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 لساجمل

 امسة والستون بعد املائةالدورة اخل

 2020 ديسمرب/كانون األول 4 – نوفمرب/تشرين الثاين 30

 ن بعد املائة للجنة الربانمجيوالعشر التاسعة الدورة تقرير 
 )2020نوفمرب/تشرين الثاين  9-13(

 
 املوجز

 :يلي مبا يتعلق يف ما سيما وال وتقييمها، الربامج املسائل ذات الصلة بتخطيط من عدديف )اللجنة(  الربانمججلنة نظرت 
 ؛2025-2022 للفرتة األجل املتوسطة العريضة للخطة واخلطوط االسرتاتيجي لإلطار العريضة اخلطوط (أ)
 ؛ والزراعة األغذية ملنظمة القطرية الربجمة إطار يف واإلشراف احلوكمة تعزيز (ب)
 ؛بيد يًدا العمل مبادرة (ج)
 ؛اإلدارة ورد والزراعة األغذية منظمة يف التقين التعاون برانمج تقييم (د)
 -( املستدامة التنمية أهداف من 2 اهلدف)اجلوع  على التام للقضاء والزراعة األغذية منظمة دعم تقييم (ه)

 ؛اإلدارة ورد الثانية املرحلة
 ؛ ورد اإلدارة املدين اجملتمع منظمات مع ابلشراكات اخلاصة املنظمة اسرتاتيجية تقييم (و)
 ؛2023-2021 للفرتة التقييم لعمليات اإلرشادية املتجددة العمل خطة (ز)
 .الرقمية والزراعة لألغذية الدولية املنصة اختصاصات (ح)

 املسائل. هذه بشأن وتوصيات ما توصلت إليه من نتائج.اجمللس على اللجنة وتعرض
 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس

 .تندرج ضمن اختصاصها اليت املسائل بشأن توصياهتا وكذلك الربانمج، جلنة نتائج إقرارمن اجمللس  يُطلب
 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Jiani Tianالسيدة 
 أمينة جلنة الربانمج

 53007 06570 39+اهلاتف: 
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 املقّدمة
 عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التايل عن دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائة. -1

)هولندا(، ممثلو األعضررراء  Hans Hoogeveenسرررعادة السررريد  ،وقد حضرررر الدورة، ابإلضرررارة إىل رئيس اللجنة -2
 التالية أمساؤهم:

 Carlos Bernardo Cherniakسرررررررررعادة السررررررررريد 
 )األرجنتني(

 1)األردن( عبيدات ليثسعادة السيد 

 2)ماليزاي( Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norالسيد  )كندا( Jennifer Fellowsالسيدة 
 )مايل( Traoré Halimatou Koneالسيدة  )شيلي( Tamara Villanuevaالسيدة 
 )نيوزيلندا( Donald G. Symeالسيد  )الصني( Ni Hongxingالسيد 

 4املتحدة( )اململكة Therese Sarch-Marieسعادة السيدة  3)ررنسا( Céline Jurgensenسعادة السيدة 
 Shahin Ghorashizadehالسيد 

 5)مجهورية إيران اإلسالمية(
 6)زامبيا( Kayoya Masuhwa السيد

 .19-استثنائي بسبب جائحة كوريدشكل وقد انعقدت هذه الدورة بصورة اررتاضية ب -3

على تعليق  وارقررتمن الالئحررة الررداخليررة للجنررة الربانمج، أ ررا  7جلنررة الربانمج، عماًل كحكررام املررادة  دتوأكرر   -4
 من الالئحة الداخلية للجنة اليت تقضي بعقد الدورات يف مقر املنظمة. 2من املادة  5العمل ابلفقرة 

اإلنرتنت، سرريجري تعليق االجتماع نه يف حال مواجهة صررعوابت رنية لالتصررال بشرربكة كوأبلغ الرئيس األعضرراء  -5
 حال عدم أتمني النصاب املطلوب. يف

  

                                                           
 جرى تعيني السيد ليث عبيدات ليحل  حمل  سعادة السيد رايز خوري.   1
 يف جزء من هذه الدورة.  Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norليحل  حمل  السيد  Muhammad Suhail Muhammadجرى تعيني السيد   2
 .Delphine Borioneلتحل  حمل  سعادة السيدة  Céline Jurgensenجرى تعيني سعادة السيدة   3
 يف جزء من هذه الدورة. Therese Sarch-Marieلتحل  حمل  سعادة السيدة  Elizabeth Nasskauوجرى تعيني السيدة   4

