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ت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انســــــجاًما مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املســــــتطاع من أثرها على البيئة وتشــــــجيع اتصــــــاال
 www.fao.org مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على واثئق أخرى على موقع املنظمة 
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 وجزامل

  هذه الوثيقة آخر املعلومات عن حالة تنفيذ التوصـــــــــيات الصـــــــــادرة عن جلنة الرب�مج يف دورهتا الســـــــــابعة تقدم
) ابإلضــــــــافة إىل اإلجراءات اليت مت حتديدها على أ�ا 2019نوفمرب/تشــــــــرين الثاين  8-4والعشــــــــرين بعد املائة (

)، واليت تغطي INF/2 PC/127الوثيقة  ثلة الســـــــــــــــابقة (راجع"جارية" أو "مل تبدأ بعد" الواردة يف الوثيقة املما
) واخلامســــة 2019مارس/آذار  22-18التوصــــيات الصــــادرة عن دوريت اللجنة الســــادســــة والعشــــرين بعد املائة (

 ).2018نوفمرب/تشرين الثاين  16-12والعشرين بعد املائة (

 التنفيذ أو النســــبة املئوية ملعدل  اتريخ، وتبلغ عن األلوانظام نهذه الوثيقة إىل حالة التنفيذ ابســــتخدام  وتشــــري
  ، يف حال وجودمها.التنفيذ

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الرب�مج
 

  مج.ابلتقرير املرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الرب� علًماإن جلنة الرب�مج مدعوة إىل اإلحاطة 

 
 مسودة املشورة

 إن اللجنة:

 قد استعرضت توصيات جلنة الرب�مج الصادرة منذ دورهتا اخلامسة والعشرين أبن الوثيقة  علًما أحاطت
 بعد املائة؛

  حبالة تنفيذ توصيات جلنة الرب�مج؛ علًماأحاطت 

  جهودها اهلادفة إىل رحبت ابلتقدم احملرز يف إقفال توصــــيات جلنة الرب�مج، وحّثت األمانة على مواصــــلة
 إقفال التوصيات العالقة املتبقية؛

  بتحسن �ج نظام األلوان والتحسينات األخرى يف عرض وشكل الوثيقة. علًماأحاطت 

 
 

  

http://www.fao.org/3/mz856en/mz856en.pdf
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على إدراج التقرير املرحلي عن تنفيذ توصـــــــــــيات جلنة  1وافقت اللجنة يف دورهتا اخلامســـــــــــة والعشـــــــــــرين بعد املائة، -1
 جدول أعماهلا. الرب�مج كبند دائم على

و/أو  ممكًناإدراج مواعيد التنفيذ، حيثما يكون ذلك  2جنة يف دورهتا الســـادســـة والعشـــرين بعد املائة،لواقرتحت ال -2
 نسبة التنفيذ، لقياس التقدم احملرز يف التنفيذ. 

 3وإن اللجنة، يف دورهتا السابعة والعشرين بعد املائة: -3
 

 ذ توصيات جلنة الرب�مج؛رحبت ابلتقدم احملرز يف تنفي (أ)

وأثنت على هذا التقرير ابعتباره أداة للتعّلم، مبا يف ذلك تصــــــــــنيفه للتقدم احملرز، تســــــــــرتشــــــــــد هبا اللجنة  ب)(
 لصياغة توصياهتا؛

املتعلق مبؤشـــــــر األداء الرئيســـــــي اجلديد إلدارة أداء  25وأشـــــــارت إىل اإليضـــــــاحات املتاحة بشـــــــأن اإلجراء  ج)(
ضـــــــــــــمن اهلدف  2021-2020مد يف التعديالت على بر�مج العمل وامليزانية للفرتة املشـــــــــــــاريع والذي اعت

(الدعوة) وتوقيت املبادرة اجلارية اليت هتدف ضــــمن مجلة أمور إىل تعزيز عملية رصــــد املشــــاريع  8الوظيفي 
شــر والقدرة على رفع التقارير عن مســامهة نتائجها يف اإلطار االســرتاتيجي للمنظمة، وأوصــت إبخضــاع مؤ 

الواردة يف تقييم إطار  5األداء الرئيســــــــي هذا للمزيد من البحث مع مراعاة نتائج العمل بشــــــــأن التوصــــــــية 
 النتائج االسرتاتيجية؛

وأكدت جمدًدا التوصـــية ابســـتخدام التصـــنيف، مبا يف ذلك اســـتخدام نظام األلوان لعمليات التقييم ولعمل  د)(
 ."من "أجنز" إىل "جارٍ  27مكتب التقييم وطلبت تغيري حالة اإلجراء 

وقد  املائة،حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة الرب�مج منذ دورهتا اخلامسة والعشرين بعد  1وترد يف اجلدول  -4
 توصية واحدة.ماثلة يف املتوصيات المت دمج 

دورهتا السابعة والعشرين  آخر املعلومات عن حالة تنفيذ التوصيات اليت قدمتها جلنة الرب�مج يف 1ويقدم اجلدول  -5
وهي تشــــــري إىل  5واإلجراءات اليت مت حتديدها على أ�ا "جارية" أو "مل تبدأ بعد" من الوثيقة املماثلة الســــــابقة. 4بعد املائة،

حالة تنفيذها من خالل نظام األلوان وتبلغ عن نســــبة تنفيذها، يف حال وجودها. ومت تغيري لون "مل يبدأ بعد" من األبيض 
  األمحر، ولون "جاٍر" من الربتقايل إىل األصفر.إىل 

 وإن رموز نظام األلوان هي كما يلي: 
 
  مل يبدأ بعد  جارٍ   أجنز 

                                                 
 ط)15(الفقرة  CL 160/3الوثيقة  1
 ب) 25(الفقرة  CL 161/3الوثيقة  2
 )28(الفقرة  CL 163/4الوثيقة  3
 )28(الفقرة  CL 163/4 الوثيقة 4
  PC 127/INF/2الوثيقة  5

http://www.fao.org/3/my401en/my401en.pdf
http://www.fao.org/3/my401en/my401en.pdf
http://www.fao.org/3/mz010en/mz010en.pdf
http://www.fao.org/3/na582en/na582en.pdf
http://www.fao.org/3/na582en/na582en.pdf
http://www.fao.org/3/mz856en/mz856en.pdf
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 : حالة تنفيذ توصيات جلنة الرب�مج1اجلدول 
اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات

 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها
حالة 
 التنفيذ

  

 2021-2020بر�مج العمل وامليزانية التعديالت على 
املوارد املخصصة متت ز�دة ، 2021-2020كما هو موضح يف التعديالت على بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

عمل املنظمة يف جمال االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وبر�مج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية املشرتك ل
وسوف تساهم املوارد  ) دوالر أمريكي لكل منهما.1لصحة العاملية، مبقدار مليون (بينها وبني منظمة ا

اإلضافية يف مزيد من بلورة املواصفات السلعية واخلاصة ابملسارات الواجب اتباعها؛ وتعزيز القدرات الوطنية 
صحة النباتية يف جمال الصحة النباتية؛ والعمل بقدر أكرب على تطوير إصدار الشهادات اإللكرتونية لل

)ePhyto وتكثيف اجلهود يف سبيل التصدي لآلفات املستجدة عاملًيا؛ وإسداء مشورة علمية سليمة يف (
وسيتم اإلبالغ عن التقدم احملرز من خالل  التوقيت املناسب حول قضا� سالمة األغذية اليت تزداد تعقيًدا.

واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، وكذلك يف التقرير عمليات إعداد التقارير املعمول هبا يف الدستور الغذائي 
 .2021-2020امج للفرتة وتقرير تنفيذ الرب  2020التوليفي الستعراض منتصف املدة لعام 

التقرير التوليفي الستعراض 
الدورة الثالثون  –منتصف املدة 

 بعد املائة للجنة الرب�مج
 

االجتماع  - امجتقرير تنفيذ الرب 
 املشرتك

ابملوارد اإلضافية ج) رحّبت -5الفقرة  CL 163/4الوثيقة  
املخصصة لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال االتفاقية 
الدولية لوقاية النبااتت وبر�مج املشورة العلمية يف جمال 
سالمة األغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

وشددت البيولوجي،  الصحة العاملية ومن أجل تعميم التنوع
أمهية حتقيق نتائج إضافية هبذه املوارد ورحبت ابلتزام  على

 اإلدارة مبعاجلة األعمال املتأخرة لربامج املشورة العلمية؛

1 

يف جماالت العمل اهلامة، مبا يف ذلك حتديث سياسة املساواة بني اجلنسني وإصدار نشرة  تقدًماأحرزت املنظمة 
العمل اهلام على دعم املرأة  شؤون بني اجلنسني ومتكني املرأة يف املنظمة. وتعمل جلنة ملساواةااملدير العام لتعزيز 

 املرأة. شؤون ومسؤوليات جلنة رباجميالذي تضطلع به املنظمة، مع ضمان التكامل بني العمل ال

 ال ينطبق
 [وظيفة جارية]

على املعلومات د) أثنت -5الفقرة  CL 163/4الوثيقة  
على ضرورة  مشّددةبشأن املساواة بني اجلنسني،  املتاحة

إحراز تقدم إضايف يف جمال حتقيق املساواة بني اجلنسني، 
 مشّددة علىوأعربت عن تقديرها إلنشاء جلنة شؤون املرأة، 

أن هذه اللجنة ال تتحمل أي مسؤوليات براجمية جتنًبا 
 الزدواجية العمل؛

2 

 ضافية على بر�مج العمل وامليزانيةاإلتعديالت ال"  وانبعنالوثيقة سيتم عرضه يف مت اقرتاح مؤشر جديد 
 " ).CL 164/3( 2021-2020 للفرتة

لدورة الثامنة والعشرون بعد ا
 املائة للجنة الرب�مج

مؤشرات النواتج  أقّرته) -5الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
املبني يف امللحق على النحو  2021-2020والغا�ت للفرتة 

الضوء على  ضرورة تسليط دت علىوشدعلى الويب،  4
عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت، ورّحبت 
ابالتفاق على إدراج مؤشر من إطار نتائج خطة العمل 

 العاملية الثالثية يف إطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمة؛

3 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

امج للفرتة تقرير تنفيذ الرب و  2020سيتم اإلبالغ عن التقدم احملرز يف تقرير استعراض منتصف املدة لعام 
2020-2021. 

 –قرير استعراض منتصف املدة ت
الدورة الثالثون بعد املائة للجنة 

 الرب�مج
 

االجتماع  -امج تقرير تنفيذ الرب 
 املشرتك

إىل استعراض  تطّلعتز) -5الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
يف عملييت تقييم  2021-2020التقدم احملرز خالل الفرتة 

 السنتني ف املدة و�اية فرتةمنتص

4 

الدورة الثالثة والستون بعد املائة  . 2019ُقدمت املعلومات اإلضافية إىل الدورة الثالثة والستني بعد املائة للمجلس يف ديسمرب/كانون األول 
 للمجلس

إىل اهليكل ح) أشارت -5الفقرة  CL 163/4الوثيقة  
املنقحة املدرجة يف ) والوظائف 1التنظيمي احملّدث (امللحق 

إىل احلصول على  وتطلعتعلى الويب)  5امليزانية (امللحق 
 مزيد من املعلومات؛ 

5 

) إىل الدورة الثالثة 1مذكرة املعلومات  CL 163/5ُقدمت مذكرة املعلومات لرب�مج التعاون التقين (الوثيقة 
تاسعة والعشرين بعد املائة تقرير بر�مج والستني بعد املائة للمجلس. وستدرس جلنة الرب�مج يف دورهتا ال

 وستستعرض تقييم بر�مج التعاون التقين. 2019التعاون التقين لعام 

الدورة التاسعة والعشرون بعد 
 املائة للجنة الرب�مج

  4/163الوثيقة CL  إىل دراسة التقرير  تطّلعتط) -5الفقرة
مهية على أ وشددت، 2019عن بر�مج التعاون التقين لعام 

 تقييم بر�مج التعاون التقين؛

6 

مذكرة  CL 163/3ُقدمت املعلومات التفصيلية يف الدورة الثالثة والستني بعد املائة للمجلس (الوثيقة 
 ).2املعلومات 

الدورة الثالثة والستون بعد املائة 
 للمجلس

الطلب  اأكدت جمددً ي) -5الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
) من تقرير الدروة احلادية والستني (ي11الوارد يف الفقرة 

بعد املائة للمجلس الداعي إىل تقدمي معلومات مفّصلة عن 
استخدام املسامهات الطوعية على مدى فرتات السنتني 
الثالث املاضية، حبسب األبعاد الرباجمية واجلغرافية، يف تنفيذ 

 بر�مج العمل

7 

ديدة. وقد اتضحت املمارسات املبتكرة يف األشهر األخرية، يُعد االبتكار من املبادئ الرئيسية لإلدارة اجل
عملياهتا من الناحيتني العملية والربجمية للعمل أثناء تفشي حيث قامت املنظمة بسرعة وجناح بتعديل 

يتعلق  . وُقدمت معلومات إضافية إىل الدورة الثالثة والستني بعد املائة للمجلس يف ما19-وفيدكجائحة  
 .مبكتب االبتكار

لدورة الثالثة والستون بعد املائة ا
 للمجلس

الضوء على  سّلطتل) -5الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
احلاجة إىل االبتكار، مبا يف ذلك النهج املبتكرة املستدامة 
والتكنولوجيات اجلديدة، وأثنت من حيث املبدأ على 
إنشاء مكتب االبتكار ووظيفة كبري العلماء، وأشارت إىل 

املزيد من املعلومات املفّصلة حول املفهوم  احلاجة إىل
الكامن وراء إنشاء هذا املكتب، مبا يف ذلك واليته، ودوره 
وآليته، واختصاصاته، مشرية إىل ضرورة توفري ما يكفي من 

8 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

املوظفني لكي تتكلل عملية التنفيذ ابلنجاح، وكذلك 
 الطابع الشامل لالبتكار

لدورة الثالثة والستون بعد املائة ا الثالثة والستني بعد املائة للمجلس. إىل الدورة إيضاحاتُقدمت 
 للمجلس

إيضاحات حول  طلبتم) -5الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
نطاق جمموعة التنوع البيولوجي ودورها التنسيقي وموقعها 

فيها، والصلة ابسرتاتيجية التنوع  ضمن املنظمة واملوظفني
 البيولوجي

9 

الدورة الثالثة والستون بعد املائة  إىل الدورة الثالثة والستني بعد املائة للمجلس. إيضاحاتُقدمت 
 للمجلس

أعربت عن تقديرها من س) -5الفقرة  CL 163/4الوثيقة  
حيث املبدأ إلنشاء مكتب للدول اجلزرية الصغرية النامية 

 وطلبتوأقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية، 
احلصول على املزيد من اإليضاحات خبصوص دوره داخل 
املنظمة، ونطاقه اجلغرايف، وواليته، ودوره وآليته، 

 واختصاصاته، وصلته مببادرة "العمل يًدا بيد"

10 

أنشطتها لدعم  من بينها مجلة أمور تواصل املنظمة ز�دة دعمها للبلدان يف حتويل نظمها الغذائية من خالل
بشأن قمة األمم املتحدة مؤمتر ، والدعوة يف املناسبات الرفيعة املستوى، ودعم 4اتيجي حتقيق اهلدف االسرت 

 لنظم الغذائية. وتعتزم املنظمة ز�دة تعزيز قدرهتا الفنية لدعم البلدان.ا

  ينطبقال
 [وظيفة جارية]

رحبت ابلدعم املقدم ص) -5الفقرة  CL 163/4الوثيقة  
والغذائية  ألنشطة املنظمة من أجل تعزيز النظم الزراعية

على أن تدعم املنظمة البلدان يف حتويل  وشّجعتاملستدامة، 
 نظمها الغذائية حسب االقتضاء

11 

 ائحةجباملتعلقة  قيوداليف شكل ندوة عرب اإلنرتنت بسبب  2020مايو/أ�ر  11مت حتديد موعد الندوة يف 
 . 19-كوفيد

اللجنـــة كـــذلـــك أن طلبـــت  .6الفقرة  CL 163/4الوثيقـــة   2020 مايو/أ�ر 11
صــــة لألعضــــاء بشــــأن عمل املنظمة  تعقد اإلدارة ندوة خمصــــّ
يف جمال اإلحصـــــــاءات، تُركِّز بشـــــــكل خاص على املنهجية 

 21املستخدمة لوضع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة الـ 
 اليت تعترب املنظمة الوكالة الراعية هلا.

