــي لـــلـــمـــرحـــلــــــــة  40

ـــــــدة ( مليون  25) و2021-2018اجلـــــــدي
دوالر للمرحلة اجلديدة حلســــــــــاب األمانة 

 للتضامن مع أفريقيا.
، ازداد عدد املســـــــــــــامهني 2018ومنذ عام 

باملوارد يف آلية الشـــــــــــــــركاء املتعددين املرنة 
 6إىل  2مســــــــــــــــــامهني ومن  8إىل  4من 

ساب األمانة للتضامن مع حبالنسبة إىل 
النجاح إىل هذا  ىن يعز أأفريقيا. وميكن 

النتــــــائج ، وعرض اآلليتنيكلتــــــا جتــــــديــــــد  
نطــــاق ، وتوســـــــــــــــيع بطريقــــة مقنعــــة أكثر

املوارد يف طرائقها وتسويقها بقوة للشركاء 
ليات آذه أصـــــــــــبحت ه. و شـــــــــــكل مقنعب

آلية الشـــــــركاء املتعددين ســـــــيما  ، والاآلن
ة ليـــاآلبوصـــــــــــــــفهـــا تتبوأ مكـــانتهـــا ، املرنـــة

لتلقي املوارد اجملمعـــــة األقـــــل املفضـــــــــــــــلـــــة 
فزة حم تـــــــأثرياتختصـــــــــــــــيصــــــــــــــــــــــا لتحقيق 

 حتويلي. وتغيري
  CL 161/3) من الوثيقة ه( 9الفقرة   -18

على ضرورة توطيد أوجه التآزر والشراكات شددت 
االسرتاتيجية خاصة مع الوكاالت اليت توجد مقارها 
يف رومــا وســــــــــــــــائر املنظمــات التــابعــة ملنظومــة األمم 

 املتحدة، باإلضافة إىل القطاع اخلاص

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[وظيفة  ينطبقال 
 ]جارية

 ةولويـــــــاجملـــــــاالت ذات األيتمثـــــــل أحـــــــد 
 وبرنامجنظمة للشــــــــراكة بني املقصــــــــوى ال

العـــامليـــة الشـــــــــــــــبكـــة  األغـــذيـــة العـــاملي يف
أنشــــــــــــــئت اليت ملكافحة األزمات الغذائية 

بــــــالتعــــــاون مع االحتــــــاد األورويب. وتتيح 
وبرنامج  ةلمنظمل ةكبري   ةالشــــــــــبكة فرصــــــــــ
األخرى واجلهات الفاعلة األغذية العاملي 

طــة حــداث تغيري يف النهوض خبإلاملعنيــة 
التعـــاون وطيـــد وتالقـــدرة على الصـــــــــــــــمود 

زمــــــات ألاحليلولــــــة دون حــــــدوث ا حول
ســـــــــــــــتويـــات امل ىعلواجهتهـــا الغـــذائيـــة وم

 ة.والعاملي ةواإلقليمي ةالوطني
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 تقرير متابعة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في الحد من الفقر في الريف
 )3(الهدف االستراتيجي 

  CL 161/3(ه) من الوثيقة 10الفقرة   -19
على أمهية بناء القدرات داخل املنظمة يف أكدت 

جماالت العمل املتصـــــــــــــــلة بالفقر وعلى مواصـــــــــــــــلة 
تنسيق تلك اجلهود بصورة متكاملة ضمن أنشطة 

 بناء القدرات األوسع نطاقًا يف املنظمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[وظيفة  ينطبقال 
 ]جارية

أطلقـــــــت جمموعـــــــة من وحـــــــدات التعّلم 
اإللكرتوين بشـــــــــــــــــــأن احلـــــد من الفقر يف 
الريف، أدجمــــت مع جمموعــــة مواد التعّلم 
اليت أعــدهتــا املنظمــة، مبــا يف ذلــك الركــائز 
األخرى للحــــد من الفقر يف الريف، أي 
احلمــــايــــة االجتمــــاعيــــة والعمــــالــــة الالئقــــة 

القــائمــة بني تغري املنــاخ واهلجرة والعالقــة 
ـــــة  ـــــدول اجلزري والفقر (مع الرتكيز على ال

ة إىل ذلك، الصــــــــــــــغرية النامية). وإضــــــــــــــافً 
ليل أطلقت املنظمة شـــــــــــبكة فنية حول حت

لتعميم جمموعــــــة   (THINK-PA)الفقر
األدوات والنهج لضـــــــــــــــمــان أن تنظر من 

مشـــــاريع املنظمة وبراجمها بشـــــكل صـــــريح 
تعتمــد كحــد يف الفقر والفقر املــدقع وأن 

أدىن مبدأ عدم إحلاق الضـــــــــرر لكفالة أن 
يكون مبدأ "ضمان عدم ترك أحد خلف 

من عمل املنظمة.  أا ال يتجز الركب" جزءً 
املكتب اإلقليمي ألمريكا ووضـــــــــــــــع كما 

