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 عملية التشاور بشأن وضع اإلطار االستراتيجي الجديد
 

، عقب استعراض السابعة والعشرين بعد املائةيف دورهتا جلنة الربنامج هذه بناًء على طلب علومات املمذكرة تقّدم  -1
 .عملية التشاور بشأن وضع اإلطار االسرتاتيجي اجلديدتقييم إطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمة. وتعرض حملة عامة عن 

 
�ج اتباع ، قرارا بشـــــــأن 2009اختذ املؤمتر، يف دورته الســـــــادســـــــة والثالثني اليت انعقدت يف نوفمرب/تشـــــــرين الثاين  -2

 1ف على أنه:عرّ خاص بعمليات إعداد الربامج وامليزانية يتضمن وضع إطار اسرتاتيجي للمنظمة، يُ 
 

عّد لفرتة عشر سنوات إىل مخس عشرة سنة، وجيري استعراضه كل أربع سنوات، ويشمل، يف  ـــــــــُ إطار اسرتاتيجي يـ
الريفية والســــكان املعتمدين عليها، مبا يف ذلك ما يشــــمله، حتليالّ للتحديات اليت تواجه األغذية والزراعة والتنمية 

املســــــتهلكني؛ ورؤية اســــــرتاتيجية واألهداف اليت ينشــــــدها األعضــــــاء يف جماالت والية املنظمة، وكذلك األهداف 
 2االسرتاتيجية اليت سيحققها األعضاء واجملتمع الدويل بدعم من املنظمة، مبا يف ذلك املقاصد ومؤشرات إجنازها.

 
على مؤمتر املنظمة يف دورته الثانية واألربعني اليت من مع مراعاة ما ســبق،  ،اإلطار االســرتاتيجي اجلديدســيعرض و  -2

 .2021املزمع انعقادها يف عام 
 
 وتقدم هذه املذكرة حملة عامة عن عملية التشاور بشأن وضع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد. -3
 
مشـــاورات مع األعضـــاء يف الفرتة من من وثائق لألجهزة الرئاســـية و  خارطة الطريق ملا هو متوقع 1اجلدول ويقدم  -4

2020-2021. 
 
دورة وضـــع ل وفًقاحملة عامة عن االجتماعات املقّررة لألجهزة الرئاســـية والوثائق الرئيســـية  1الشـــكل يف حني يقدم  -5

 الربامج وامليزانية.

  

                                                      
 الصادر عن الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر. 10/2009القرار  - C 2009/REPلوثيقة ا  1
. "تنفيذ خطة العمل الفورية خبصــوص إصــالح عمليات إعداد الربامج وامليزانية والرصــد املســتند إىل النتائج"، "واو"النصــوص األســاســية، اجلزء الثاين،   2

 (أ).1الفقرة 



2 

 

 اإلطار االستراتيجي للمنظمة: خارطة الطريق اإلرشادية لعملية التشاور بشأن 1الجدول 
 الوثيقة اجتماع الجهاز الرئاسي التاريخ

2020 
 المؤتمرات االقليمية

الدورة اخلامســـــة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي  فرباير/شباط 17-20
 آلسيا واحمليط اهلادئ

 نتائج منظمة األغذية والزراعة وأولوياتها في األقاليم
 املؤمترات اإلقليميــة توجيهــات بشـــــــــــــــــأن اجملــاالت ذات األولويــة ميتقــد −

 وما بعدها 2021-2020اإلقليمية لعمل املنظمة يف الفرتة 

الدورة اخلامســـــة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي  مارس/آذار 2-4
 للشرق األدىن

الـــدورة احلـــاديـــة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي  مارس/آذار 23-27
 ألفريقيا

املــؤمتــر اإلقــلــيــمــي غــري الــرمســي ألمــريــكــــــــا  أبريل/نيسان 6-10
 الشمالية

الدورة السادسة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي  أبريل/نيسان 27-29
 ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

الــــدورة الثــــانيــــة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي  مايو/أيار  5-7
 ألوروبا

 لجنة البرنامج والمجلس
الدورة الثامنة والعشـــــــــــــــرون بعد املائة للجنة  مايو/أيار 18-22

 الربنامج
األولويـــات  -2025-2022إعـــداد الخطـــة المتوســـــــــــطـــة األجـــل للفترة 

 اإلقليمية
ملخص وحتليل األولويات اإلقليمية، على حنو ما عربت عنه املؤمترات  −

 2020يف عام  اليت تعقداإلقليمية يف دوراهتا 
 

 المستوى لإلطار االستراتيجيالخطوط العريضة الرفيعة 
 عملية تشاورية شاملة باالستناد إىل رؤية املنظمة وأهدافها  انطالق −
النظر يف إطــار نتــائج منظمــة األغــذيــة والزراعــة يف ســـــــــــــــيــاق خطــة عــام  −