ـــــة  أكـــــدت .24الفقرة  CL 4/163الوثيقـــــة   جمـــــدًدااللجن
طلب أبن تنظم اإلدارة ندوة لألعضــــــــــــــاء بشــــــــــــــأن العمل ال

اإلحصـــــــــــــــائي للمنظمـة، تركز على وجه اخلصــــــــــــــوص على 
املنهجية املســــتخدمة ابلنســــبة إىل مؤشــــرات أهداف التنمية 

 اليت تعترب املنظمة الوكالة الراعية هلا. 21املستدامة الـ

12 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

اللجنة أبن تُعقد  أوصــــــــــــت .25الفقرة  CL 4/163الوثيقة 
 .2020النصف األول من عام  الندوة خالل

 تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية يف منظمة األغذية والزراعة
تشارك املنظمة يف اإلجراءات على نطاق منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك التطوير املستمر لسياسات 

اع اخلاص مثل االتفاق وإجراءات وأدوات العناية الواجبة املشرتكة، وكذلك املبادرات اليت يقودها القط
للوكاالت اليت  ارئيسيً  االعاملي لألمم املتحدة، حيث أصبحت الشراكات مع القطاع اخلاص موضوعً 

 توجد مقارها يف روما. 
اإلقليمي للقدرات يف ومت تسهيل الشراكات مع الشبكات األكادميية (على سبيل املثال منتدى اجلامعات 

ر األبيض املتوسط، واملركز الدويل للدراسات الزراعية املتوسطية املتقدمة) جمال الزراعة، واحتاد جامعات البح
والصني) لز�دة مشاركة أصحاب  وإيطاليا ومؤسسات البحوث الوطنية املتعددة األطراف (مثل فرنسا

 املصلحة يف تنفيذ برامج املنظمة.
مة األغذية والزراعة والصندوق الدويل ، تتابع منظ2028-2019ويف إطار عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية 

، ويقدمان مستو�ت خمتلفة من الدعم، مبا يف ذلك احلوارات بني أصحاب بلًدا 40للتنمية الزراعية أكثر من 
 خطط العمل للزراعة األسرية.  عدادإاملصلحة املتعددين، من أجل 

األعضاء وأصحاب املصلحة وجيري وضع اسرتاتيجية جديدة للشراكة مع القطاع اخلاص ابلتشاور مع 
 اآلخرين.

عملية جارية يف إطار إعادة 
تنظيم منظومة األمم املتحدة 

 اإلمنائية
 

مع التقييم بشأن اتفقت ج) -7الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
احلاجة إىل وضع اسرتاتيجية وخطة عمل للمنظمة من أجل 

وعملية إعادة تنظيم منظومة  2030املشاركة يف خطة عام 
املتحدة اإلمنائية واحلاجة إىل تعزيز أوجه التآزر األمم 

والشراكات االسرتاتيجية، خاًصة يف ما بني الوكاالت اليت 
 توجد مقارها يف روما ومع القطاع اخلاص؛

على توطيد  شّجعتز)  -3الفقرة  CL 3/160الوثيقة 
الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين على 

ليمية والعاملية، ومواصلة التعاون املستو�ت الوطنية واإلق
الوثيق وأوجه التآزر االسرتاتيجي مع منظمات األمم املتحدة 

 األخرى، وال سيما الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.
 

13 

. وستتبع 2020 مع جلنة الرب�مج يف فرباير/شباط وأبريل/نيسان نييف هذا الصدد، ُعقد اجتماعان غري رمسي
اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي مسية من خالل األجهزة الرائسية االقرتاح الوارد يف املشاورات الر 

 ).PC 128/2(الوثيقة  اجلديد

 ال ينطبق
 [وظيفة جارية]

على أمهية  جمدًداأكدت د) -7الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
 إشراك األعضاء يف عملية تنفيذ التوصيات

14 

امل أفضل بني اخلطط القطرية والتخطيط املؤسسي الشامل كجزء من العملية حتقيق تكإىل جيري السعي 
 اجلارية يف ظل إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، وكذلك مع تطوير اإلطار االسرتاتيجي اجلديد.

اسرتاتيجية يقود رؤساء املكاتب امليدانية جهود مطابقة املهارات واملتطلبات الوظيفية ويتم دعمهم يف إطار و 
 املوارد البشرية اجلديدة.

 ال ينطبق
 [وظيفة جارية]

على أمهية  سّلطت الضوءي) -7الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
إدماج اخلطط القطرية على حنو أكرب ضمن عملية التخطيط 
اإلمجالية يف املنظمة، ابإلضافة إىل مواصلة السعي إىل 

لوظيفية لدى املواءمة بني مهارات املوظفني واملتطلبات ا
 تعيني املوظفني وإاتحة التدريب املالئم

15 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

مع طلب جلنة املالية، ويف انتظار نتائج املراجعة بشأن  متاشًيا، 2020مت تعليق بر�مج التنقل اجلغرايف لعام 
توصيات املراجعة وستنظر يف هذه التوصيات عند  حالًيا. وتستعرض اإلدارة 2019التنقل الداخلي لعام 

 مج املنظمة يف املستقبل، وال سيما سياسة تناوب الوظائف.وضع برا

تنقل املوظفني شّجعت ك) -7الفقرة  CL 4/163الوثيقة   20٪
وتناوهبم من أجل توطيد العالقة القائمة بني املقر الرئيسي 
واملكاتب القطرية، وبغرض التطوير الوظيفي أيًضا، لكن من 

 ية للمنظمةدون أن يؤثر ذلك سلًبا على القدرة الفن

16 

وبر�مج  2025-2022سُيعرض اإلطار االسرتاتيجي اجلديد، ابإلضافة إىل اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
 ، على الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج.2023-2022العمل وامليزانية للفرتة 

الدورة الثالثون بعد املائة للجنة 
 الرب�مج

أشارت إىل أّن سّت من ل) -7ة الفقر  CL 163/4الوثيقة  
 وطلبتالتوصيات الثمانية تتطّلب مزيًدا من التمويل 

احلصول على مزيد من اإليضاحات بشأن املبالغ الالزمة 
 ومصادر التمويل املمكنة

17 

 ؛2و 1املعلومات  مذكرات CL 163/5) ُأجنزت: الوثيقة 1(اخلطوة 
 

 رين بعد املائة للجنة الرب�مج؛مت إعدادها للدورة الثامنة والعش) 2(اخلطوة 
 

 إىل الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج؛ تقريًرا) ستقدم اإلدارة 3(اخلطوة 
 

 ) سُيقدم املشروع إىل الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج.4(اخلطوة 
 

ابختاذ اخلطوات  أوصتم) -7الفقرة  CL 4/163الوثيقة   75٪
 ة وفق اجلدول الزمين التايل:املقبل

، 1وضع خارطة طريق للتشاور بشأن تنفيذ التوصية  -1
ابلنسبة إىل اسرتاتيجية املنظمة يف ما يتعلق خبطة عام 

وإعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية؛  2030
، بشأن إطار النتائج، على 2وينبغي عرض التوصية 

ة للمجلس، للموافقة الدورة الثالثة والسّتني بعد املائ
 عليها؛

 االسرتاتيجيةوضع اخلطوط العريضة إلطار النتائج  -2
اجلديد وذلك قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين بعد 

 ؛2020املائة للجنة الرب�مج يف مايو/أ�ر 
إعداد اإلدارة لتقرير مرحلّي بشأن تنفيذ توصيات  -3

املائة للجنة  خالل الدورة الثامنة والعشرين بعد التقييم
 الرب�مج؛

) وإطار النتائج 1إعداد مشروع االسرتاتيجية اجلديدة ( -4
الرب�مج خالل دورهتا املزمع  جلنة) لتستعرضهما 2(

 .2021عقدها يف ربيع عام 
 

18 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

 منظمة األغذية والزراعة اخلاصة ابلشراكات مع القطاع اخلاصتقييم اسرتاتيجية 
والزراعة، يغطي تعريف القطاع اخلاص املؤسسات الرحبية أو الشركات أو يف ما يتعلق مبنظمة األغذية 

احلكومات، بغض النظر عن حجمها وهيكلها يف مجيع قطاعات نظم  تديرهااألعمال اليت ال متلكها أو 
األغذية والزراعة والغاابت ومصايد األمساك، من اإلنتاج إىل االستهالك، مبا يف ذلك اخلدمات املرتبطة هبا 

 منتجيالتعاونيات ومنظمات  أيًضال التمويل واالستثمارات والتأمني والتسويق والتجارة. ويشمل ذلك مث
، ابإلضافة إىل احتادات الصناعة والتجارة واالحتادات اليت متثل مصاحل القطاع اخلاص. وأشارت ألغذيةا

) املؤسسات 1(توسيع نطاق املشاركة: اسرتاتيجية جديدة، جيري وضعها، إىل العناصر التالية ذات األولوية ل
) 3(املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم، و ) 2(الشريكة/احتادات الصناعات الدولية، 

 املستثمرون يف التنمية.و 

لدورة اخلامسة والستون بعد ا
 املائة للمجلس

رّحبت اللجنة ابلتقييم وهّنأت  .8الفقرة  CL 163/4الوثيقة  
التقييم على جودة التقرير ونتائجه وتوصياته املباشرة. مكتب 

على احلاجة إىل توفري  الضوءاللجنة  سّلطتوهبذا الصدد، 
املزيد من التوضيحات بشأن التعاريف واملستو�ت والنطاق 

 والقضا� واالحتياجات وسياقات الشراكات.

19 

االستباقي للشراكات مع القطاع اخلاص. تتضمن االسرتاتيجية اجلديدة، اجلاري وضعها، رؤية للتطوير 
 القطاع اخلاص. هيئاتمع كل من األعضاء و  تشاوريةوستتم جدولة عملية 

لدورة اخلامسة والستون بعد ا
 املائة للمجلس

اللجنة مع التوصيات  اتّفقت .10الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
املقرتحة لبلورة رؤية السرتاتيجية املنظمة اخلاصة ابلشراكات 

 مع القطاع اخلاص.
بلورة رؤية طلبت ح) -11الفقرة  CL 4/163الوثيقة  

جديدة للشراكات مع القطاع اخلاص، مع مراعاة جمموعة 
واسعة من كيا�ت القطاع اخلاص، وحتديث الحق 

 لالسرتاتيجية من خالل عملية شاملة مع األعضاء

20 

واملمارسات العاملية وأولو�ت اإلشراف للعديد ة ستعكس االسرتاتيجية اجلديدة االجتاهات اإلمنائية الناشئ
اخلاص، مبا يتماشى مع قيم األمم املتحدة ومع اهلدف العام املتمثل يف املسامهة الفعالة  القطاع يئاتهمن 

 يف القضاء على اجلوع والفقر وحتقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى ذات الصلة.

لدورة اخلامسة والستون بعد ا
 للمجلساملائة 

الدور الرئيسي أّكدت أ) -11الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
الذي يضطلع به القطاع اخلاص يف حتقيق أهداف التنمية 

املنظمة على تعزيز دور القطاع اخلاص  وحّثتاملستدامة، 
 لدعمه حتقيق هذه األهداف

21 

مة إىل الشراكة مع أن تنظر املنظاجلديدة إىل فرضية مفادها أنه من الضروري للغاية  االسرتاتيجيةستستند 
 على مجيع املستو�ت (العاملية واإلقليمية والقطرية). –عنصر متكامل يف العمل على أ�ا القطاع اخلاص 

الدورة اخلامسة والستون بعد 
 املائة للمجلس

املنظمة على شّجعت ب) -11الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
مواصلة دمج الشراكات مع القطاع اخلاص يف عملها، 

سّيما يف براجمها، وكذلك على املستوى القطري مبا يف  وال
 ذلك يف مكاتبها اإلقليمية والوطنية

22 

القطاع اخلاص اجلديدة على مكو�ت متعددة، مبا يف ذلك الواثئق أو املواد اليت تعرب  اسرتاتيجيةستحتوي 
ة؛ وخطة و�ج املشاركة؛ منظمة األغذية والزراعمع عن عرض القيمة لكيان ما من القطاع اخلاص يتعاون 

الدورة اخلامسة والستون بعد 
 املائة للمجلس

احلاجة إىل  أّكدتج) -11الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
حتسني مدى استجابة املنظمة للفرص املتزايدة لبناء 

23 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

ودليل إجراءات للموظفني يغطي اإلرشادات حول أنواع خمتلفة من التعاقدات مع القطاع اخلاص مبا يف 
مع الشركاء  أيًضاعرب املنظمة، ولكن  كبريًاا  ذلك العناية الواجبة. وسيتطلب هذا النهج اجلديد تنسيقً 

لعاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وغريهم من الرئيسيني اآلخرين، مبا يف ذلك بر�مج األغذية ا
 الشركاء.

الشراكات وطلبت من املنظمة تبسيط اإلجراءات الداخلية 
املخاطر مبا يتماشى مع أفضل املمارسات املتبعة يف وإدارة 

 منظومة األمم املتحدة

تعمل شعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد على حافظة تنمية األعمال من خالل فريق املهام املعين بتطوير 
سية القائمة على األعمال، وال هتدف هذه احلافظة إىل اجتذاب شراكات من خارج امليزانية لربامج املنظمة الرئي

أشكال أخرى من الشراكات، مبا يف ذلك املسامهات العينية. وعالوة على ذلك،  أيًضاالقضا� فقط، بل 
يهدف كل بر�مج إىل إشراك القطاع اخلاص كشركاء يف التنمية من خالل وسائل متعددة، مبا يف ذلك 

 على نطاق واسع.  AgrInvestطويلة األجل من خالل مبادرات مثل الاالستفادة من االستثمارات 
ى االسرتاتيجية اجلديدة إىل إشراك القطاع اخلاص لدعم النمو االقتصادي، عوابإلضافة إىل تعبئة املوارد، ستس

 وخلق فرص عمل، واالبتكار، والتكنولوجيا املتطورة، وتطوير املعرفة، وتنمية القدرات، واالستثمارات.

الدورة اخلامسة والستون بعد 
 ائة للمجلسامل

مع اإلقرار أبمهية تعبئة د) -11الفقرة  CL 163/4الوثيقة  
على أمهية إقامة الشراكات مع القطاع  شّددتاملوارد، 

اخلاص من أجل حشد املعارف واألدوات الفنية 
والتكنولوجيات والقدرات اليت من شأ�ا املسامهة يف حتقيق 

 أهداف التنمية املستدامة

24 

لسات عمل وحوارات تفاعلية مع األعضاء لضمان أن تعكس االسرتاتيجية اجلديدة ستعقد املنظمة ج
الفرص املتاحة ملواصلة تطوير وتوسيع الشراكات، وفهم أين ميكن للقطاع اخلاص  طالعهم علىأولو�هتم، وإل

 على املستوى القطري. حمور�ً  دورًاأن يلعب 

لدورة اخلامسة والستون بعد ا
 املائة للمجلس

إىل أنه ينبغي  أشارته) -11الفقرة  CL 4/163لوثيقة ا 
تنفيذ الشراكات مع القطاع اخلاص لدعم أولو�ت 
احلكومات الوطنية، مبوافقتها، متاشًيا مع االسرتاتيجية 

 4اجلديدة للمنظمة على حنو ما هو مشار إليه يف البند 

25 

هي بوابة و  – بني املنظمة والقطاع اخلاص املشرتكة CONNECTستشمل االسرتاتيجية اجلديدة تطوير بوابة 
عن طريقة اخلربة واألولو�ت العاملية الرئيسية ومعلومات  ربزتُ افرتاضية داخلية ملنظمة األغذية والزراعة 

 هات االتصال ابلقطاع اخلاص.جلموجهة االتصال 

من املنظمة إنشاء  طلبتو) -11الفقرة  CL 4/163الوثيقة   -
طاع اخلاص "حمطة واحدة" لتلقي الشراكات مع الق

وتوجيهها بشكل مناسب وهي شراكات ميكن أن تسّهل 
االخنراط وحتّد من البريوقراطية املرتبطة هبا، فضًال عن إنشاء 
بوابة إلكرتونية للشركاء تكون مبثابة قناة شفافة تتفاعل 

 املنظمة من خالهلا مع الشركاء

26 

 حتافظ على الضما�ت املناسبة للموافقات على جيري تطوير عملية العناية الواجبة الواضحة واملنطقية اليت
 املشاركة بناًء على النهج املشرتك جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية. 