الالتينيــــــــة والبحر الكــــــــارييب واملكتــــــــب 
القـــدرات  ةبرامج لتنميـــاإلقليمي ألفريقيـــا 

االســـــــــــــــرتاتيجيــــــــات املتعــــــــددة  يف جمــــــــال
القطــــاعــــات للحــــد من الفقر يف الريف، 
ــــــل الفقر، يف عــــــده بلــــــدان (بنمــــــا  وحتلي

حلــد من حول اوبــاراغواي وغــانــا وزامبيــا) 
وســـــــــــــــيع رتقـــب تمن املو الفقر يف الريف؛ 

أخرى. وتواصـــــــــل  ابلدانتشـــــــــمل نطاقها ل
الشراكة مع املركز الدويل للتدريب  ةنظمامل

لــــدوليــــة املنظمــــة التــــابع ملنظمــــة العمــــل ا
لــدعم تنميــة القــدرات بشـــــــــــــــــأن احلمــايــة 
االجتمــاعيــة والعمــالــة الالئقــة يف املنــاطق 
الريفيــــة يف ســـــــــــــــيــــاق األكــــادمييــــة الريفيــــة 

 وأكادميية الضمان االجتماعي.
  CL 161/3(ط) من الوثيقة 10الفقرة   -20

على أمهية وجود تنســــــــــــيق وشــــــــــــراكات شــــــــــــددت 
حوكمة  اســـــــــــــــرتاتيجية وثيقة، ال ســـــــــــــــيما يف جمال

التنمية الريفية وســــــــــــــــّد الثغرات اهلامة مع وكاالت 
األمم املتحدة األخرى اســـــــــــــــتناًدا إىل امليزة املقارنة 
للمنظمة، خاصـــــــــة ما لديها من معارف بالنســـــــــبة 
إىل ديناميكيات التنمية الزراعية والريفية باعتبارها 

 عناصر رئيسية يف عملية احلد من الفقر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تســـــــــــــــتمر املنظمــة يف تعميق شـــــــــــــــراكــاهتــا 
االســـــرتاتيجية وتوســـــيع نطاقها للمســـــامهة 

 زاياامليف احلد من الفقر واالســــــــــــتفادة من 
 قارنة اليت تتمتع هبا املنظمة وشـــــركاؤها.امل

وتعكف املنظمــــــة على توطيــــــد التعــــــاون 
ما بني بلدان اجلنوب مع الرتكيز على  يف

حتليل جتارب البلدان الرئيســـــــــــــــية يف جمال 
احلــــد من الفقر يف الريف (مبــــا يف ذلــــك 
الســـــــــــــــنغــــال والصـــــــــــــــني وغــــانــــا وكينيــــا)، 
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[وظيفة  ينطبقال 
  ]جارية

واســــــتخالص الدروس املســــــتفادة، وتعزيز 
 تبادل املعارف والتعاون. 

ومن خالل منصــــــــــــــــــات تبــــادل املعــــارف 
ملنظمـة للحـد من الفقر يف الريف، تتوىل ا

تيســـــــري الشـــــــراكات وتبادل املعارف وبناء 
القدرات يف جمال اســـــــــــــرتاتيجيات وبرامج 
احلــــــد من الفقر يف عــــــدد من البلــــــدان. 
فعلى ســـــــــــــــبيــــل املثــــال، طلبــــت حكومــــة 
الســـــــــــــــنغــــال، نتيجــــة هلــــذا العمــــل، دعم 
املنظمــــة إلضـــــــــــــــفــــاء الطــــابع الرمسي على 
ممــــارســــــــــــــــــات التبــــادل يف مــــا بني بلــــدان 

مــايــة االجتمــاعيــة يف اجلنوب املتعلقــة بــاحل
 املناطق الريفية.

كما تعكف املنظمة على تعزيز شــــراكتها 
مع الصـــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة 
لتجــديــد اجلهود اهلــادفــة إىل دعم البلــدان 

 1 ملعاجلة الفقر يف الريف حتقيقا للهدف
من أهداف التنمية املســــــتدامة حبلول عام 

. وأقامت املنظمة أيضـــــا شـــــراكات 2030
مع اجلهات الفاعلة الرئيســــــــية خبصــــــــوص 

شبكة الفقر الفقر يف الريف، مبا يف ذلك 
مبادرة و ؛ املزمن يف معهد التنمية اخلارجية

يف  أكســـــــــــــــفورد للفقر والتنمية البشـــــــــــــــرية
عن مؤشــــــر أكســــــفورد (املســــــؤولة  ةجامع

تعزيز إضـــــــــــافة إىل بعاد)، الفقر املتعدد األ
يف اجلــاريــة للحــد من الفقر الشـــــــــــــــراكــات 

الريف مع البنــــك الــــدويل والصـــــــــــــــنــــدوق 
  الدويل للتنمية الزراعية.