2030 
 اخلصوصيات اإلقليمية  −

 الرفيعة المستوى لإلطار االستراتيجيالخطوط العريضة  ن بعد املائة للمجلسالدورة الرابعة والستو  يونيو/حزيران 8-12
 

 اللجان الفنية
 الدورة اخلامسة والعشرون للجنة الغابات  يونيو/حزيران 22-26

 النتائج واألولويات في المجاالت الفنية لعمل المنظمة
 مناقشة األولويات الفنية يف اجتماعات اللجان الفنية املعنية −

الــدورة الرابعــة والثالثون للجنــة مصــــــــــــــــايــد   يوليو/متوز 13-17
 األمساك

الدورة الثالثة والســــبعون للجنة مشــــكالت   سبتمرب/أيلول 23-25
 السلع

 -ســـــــــبتمرب/أيلول  28
أكـــتـــوبـــر/تشـــــــــــــــــريــن  2

 األول

 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة
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 الوثيقة اجتماع الجهاز الرئاسي التاريخ
 لجنة البرنامج والمجلس

والعشــرون بعد املائة للجنة الدورة التاســعة   سبتمرب/أيلول 9-13
 الربنامج

األولويات الناشئة  – 2025-2022إعداد الخطة المتوسطة األجل للفترة 
 عن اللجان الفنية

 األولويات الفنية والتوصيات الناشئة عن اللجان الفنية −
 

الخطوط العريضـــــــــــة لإلطار االســـــــــــتراتيجي والخطوط العريضـــــــــــة للخطة 
 2025-2022المتوسطة األجل للفترة 

 إجراء املزيد من التشاور الشامل والواسع النطاق −
 دمج األولويات اإلقليمية والفنية −
 جهزة الرئاسيةدمج إسهامات األ −
 2030حتديث إطار نتائج املنظمة يف سياق خطة عام  −

نوفمرب/تشــرين الثاين  30
ديســــــــــــــمرب/كــانون  4 -

 األول

ن بعــد املــائــة و الــدورة اخلــامســـــــــــــــــة والســـــــــــــــت
 للمجلس

الخطوط العريضـــــــــــة لإلطار االســـــــــــتراتيجي والخطوط العريضـــــــــــة للخطة 
 2025-2022المتوسطة األجل للفترة 

 
ديســـمرب/كانون األول 

مــــارس/آذار  - 2020
2021 

االجتمـــــاعـــــات غري الرمسيـــــة للمجموعـــــات 
 اإلقليمية

 مشروع اإلطار االستراتيجي

2021 
ديســـمرب/كانون األول 

مــــارس/آذار  - 2020
2021 

االجتمـــــاعـــــات غري الرمسيـــــة للمجموعـــــات 
 اإلقليمية

 مشروع اإلطار االستراتيجي

 لجنتا البرنامج والمالية واالجتماع المشترك بينهما والمجلس
 اإلطار االستراتيجي الدورة الثالثون بعد املائة للجنة الربنامج مارس/آذار 22-26

 
وبرنامج العمل والميزانية  2025-2022الخطة المتوســــــــــطة األجل للفترة 

 2023-2022للفترة 
وبرنامج العمل والميزانية  2025-2022الخطة المتوســــــــــطة األجل للفترة  الدورة الثانية والثمانون للجنة املالية  مارس/آذار 22-26

 2023-2022للفترة 
 بعد جتماع املشــــــرتك بني الدورة الثالثنياال مارس/آذار 22

 املائة للجنة الربنامج 
للجنـة  بعـد املـائـة والـدورة الثـانيـة والثمـانني 

 املالية

وبرنامج العمل والميزانية  2025-2022الخطة المتوســــــــــطة األجل للفترة 
 2023-2022للفترة 

 –مــــــــــارس/آذار  29
 أبريل/نيسان 2

الدورة الســــــــــــــادســــــــــــــة والســــــــــــــتون بعد املائة 
 للمجلس

 اإلطار االستراتيجي
 

وبرنامج العمل والميزانية  2025-2022الخطة المتوســــــــــطة األجل للفترة 
 2023-2022للفترة 

 اإلطار االستراتيجي الدورة الثانية واألربعون للمؤمتر يوليو/متوز 12-16
 

وبرنامج العمل والميزانية  2025-2022الخطة المتوســــــــــطة األجل للفترة 
 2023-2022للفترة 



 

 الرئيسية في سياق استعراض اإلطار االستراتيجي: لمحة عامة عن االجتماعات المقّررة لألجهزة الرئاسية والوثائق 1الشكل 
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