على التوازن  شّددتز) -11الفقرة  CL 4/163الوثيقة   -
الذي ينبغي السعي إىل حتقيقه بني عملية ممارسة العناية 

التعاون مع الواجبة من جهة وتيسري الشراكات الشفافة و 
 القطاع اخلاص من جهة أخرى

27 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

جيري وضع دليل للموظفني يتضمن إجراءات تغطي التوجيهات بشأن أنواع خمتلفة من التعاقدات مع 
 اجلهات الفاعلة من غري الدول، مع حتديدات خاصة للقطاع اخلاص، مبا يف ذلك العناية الواجبة.

 

اجة إىل وضع احل وأبرزتط) -11الفقرة  CL 4/163الوثيقة   
عمليات واضحة وشفافة ومتسقة لوصول اجلهات الفاعلة 
من غري احلكومات، مبا فيها القطاع اخلاص، إىل أحداث 

 املنظمة وأنشطتها

28 

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية
الدورة الثالثة والستون بعد املائة  الستني بعد املائة للمجلس.الثالثة و  الدورةاعُتمد من قبل 

 للمجلس
ابعتمادها  أوصتب) -12الفقرة  CL 4/163الوثيقة  

خالل الدورة الثالثة والستني بعد املائة للمجلس بناء على 
 تفويض الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر

29 

ات والنواتج واجلدول الزمين للتنفيذ، وسيتم استعراضه خطة العمل، الذي حيدد املؤشر  مشروعمت استكمال 
 يف الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج.

الدورة الثامنة والعشرون بعد 
 املائة للجنة الرب�مج

بضرورة أن  أوصتج) -12الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
يتضمن تطبيق االسرتاتيجية وخطة العمل مؤشرات وإجنازات 

 موسة مشفوعة إبطار زمين ملواعيد اإلجنازمل

30 

من مشروع خطة العمل اإلجراءات اليت يتعني اختاذها لدعم األعضاء، بناًء على طلبهم،  1حتدد النتيجة 
إجراءات لتعزيز قدرة املنظمة على تعميم  4التنوع البيولوجي، بينما حتدد النتيجة  تعميملتعزيز قدرهتم على 
 مبا يف ذلك يف املكاتب امليدانية.التنوع البيولوجي، 

بضرورة أن  أوصتد) -12الفقرة  CL 4/163الوثيقة   
تتضمن خطة العمل اخلطوات املقبلة، وال سيما بناء 
القدرات يف املكاتب امليدانية التابعة للمنظمة من أجل تزويد 
 األعضاء ابلدعم الواجب يف عملية التنفيذ، بناءً على طلبها

31 

ع خطة العمل، بعد استعراضه يف الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج، على سيعرض مشرو 
جلنة الزراعة، وجلنة مصايد األمساك، وجلنة الغاابت، لكي تستعرضه وتقدم  –اللجان الفنية ذات الصلة 

رب�مج والدورة الرابعة املدخالت بشأنه، قبل إعادة عرضه على الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة ال
 والستني بعد املائة جمللس املنظمة للموافقة النهائية عليه.

 

على ضرورة أن  شددته) -12الفقرة  CL 4/163الوثيقة   50٪
 ختضع خطة العمل الستعراض اللجان الفنية

32 

رب�مج الذي عقد خطة العمل املقرتحة إىل االجتماع غري الرمسي األول للجنة ال مشروعمت تقدمي عرض عن 
 21و 20؛ ومت تقدمي حتديث يف االجتماع غري الرمسي الثاين الذي عقد يف 2020فرباير/شباط  4يف 

 .2020أبريل/نيسان 

أن تتاح، ألغراض  طلبت) و-12الفقرة  CL 4/163الوثيقة   
اإلحاطة خالل االجتماع غري الرمسي للجنة الرب�مج املزمع 

، مسودة أوىل من خطة 2020 ثاينانعقاده يف يناير/كانون ال
 العمل، مبا يشمل مؤشرات النواتج واملقاصد ذات الصلة

33 

 العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

الدورة الثالثة والستون بعد املائة  الدورة الثالثة والستني بعد املائة للمجلس. يفمتت املوافقة عليه 
 للمجلس

استعرضت النسخة و ج) -13الفقرة  CL 163/4الوثيقة  
 وأوصتاملنقحة من العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية 

بعرضها على الدورة الثالثة والستني بعد املائة للمجلس يف 
 لدراستها واملوافقة عليها 2019شهر ديسمرب/كانون األول 

34 

أن العناصر العشرة  أبرزتد) -13الفقرة  CL 4/163الوثيقة    األعضاء.على طلب  بشكل وثيق مع أمانة جلنة الزراعة بشأن التحديثات بناء الرب�مجستعمل أمانة جلنة 
وثيقة قابلة للتعديل، جيوز حتديثها من قبل جلنة الزراعة يف 

 ضوء ما يستجد من أدلة

35 

 تقرير مرحلي عن اجلوانب الرئيسية ملشروع االسرتاتيجية احملدثة اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني
اتفقت مع التعديالت أ) -14الفقرة  CL 163/4الوثيقة   ٪90 ابنتظار رد اإلدارة العليا.  حالًياالفنية لوضع اللمسات األخرية على السياسة احملدثة وهي  ملشاورةااخُتتمت 

إجراء عملية تشاورية من أجل  وطلبتوالتنقيحات املقرتحة 
 وضع اللمسات األخرية على السياسة احملّدثة

36 

يف وضع  رتاتيجي، من املتوقع حدوث أتخريإىل مواءمة خطة العمل مع اإلطار االس اجةحلإىل اا نظرً 
 .يهالاللمسات األخرية ع

ارتياحها إلعداد  أبدتد) -14الفقرة  CL 4/163الوثيقة   10٪
بناء على توصية التقييم بشأن  2020خطة عمل يف عام 

 ؛عمل املنظمة يف جمال املساواة بني اجلنسني
التوصية بوضع خطة  أيدتد) -8الفقرة  CL 3/161الوثيقة 

كحد أقصى،   2020عمل حبلول شهر نوفمرب/تشرين الثاين 
مشفوعة مبخرجات وغا�ت متوسطة األجل تتعلق ابملساواة 
بني اجلنيسني، ورحبت بتأكيد اإلدارة أبنه سيجري حتديث 

 متاشًيا املعايري الدنيا للمنظمة اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني
مع خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني 

هو  )، على حنو ماUN SWAP 2.0اجلنسني ومتكني املرأة (
 مقرتح يف تقرير التقييم

37 

تعكس التغيريات التنظيمية ووضع متطلبات أكثر صرامة من حيث تعميم حبيث مت تعديل املعايري الدنيا 
دخال معايري جديدة تتناول بعض الوظائف التنظيمية إلرت املراجعة فرصة مراعاة املنظور اجلنساين. كما وف

رد اإلدارة العليا  حالًيايُنتظر يف اإلصدار السابق من السياسة. و  ردت(مثل الشراكات واالتصال) اليت مل 
 لوضع اللمسات األخرية. 

على أمهية تنقيح  شددته) -14الفقرة  CL 4/163الوثيقة   90٪
شرتاطات اخلاصة بتعميم املساواة بني اجلنسني كما هو اال

 حمدد يف املعايري الدنيا اليت نصت عليها السياسة

38 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

 
من أجل تعزيز املساءلة اإلدارية، متت إضافة مؤشرين جديدين إىل اهلدف اإلشرايف كجزء من خطة عمل نظام 

  وخلق بيئة عمل شاملة وحمرتمة واحلفاظ عليها.تقييم وإدارة األداء اليت هتدف إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني
املدراء مبسؤوليتهم ومساءلتهم جتاه تنفيذ سياسة املساواة  2020رت نشرة املدير العام يف فرباير/شباط وذكّ 

 بني اجلنسني والتزامات املنظمة بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. 
، وبدأ تنفيذها لتعزيز معرفة ومهارات 2021-2019لعام ومت وضع خطة عمل جديدة لتنمية القدرات 

أعضاء وموظفي املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني. وأعدت شعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات 
الريفية مع مكتب املوارد البشرية دورة جديدة إلزامية على اإلنرتنت حول املساواة بني اجلنسني، مت إطالقها 

الفرنسية واإلسبانية. ومت تنظيم سلسلة من  تنيابللغ قريًباليزية، وستتوفر كابللغة اإلن 2020يف مارس/آذار 
ا يف دول خمتارة وللموظفني يف بعض األقسام الفنية. ومت املصممة خصيصً  للتوعيةو العمل التدريبية  لقاتح

ف من األهداف التخطيط للتدخالت املراعية للمنظور اجلنساين ورصدها واإلبالغ عنها يف إطار كل هد
 االسرتاتيجية بدعم تقين وتوجيه من شعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات الريفية. 

 2019ديسمرب/كانون األول  1
 

 

على ضرورة تعزيز  شددتو) -14الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
مساءلة املديرين إزاء تنفيذ سياسة املساواة بني اجلنسني من 

ة يف نظام تقييم وإدارة األداء خالل تضمني املسائل اجلنساني
 اخلاص هبم ومبوظفيهم؛

على ضرورة  شّددتو) -8الفقرة  CL 3/161الوثيقة 
مواصلة تعزيز قدرات املوظفني الفنيني على تعميم املساواة 
 بني اجلنسني يف ما يقومون به من عمل ابعتبار ذلك عامًال 

اة بني حاسم األمهية يف تنفيذ االسرتاتيجية املتعلقة ابملساو 
اجلنسني، وعلى أمهية تعميم املساواة بني اجلنسني يف مجيع 

 األهداف االسرتاتيجية

39 

 تواصل املنظمة جهودها الرامية إىل حتقيق التكافؤ بني اجلنسني بني قوهتا العاملة. 
شؤون املرأة  وبينما تنفذ منظمة األغذية والزراعة خطة العمل احملدثة لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني، تعمل جلنة

 على متكني القوى العاملة النسائية يف املنظمة من خالل توفري مساحة آمنة تشعر النساء فيها ابألمان جسد�ً 
  للتعبري عن أنفسهن دون خوف من اآلراء أو األذى، مبا يف ذلك قضا� التكافؤ بني اجلنسني. ومعنو�ً 

املؤسسات واجلامعات، بلغت النسبة املئوية لعدد وبسبب التوسع املستمر يف جهود التواصل للتوظيف مع 
. وتواصل املنظمة اختاذ مبادرات لز�دة عدد النساء يف املناصب القيادية املائةيف  54املوظفات يف املنظمة 

العليا. ويعمل مكتب املوارد البشرية ابلتعاون الوثيق مع جلنة شؤون املرأة لتعزيز التكافؤ بني اجلنسني داخل 
 ، وسيستمر حتقيق التكافؤ بني اجلنسني كعنصر أساسي يف استقدام املواهب وإدارهتا بشكل استباقي.املنظمة

بتحسني أداء  أوصتز) -14الفقرة  CL 4/163الوثيقة   
املنظمة يف جمال املساواة بني اجلنسني، وال سيما على 
مستوى اإلدارة، وأثنت هبذا الصدد على إنشاء جلنة شؤون 

رها أداة للدعوة إىل حتقيق املساواة والعدالة بني املرأة ابعتبا
اجلنسني داخل املنظمة، ومبا يعكس كذلك املساواة بني 
اجلنسني، وهو أمر ينبغي أيًضا أخذه بعني االعتبار ابلنسبة 

 إىل األعضاء يف اللجنة

40 

داء الرئيسية املتعلقة ) تعرتف منظمة األغذية والزراعة أبمهية مؤشرات األط-14الفقرة  CL 163/4الوثيقة 
ابملساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك تلك اليت تستند إىل تنفيذ احلد األدىن من معايري السياسة، واليت يتم 

 . رصدها واإلبالغ عنها سنو�ً 
يف ذلك املؤشرات واحملددات  خضع إطار املنظمة اخلاص ابلنتائج، مبا) ط-8الفقرة  CL 161/3الوثيقة 

. وابتباع الدورة 2021-2018ساواة بني اجلنسني، للتنقيح يف ضوء اخلطة املتوسطة األجل للفرتة املتعلقة ابمل
ا على تعزيز القدرات الداخلية على . وتعمل املنظمة حاليً 2021نفسها، سيجرى االستعراض التايل يف عام 

على أمهية  جمدًداأكدت ط) -14الفقرة  CL 4/163الوثيقة   90٪
الرئيسية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني،  مجيع مؤشرات األداء

 ال سيما استيفاء املعايري الدنيا؛
على أمهية تعزيز  شددتط) -8الفقرة  CL 3/161الوثيقة 

املؤشرات والغا�ت املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف 
 األهداف االسرتاتيجية كافًة؛

41 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

تعزيز تسليط الضوء على حتليل واستخدام املعلومات اليت يتم احلصول عليها من خالل املؤشرات احلالية و 
 العمل يف جمال املساواة بني اجلنسني يف تقارير املنظمة.

ُوضعت خطة عمل جنسانية حمددة لدعم ختطيط وتنفيذ العمل املتعلق ) و-6الفقرة  CL 160/3الوثيقة 
ابلشؤون اجلنسانية يف إطار الرب�مج االسرتاتيجي لز�دة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام 

، ومت إجراء تقييم دوري للُنهج املراعية للمنظور اجلنساين )5تهديدات واألزمات (الرب�مج االسرتاتيجي ال
واملمارسات اجليدة لتحديدها ونشرها. ونُظمت سلسلة من حلقات العمل لتنمية القدرات يف بلدان خمتارة 

أمام املتضررين. وشاركت املنظمة  بشأن املساواة بني اجلنسني، والعنف القائم على نوع اجلنس، واملساءلة
إل�اء العنف القائم على نوع اجلنس ابلتعاون الوثيق  UNITE، يف محلة 2019للمرة الثانية، يف عام  أيًضا

 مع وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما.