ويوفر إطــار اهلجرة الــذي أطلقتــه املنظمــة 
ليس فقط للمنظمة مؤخرا منصــــــــــــــة فعالة 

أيضــــا لبناء شــــراكات وإمنا تعزيز عملها، ل
اســـــــــــــــرتاتيجيــة (مثال مع املنظمــة الــدوليــة 

الصندوق للهجرة ومنظمة العمل الدولية و 
الـــــدويل للتنميـــــة الزراعيـــــة ومعهـــــد األمم 

 ومـنــرب املـتــحــــــــدة لـلــتــــــــدريــــــــب والـبــحــــــــث
منظمات املغربني األفارقة يف أوروبا لتنمية 

ـــــقـــــيــــــــا ( ، )) وغـــــري ذلــــــــكADEPTأفـــــري
باالســـــــــــــــتناد إىل ما تتمتع به املنظمة من 

العمل يف  ةنظمامل. وتواصــــــــــــل ميزة مقارنة
بشــأن وتعزيز العمل  ةوثيقة لتكمل شــراكة

حلمـــايـــة االجتمـــاعيـــة: مع اليونيســـــــــــــــيف ا
جــامعــة نورث كــارولينــا من أجــل إعــداد و 
بــــــــاآلثــــــــار االقتصــــــــــــــــــــــاديـــــــة تتعلق  ةدلــــــــأ

واالجتماعية لربامج احلماية االجتماعية؛ 
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نــديس والصـــــــــــــــنــدوق أمع جــامعــه لوس و 
ــــــة  ــــــة الزراعي ــــــدويل للتنمي القيمــــــة حول ال

املضـــــــــــــــــــافــــة للنهج املنســـــــــــــــقــــة للحمــــايــــة 
مع و دي؛ االجتماعية واإلدماج االقتصـــــــــــا

منظمه العمل الدولية يف ســــــــياق توســــــــيع 
لقطاع يشمل انطاق احلماية االجتماعية ل

غري الرمسي؛ ومع الشــــــــــــــــركــــــــاء اآلخرين 
بني احلماية القائمة الســتكشــاف الروابط 
 .القسري والنزوحاالجتماعية واهلجرة 

وهناك منوذج شـــراكة رئيســـي طويل األمد 
يتمثــل يف اجملموعــة العــامليــة املعنيــة بــاألمن 
الغذائي اليت تشـــــــــــــــرتك يف قيادهتا كل من 
املنظمـــة وبرنـــامج األغـــذيـــة العـــاملي لتعزيز 
التنســــــــــــــيق القطري الســــــــــــــتجابات األمن 
الغــــذائي الطــــارئــــة يف حــــاالت األزمــــات 
اإلنســـــــــــــــانية. وقد أبرمت املنظمة العديد 

تفـــــــاقـــــــات برنـــــــامج األمم املتحـــــــدة من ا
املشـــــــــــــــرتك باالســـــــــــــــتناد إىل املزايا املقارنة 
ـــــة  للمنظمـــــة يف جمـــــاالت الزراعـــــة والتنمي
الريفية واألمن الغذائي. وخالل الفرتة بني 

وسـبتمرب/أيلول  2018يناير/ كانون الثاين 
دوالرا  582 917 107، مت تعبئـــــة 2019

أمريكيــــــــا من وكــــــــاالت األمم املتحــــــــدة 
ولويات املنظمة. وهذا يســـــــــــتبعد لتمويل أ

 متويل مشاريع حاالت الطوارئ.
ومتضـــــــــــــــي املنظمة يف العمل مع وكاالت 
األمم املتحدة الشـقيقة يف سـياق إصالح 
األمم املتحدة لكفالة أوجه تآزر أفضـــــــــــل 

 على املستوى القطري.
 وأمثلة هذه االتفاقات هي كاآليت:

إنشــــــاء نظام مبتكر لرصــــــد  -1املشــــــروع 
  SEPAL-اخلثية األراضي 

UNJP/GLO/927 
 دوالرا أمريكيا 001 070 1 امليزانية:

اجلهـــــة املـــــاحنـــــة: مكتـــــب األمم املتحـــــدة 
 خلدمات املشاريع
 عالمياجلهة املستفيدة: 

 
القضـــاء على عمل األطفال  -2املشـــروع 

 والعمل اجلربي يف جمتمعات زراعة القطن
 UNJP/INT/338/ILO 

 أمريكيادوالرا  879 209 1امليزانية: 
 اجلهة املاحنة: منظمه العمل الدولية

 عالمياجلهة املستفيدة: 
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اســــــــتعادة ســــــــبل العيش يف  -3املشــــــــروع 
 :خليرب باختوخنوااملناطق القبلية 

UNJP/PAK/148/UNJ  
 دوالرا أمريكيا 154 387 13امليزانية: 