ني بتعميم املساواة ب أوصتو) -6الفقرة  CL 3/160الوثيقة 
اجلنسني يف العمل املستقبلي واحلصول على مزيد من 
التفاصيل بشأن العمل اخلاص بتعميم املساواة بني اجلنسني 

كجزء من عملية رفع التقارير   5ضمن الرب�مج االسرتاتيجي 
 عن املساواة بني اجلنسني يف تقرير تنفيذ الربامج

 )4ة يف نظم زراعية وغذائية شاملة وكفؤة (اهلدف االسرتاتيجي تقرير متابعة تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراع
من  1التوصية  4لدعم تنفيذ اهلدف االسرتاتيجي  2021-2020يعكس التماسك األكرب يف خطة عمل 

واصل االلتزام بتوصيات التقييم تالتقييم، حيث ترتبط غالبية األنشطة املخطط هلا اآلن ابلربامج الرئيسية. وي
 ا.كثر تنسيقً لضمان دعم أ

وأفادت شعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد أن اآللية املرنة للشركاء املتعددين للمنظمة متول أحد براجمها 
ا حول النظم الغذائية املرنة والشاملة، ويبلغ جمموعها ا جديدً ا فرعيً بر�جمً  15الرئيسية الستة وثالثة من أصل 

 مع الوحدات الفنية ذات الصلة ا فعاًال لية. ويوفر هذا العمل تنسيقً ماليني دوالر أمريكي يف املرحلة احلا 5
ملؤمتر القمة  ىيف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية، وكذلك مع احلوارات املتعددة أصحاب املصلحة األخر 
، قياد�ً  ادورً ) 4بشأن األغذية لألمم املتحدة. ويلعب فريق إدارة بر�مج النظم الغذائية (الرب�مج االسرتاتيجي 

  إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية وفرق الربامج االسرتاتيجية األخرى. ابلتعاون مع 

  ينطبقال
 [وظيفة جارية]

رّحبت ابلتقدم املشار إليه أ) -16الفقرة  CL 163/4الوثيقة  
إىل أن اإلجراءات  وأشارتضمن توصيات التقييم الست، 
من شأ�ا كفالة تقدمي دعم املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات 

أكثر تنسيًقا إىل البلدان اليت تسعى إىل حتويل نظمها 
 الغذائية، حسب االقتضاء

42 

قد واصلت الدعوة إىل نقطة الدخول املهمة اليت توفرها النظم توافق املنظمة ابلكامل على هذا االستنتاج و 
خالل األحداث الرفيعة  2030إطار خطة عام  معظم األهداف املتفق عليها يف بتحقيقعجيل الغذائية يف الت

 املستوى ويف دعمها لقمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية.
وبر�مج العمل  2025-2022وسُيعرض اإلطار االسرتاتيجي اجلديد، وكذلك اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

وسيعرتف اإلطار االسرتاتيجي  الرب�مج.على الدورة الثالثني بعد املائة للجنة  2023-2022وامليزانية للفرتة 
 .2030املنقح بشكل أكرب مبسامهة النظم الغذائية كنقطة دخول للعمل املعجل يف تنفيذ خطة عام 

الدورة الثالثون بعد املائة للجنة 
 الرب�مج

على املنطلق  شّددتب) -16الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
ترية حتقيق غالبية املهم الذي تتيحه النظم الغذائية لتسريع و 
 ؛2030األهداف املتفق عليها يف إطار خطة عام 

على النظر يف  شّجعته) -16الفقرة  CL 4/163الوثيقة 
توصيات تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمة عند بلورة 
جماالت العمل ذات األولوية ضمن إطار اهلدف 

 ؛4االسرتاتيجي 

43 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

http://www.fao.org/3/ca2079en-لعملي ملفهوم النظم الغذائية (تواصل املنظمة تطوير تعريفها ا

CA2079EN.pdf/(  على تعريف مشرتك ووضع  االتفاقوتواصل دعم العمليات العاملية اليت تسعى إىل
، بر�مج شبكة الكوكب الواحد لنظم األغذية مجلة أمور من بنيأطر لُنهج النظم الغذائية، مبا يف ذلك، 

 النظم الغذائية.بشأن قمة ؤمتر الاملستدامة والعملية التحضريية مل

املنظمة على  شّجعتد) -16الفقرة  CL 4/163الوثيقة   
وضع تعريف واضح ملفهوم النظم الغذائية لتسهيل حتديد 

 دور املنظمة يف دعم البلدان

44 

 حتديث -يات التقييم خطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمل
تقرير بر�مج التعاون التقين لعام  بدراسة ومراجعة الدورة التاسعة والعشرون بعد املائة للجنة الرب�مج ستقوم
 . وتقييم بر�مج التعاون التقين 2019
 مع رئيس جلنة الرب�مج و�ئبه بشأن توقعات أعضاء جلنة الرب�مج بشأن اورةمشمكتب التقييم  قدعوقد 

 أثناء عملية التقييم. ومل يتم تنظيم املؤمترات اإلقليمية حىت اآلن أو استبيا�ً  أيًضاالتقييم. وسيتلقى األعضاء 
 . 19-كوفيد  ائحةجبمل يكن إبمكا�ا استيعاب وجود مكتب التقييم بسبب القيود ذات الصلة 

لدورة التاسعة والعشرون بعد ا
 املائة للجنة الرب�مج

على ما ينطوي  شّددتج) -18الفقرة  CL 4/316الوثيقة  
عليه تقييم مشاريع بر�مج التعاون الفين من أمهية 
وحساسيات سياسية، وحّثت مكتب التقييم على إجراء 
مشاورة شاملة مع األعضاء، مبا يف ذلك يف املؤمترات 

 اإلقليمية؛

45 

روما، ومت إرسال إعالن إىل اإلدارة العليا. بدأ إعداد التقييم املشرتك لتعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف 
وستتم مناقشة االختصاصات مع اجملموعة االستشارية للدول األعضاء (اليت أنشئت هلذا الغرض) يف 
أكتوبر/تشرين األول. وسيتم تقدمي تقرير �ائي ومناقشته يف اجتماع مشرتك بني جمالس إدارة الوكاالت اليت 

 . 2021رب�مج يف �اية عام توجد مقارها يف روما/جلنة ال

رحبت ابلتقييم املشرتك د) -18الفقرة  CL 163/4الوثيقة   
 وشّجعتلتعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، 

مكتب التقييم على حتديد الفرص املتاحة إلقامة هذا التعاون 
 والعقبات اليت تعرتض سبيله

46 

على جلنة الرب�مج يف دورهتا التاسعة والعشرين  ليات التقييمخطة العمل املتجددة اإلرشادية لعم سُتعرض
 بعد املائة، وسيتم اقرتاح هذا التقييم يف توقيت مناسب ابلتشاور مع الشعبة املختصة. 

الدورة التاسعة والعشرون بعد 
 املائة للجنة الرب�مج

مكتب التقييم  شّجعته) -18الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
مواضيعي ألنشطة املنظمة يف جمال التعاون على إدراج تقييم 

يف ما بني بلدان اجلنوب يف اخلطة اليت ستوضع يف وقت 
 مناسب

47 

-كوفيدالدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية بسبب أزمة يعتمد تنفيذ التوجيه على جدوى تنظيم 
ة النباتية اختاذ القرارات نيابة عن اهليئة. ا للرأي القانوين، ال يستطيع مكتب هيئة تدابري الصحووفقً . 19

وستقدم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تقارير إىل جلنة الرب�مج عندما تتخذ هيئة تدابري الصحة 
 النباتية القرار.

رحبت ابملناقشة اليت و) -18الفقرة  CL 163/4الوثيقة   
نبااتت خبصوص أجريت مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية ال

ضرورة أن تتخذ  واتفقت علىإجراء تقييم ألعمال االتفاقية، 
هيئة تدابري الصحة النباتية قرارًا خبصوص إجراء تقييم 

اهتماًما كبريًا  وأبدتابعتبارها اجلهاز الرائسي لالتفاقية 
بتلقي هذا التقييم نظًرا إىل أن األعضاء يولون أمهية للدعم 

 االتفاقية؛ الذي تقدمه املنظمة إىل

48 

http://www.fao.org/3/ca2079en-/CA2079EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca2079en-/CA2079EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca2079en-/CA2079EN.pdf
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

الدورة التاسعة والعشرون بعد  سُتدرج متابعة إطار النتائج االسرتاتيجية يف خمطط اإلطار االسرتاتيجي.
 املائة للجنة الرب�مج

إىل اإلدارة عرض  طلبتز) -18الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
تقرير املتابعة لتقييم إطار النتائج االسرتاتيجية على اللجنة 

 التاسعة والعشرين بعد املائة؛يف دورهتا 

49 

-كوفيدعلى حالة جائحة  امت استكمال مجيع التوليفات اإلقليمية اخلمسة ونشرها. ويعتمد النقاش حوهل
 مبا أنه مت أتجيل مجيع املؤمترات اإلقليمية. 19

على  اأكدت جمددً ح) -18الفقرة  CL 4/163الوثيقة   
عضاء ابختاذ الرتتيبات التوصية القاضية أبن تقوم اإلدارة واأل

الالزمة لعرض املوجزات اإلقليمية للتقييمات القطرية و/أو 
التقييمات األخرى ذات الصلة يف املؤمترات اإلقليمية، 
ورحبت بتأكيد أن املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا واملؤمتر اإلقليمي 

 ألورواب سينظران يف ذلك

50 

الدورة الثامنة والعشرون بعد  ).PC 128/6رين بعد املائة للجنة الرب�مج (الوثيقة سُيعرض االقرتاح على الدورة الثامنة والعش
 املائة للجنة الرب�مج

إىل تلقي اقرتاح  تطّلعتي) -18الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
بشأن حوكمة وتشغيل نظام تقييم ال مركزي يف دورة مقبلة 

 2020خالل سنة 

51 

الدورة الثالثة والستون بعد املائة  الثالثة والستني بعد املائة.أقّر اجمللس خطة العمل يف دورته 
 للمجلس

أبن يقّر اجمللس  أوصتك) -18الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
على  2019-2017خطة العمل املقرتحة لتقييمات الفرتة 

 التقرير. هبذا 1 الوارد يف امللحقالنحو 

52 

 ابلتغذية التقدم احملرز يف حتديث االسرتاتيجية اخلاصة
ة للمنظمة يف استخدام �ج النظم الغذائية لتحقيق أمناط غذائية يمن املسودة املزا� النسب v1حتدد النسخة 

تم تصحية ومعاجلة مجيع أشكال سوء التغذية. وقد مت إرساهلا إىل اللجان الفنية للمراجعة والتوجيه. كما س
 م املتحدة والوكاالت األخرى ملراجعتها والتعليق عليها.مشاركتها مع الشركاء اخلارجيني الرئيسيني يف األم

لدورة التاسعة والعشرون بعد ا
 املائة للجنة الرب�مج

رّحبت بكون اخلطوط ب) -22الفقرة  CL 163/4الوثيقة  
العريضة املقرتحة تركز على ُ�ج النظم الغذائية للتوصل إىل 

ية، أمناط غذائية صحية ومعاجلة مجيع أشكال سوء التغذ
أن حتدد االسرتاتيجية امليزات املقارنة للمنظمة يف  وطلبت

 هذا الصدد

53 

لتقييم. وستسلط خطة التنفيذ وإطار لمن املسودة يف العديد من التوصيات الرئيسية  v1تنظر النسخة 
 ).لصياغةاعلى التوصيات الرئيسية األخرى (يف مرحلة  أيًضااملساءلة الضوء 

شرون بعد لدورة التاسعة والعا
 املائة للجنة الرب�مج

على أنه مل يتم  شددتج) -22الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
إبراز التوصيات الرئيسية املنبثقة عن تقييم االسرتاتيجية 
والرؤية السابقتني لعمل املنظمة يف جمال التغذية يف اخلطوط 

 العريضة التفصيلية

54 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

يف بيان الرؤية اخلاص  أيًضال إىل الغذاء الصحي يف االعتبار، من املسودة إمكانية الوصو  v1أتخذ النسخة 
 مبسودة االسرتاتيجية.

الدورة التاسعة والعشرون بعد 
 املائة للجنة الرب�مج

أثنت على النهج الشامل د) -22الفقرة  CL 163/4الوثيقة  
أبخذ القدرة على احلصول  وأوصتاملتبع يف الرؤية املقرتحة 

 ني االعتبارعلى أغذية صحية بع

55 

يف فرص االبتكار من  أيًضامن املسودة يف الفرص اليت يتيحها االبتكار. ويتم النظر  v1تنظر النسخة 
 . لصياغةاخالل خطة التنفيذ اليت ال تزال يف مرحلة 

لدورة التاسعة والعشرون بعد ا
 املائة للجنة الرب�مج

ضرورة  شددت علىه) -22الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
 الستفادة ابلكامل من الفرص اليت تتيحها االبتكاراتا

56 

من املسودة يف التعاون والشراكة لتحقيق مكاسب أكرب للتغذية. كما سيتم تقامسها مع  v1تنظر النسخة 
الشركاء اخلارجيني الرئيسيني يف األمم املتحدة والوكاالت األخرى، مبا يف ذلك أمانة جلنة األمن الغذائي 

يف الشراكات والتعاون يف التنفيذ وستسلط  أيًضاستعراضها والتعليق عليها. وستنظر خطة التنفيذ العاملي، ال
 ).الصياغةالضوء عليها (يف مرحلة 

لدورة التاسعة والعشرون بعد ا
 املائة للجنة الرب�مج

احلاجة إىل وجود  أكدتو) -22الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
العاملي، خاّصة يف ما  تعاون وثيق مع جلنة األمن الغذائي

يتعلق بوضع اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن 
 الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية؛

على أمهية التعاون  شّددتو) -7الفقرة  CL 3/161الوثيقة 
بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وجلنة األمم املتحدة 

وضمن منظومة األمم املتحدة  للتغذية ومبادرة تعزيز التغذية
وعلى احلاجة إىل تعزيز الشراكات مع اجلهات الفاعلة املعنية 
على املستو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية، وشّجعت على 

 وضع ُ�ج ومفاهيم مشرتكة

57 

سعة والعشرون بعد الدورة التا من املسودة اللغة املتفق عليها يف واثئق األمم املتحدة األخرى. v1تستخدم النسخة 
 املائة للجنة الرب�مج

يف ما يتعلق ابعتماد ز) -22الفقرة  CL 163/4الوثيقة  
مفهوم جديد يتمثل يف "النمط الغذائي املستدام"، 
استذكرت املصطلحات املستخدمة ضمن نطاق األمم 
املتحدة، مبا يف ذلك يف املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية 

وجود توحيد مع اللغة املتفق عليها يف  على ضرورة وشددت
 األمم املتحدة

58 

الدورة التاسعة والعشرون بعد  ا للمصطلحات املستخدمة.من املسودة وصفً  v1تتضمن النسخة 
 املائة للجنة الرب�مج

أبن يوضع مسرد  طلبتح) -22الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
مصطلحات لالسرتاتيجية احملدثة، حيدد بشكل واضح 

 ملفاهيم واملصطلحات اليت ستستخدم يف االسرتاتيجيةا

59 

من املسودة خالل عملية وضعها من فريق املهام التقين املعين ابسرتاتيجية التغذية  v1استفادت النسخة 
مشل التمثيل من املكاتب اإلقليمية واملكاتب اإلقليمية الفرعية. كما استفادت من املشاورات الثنائية مع 

الدورة التاسعة والعشرون بعد 
 املائة للجنة الرب�مج

على أمهية النظر  كدتأط) -22الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
إىل كل واقع يف سياقه اخلاص لدى تطبيق االسرتاتيجية عرب 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

من املسودة الُنهج املستندة إىل السياق واملستنرية  v1مة يف املكاتب امليدانية. وتعكس النسخة موظفي املنظ
 يف احلقائق السياقية املتنوعة (يف مرحلة الكتابة). أيًضاابألدلة. وستنظر خطة التنفيذ 

على ضرورة أن تكون  وشددتخمتلف األقاليم والبلدان 
 امللكية للبلدان؛

على أمهية وضع  شّددتد) -7الفقرة  CL 3/161الوثيقة 
األمور يف سياقها عند دراسة النظم الغذائية واجتاهات 

وعند دعم الُنهج املنطلقة من القاعدة األمناط الغذائية 
 ابالستناد إىل األدلة وأطر السياسات السليمة

 على تعزيز القدرات على املستوى القطري وعرب املنظمة.  صمن املسودة بشكل خا v1تركز النسخة 
م خطة عمل وتشارك شعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد، إىل جانب شعبة التغذية والنظم الغذائية، يف دع

 ية/الرباجمية الرئيسية اليت ستتطلب دعم التمويل، علىليشغالسرتاتيجية، ومراجعة التوجهات التللتعبئة املوارد 
 مستوى املنظمة أو األقاليم أو البلدان.

الدورة التاسعة والعشرون بعد 
 املائة للجنة الرب�مج

على احلاجة إىل  شددتي) -22الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
 زيز بناء القدرات على املستوى الوطين؛تع

احلاجة إىل إدراج  أبرزته) -7الفقرة  CL 3/161الوثيقة 
عمل املنظمة يف جمال التغذية يف جهود املنظمة اهلادفة إىل 
تعبئة املوارد؛ وإىل بناء القدرات عن طريق تعزيز شبكات 
جهات التنسيق املعنية ابلتغذية عرب خمتلف إدارات املنظمة 

 إيالء االهتمام الواجب لقدرات املكاتب امليدانيةمع 

61 

من املسودة العمل الذي تقوم به املنظمة على مستوى املستهلك ملراعاة شواغل  v1تعكس النسخة 
 املستهلكني.

الدورة التاسعة والعشرون بعد 
 املائة للجنة الرب�مج

أيًضا على  شددتك) -22الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
 الرتكيز على ثقة العموم ومشاغل املستهلكني احلاجة إىل

62 

من املسودة على أمهية التعاون والشراكات وتطوير املناهج واملفاهيم املشرتكة. وستعكس  v1تركز النسخة 
 الشراكة والتعاون وتطوير املناهج واملفاهيم املشرتكة.  أيًضاخطة التنفيذ 

الدورة التاسعة والعشرون بعد 
 رب�مجاملائة للجنة ال

على أمهية  أكدتل) -22الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
التعاون والشراكات مع اجلهات الفاعلة املعنية على 
املستو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية وشّجعت على 

 التوصل إىل ُ�ج ومفاهيم مشرتكة

63 

لدورة التاسعة والعشرون بعد ا .حالًيا لصياغةا من املسودة نوا� خطة التنفيذ. وإن خطة التنفيذ يف مرحلة v1تعكس النسخة 
 املائة للجنة الرب�مج

على أمهية أن  شددتم) -22الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
 يرتافق وضع االسرتاتيجية مع خطة تنفيذ

64 

ة من املسودة إىل اللجان الفنية يف املنظمة الستعراضها واحلصول على توجيهاهتا ملواصل v1مت إرسال النسخة 
تطوير االسرتاتيجية. كما طُلب عقد حلقة دراسية غري رمسية ألعضاء املنظمة الستعراضها واحلصول على 

مع الشركاء اخلارجيني الرئيسيني يف األمم  أيًضاالتوجيهات ملواصلة تطوير االسرتاتيجية. وسيتم مشاركتها 
 املتحدة والوكاالت األخرى ملراجعتها والتعليق عليها.

سعة والعشرون بعد الدورة التا
 املائة للجنة الرب�مج

ابتباع عملية  أوصتن) -22الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
تشاور شاملة مع األعضاء كجزء أساسي من عملية التوسع 

 يف بلورة االسرتاتيجية
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

من املتوقع أن تكون املسودة بكاملها جاهزة للمراجعة يف الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة، وأن تكون 
 املسودة النهائية جاهزة للدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج.

الدورة التاسعة والعشرون بعد 
 املائة للجنة الرب�مج

استعراض  إىل تطّلعتس) -22الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
االسرتاتيجية والرؤية مبجملهما خالل الدورة التاسعة 
والعشرين بعد املائة ونسختهما النهائية خالل الدورة الثالثني 
بعد املائة لعرضهما على اجمللس لكي يوافق عليهما، قبل 
انعقاد مؤمتر قمة األمني العام لألمم املتحدة حول النظم 

 الغذائية إن أمكن ذلك؛
إىل استعراض  تطّلعتح) -7الفقرة  CL 3/161الوثيقة 

التقّدم احملرز ابلنسبة إىل االسرتاتيجية احملدثة يف 
وإىل االطالع على تقرير املتابعة  2019نوفمرب/تشرين الثاين 

 2021هلذا التقييم يف دورهتا املزمع عقدها يف ربيع عام 

66 

 اعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامةنسبة املساحة الزر هلدف التنمية املستدامة  1-4-2املؤشر 
مت االنتهاء من املرحلة الرئيسية للتطوير املنهجي ملؤشرات أهداف منظمة األغذية والزراعة، إىل ابلنسبة 

، عندما أعاد فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت تصنيف مؤشرات 2019التنمية املستدامة يف أبريل/نيسان 
إشراك مجيع أصحاب املصلحة إىل  دائًما. وطوال هذه العملية، سعت املنظمة املنظمة الفئة الثالثة حتت رعاية

املعنيني على املستوى القطري. كما أن املوافقة على املنهجيات اجلديدة، على الرغم من أ�ا تقع ضمن 
كاف   إبجراء مشاورات عاملية وعدد أيًضامسؤوليات فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت، كانت مشروطة 

 .ختصةاملالوزارات  دائًمامن الدراسات التجريبية، واليت كانت املنظمة تشرك فيها 
والوزارات القطاعية يف لإلحصاءات الوطين وعالوة على ذلك، أشركت املنظمة بنشاط ممثلني من املكتب 

ا لرصد مؤشرات مجيع حلقات العمل اإلقليمية اليت مت تنظيمها إلبالغ ومناقشة األساليب اليت مت تطويره
 أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. 

ا كبرية ملساعدة البلدان على بناء شبكة مؤسسية من نقاط االتصال اخلاصة ، بذلت املنظمة جهودً وأخريًا
، وطلبت يف كثري من احلاالت لإلحصاء الوطينابملؤشرات، ابلتنسيق مع جهة التنسيق املعينة للمكتب 

واألخرى من الوزارة املختصة. ومع ذلك، فقد لإلحصاء الوطين واحدة من املكتب تعيني نقطيت اتصال، 
ثبت أن ذلك صعب يف العديد من البلدان، بسبب عدم كفاية التنسيق بني الوكاالت احلكومية. ويف بعض 

 . وستواصل املنظمة جهودهالإلحصاء الوطينالبلدان، مل يتم ترشيح حىت نقطة اتصال واحدة من املكتب 
 إلشراك مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف الرصد العاملي واإلبالغ عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة. 

على احلاجة إىل  شددتأ) -26الفقرة  CL 4/163الوثيقة   
عملية شاملة يف املنظمة ابلنسبة إىل املنهجية املتعلقة 
مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة، يشارك فيها كّل من 

رباء اإلحصاءات واخلرباء القطاعيون على املستويني العاملي خ
 والوطين
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

يعمل مكتب كبري اإلحصائيني على عدد من املبادرات إلبقاء املمثلني الدائمني على اطالع أفضل بعملية 
 إالأهداف التنمية املستدامة. وعلى الرغم من أن املرحلة الرئيسية من التطوير املنهجي قد اكتملت اآلن، 

أن هناك جماالت عمل منهجية جديدة يتم الرتكيز عليها بشكل متزايد (مثل تصنيف البيا�ت وحتليل 
 االجتاهات واستخدام مصادر البيا�ت البديلة). 

ا، قد تشري نتائج هذه العملية يف مع بدء عملية مجع البيا�ت للمؤشرات املعتمدة مؤخرً وعالوة على ذلك، 
اء املزيد من التحسينات املنهجية بينما نتحرك حنو التحسينات السنوية واالستعراض النهاية إىل ضرورة إجر 

 . 2025الشامل املقبل إلطار مؤشر أهداف التنمية املستدامة يف عام 
وقد بدأت املبادرة الرئيسية إلبقاء املمثلني الدائمني على اطالع أفضل مع ندوة حول اإلحصاءات، عقدت 

وأطلع مكتب كبري اإلحصائيني جلنة الرب�مج على االستعدادات هلذه احللقة  .2020مايو/أ�ر  11يف 
الندوة ابلوسائل اإللكرتونية.  قدع، سيتم 19-كوفيد. وابلنظر إىل قيود 2020فرباير/شباط  4الدراسية يف 
اعدة حقائق موجزة لكل مؤشر من أهداف التنمية املستدامة حتت وصاية املنظمة للمس ئقواثويتم إعداد 

 على تلخيص خصائصها الرئيسية وعملية التطوير املنهجي.
وسيتم تنظيم ندوة فعلية مع مزيد من التحديثات وعرض ملبادرات جديدة لتطوير القدرات اإلحصائية 

 .19-كوفيدــلاملرتبطة ابالستجابة العاملية 

مايو/أ�ر  11الندوة األوىل يف 
 ومن مث ابنتظام

أحاطت علًما ب) -26ة الفقر  CL 163/4الوثيقة  
ابملعلومات املقدمة حول العملية املعمول هبا لوضع مؤشرات 

على احلاجة  وشددتأهداف التنمية املستدامة وتنقيحها، 
 إىل أن حتاط املمثليات الدائمة علًما بذلك على حنو أفضل

68 

ابنتظام، كشف مكتب  إىل جانب املبادرات املذكورة أعاله إلبقاء األعضاء على علم أبحدث املعلومات
 يف املنظمة اتءإلحصاابخاصة  لكرتونيةإصفحة ا النقاب عن كبري اإلحصائيني مؤخرً 

)/http://www.fao.org/statistics/en توفر نقطة دخول جلميع املعلومات عن العمل اإلحصائي ،(
صائي، وجدول جمموعات البيا�ت، وقواعد البيا�ت الرئيسية، للمنظمة، مبا يف ذلك بر�مج عملها اإلح

 ات اإلحصائية، وبرامج وخدمات تنمية القدرات. طبوعوامل
إبمكان األعضاء الوصول إىل أحدث الواثئق املنهجية والبيا�ت وأدوات التعلم وعالوة على ذلك، 

التنمية املستدامة املخصصة ملنظمة اإللكرتوين للمؤشرات اخلاضعة لوصاية املنظمة على بوابة مؤشرات 
) ضمن goals/indicators/en-development-http://www.fao.org/sustainable/األغذية والزراعة (

  صفحات الويب اخلاصة أبهداف التنمية املستدامة.
ا أبحدث البيا�ت املتاحة، ابلتزامن مع دورة التحديث السنوية لقاعدة بيا�ت يث البوابة مؤخرً وقد مت حتد

 مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لألمم املتحدة.

 ال ينطبق
 [وظيفة جارية]

إىل اإلدارة توفري  طلبتد) -26الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
مة، مبا يف ذلك من خالل املوقع املزيد من التحديثات املنتظ

 اإللكرتوين، عن اإلحصاءات
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 استعراض التقدم احملرز يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت

http://www.fao.org/statistics/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/en/


21 PC 128/INF/4 

اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

نشطة املنظمة املتعلقة مبقاومة مضادات النهج االفرتاضي الطويل األجل أل حالًيا�ج الصحة الواحدة هو 
 امليكروابت على املستويني العاملي والقطري.

على ســـــــلطت الضـــــــوء ب) -27الفقرة  CL 4/163الوثيقة   
ضــــرورة تطبيق �ج "صــــحة واحدة" على املســــتويني العاملي 

 والقطري

70 

املنظمة من خالل  مكانة برازإهناك مبادرات خمتلفة جارية، مع أهداف طويلة األجل. وتشمل هذه املبادرات 
 اركة يف املؤمترات الدولية، من بني أمور أخرى. ات، واملشطبوعاستخدام موقع املنظمة على اإلنرتنت، وامل

احلاجة إىل  شددت علىج) -27الفقرة  CL 4/163الوثيقة   50٪
إبراز عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت على 

 املستو�ت كافة

71 

على بر�مج "تعديالت أخرى مت تقدمي مؤشر جديد بشأن مقاومة مضادات امليكروابت يف الوثيقة املعنونة 
 لتنظر فيه جلنة الرب�مج يف دورهتا الثامنة والعشرين بعد املائة." 2021-2020العمل وامليزانية للفرتة 

الدورة الثامنة والعشرون بعد 
 املائة للجنة الرب�مج

احلاجة إىل  أكدت جمدًداد) -27الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
إطار وضع مؤشر خاص مبقاومة مضادات امليكروابت يف 

 النتائج االسرتاتيجية

72 

تضطلع املنظمة ابلعديد من املبادرات واألنشطة يف ما يتعلق ببناء القدرات وز�دة الوعي، يف إطار خطة 
. وقد مت إطالق مسار اإلدارة التدرجيي 2020-2016العمل احلالية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة 

، ملساعدة البلدان يف 2019ا يف نوفمرب/تشرين الثاين امليكروابت، رمسيً يف املنظمة يف جمال مقاومة مضادات 
تطوير خطط العمل الوطنية وتفعيلها، ومت تنفيذه يف عدد من البلدان وهو قيد التنفيذ يف العديد من البلدان 

 117 حالًياإىل أن هناك  2018/2019األخرى. وتشري نتائج االستبيان الثالثي القطري للتقييم الذايت للفرتة 
 عمل وطنية.  خطط ضعتو دولة قد 

على أمهية سّلطت الضوء ه) -27الفقرة  CL 4/163الوثيقة   75٪
بناء القدرات والتوعية على املستوى القطري، إضاًفة إىل 

 دعم البلدان من أجل وضع خطط عمل وطنية وتنفيذها

73 

إجراء مسح للمعارف واملواقف لسويد؛ ومت منارك واوضعت املنظمة سلسلة من الكتيبات ابلتعاون مع الد
بلدان؛ وهناك العديد من أنشطة ز�دة الوعي اجلارية مع الرتكيز على  10واملمارسات والتدخالت يف 

 صانعي القرار. 

على أمهية شددت و) -27الفقرة  CL 4/163الوثيقة   50٪
تشجيع التغري يف السلوك بشأن استخدام مضادات 

صانعي القرارات بشأن مقاومة مضادات امليكروابت وتوعية 
 امليكروابت

74 

ا للخرباء جلمع املدخالت من أصحاب املصلحة هذا املشروع طويل األجل. وقد عقدت املنظمة اجتماعً 
  .الرئيسيني. ويساعد عقد قصري األجل خلبري يف جمال قواعد البيا�ت على تطوير بر�مج جترييب

سة جدوى منصة النظام الثالثي للمراقبة املتكاملة بشأن مقاومة مضادات درا ملتتاك، 2019ويف مايو/أ�ر 
للشركاء . ووضعت نقاط االتصال Swordامليكروابت/استخدام مضادات امليكروابت، بدعم من شركة 

تستند  للصندوق االستئماين املتعدد الشركاء بشأن مقاومة مضادات امليكروابت، مذكرة مفاهيميةالثالثة 
ومت تقدميها يف  الذي وافقت عليه اإلدارة العليا للشركاء الثالثة، Swordلذي اقرتحته شركة إىل احلل ا

 . 2020أبريل/نيسان  1

احلصول على  طلبتز) -27الفقرة  CL 4/163الوثيقة   10٪
املزيد من املعلومات بشأن وضع منصة بيا�ت عن مقاومة 

ا يف ذلك مضادات امليكروابت املتصلة ابألغذية والزراعة، مب
 ما هو متوقع من أطر زمنية ومتويل

75 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

متثل أحد الدروس الرئيسية املستفادة من تنفيذ خطة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة 
، يف احلاجة إىل قياس التقدم وتطبيق التفكري االسرتاتيجي عند معاجلة مقاومة مضادات 2016-2020

ات امليكروابت، مبا يتماشى مع خطة العمل الثالثية املتفق عليها. وسُتعرض امليكروابت واستخدام مضاد
الوثيقة االسرتاتيجية املقرتحة، اليت حتدد الغا�ت واألهداف االسرتاتيجية، على الدورات املقبلة للجنة مصايد 

 األمساك وجلنة الزراعة. 

على ضرورة أكدت ح) -27الفقرة  CL 4/163الوثيقة   75٪
عمل جديدة للمنظمة بشأن مقاومة مضادات  وضع خطة

) ودعت كال من جلنة الزراعة 2025-2021امليكروابت (
 وجلنة مصايد األمساك إىل إعطاء توجيهات بشأ�ا؛

على إجراء  شجعتج) -12الفقرة  CL 3/160الوثيقة 
تقييم ملموس أكثر للتقدم احملرز ابجتاه حتقيق أهداف خطة 

خطة العمل العاملية، مبا يف  عمل املنظمة مبا يتماشى مع
ذلك مؤشرات النتائج والنواتج اليت سرتد ضمن إطار النتائج 
االسرتاتيجية، وإبراز التحد�ت يف جمال التنفيذ، وما إذا 

 والعينية) كافية كانت املوارد املتاحة (املالية

76 

ت بناًء على الدروس املستفادة جيري إعداد الوثيقة االسرتاتيجية املقرتحة بشأن مكافحة مضادات امليكرواب
 للسماح بتوطيد اإلجنازات يف إطار خطة العمل احلالية، وتوفري االستمرارية للعمل املنجز حىت اآلن. 