ـــــامج األمم املتحـــــدة اجلهـــــة املـــــاحنـــــة:  برن
 اإلمنائي

 باكستاناجلهة املستفيدة: 
ســـــلســـــله القيمة  ةدعم تنمي -4املشـــــروع 

الزراعيـــــة املســـــــــــــــتـــــدامـــــة يف تنزانيـــــا وتعزيز 
واإلنتــــــــاج الزراعي للغــــــــذاء  ةنتــــــــاجيــــــــاإل

 والتغذية وأمن الدخل.
 UNJP/URT/150/UNJ 

 دوالرا أمريكيا 118 378 2امليزانية: 
ـــــامج األمم املتحـــــدة  اجلهـــــة املـــــاحنـــــة: برن

 اإلمنائي
 تنزانيااجلهة املستفيدة: 

  CL 161/3(ك) من الوثيقة 10الفقرة   -21
أن يعرض تقرير مرحلي على جلنة الربنامج  طلبت

يف دورهتا املقبلة بشـــــــــــــــأن التقدم احملرز يف ترتيبات 
إطار األمم املتحدة للمســـــــاعدة اإلمنائية وصـــــــياغة 
أطر الربجمة القطرية يف ســــــــــياق عملية حتديد موقع 
منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، وتعميم مســــــــــــامهة 

باعتباره أحد  املنظمة يف احلد من الفقر يف الريف
 العناصر الرئيسية، مبا يف ذلك دور املنسق املقيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقرتحـــــــات األمني العـــــــام لألمم حظيـــــــت  
ن تعزيز "عرض" األمم املتحدة أاملتحدة بشــ

 لدعم األولويات الوطنية للتنمية املســــــــــتدامة
الــدول بــإقرار واســــــــــــــع النطـــاق من جــانــب 

املتحـــدة ألمم ا ةفرقـــأفـــت وكلُّ  .األعضــــــــــــــــاء
عداد حتليل قطري مشـــــــــرتك املعزز إالقطرية ب

طار لألمم إســـــــاس لوضـــــــع أبشـــــــكل كبري ك
يف جمال التنمية املســــــــــتدامة املتحدة للتعاون 

طار التعاون")، باالشـــــــــرتاك مع احلكومة إ("
إطار عمل األمم املتحدة  حملّ املضيفة، حيل ّ 

 ةنشــــطنظمة وكانت امل للمســــاعدة اإلمنائية.
طار إتصـــــــــــــميم  ةعملييف مجيع مســـــــــــــارات 

يف الوقت نقحت بشــــــــــــــكل كبري التعاون، و 
ألطر لتوجيهيـــــة الـــــداخليـــــة طوط اخلاذاتـــــه 

أطر الربجمــة لكي تســــــــــــــتمــد  الربجمــة القطريــة
طار التعاون، إبالكامل من القطرية اجلديدة 
موعة جملالتوجيهية اخلطوط حســبما تقتضــيه 

وحرصـــت . األمم املتحدة للتنمية املســـتدامة
االســــرتاتيجية تها مشــــاركعلى أيضــــا املنظمة 

يف مجيع  تيــــوقتال املنــــاســــــــــــــبــــة من حيــــثو 
طـــار التعـــاون. إصــــــــــــــيـــاغـــة  ةخطوات عمليـــ

"ما  ةمن خالل عمليوســــــــــــــتعمل املنظمة، 
ــــــل  ــــــل القب على ، شــــــــــــــرتك"املقطري التحلي

القدرات التحليلية الكاملة مراعاة ضــــــــــــــمان 
ة للربنامج اتينظورات الســــــــياســــــــاملللمنظمة و 

قطري التحليــل الإعــداد االســــــــــــــرتاتيجي يف 
 إطار التعاون.و شرتك امل
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بتنقيح وإصــــدار التوجيهات  ةنظماملوقامت 
، اليت أطر الربجمــة القطريــةعــداد اجلــديــدة إل

طار إســـــــتمد اآلن بالكامل من ت تأصـــــــبح
ـــــة  األمم املتحـــــدة للتعـــــاون يف جمـــــال التنمي

أكثر حتـــديـــث املســــــــــــــتـــدامـــة. وميكن تقـــدمي 
طر أمن  ةأولي ةعداد جمموعإتفصـــيال مبجرد 

األمم املتحـــــدة للتعـــــاون يف جمـــــال التنميـــــة 
 أطر الربجمة القطرية.املستدامة و 

 2021-2018إعداد الخطة المتوسطة األجل المراجعة للفترة 
 األولويات الناشئة عن اللجان الفنية – 

ـــــــفـــــــقـــــــرة   -22 ـــــــقــــــــة 3ال ـــــــي ـــــــوث   CL 160/3(ز) مـــــــن ال
على توطيــد الشـــــــــــــــراكــات يف مــا بني شـــــــــــــــّجعــت 
املصـــــــــلحة املتعددين على املســـــــــتويات أصـــــــــحاب 