احلاجة إىل  أكدتط) -27الفقرة  CL 4/163الوثيقة   50٪
االستفادة من الدروس املستخلصة من تنفيذ خطة العمل 

مارسات اجليدة ونظم املراقبة احلالية، خاًصة يف ما يتعلق ابمل
 الوطنية واخلطوط التوجيهية ومجع البيا�ت

77 

؛ وقدم فريق التنسيق املشرتك بني 2019على خطة العمل الثالثية يف مايو/أ�ر  ةثالثالن و عامالدراء املع وقّ 
، 2019بريل/نيسان الوكاالت املعين مبقاومة مضادات امليكروابت تقريره إىل األمني العام لألمم املتحدة يف أ

 ا بذلك تفويضه.منهيً 

استذكرت قرار املؤمتر رقم ك) -27الفقرة  CL 163/4الوثيقة   2019أبريل/نيسان 
من املنظمة إجراء عملية شاملة مع  وطلبت 6/2019

األعضاء حول مضمون خطة عمل مذكرة التفاهم الثالثية 
بشأن مقاومة مضادات امليكروابت وتنفيذها، مبا يشمل 

رير فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت املعين مبقاومة تق
 مضادات امليكروابت

78 

سيتم اإلبالغ عن حتديثات التقدم بشكل منتظم مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، من خالل جلنة 
 الرب�مج واللجان الفنية األخرى. 

 إىل اإلدارة تقدمي طلبتل) -27الفقرة  CL 4/163الوثيقة   
 حتديثات عن التقدم احملرز بشكل منتظم

79 

مت توسيع تقييم املشروع وبدأ مكتب التقييم بتقييم دور املنظمة وعملها بشأن مقاومة مضادات امليكروابت. 
م التقييم عمل املنظمة بكامله بشأن مقاومة مضادات امليكروابت ووضعها املستقبلي يف هيكلية وسيقيّ 

شكل عام. ويهدف التقييم إىل توفري املساءلة لألعضاء واحلكومات الوطنية مقاومة مضادات امليكروابت ب

من مكتب  طلبتم) -27الفقرة  CL 4/163الوثيقة   
توسيع نطاق تقييم املشروع املمول التقييم، إذا أمكن ذلك، 

من "صندوق فليمنغ" ليشمل اجلوانب الرباجمية لعمل املنظمة 
 يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت

80 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

والشركاء يف التنمية، واستخالص الدروس واالقرتاحات لتحسني الرب�مج. ومن املقرر استكمال التقييم 
 . 2020حبلول سبتمرب/أيلول 

ستعكس الوثيقة االسرتاتيجية املقرتحة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت جماالت الرتكيز السابقة، وستحدد 
إىل حتسني التوافق مع خطة العمل العاملية  أيًضاغي تنفيذها، وستسعى اليت ينباملخرجات واألنشطة الرئيسية 

 بشأن مقاومة مضادات امليكروابت. وسيتم وضع مؤشرات املراقبة والتقييم يف مرحلة الحقة. 

على إجراء  شجعتج) -12الفقرة  CL 3/160الوثيقة   75٪
تقييم ملموس أكثر للتقدم احملرز ابجتاه حتقيق أهداف خطة 

املنظمة مبا يتماشى مع خطة العمل العاملية، مبا يف  عمل
ذلك مؤشرات النتائج والنواتج اليت سرتد ضمن إطار النتائج 
االسرتاتيجية، وإبراز التحد�ت يف جمال التنفيذ، وما إذا 

 والعينية) كافية كانت املوارد املتاحة (املالية

81 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الرب�مج
أشارت إىل اإليضاحات ج) -28الفقرة  CL 163/4الوثيقة    م مراجعة مؤشرات األداء الرئيسية يف سياق إعداد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد. ستت

املتعلق مبؤشر األداء الرئيسي  25املتاحة بشأن اإلجراء 
اجلديد إلدارة أداء املشاريع والذي اعتمد يف بر�مج العمل 

 8ضمن اهلدف الوظيفي  2021-2020وامليزانية للفرتة 
(الدعوة) وتوقيت املبادرة اجلارية اليت هتدف ضمن مجلة أمور 
إىل تعزيز عملية رصد املشاريع والقدرة على رفع التقارير عن 

 وأوصتمسامهة نتائجها يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة. 
إبخضاع مؤشر األداء الرئيسي هذا للمزيد من البحث مع 

الواردة يف تقييم إطار  5العمل بشأن التوصية  مراعاة نتائج
 النتائج االسرتاتيجية

82 

الدورة الثامنة والعشرون بعد  ستقدم تقارير التقييم إىل الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج وتعتمد بعد ذلك نظام التصنيف.
 املائة للجنة الرب�مج

التوصية  كدت جمدًداأد) -28الفقرة  CL 4/163الوثيقة  
ابستخدام التصنيف، مبا يف ذلك استخدام نظام األلوان 

تغيري حالة  وطلبتلعمليات التقييم ولعمل مكتب التقييم 
 من "أجنز" إىل "جاٍر". 27اإلجراء 

 :6 27اإلجراء  

83 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

أوصت أبن يتم إدراج  ي)-8الفقرة  CL 161/3الوثيقة 
 تصنيف للتقييم يف تقارير التقييم القادمة

طلبت من مكتب التقييم  ج)-24الفقرة  CL 161/3الوثيقة 
تطبيق نظام تصنيف وترتيب التوصيات حبسب األولوية يف 
تقارير التقييم اليت ستعرض على اللجنة يف دورهتا املقبلة، 
ابعتبار ذلك أداة مهمة للتعّلم والتوجيه ابلنسبة إىل عمل 

 املنظمة؛
بتعزيز تقارير التقييم أوصت  د)-5الفقرة  CL 160/3الوثيقة 

بواسطة نظام تصنيف لتقييم أسئلة التقييم الرئيسية، على 
 ."سبيل املثال ابستخدام "نظام األلوان

 ما يستجد من أعمال
الدورة الثالثة والستون بعد املائة  ُقدمت املعلومات إىل الدورة الثالثة والستني بعد املائة للمجلس.

 للمجلس
أخذت اللجنة علًما  .31الفقرة  CL 163/4الوثيقة  

ابملعلومات املقدمة بشأن مؤمتر قمة األمني العام لألمم 
الطلب أبن يشارك  وكررتاملتحدة حول النظم الغذائية، 

األعضاء مشاركة قوية يف األعمال التحضريية ملؤمتر القمة 
إىل تلّقي  وتطّلعتهذا وحتديد منجزات ونتائج واضحة له 

 اتاملزيد من املعلوم

84 

ُقدمت املعلومات إىل الدورة الثالثة والستني بعد املائة للمجلس. وستقوم الدورة الثامنة والعشرون بعد املائة 
 ا بيد.للجنة الرب�مج مبراجعة آخر املعلومات عن مبادرة العمل يدً 

الدورة الثامنة والعشرون بعد 
 املائة للجنة الرب�مج

قشت اللجنة "مبادرة � .32الفقرة  CL 163/4الوثيقة  
 العمل يًدا بيد"، وقامت مبا يلي:

أعربت عن تقديرها للمبادرة وال سّيما لرتكيزها على  (أ)
 امللكية والنتائج على املستوى القطري؛

احلصول على املزيد من املعلومات املفّصلة  وطلبت (ب)
 بشأن:
التداعيات على صعيدي الربامج وامليزانية ابلنسبة  -1

 ج العمل وامليزانية اخلاص ابملنظمة؛إىل بر�م
 تنسيق األنشطة ضمن املنظمة؛ -2

85 
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

 اإلشراف على تعبئة املوارد؛ -3
 التعاون مع احلكومات؛ -4
التنسيق مع منظمات األمم املتحدة املعنية، مع  -5

مراعاة إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة 
اإلمنائية، والشركاء اإلمنائيني اآلخرين على 

 القطري؛ املستوى
إشراك أصحاب املصلحة املعنيني على املستويني  -6

 العاملي والوطين؛
النطاق اجلغرايف، مبا يف ذلك البلدان املستهدفة،  -7

 )ن(5على حنو ما هو مشار إليه يف الفقرة 
 )؛س(5والفقرة 

الصالت ابلتعاون الثالثي والتعاون يف ما بني  -8
 بلدان اجلنوب؛

د األمور، وترتيبات احلوكمة، مبا تويل البلدان مقالي -9
 يف ذلك آليات اإلشراف؛

التداعيات الرباجمية واملالية، مبا يف ذلك الصالت  -10
ابألموال اجملّمعة، مثل الصندوق املركزي ملواجهة 
الطوارئ ومرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر 

 .للمناخ
مبناقشة مسودة وثيقة املعلومات خالل  وأوصت (ج)
 رة غري الرمسية املقبلة للجنة الرب�مج؛ الدو 
جلنة الرب�مج ابستعراض التداعيات الرباجمية  وأوصت (د)

واملالية واجلغرافية يف دورهتا املقبلة من أجل رفع توصيات إىل 
 اجمللس بشأن اعتماد املبادرة. 

 126PC  7و  125PCاإلجراءات من الوثيقتني 
                                                 

 ن هذا اجلدول.قسم اإلجراءات اليت مل يتم وضع عالمة "أجنزت" عليها يف الواثئق املماثلة السابقة واليت مل يتم دجمها مع التوصيات يف القسم األول ميتناول هذا ال 7
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

 2021-2020(املراجعة) وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018رتة خطة العمل املتوسطة األجل للف
للفرتة ضافية على بر�مج العمل وامليزانية اإلتعديالت البعنوان سيتم عرض مؤشرات جديدة معززة يف الوثيقة 

 ).CL 164/3(الوثيقة  2020-2021
لدورة الثامنة والعشرون بعد ا

 املائة للجنة الرب�مج
أوصت بتعزيز مؤشرات  و)-4الفقرة  CL 161/3الوثيقة  

خمرجات كل من األهداف االسرتاتيجية ومقاصدها 
ومواصلة بلورهتا، وال سيما يف جمال مؤشر (مؤشرات) 
مقاومة مضادات امليكروابت واملؤشرات اخلاصة ابلشؤون 
اجلنسانية ابلنسبة إىل األهداف االسرتاتيجية كافة ومؤشرات 

؛ وطلبت النظر يف املؤشرات اخلاصة إدارة أداء املشاريع
مبخرجات األهداف االسرتاتيجية ومقاصدها ضمن 

 2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 
 .2019يف نوفمرب/تشرين الثاين 

86 

لدورة التاسعة والعشرون بعد ا االسرتاتيجية احملدثة مبا يتماشى مع التوصيات.  عدادإيتم 
 نة الرب�مجاملائة للج

إىل استعراض  تطّلعت ب)-7الفقرة  CL 3/161الوثيقة  
اسرتاتيجية حمدثة وحمّسنة بشأن التغذية، مع توسيع نطاقها 
للتعاطي مع التغذية من منظور النظم الغذائية واألمناط 

 الغذائية الصحية، ومعاجلة مجيع أشكال سوء التغذية

87 

ومنتج معريف للمنظمة،  مطبوع 100 000غذية والزراعة ما يقارب يضم مستودع الواثئق التابع ملنظمة األ
 للجمهور، مع مواد هتم واضعي السياسات واملمارسني والباحثني والطالب والصحفيني مجيعها متاحة جما�ً 

ات تستخدم لغة أكثر سهولة مطبوعات التقنية، هناك طبوعوالقطاع اخلاص. وابإلضافة إىل العديد من امل
 ىل مجهور أوسع، على سبيل املثال:وموجهة إ

 . ا إىل حالة غاابت العامل: جمموعة من املواد التعليمية حول "استكشاف الغاابت"، استنادً 2018 -
: "داخل منظمة األغذية والزراعة"، الذي مينح القراء حملة عن املقر الرئيسي للمنظمة واترخيها؛ 2019 -

"، الذي يلخص عمل املنظمة بلغة وصور يسهل و"منظمة األغذية والزراعة: التحد�ت والفرص
 الوصول إليها.

ا كتيبً   48ليزية (وكا ابللغة اإلنا مواضيعيً كتيبً   14، 2019و 2018، خالل عامي أيًضاوأنتجت املنظمة 
، تعرض اجلوانب األساسية لعمل املنظمة يف أشكال جذابة وسهلة القراءة، ابللغات الرمسية األخرى)

تسلط الضوء على جمموعات املواضيع الساخنة من  fao.orgالة على موقع املنظمة مق 20ابإلضافة إىل 

  ينطبقال
 [وظيفة جارية]

على نشر  شّجعت ز)-7الفقرة  CL 3/161الوثيقة  
املنتجات املعرفية للمنظمة ابستخدام لغة سهلة جلمهور 

 أوسع

88 
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 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

إىل  ا من تغري املناخ، والتنوع البيولوجي، وإنتاج النبااتت ومحايتها، ووصوًال ات املنظمة، بدءً مطبوعمواضيع 
 ت، واحلد من خماطر الكوارث.األمن الغذائي، ومصايد األمساك، والغااب

من خالل توسيع إنتاج الكتب اإللكرتونية ونشرها  مطبوعاهتا، عززت املنظمة إمكانية الوصول إىل وأخريًا
، لتزويد املستخدمني مبجموعة من الطرق للتفاعل مع Kindleو Googleعرب القنوات الرقمية مثل كتب 

 .  أيًضاعلى الويب  htmlاتيجية رقمية لبدء إنتاج إصدارات ، مت تطوير اسرت 2019حمتوى املنظمة. ويف عام 
حمّسن للجوال، ودعم البيا�ت واملعلومات، موقع املنظمة اإللكرتوين هو املنصة الرقمية للمنظمة، وهو 

، بلغ 2019وتقاسم املعرفة، والدعوة واملشاركة، ومدمج بسالسة مع منصات التواصل االجتماعي. ويف عام 
جلسة. وخالل  ينيمال 27.5مليون مستخدم و 18موقع املنظمة على اإلنرتنت أكثر من  عدد مستخدمي

صفحة رئيسية وأقسام مؤسسية جمددة بشأن القيادة والسياسات واملعايري،  أيًضا، أطلقت املنظمة 2019عام 
وإىل جانب  من أجل التحسني املستمر للشفافية واملساءلة يف املنظمة، وكجزء من خطة أوسع ملنظمة رقمية.

يف الفرتة املالية  أيًضا، نشرت املنظمة fao.orgحالة على الويب على موقع  600احلفاظ على أكثر من 
قصة هتم اإلنسان، وتعزز القضا� املواضيعية،  146ا متعدد اللغات وا تفاعليً رقميً  تقريًرا 11، 2018-2019

 مع الوحدات الفنية يف مجيع أحناء املنظمة. ابلتعاون 
، على حالًيامتابع  ينيمال 4.3وتعمل قنوات التواصل االجتماعي التابعة للمنظمة، اليت تضم أكثر من 

ات املتعددة اللغات على وسائل طبوعمعلومات املنظمة ومعرفتها جبميع اللغات الرمسية. وتستخدم امل رويجت
ت والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو التفسريية القصرية يف اللغة واألسلوب، واليت التواصل االجتماعي املرئيا

، قمنا بز�دة الرتكيز على حساابت 2019هي يف متناول اجلمهور األوسع، لضمان أقصى انتشار. ويف عام 
مت إطالق ب، التواصل االجتماعي ابللغتني الصينية والروسية. وابإلضافة إىل ذلك، للوصول إىل مجهور الشبا

  . 2019يف عام  TikTokقناة جديدة للمنظمة على منصة 
 تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني

الدورة السابعة والعشرون بعد  مي ومناقشة تقرير مرحلي يف الدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج.مت تقد
 املائة للجنة الرب�مج

على ضرورة  أكدت ب)-8الفقرة  CL 3/161الوثيقة  
حتديث سياسة املنظمة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني 

حملّدثة يف موعد وأوصت إباتحة مسودة عرض للسياسة ا
 2019أقصاه ديسمرب/ كانون األول 
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مع الصندوق الدويل للتنمية والزراعة وبر�مج األغذية  2019منذ بداية عام ، منظمة األغذية والزراعة تعمل
اليت توجد مقارها يف روما بشأن النهج التحولية املتعلقة بقضا� يف إطار الرب�مج املشرتك للوكاالت العاملي، 

على  سّلطت الضوء ه)-8الفقرة  CL 3/161الوثيقة   
م احلاجة إىل تعزيز الشراكات، مبا يف ذلك من خالل استخدا
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اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

ساواة بني اجلنسني، واملمول من االحتاد األورويب، لتضمني النهج التحولية املتعلقة بقضا� املساواة بني امل
عملها.  طرقاجلنسني يف جماالت األمن الغذائي وحتسني التغذية والزراعة املستدامة يف براجمها وسياساهتا و 

مارسات والسياسات التحولية املتعقلة بقضا� ويتمثل أحد األهداف الرئيسية للرب�مج يف تعزيز تنفيذ امل
ويف  وجد مقارها يف روماتالقائم على األدلة بني الوكاالت اليت  ماملساواة بني اجلنسني من خالل التعل

 التبادالت يف ما بني بلدان اجلنوب بني البلدان املشاركة. 
لتقدم حنو التمكني االقتصادي للمرأة الريفية، ويقوم الرب�مج املشرتك التابع لألمم املتحدة املتعلق بتعجيل ا

والذي تطبقه منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعة وبر�مج األغذية العاملي وهيئة األمم 
املتحدة للمرأة، بتطبيق خطة عاملية للتعلم والتبادل هبدف توثيق املمارسات واالبتكارات اجليدة والنهج 

  التفاعل املتبادل بني البلدان املشاركة. ل بلد من البلدان املشاركة يف الرب�مج، لدعم التوسع و الناجحة من ك
كما تعمل املنظمة على تعزيز تبادل التعلم يف ما بني بلدان اجلنوب يف العديد من اجملاالت الفنية، مبا يف 

راعية للمساواة وسالسل التوريد امل جلنسنياملراعية للمساواة بني اذلك اخلدمات االستشارية واملالية الريفية 
 بني اجلنسني، مبشاركة خرباء ومنظمات وطنية وإقليمية ابرزة.