الوطنيــة واإلقليميــة والعــامليــة، ومواصـــــــــــــــلــة التعــاون 
الوثيق وأوجه التـآزر االســـــــــــــــرتاتيجي مع منظمات 
األمم املتحدة األخرى، وال ســـــــــــيما الوكاالت اليت 

 توجد مقارها يف روما

 
 
 

يســـــــــــــــتمر هــذا العمــل مع الوكــاالت اليت  
اجلهات توجد مقارها يف روما وغريها من 

نظرًا إىل إقامة شراكات جديدة. ويشمل 
ذلــــــــك بنودا يف إمجــــــــايل خطــــــــة عمــــــــل 
الوكــــاالت اليت توجــــد مقــــارهــــا يف رومـــا، 
والشـــــــــــــــراكات اجلارية مع برنامج األغذية 
العاملي والصـــندوق الدويل للتنمية الزراعية 
يف عدد من البلدان، وشـــراكة جديدة مع 
مفوضـــــية األمم املتحدة الســـــامية لشـــــؤون 

جئني تبلور موقًفا مشــــــــــــرتًكا يف نريويب الال
 للعمل بشأن قضايا الالجئني واهلجرة.

 تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل الزراعة المستدامة
 )2(الهدف االستراتيجي 

  CL 160/3(ب) مـــــن الـــــوثـــــيـــــقــــــــة  4 الـــــفـــــقـــــرة  -23
بأن تضـــــمن التقارير عن عمليات التقييم  أوصـــــت

يف املسـتقبل أجوبة مباشـرة على أسـئلة التقييم وأن 
توضـــــــــــــــح العالقـــــة بينهـــــا وبني االســـــــــــــــتنتـــــاجـــــات 
والتوصـــــــــيات الواردة يف التقارير وأن تكون موّجهة 
على حنو أكرب حنو حتقيق األثر املتوخى والنتــــائج 

 املرجّوة
 

أحرز، منـــذ صــــــــــــــــــدور دليـــل التقييم عن  
)، تقدم يف ضمان 2015مكتب التقييم (

اتســـــــــاق منهجية التقييم. واعتمد مكتب 
التقييم نظـــــام إشـــــــــــــــراف على عمليـــــات 
التقييم، يضـــــمن خضـــــوع كل تقرير تقييم 
لالســـــــتعراض ألغراض حتســـــــني الوضـــــــوح 
والروابط بني النتــــائج واالســـــــــــــــتنتــــاجــــات 
والتوصيات واآلثار احملتملة لتقارير التقييم 

 وفائدهتا.
 

  CL 160/3(ج) مــــــن الــــــوثــــــيــــــقــــــــة  4الــــــفــــــقــــــرة   -24
على أمهية حتليل الســـــــــــــياق املناســـــــــــــب  شـــــــــــــددت

وتصــــــــــــميم املشــــــــــــاريع واالتســــــــــــاق مع أطر الربجمة 
القطرية وبرامج امللكية الوطنية واســـــــــــــــتمرارية نتائج 

 املشاريع وتعميمها

 

هناك عمل جار هبذا الشــــأن، خاصــــة يف  
ســـــــــــياق إصـــــــــــالح منظومة األمم املتحدة 

وتنشـــــــــــــــيط إطــار األمم املتحــدة اإلمنــائيــة 
للمســــــــــــــــاعدة اإلمنائية املتحدة والتحاليل 

 القطرية املشرتكة.
 CL 160/3(د) من الوثيقة  4الفقرة   -25

بتعزيز اإلدارة الشاملة أكثر ألداء املشاريع  أوصت
وزيادة عدد مؤشرات األداء الرئيسية يف إطار النتائج 

االسرتاتيجية من أجل قياس النتائج ورصدها على 
 

تضـــــــــــــــمن برنــــامج العمــــل وامليزانيــــة للفرتة ي 
مؤشــرا جديدا من مؤشــرات  2020-2021

األداء الرئيسية حتت إطار اهلدف الوظيفي 
(التواصــــــــــــل)، وهو "النســــــــــــبة املئوية من  8

 املشاريع اليت تغلق يف الوقت املناسب".
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حنو أفضل ورفع تقارير عن ذلك ضمن إطار 
 استعراض منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربامج

وتقود إدارة دعم الربامج والتعاون التقين، 
بالتعاون الوثيق مع الشـــــــــــــــعب واملكاتب 

 أمور، ةمجلضـــمن ، مبادرة هتدف، املعنية
 ىإىل تعزيز رصـــــــــــد املشـــــــــــاريع والقدرة عل

نتائجها يف اإلطار  ةاإلبالغ عن مســـــــــامه
مدى النظر إىل وب. منظمةاالسرتاتيجي لل

، ال ميكن توقع نتيجة هذه العملية تعقيد
  للمبادرة يف املستقبل القريب. ةملموس

 5تقرير متابعة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في تحقيق الهدف االستراتيجي 
 زيادة قدرة سبل المعيشة على الصمود أمام التهديدات واألزمات - 

أوصــــــــــــــــــت   3/160CL(و) من الوثيقـــة  4الفقرة   -26
بتعميم املســـاواة بني اجلنســـني يف العمل املســـتقبلي 
واحلصـــــول على مزيد من التفاصـــــيل بشـــــأن العمل 
اخلاص بتعميم املســــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــني ضــــــــــــمن 

كجزء من عمليـــة رفع   5الربنـــامج االســـــــــــــــرتاتيجي 
التقـــارير عن املســــــــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني يف تقرير 

 الربامج تنفيذ

 

ســــــــــيتم إعداد تقرير تنفيذ الربامج يف عام  
. ويف الوقــت نفســـــــــــــــــه، ســـــــــــــــيقــدم 2020

 2018اســــــــــــــتعراض منتصــــــــــــــف املدة لعام 
تفاصــــــيل كبرية عن العمل اخلاص بتعميم 
املســـــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني الذي يقوم به 

من أجل معاجلة  5الربنامج االســــرتاتيجي 
 مواطن ضعف الرجال والنساء.

 التقييم في المنظمة؛تقرير متابعة تقييم وظيفة 
 التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مكتب التقييم

 أوصــــــــــــــــت  3/160CL (د) من الوثيقــة  5الفقرة   -27
بتعزيز تقارير التقييم بواســـطة نظام تصـــنيف لتقييم 
ية، على ســـــــــــــــبيل املثال  أســـــــــــــــئلة التقييم الرئيســـــــــــــــ

 باستخدام "نظام األلوان"
بأن  أوصت  3/161CL(ي) من الوثيقة  8الفقرة 

يتم إدراج تصـــــــــــــــنيف للتقييم يف تقـــــــارير التقييم 
 القادمة
من  طلبت  3/161CL (ج) من الوثيقة  24الفقرة 

مكتـــــب التقييم تطبيق نظـــــام تصـــــــــــــــنيف وترتيـــــب 
التوصـــــــــيات حبســـــــــب األولوية يف تقارير التقييم اليت 
ســـــــــــــــتعرض على اللجنــة يف دورهتــا املقبلــة، بــاعتبــار 
ذلــــك أداة مهمــــة للتعّلم والتوجيــــه بــــالنســـــــــــــــبــــة إىل 

 املنظمة عمل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

تتضـــــــــــــــمن تقارير التقييم اجلديدة املقدمة 
إىل جلنـــة الربنـــامج يف دورهتـــا الســــــــــــــــــابعـــة 
والعشـــرين بعد املائة تصـــنيفا لكل توصـــية 

التقييم، باالســـــــــــــــتناد إىل  تتوصـــــــــــــــيامن 
 "نظام ألوان".

 أوصــــــــــــــــت  3/160CL(ه) من الوثيقة  5الفقرة   -28
بــأن يضـــــــــــــــع مكتــب التقييم ســـــــــــــــّلمــا بــاألوليــات 
للتوصــــــيات اليت ســــــيصــــــدرها يف تقاريره املقبلة مع 

  دمراعاة القيود الزمنية واملتعلقة باملوار 

تتضـــــــــــــــمن تقارير التقييم اجلديدة املقدمة  
إىل جلنـــة الربنـــامج يف دورهتـــا الســــــــــــــــــابعـــة 

حات خبصـــــوص اوالعشـــــرين بعد املائة اقرت 
من توصـــــــــــــــيــات  ةأولويــات كــل توصـــــــــــــــيــ

التقييم، من حيث اآلثار احملتملة والطابع 
 (الوقت) للتنفيذ. امللح

 CL 160/3(و) من الوثيقة  5الفقرة   -29
بإجراء اســـتعراض إضـــايف آلليات احلوكمة  أوصـــت

واإلشـــــــــراف بالنســـــــــبة إىل عمليات التقييم القطرية 
وتوافر املوارد املـــــاليـــــة قبـــــل النظر يف اقرتاح إجراء 

 عمليات تقييم المركزية

 

 
 
 
 

100% 

أنشـــــأ مكتب التقييم جمموعات اســـــتشـــــارية 
وعقد حلقات عمل ألصــــــحاب املصــــــلحة 
من أجل رفع تقارير بشــــأن عمليات التقييم 

، 2019القطرية. ويف أكتوبر/تشــــــــرين األول 
بدأ مكتب التقييم دراســــة عن النظام احلايل 
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ـــــــات التقييم  ، تتوىل تقييم القطريلعملي
 .احملتملةفعاليته والدروس املستخلصة 

 رّحبــــت CL 161/3(ب) من الوثيقــــة  24الفقرة   -30
باخلطوط التوجيهية اجلديدة إلدراج أبعاد املســـــاواة 

إعداد  وطلبتبني اجلنســـــــــني يف عمليات التقييم، 
خطوط توجيهيـة مماثلـة بالنســـــــــــــــبـة إىل القضــــــــــــــــايا 
الشـــــــــــــــــاملــة لعــدة قطــاعــات، ال ســـــــــــــــيمــا التغــذيــة 