وتبادلت املنظمة تقريرها املرحلي والواثئق ذات الصلة خبطة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة ابملساواة بني 
الة من وكاالت األمم املتحدة املشاركة من وك 66اجلنسني ومتكني املرأة من خالل منصة تتعلم من خالهلا 

، أجرت املنظمة جد مقارها يف روماو بعضها البعض. وابإلضافة إىل ذلك، وال سيما بني الوكاالت اليت ت
مراجعة نظراء خلطة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف ديسمرب/كانون 

، وتبادلت 2020ت يف استعراض الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف يناير/كانون الثاين ، وشارك2019األول 
 املمارسات اجليدة بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين داخل املنظمة وبراجمها.

التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، مع اجلهات الفاعلة 
الرئيسية اليت تعمل يف جمال معاجلة قضا� املساواة بني 
اجلنسني يف قطاع الزراعة، خاصة مع الوكاالت اليت توجد 
مقارها يف روما، مبا يشمل تبادل املمارسات اجليدة والدروس 

 املستخلصة خبصوص سياسات املساواة بني اجلنسني

حددت املنظمة منطلقات خمتلفة لدعم البلدان إلدراج منظور املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياساهتا 
عن التحاليل  اتقريرً  80وقد سامهت يف هذه العمليات من خالل تطوير ونشر أكثر من  .وبراجمها الوطنية

ن خالل بر�مج أتثري األمن الغذائي والتغذوي القطرية لقضا� املساواة بني اجلنسني. وما فتئت املنظمة، م
واملرونة واالستدامة والتحول املشرتك بني املنظمة واالحتاد األورويب، تعزز القدرات على إدراج اعتبارات 

 بلًدا. 24املساواة بني اجلنسني يف عمليات سياسات األمن الغذائي والتغذية يف 
ية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وظلت املنظمة، يف سياق دعمها لتنفيذ اتفاق

 عدة (مثل غواتيماال وبوتسوا� وقريغيزستان وسريالنكا) على صياغة سياسات واسرتاتيجيات تساعد بلدا�ً 
تتعلق ابملساواة بني اجلنسني يف الزراعة واألمن الغذائي والتغذية، إضاًفة إىل ما هو الزم من آليات مؤسسية 

 أطر خاصة ابمليزانية واملساءلة لضمان تنفيذها على الوجه الصحيح.و 

 ال ينطبق
 [وظيفة جارية]

على أمهية األخذ  شّددت ز)-8الفقرة  CL 3/161الوثيقة  
بزمام سياسات املساواة بني اجلنسني على الصعيد الوطين، 
مع مراعاة مجيع األبعاد الالزمة لوضع سياسات املساواة بني 

  سياق وطين مناسباجلنسني يف
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، وبدأ تنفيذ األنشطة املخطط هلا بنجاح. وتعمل 2021-2019أُعدت خطة شاملة لتنمية القدرات للفرتة 
شعبة تكنولوجيا املعلومات ومكتب االتصاالت يف السياسات االجتماعية واملؤسسات الريفية مع شعبة 

نشر املواد واألدوات املتاحة ذات الصلة ابملساواة بني املنظمة لتطوير مركز تعلم بشأن املساواة بني اجلنسني ل
قدرات دورات جديدة وحمدثة على اإلنرتنت لتعزيز  لعمل على إعدادااجلنسني على نطاق واسع. وجيري 

 يف ما يتعلق بقضا� املساواة بني اجلنسني. عضاء واملوظفنياأل

  ينطبقال
 [وظيفة جارية]

حلاجة إىل على ا شّددت ح)-8الفقرة  CL 3/161الوثيقة  
تعزيز بناء القدرات ونشر املعارف واملعلومات على 

 الصعيدين الوطين واحمللي؛
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 التقرير التوليفي بشأن النتائج والدروس املستفادة من عمليات تقييم األهداف االسرتاتيجية
إلبالغ تصميم كما لوحظ يف نتائج التقرير التوليفي، متت اإلشارة إىل حافظة تطوير األعمال كأداة مفيدة 

اإلطار االسرتاتيجي اجلديد على غرار الربامج القائمة على القضا� أو الربامج الرئيسية ملنظمة األغذية 
تم تعبئة جزء توالزراعة. وجيب أن يهدف كل بر�مج إىل االستجابة لالحتياجات اإلقليمية والقطرية حيث 

نسيق بني شعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد وفريق املهام آلية التكبري من املوارد على املستوى امليداين. وإن 
 املعين بتطوير األعمال على استعداد لدعم هذه العملية. وهتدف مجيع الربامج إىل االستفادة بشكل أكرب

 وحتقيق أتثري مستدام من خالل جذب استثمارات أوسع.
لشراكة مع القطاع اخلاص وتعبئة بني شعبة الشراكات ومكتب ا 2019وُعقدت عدة اجتماعات يف عام 

األموال منه يف بر�مج األغذية العاملي، والقطاع اخلاص، ووحدة املشورة والتنفيذ يف الصندوق الدويل للتنمية 
، وإيالء بادل املعارفتمشرتكة لتطبيق اسرتاتيجية القطاع اخلاص، و  االزراعية. وتضمنت املناقشات �جً 

 . 2020عام  يفعقد سلسلة من االجتماعات العناية الواجبة. ومن املقرر 

مع التقرير التوليفي  اتفقت د)-9الفقرة  CL 3/161الوثيقة   
بشأن احلاجة إىل تعزيز الدور احلافز الذي تقوم به املنظمة 
من أجل ز�دة االستثمارات يف جمال استدامة األغذية 
والزراعة واقرتاح استخدام تعزيز االستثمارات كمؤشر هام 

رياته، مما يتطلب تعزيز عملية حشد املوارد يف املنظمة من لتأث
مصادر من خارج امليزانية والبحث عن أدوات متويل بديلة، 
من قبيل مزيج من االستثمارات بغرض التمويل وإحداث 

 األثر، إضافة إىل شركائها التقليديني يف التمويل
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مني العام لألمم املتحدة للنهوض ابلعمليات التجارية مع مبادرة األ متاشًيااتبعت املنظمة هذه التوجيهات، 
املشرتكة بني مجيع كيا�ت األمم املتحدة على مجيع املستو�ت، ومتكنت املنظمة من تسخري مزا�ها النسبية 
بشكل أفضل خالل وضع اسرتاتيجية هلذه الشراكة لتحقيق التآزر وأتثريات أعلى على املستوى القطري 

 األغذية يف إطار التخطيط ألهداف التنمية املستدامة. نظم الراعة و وتعزيز مكانة الز 
ويستمر التعبري عن املواقف املشرتكة يف منتد�ت رفيعة املستوى. خطاب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 

. كما يتم وجد مقارها يف رومات نيابة عن الوكاالت اليت أمام وزراء الزراعة يف جمموعة العشرين، متحداثً 
األنشطة اجلارية األخرى اليت  تضمنوت .19-كوفيدتطوير املواقف املشرتكة واالستجاابت املنسقة ألزمة  

: إدارة االستدامة البيئية؛ وتوفري اخلدمات الطبية والصحية توجد مقارها يف روماتشمل الوكاالت الثالثة اليت 
وجمال الرقابة واملراجعة. ويتعاون مكتب التقييم ابنتظام مع املهنية املتبادلة؛ وإجراءات الشراء املشرتكة؛ 

على ضرورة  شددت ه)-9الفقرة  CL 3/161الوثيقة   
توطيد أوجه التآزر والشراكات االسرتاتيجية خاصة مع 

توجد مقارها يف روما وسائر املنظمات التابعة الوكاالت اليت 
 ملنظومة األمم املتحدة، ابإلضافة إىل القطاع اخلاص
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فريق األمم املتحدة املعين  من خالل ووكاالت أخرى مبا يف ذلك جد مقارها يف روماو الوكاالت اليت ت
 .املشرتكة بني الوكاالت يات التقييم يف جمال العمل اإلنساينآلوالتقييمات على نطاق املنظومة، و ابلتقييم، 

ا يف تعزيز وتنويع تعاون املنظمة مع حافزً  دورًالعبت عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية  وقد
 األمم املتحدة األخرى على املستويني اإلقليمي والقطري.  هيئاتو  جد مقارها يف روماو تالوكاالت اليت 

 التالية: اجلهود التعاونية حول الركائز حورتمت على املستوى اإلقليمي:
التعاون يف إطار املنصة التعاونية اإلقليمية اجلديدة التابعة جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة  •

تتشارك منظمة األغذية والزراعة مع بر�مج األغذية العاملي يف رائسة جمموعة العمل  -(الشرق األدىن 
 املعنية ابألمن الغذائي والتغذية)  

ات إقليمية جديدة قائمة على القضا� ابالشرتاك مع الشركاء اآلخرين من األمم إنشاء وقيادة حتالف •
مت إنشاء حتالف مشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي  –املتحدة (أورواب 

ملواجهة التحد�ت اليت يفرضها  أيًضا، 2020واليونيسف ومنظمة الصحة العاملية، يف أبريل/نيسان 
حتالف مشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األمم املتحدة للبيئة  –؛ الشرق األدىن 19-كوفيد

 بشأن األمن الغذائي والعمل املناخي والبيئة)
 2الدعوة والتمثيل املشرتكان يف املنتد�ت اإلقليمية للتنمية املستدامة بشأن هدف التنمية املستدامة  •

 ات مشرتكة مع شركاء األمم املتحدة اآلخرين، وما إىل ذلك)مطبوعو  (موائد مستديرة وأحداث جانبية
عرض وتعزيز تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل من قبل مخس وكاالت (منظمة األغذية  •

والزراعة، وبر�مج األغذية العاملي، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة الصحة العاملية، 
 واليونيسف)

(مثل جامعة  جد مقارها يف روماو تمشرتك ملنظمات التكامل اإلقليمية من قبل الوكاالت اليت  دعم •
 الدول العربية)

 – 2017( جد مقارها يف روماو تا مع الوكاالت اليت دمج أطر التعاون اإلقليمي اليت مت إنشاؤها مسبقً  •
؛ جد مقارها يف روماو تييب بني الوكاالت اليت االتفاقية الثالثية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار 

اإلقليمية يف الشرق األدىن بني منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية  ةاتفاقية الشراك – 2017
العاملي) يف اهليكل اإلقليمي لألمم املتحدة الذي أعيد تصميمه، والبحث عن املسامهة املشرتكة بني 

كقيمة مضافة السرتاتيجيات األمم املتحدة وحلوهلا اخلاصة   جد مقارها يف روماو تالوكاالت اليت 
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جد و تعلى طلب البلدان األعضاء (أي اسرتاتيجية الوكاالت اليت  ابألقاليم، واليت جيري تطويرها بناءً 
 )وغري ذلكملنطقة الساحل،  مقارها يف روما

 ئز التالية:اجلهود التعاونية على الركا متحورت وعلى املستوى القطري،
يف التحليل القطري املشرتك وأطر  جد مقارها يف روماو تاجلهود اجلارية بشأن مسامهة الوكاالت اليت  •

 بلدان (النيجر وإندونيسيا وكولومبيا) ةالتعاون لألمم املتحدة يف جتربة يف ثالث
قطري مشرتك وتعاون  التحضري املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي لتحليل •

 )وقريغيزستانعلى املستوى القطري (أرمينيا  19-كوفيدجلائحة  وثيق بشأن االستجابة 
استكشاف فرص العمل املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن  •

اهم العاملية املوقعة بني إدراج الزراعة يف التحليل القطري املشرتك/أطر التعاون، يف إطار مذكرة التف
 2019منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام 

بشأن اجلهود املشرتكة والتعاون بشأن االستجابة  وجد مقارها يف روماتبرز احلوار بني الوكاالت اليت  •
 تبة على النظم الغذائية احملليةيف بلدان خمتلفة، ال سيما يف ما يتعلق مبعاجلة اآلاثر املرت  19-كوفيدــل

، وستعرض على الدورة التاسعة والعشرين بعد القطاع اخلاصللشراكة مع وجيري وضع اسرتاتيجية جديدة 
 املائة للجنة الرب�مج.

 )3تقرير متابعة مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف احلد من الفقر يف الريف (اهلدف االسرتاتيجي 
اإللكرتوين بشأن احلد من الفقر  كما لوحظ يف التقارير املرحلية السابقة، أطلقت جمموعة من وحدات التعّلم

يف الريف، أدجمت مع جمموعة مواد التعّلم اليت أعدهتا املنظمة، مبا يف ذلك الركائز األخرى للحد من الفقر 
يف الريف، أي احلماية االجتماعية والعمالة الالئقة واهلجرة والعالقة القائمة بني تغري املناخ والفقر (مع 

ا ووفر التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب يف السنغال وكينيا، منربً  ة الصغرية النامية).الرتكيز على الدول اجلزري
لتبادل اخلربات بشأن الروابط بني احلماية االجتماعية والقدرة على الصمود للحد من الفقر يف الريف. 