 املناخ وتغري

 
 
 
 

  

 إعالن التبرعات من أجل القضاء على طاعون المجترات الصغيرة التقرير بشأن نتيجة مؤتمر
 ، بروكسل، بلجيكا)2018سبتمبر/أيلول  7(

  3/160CLمن الوثيقة  11الفقرة   -31
 

ســــــــــيعرض تقرير مرحلي عن التوصــــــــــيات  
الصـــــــــــــــــادرة عن اللجنـــة على الـــدورة اليت 

 2020ستعقد يف خريف عام 
 CL 160/3) من الوثيقة ز(11الفقرة   -32

من اإلدارة اإلشــــــــــــــــــارة إىل االحتيــــاجــــات  طلبــــت
والتحـــــديـــــات الرئيســـــــــــــــيـــــة (التقنيـــــة وغري التقنيــــة) 
الســــتئصــــال طاعون اجملرتات الصــــغرية واإلجراءات 
الالزمة من قبل احلكومات وأصــــــــحاب املصــــــــلحة 
اآلخرين، مع األخذ بعني االعتبار اخلربة املكتســبة 

 منذ إطالق الربنامج
 

 
 
 
 
 
 
 

ـــــة اليت مت   متثلـــــت التحـــــديـــــات الرئيســـــــــــــــي
مـواجـهـتـهــــــــا خـالل املـرحـلــــــــة األوىل مـن 
الربنامج العاملي الســـــــــــــتئصـــــــــــــال الطاعون 
البقري (الربنــــــامج العــــــاملي) يف التمويــــــل 
وتنفيذ األنشــــــــــــطة يف امليدان. وأشــــــــــــارت 
جمموعــــة املمثلني الــــدائمني "أصــــــــــــــــــدقــــاء 
الربنـــامج العـــاملي"، يف االجتمـــاع املنعقـــد 

إىل ، 2019ين األول أكتوبر/تشـــــــــــــــر  4يف 
فجوات التمويـــل وأوصــــــــــــــــــت بـــإنشـــــــــــــــــاء 
صــــــــــندوق عاملي للقضــــــــــاء على الطاعون 

. وميكن أن يتم 2030البقري حبلول عـام 
ذلك من خالل إنشــــــاء برنامج صــــــناديق 
شــــــــــــامل ينطوي على جمموعة متنوعة من 
طرائق التمويل (حســـــــــــــــاب أمانة أحادي 
اجلــــانــــب أو برنــــامج تعــــاون بني املنظمــــة 

مــانــة متعــدد أحســــــــــــــــاب  واحلكومــات أو
األمم املتحدة املشرتك  وبرنامجاألطراف) 

لــــدعم القضــــــــــــــــــاء على طــــاعون اجملرتات 
الصـــــــــــــــغرية. وخالل املرحلـــــة الثـــــانيــــة من 
الربنــامج العــاملي، يقرتح تقييم وحتســـــــــــــــني 
تنفيذه، مبا يف ذلك أداء الكيانات املعنية 
باحلوكمة التابعة له (اللجنة االســــــتشــــــارية 

للبحوث واخلربات والشـــــــــــــــبكـــــة العـــــامليـــــة 
العاملية بشـــأن طاعون اجملرتات الصـــغرية)، 
وكـــذلـــك أمـــانـــة الربنـــامج العـــاملي. ويتعني 
تعزيز العلوم واالبتكار والشــراكة على كل 
املســــتويات. وينبغي الرتكيز على النهوض 
ببنـــاء القـــدرات احملليـــة لتقـــدمي اللقـــاحــات 
ورفع الوعي مبكـــــافحـــــة طـــــاعون اجملرتات 

تويات كافة استنادا إىل الصغرية على املس
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التحليـــل الوبـــائي يف الوقـــت املنـــاســـــــــــــــــب 
وتوقعات حالة انتشـــــــــــــــار املرض يف مجيع 
األقــــــــالــيــم. ومــن املــزمــع إعــــــــداد وثــيــقــــــــة 
ســــــــــياســــــــــات عن برنامج طاعون اجملرتات 

لكي تنظر فيه  2030الصغرية حبلول عام 
 جلنة الزراعة يف دورهتا السابعة والعشرين.

 
 شـــــــــــــــجعت  3/160CL(ز) من الوثيقة 11الفقرة   -33

منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة على تعزيز التعـــاون بني 
أصـــحاب املصـــلحة املتعددين، وكذلك التعاون يف 
مـا بني بلـدان اجلنوب عرب خمتلف األقـاليم، وعلى 
تعميم هذا البعد يف تنفيذ الربنامج العاملي بشـــــــــأن 

 استئصال فريوس طاعون اجملرتات الصغرية

 
 
 
 
 
 

تقدم الصــــــــــني الدعم، من خالل التعاون  
بني بلـــــدان اجلنوب، إىل بلـــــدان منطقـــــة 

 امليكونغ الكربى.
ويوفر مركز اللقـــــاحـــــات البيطريـــــة لعموم 
أفريقيـــــا التـــــابع لالحتـــــاد األفريقي الـــــدعم 
لباكســــــــتان من أجل حتســــــــني إنتاج لقاح 

 طاعون اجملرتات الصغرية.
وهناك شـــــــــــــــراكة مع مجعية احملافظة على 

الربيــة والكليــة البيطريــة امللكيــة من احليــاة 
أجل التصــــدي لطاعون اجملرتات الصــــغرية 
ــــــد مســـــــــــــــتوى التفــــــاعــــــل البيين للثروة  عن

 احليوانية/احلياة الربية يف آسيا وأفريقيا.
 

من طلبت   3/160CL(ح) من الوثيقة 11الفقرة   -34
اإلدارة وضـــــع نظام للرصـــــد والتقييم من أجل تتّبع 
التقدم احملرز حنو مكافحة طاعون اجملرتات الصغرية 

 2030واستئصاله على املستوى العاملي حبلول عام 
 

 

صــــال طاعون ئوفقا للربنامج العاملي الســــت 
اجملرتات الصــــــــغرية واخلطط االســــــــرتاتيجية 

البلدان، اليت أقرهتا ذات الصـــــــــــــلة الوطنية 
من  ةجمموعــــــــتقرتح على البلــــــــدان ســـــــــــــــ

ا يســــــــمح بقياس مباملؤشــــــــرات الرئيســــــــية، 
اإلجراءات املنفـــذة (مبـــا يف ذلـــك معـــدل 

اإلصــــــــــــــــابة ، و جراء اللقحاتاحلصــــــــــــــــانة 
من الذي سيقّيم  ةوعيتالومعدل ، باملرض

، ةوعيتالخاص بخالل مســـــــــح اســـــــــتبيان 
حصــــــــــــــــاءات عن التغطية الشــــــــــــــــاملة اإلو 

 ىعلالتــأثري  مــدىألنشـــــــــــــــطــه الــدعــايــة) و 
 .هواستئصالكافحة املرض م
 

من طلبت   3/160CL(ط) من الوثيقة 11الفقرة   -35
اإلدارة تقدمي تقرير مرحلي إىل اللجنة يف غضـــــــــون 

 عامني من اآلن
 

 

جلنــــــــة على رحلي املتقرير الســـــــــــــــيعرض  
والعشــرين بعد ة هتا التاســعدور الربنامج يف 

يف مـــن املـــزمـــع عـــقــــــــدهــــــــا الـــيت املــــــــائــــــــة 
، حســــــــــــــبما 2020نوفمر/تشــــــــــــــرين الثاين 

طلبته اللجنة يف دورهتا اخلامسة والعشرين 
) 2018بعد املائة (نوفمر/تشــــــــــــــرين الثاين 

ووافق عليه اجمللس يف دورته الســــــــتني بعد 
 ).2018املائة (ديسمرب/كانون األول 
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 الميكروباتالتقرير المرحلي عن خطة عمل منظمة األغذية والزراعة في مجال مقاومة مضادات 
 شـــــــــــــجعت  3/160CL) من الوثيقة ج(12الفقرة   -36

على إجراء تقييم ملموس أكثر للتقــــــــدم احملرز 
بــــاجتــــاه حتقيق أهــــداف خطــــة عمــــل املنظمــــة مبــــا 
يتمـاشـــــــــــــــى مع خطـة العمـل العـامليـة، مبـا يف ذلـك 
مؤشـــــرات النتائج والنواتج اليت ســـــرتد ضـــــمن إطار 
النتائج االســــــــــــــرتاتيجية، وإبراز التحديات يف جمال 
الــتــنــفــيــــــــذ، ومــــــــا إذا كــــــــانــــــــت املــوارد املــتــــــــاحــــــــة 

 والعينية) كافية ة(املالي
 

االجتمـــاع غري الرمسي للجنــة ُعرض على  
تقرير  2019أيلول  /ســــــــــبتمربالربنامج يف 

معلومــــات يشـــــــــــــــمــــل  ،عن التقــــدم احملرز
مســـــــوحات التقييمات تســـــــتند إىل تقارير 

 ان التقدم احملرز عامليأبشــــــــالذاتية القطرية 
 .مقاومة مضادات امليكروباتمواجهة يف 

الســادس من التعديالت قســم ويتضــمن ال
على برنــــــــامج العمــــــــل وامليزانيــــــــة للفرتة 

ــــقــــــــة  2020-2021 ــــي ــــوث  )CL 163/3(ال
ضــــــــــــــــــــادات ممقـــــاومـــــة حملـــــة عـــــامـــــة عن 

واملســــــــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني كروبـــات يامل
املؤشـــــــــــــــرات اخلــــــاصـــــــــــــــــــــة مبخرجــــــات  يف

 .االسرتاتيجية األهداف
 