 من مجيع ا، مع مشاركني) زمخً THINK-PAوتكتسب الشبكة الفنية اجلديدة للمنظمة حول حتليل الفقر (
األقسام الفنية يف املقر الرئيسي واألقاليم، ابإلضافة إىل شبكة جديدة بشأن اإلدماج االقتصادي من خالل 

املشاريع  لواضعياحلماية االجتماعية والعمالة الالئقة لتعزيز النهج املتكاملة. كما تطلق املنظمة توجيهات 
" بشكل منهجي يف عمل املنظمة. وشاركت املنظمة لضمان معاجلة احلد من الفقر ومبدأ "عدم إمهال أحد

م إمهال أحد يف دبنشاط يف إعداد "األجزاء املصاحبة" لربامج إصالح األمم املتحدة لضمان إدراج مبدأ ع
التحليل القطري املشرتك وأطر األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة. وتواصل املكاتب اإلقليمية 

على أمهية بناء أكدت  ه)-10الفقرة  CL 3/161الوثيقة   
القدرات داخل املنظمة يف جماالت العمل املتصلة ابلفقر 
وعلى مواصلة تنسيق تلك اجلهود بصورة متكاملة ضمن 

 أنشطة بناء القدرات األوسع نطاًقا يف املنظمة
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ق برامج لتنمية القدرات يف جمال االسرتاتيجيات املتعددة القطاعات للحد من الفقر يف يف املنظمة إطال
وحتليل الفقر يف بلدان رئيسية، وكذلك بشأن احلماية االجتماعية، مبا يف ذلك تصميمها املراعي الريف 

مل الدولية تنمية للمساواة بني اجلنسني. وتدعم شراكة املنظمة مع مركز التدريب الدويل التابع ملنظمة الع
القدرات بشأن احلماية االجتماعية والعمالة الالئقة يف املناطق الريفية يف سياق األكادميية الريفية وأكادميية 

من اخلربة يف جمال احلماية  بتقييم األثر، مستمد عمل معين يقالضمان االجتماعي. كما أنشأت املنظمة فر 
 الصمود وتعزيز اخلربة عرب املنظمة.االجتماعية وتغري املناخ والقدرة على 

اكاهتا االسرتاتيجية وتوسيع نطاقها للمسامهة يف احلد من الفقر واالستفادة من تواصل املنظمة تعميق شر 
املزا� النسبية اليت تتمتع هبا املنظمة وشركاؤها، مبا يف ذلك من خالل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب 

تبادل املسؤولون  ،2020ا من أبريل/نيسان ومنصات تبادل املعارف القائمة للحد من الفقر يف الريف. واعتبارً 
العمل  لقاتح فا يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، املعرفة واخلربات يف خمتلبلدً  30احلكوميون من حوايل 

للتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، واحلوارات السياسية والندوات والفعاليات اليت تستهدف التنمية الريفية، 
فية التغلب على التحد�ت املشرتكة. وابملثل، شاركت وشاركوا يف مناقشات داخل الوزارات حول كي

منظمات املنتجني من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية يف منصات خمتلفة لتسهيل تبادل املعرفة. وُعقدت 
يف  2017حلقات دراسية سنوية حول التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب للحد من الفقر الريفي منذ عام 

واملركز الدويل للحد من الفقر يف  وجد مقارها يف روماتالوكاالت اليت  تنظيمها يف ت، وشاركجينغيروما وب
أوغندا. وتشمل  ،، عقدت حلقة اثلثة يف كمباال2019الصني، ومركز الصني ملعلومات اإلنرتنت. ويف عام 

ن الريفية يف الصني، شراكات أخرى يف ما بني بلدان اجلنوب مركز التعاون الدويل التابع لوزارة الزراعة والشؤو 
 Agronómico Tropical de Investigación yوالبنك الدويل، وبنك التنمية اآلسيوي، وكذلك مركز 

Enseñanza  مع  1من كوستاريكا. وتواصل املنظمة تعزيز شراكاهتا لتحقيق هدف التنمية املستدامة
شراكة بشأن اإلدماج االقتصادي يف إطار مبا يف ذلك ال –الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل 

التنمية اخلارجية ومبادرة  وكذلك شبكة الفقر املزمن يف معهد –املمارسة العاملية للحماية االجتماعية 
أكسفورد للفقر والتنمية البشرية يف جامعة أكسفورد (املسؤولة عن مؤشر الفقر املتعدد األبعاد). وال تزال 

ومنظمة العمل الدولية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومعهد األمم املتحدة املنظمة الدولية للهجرة، 
تشكل شراكات اسرتاتيجية رئيسية لتعزيز عمل املنظمة بشأن اهلجرة للتدريب والبحوث، وجهات أخرى، 

، وجامعة الريفية؛ وابملثل من أجل احلماية االجتماعية، تواصل املنظمة العمل يف شراكة وثيقة مع اليونيسف
والصندوق  Los Andesكارولينا الشمالية (لوضع أدلة بشأن اآلاثر االقتصادية واالجتماعية)، وجامعة 

الدويل للتنمية الزراعية (بشأن القيمة املضافة لنهج احلماية االجتماعية املنسقة والشمول االقتصادي) ومع 

على أمهية وجود  شددت ط)-10الفقرة  CL 3/161الوثيقة   
تنسيق وشراكات اسرتاتيجية وثيقة، ال سيما يف جمال حوكمة 
التنمية الريفية وسّد الثغرات اهلامة مع وكاالت األمم املتحدة 

ناًدا إىل امليزة املقارنة للمنظمة، خاصة ما لديها األخرى است
من معارف ابلنسبة إىل ديناميكيات التنمية الزراعية والريفية 

 ابعتبارها عناصر رئيسية يف عملية احلد من الفقر
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القطاع غري الرمسي)؛ ومع شركاء آخرين  منظمة العمل الدولية (بشأن توسيع احلماية االجتماعية لشمل
الستكشاف الروابط بني احلماية االجتماعية واهلجرة والنزوح القسري. وتواصل اجملموعة العاملية املعنية 
ابألمن الغذائي املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي لتعزيز التنسيق القطري 

لطارئة يف حاالت األزمات اإلنسانية، تعزيز وضعها كنموذج رئيسي. وتواصل الستجاابت األمن الغذائي ا
املنظمة البحث عن فرص لالخنراط يف اتفاقيات مشروع األمم املتحدة املشرتك لالستفادة من املزا� النسبية 

األخرى يف للمنظمة يف الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي، وتواصل العمل مع وكاالت األمم املتحدة 
 سياق إصالح األمم املتحدة لضمان أفضل أوجه التآزر على املستوى القطري. 

عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية السابق)، وهو أهم أداة لتخطيط وتنفيذ يُقصد إبطار التعاون (إطار 
، أن يستقطب مجيع أنشطة األمم املتحدة 2030أنشطة األمم املتحدة اإلمنائية يف كل بلد لدعم خطة عام 

ي يتم مبوجبه مساءلة هيئات األمم املتحدة املسامهة ذعلى املستوى القطري وأن يكون مبثابة إطار النتائج ال
إطار التعاون، ويف الوقت بشكل مجاعي وفردي. وقد نشطت املنظمة يف مجيع مسارات عملية تصميم 

نفسه، نقحت بشكل كبري اخلطوط التوجيهية ألطر الربجمة القطرية لكي تستمد أطر الربجمة القطرية اجلديدة 
ابلكامل من إطار التعاون، حسبما تقتضيه اخلطوط التوجيهية جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة. 

تيجية واملناسبة من حيث التوقيت يف مجيع خطوات عملية وحرصت املنظمة أيضا على مشاركتها االسرتا
وستعمل املنظمة، من خالل عملية "ما قبل التحليل القطري املشرتك"، على ضمان  صياغة إطار التعاون.

، مبا يف ذلك احلد مراعاة القدرات التحليلية الكاملة للمنظمة واملنظورات السياساتية للرب�مج االسرتاتيجي
   يف إعداد التحليل القطري املشرتك وإطار التعاون. يفي ومبدأ عدم إمهال أحد،من الفقر الر 

وهلذه الغاية، مت توفري املوارد املالية والبشرية "بناء على الطلب" للبلدان اليت ستبدأ يف تنفيذ دورة إطار 
يبات الوجاهية، والندوات ا يف ذلك التدر مبالتعاون اجلديدة، ابإلضافة إىل الدورة التدريبية ملمثلي املنظمة (

بشأن إطار التعاون اجلديد واخلطوط التوجيهية ) Think-Labsعرب اإلنرتنت، واإلحاطات ومبادرات 
يف بعثات التعميم والتسريع ودعم  أيًضاويف الوقت نفسه، اخنرطت املنظمة  اجلديدة إلطار الربجمة القطرية.

واالرتباط مع التقييم القطري املشرتك والدورة اجلديدة السياسات واملناقشات من أجل املزيد من االتساق 
 يف الوثيقةاجمللس قد نظر يف دورته الثالثة والستني بعد املائة ألطر التعاون. وجتدر اإلشارة إىل أن 

 CL 163/4  وإعادة تنظيم  2030"اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة خلطة عمل  2مذكرة املعلومات
 ل التقدم احملرز.اليت توضح ابلتفصيمنظومة األمم املتحدة اإلمنائية" 

 

الدورة الثالثة والستون بعد املائة 
 للمجلس

أن يعرض تقرير  طلبت ك)-10الفقرة  CL 3/161الوثيقة  
مرحلي على جلنة الرب�مج يف دورهتا املقبلة بشأن التقدم 
احملرز يف ترتيبات إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 

ملية حتديد موقع وصياغة أطر الربجمة القطرية يف سياق ع
منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، وتعميم مسامهة املنظمة يف 
احلد من الفقر يف الريف ابعتباره أحد العناصر الرئيسية، 

 يف ذلك دور املنسق املقيم. مبا
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 )2امة (اهلدف االسرتاتيجي تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية من أجل الزراعة املستد
سيعرض على الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج كتقرير متابعة لتقييم مسامهة منظمة األغذية 

 .)2والزراعة يف اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية من أجل الزراعة املستدامة (اهلدف االسرتاتيجي 
الدورة التاسعة والعشرون بعد 

 ئة للجنة الرب�مجاملا
أبن تضمن  أوصت ب)-4الفقرة  CL 3/160الوثيقة  

التقارير عن عمليات التقييم يف املستقبل أجوبة مباشرة على 
أسئلة التقييم وأن توضح العالقة بينها وبني االستنتاجات 
والتوصيات الواردة يف التقارير وأن تكون موّجهة على حنو 

 والنتائج املرجّوةأكرب حنو حتقيق األثر املتوخى 

98 

سيعرض حتديث على الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج يف سياق تقرير املتابعة لتقييم 
مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية من أجل الزراعة املستدامة (اهلدف 

 .)2االسرتاتيجي 

ن بعد الدورة التاسعة والعشرو 
 املائة للجنة الرب�مج

على أمهية حتليل  شددت ج)-4الفقرة  CL 3/160الوثيقة  
السياق املناسب وتصميم املشاريع واالتساق مع أطر الربجمة 
القطرية وبرامج امللكية الوطنية واستمرارية نتائج املشاريع 

 وتعميمها
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يجي اجلديد واخلطة املتوسطة األجل القادمة للفرتة سيتم تناول ذلك أثناء التحضري اجلاري لإلطار االسرتات
2022-2025. 

بتعزيز اإلدارة  أوصت د)-4الفقرة  CL 3/160الوثيقة   2021يونيو/حزيران 
الشاملة أكثر ألداء املشاريع وز�دة عدد مؤشرات األداء 
الرئيسية يف إطار النتائج االسرتاتيجية من أجل قياس النتائج 

ضل ورفع تقارير عن ذلك ضمن إطار ورصدها على حنو أف
 استعراض منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربامج
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 تقرير متابعة تقييم وظيفة التقييم يف منظمة األغذية والزراعة؛ التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل مكتب التقييم
واإلطار الزمين األثر الرب�مج إىل أشارت تقارير التقييم املقدمة إىل الدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة 

 . وستتم متابعة ذلك.لتنفيذ التوصياتح املقرت 
لدورة السابعة والعشرون بعد ا

 املائة للجنة الرب�مج
أبن يضع مكتب  أوصت ه)-5الفقرة  CL 3/160الوثيقة  

�ت للتوصيات اليت سيصدرها يف و التقييم سّلما ابألول
 ود الزمنية واملتعلقة ابملواردتقاريره املقبلة مع مراعاة القي
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يقوم مكتب التقييم ابستعراض منهجي لالستدامة البيئية ملشاريع وبرامج املنظمة، وهو يتناوهلا من خالل 
األسئلة املستهدفة يف بروتوكول ضمان اجلودة الداخلي اخلاص به. وعالوة على ذلك، فإن جمموعة العمل 

بصدد وضع  اتقييم، هي حاليً لجتماعي التابعة لفريق األمم املتحدة املعين اباملعنية بتقييم األثر البيئي واال
 قريًبا�ج مشرتك على نطاق األمم املتحدة إلدماج االعتبارات البيئية واالجتماعية يف التقييمات. وسيتم 

تحدة املعين البدء يف عملية جرد لتحليل املمارسات احلالية، وينبغي وضع املواد التوجيهية لفريق األمم امل
 . وسيتبىن مكتب التقييم هذه التوجيهات أو سيواصل تطوير استخدامها2020ابلتقييم حبلول �اية عام 

نتائج التقييم اجلاري بشأن تغري  التقييموابإلضافة إىل ذلك، سيستخدم مكتب  .على مستوى املنظومة

يتناول نظام ضمان اجلودة يف 
مكتب التقييم ابلفعل جوانب 
 االستدامة اجلنسانية والبيئية.

العتماد  2021أوائل عام 
إرشادات على مستوى املنظومة 
بشأن تقييم اجلوانب االجتماعية 

 والبيئية.

رّحبت ابخلطوط  ب)-24الفقرة  CL 161/3الوثيقة  
التوجيهية اجلديدة إلدراج أبعاد املساواة بني اجلنسني يف 
عمليات التقييم، وطلبت إعداد خطوط توجيهية مماثلة 
ابلنسبة إىل القضا� الشاملة لعدة قطاعات، ال سيما التغذية 

 وتغري املناخ
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35 PC 128/INF/4 

اتريخ التنفيذ أو النسبة املئوية  التعليقات
 ملعدل التنفيذ يف حال وجودمها

حالة 
 التنفيذ

  

قشات مماثلة حول قضا� شاملة أخرى، ) يف هذا الصدد. وقد بدأت منا13 املناخ (هدف التنمية املستدامة
 مثل اإلعاقة.

التطوير املستمر للتوجيهات على 
ملنظومة بشأن القضا� نطاق ا

 الشاملة األخرى
 ، بروكسل، بلجيكا)2018سبتمرب/أيلول  7التقرير بشأن نتيجة مؤمتر إعالن التربعات من أجل القضاء على طاعون اجملرتات الصغرية (

مت حتديد األنشطة اليت سيتم تنفيذها على مجيع املستو�ت. ومت إدراج الكثري منها يف الوثيقة املقدمة للدورة 
لجنة الرب�مج. ومن املقرر إجراء املراجعة بعد مخس سنوات من تنفيذ الرب�مج الثامنة والعشرين بعد املائة ل

. وستساعد نتائج املراجعة على تطوير نظام للرصد والتقييم لتتبع التقدم احملرز حنو 2021-2020يف عام 
 .2030مكافحة طاعون اجملرتات الصغرية واستئصاله على املستوى العاملي حبلول عام 

طلبت من اإلدارة اإلشارة  ه)-11الفقرة  CL 160/3ة الوثيق  40٪
إىل االحتياجات والتحد�ت الرئيسية (التقنية وغري التقنية) 
الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية واإلجراءات الالزمة من 
قبل احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين، مع األخذ بعني 

 االعتبار اخلربة املكتسبة منذ إطالق الرب�مج؛
من اإلدارة وضع  طلبت ح)-11الفقرة  CL 3/160لوثيقة ا

نظام للرصد والتقييم من أجل تتّبع التقدم احملرز حنو مكافحة 
طاعون اجملرتات الصغرية واستئصاله على املستوى العاملي 

 .2030حبلول عام 
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بشأن  واخلربات العاملية شبكة البحوثأُنشئت شراكة اسرتاتيجية مع املنظمة العاملية لصحة احليوان؛ وجتمع 
مؤسسة؛ ومت أتسيس تعاون قوي مع  30ا من أكثر من ابحثً  350بني أكثر من طاعون اجملرتات الصغرية 

مجيع منتجي لقاح طاعون اجملرتات الصغرية، الذين جيتمعون كل عامني لتحديد التحد�ت اليت تواجه 
لبيطرية امللكية من أجل اإلنتاج والتسليم؛ ومت إنشاء شراكات مع مجعية احملافظة على احلياة الربية والكلية ا

التصدي لطاعون اجملرتات الصغرية عند مستوى التفاعل البيئي للثروة احليوانية/احلياة الربية؛ وسيتم إنشاء 
 الصندوق االستئماين العاملي إلشراك املؤسسات املالية.

منظمة األغذية  شجعت و)-11الفقرة  CL 3/160الوثيقة   50٪
بني أصحاب املصلحة  والزراعة على تعزيز التعاون

املتعددين، وكذلك التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب عرب 
خمتلف األقاليم، وعلى تعميم هذا البعد يف تنفيذ الرب�مج 

 العاملي بشأن استئصال فريوس طاعون اجملرتات الصغرية؛
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) إىل الدورة PC 128/11ة سُيقدم التقرير املرحلي عن اجلهود للقضاء على طاعون اجملرتات الصغرية (الوثيق
 الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج لكي تستعرضه.

الدورة الثامنة والعشرون بعد 
 املائة للجنة الرب�مج

من اإلدارة تقدمي  طلبت ط)-11الفقرة  CL 3/160الوثيقة  
 تقرير مرحلي إىل اللجنة يف غضون عامني من اآلن.
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