 .Mohammad Hossein Emadiليحل  حمل سعادة السيد  Shahin Ghorashizadehجرى تعيني السيد   5
 أنه قد تعذ ر عليه حضور الدورة. Kayoya Masuhwaأبلغ السيد   6
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 2020انتخاب انئب الرئيس للولية املمتدة من نوفمرب/تشرين الثاين  - أوًل 
 2021إىل يونيو/حزيران 

)األرجنتني( انئًبا لرئيس جلنة  Carlos Bernardo Cherniakاللجنة ابإلمجاع انتخاب سرررررررعادة السررررررريد  رتقر   -6
( ليحررررررل  حمررررررل  سررررررررررررررعررررررادة 2021يونيو حزيران  - 2020الربانمج ملررررررا تبقى من واليترررررره )أي نورمرب تشرررررررررررررررين الثرررررراين 

 )مجهورية إيران اإلسالمية(. Mohammad Hossein Emadi السيد

 اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت - اثنًيا
)هرررررررررررررررر( اختصرراصررات  6 البنداللجنة جدول األعمال املؤقت للدورة مع إجراء التعديل من أجل معاجلة  اعتمدت -7

ا للنقال. وعالوة على ذلك، املنصررررررررررررررة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية اتفقت اللجنة على معاجلة  ابعتباره بنًدا معروضررررررررررررررً
كبنٍد معروٍض للنقال،   اإلدارة ورد منظمات اجملتمع املدينابلشرررررررراكات مع  تقييم اسررررررررتاتيجية املنظمة اخلاصرررررررة – 10 البند

 . أية مسائل أخرى - 16البند ة مسألة تعددية اللغات يف املنظمة ضمن إضارة إىل معاجل
 تعزيز احلوكمة - 4البند اللجنة اجلدول الزمين املؤقت مع إجراء التعديل املقرتح من أجل مناقشررررررررررررررة  واعتمدت -8

 تقييم برانمج التعاون التقين يف منظمة األغذية - 7البند بعد  الربجمة القطرية ملنظمة األغذية والزراعةواإلشررررررررررررررراف يف إطار 
أهداف التنمية  من 2 تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للقضررراء التام على اجلوع )اهلدف - 8البند و اإلدارةوالزراعة ورد  
 .املرحلة الثانية ورد اإلدارة -املستدامة( 

 ( واخلطوط العريضة2022-2031اخلطوط العريضة لإلطار السرتاتيجي ) - اثلثًا
 2025-2022للخطة املتوسطة األجل للفرتة 

جلنة الربانمج، ابإلضررررررارة إىل اسررررررتنتاجات االجتماع املشرررررررتة بني الدورة التاسررررررعة والعشرررررررين بعد املائة للجنة  إن   -9
 الربانمج والدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة املالية: 

 ابملشررررراورات الشررررراملة حر زرمه وابراز مسرررررالات األعضررررراء يف عملية إعداد اإلطار االسررررررتاتيجي نو هت (أ)
 اجلديد؛ 

وأهداف التنمية املسررتدامة هي يف صررميم اإلطار االسرررتاتيجي  2030مع التقدير إىل أن  خطة عام  أشررارتو  (ب)
 من أهداف التنمية املستدامة؛  10و 2و 1ابملبادئ التوجيهية لألهداف  رح بتاجلديد و 

أي أحد خلف الركب  ابلرتكيز على  ج النظم الغذائية والسرررررررررد االسرررررررررتاتيجي من أجل  عدم ترة رح بتو  (ج)
خالل نظم غذائية مسرررتدامة وشررراملة وقادرة على الصرررمود من أجل إنتاج أرضرررل، وتغذية أرضرررل، وبي ة  من

 ؛املنظمة واألهداف العاملية الثالثة ألعضاء 2030أرضل، وحياة أرضل  وذلك دعًما إلجناز خطة عام 
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بتطبيق العوامل املسررررررررر عة األربعة املتداخلة   املشرررررررررتكة بني القطاعات يف التدخالت على مسررررررررتوى  رح بتو  (د)
الربامج، أي التكنولوجيا واالبتكار والبياانت والعناصررررر املكم لة )احلوكمة ورأا املال البشررررري واملؤسررررسررررات( 

 لألولوايت إدارة املقايضرررات، ورًقا لتعظيم اجلهود املبذولة من أجل حتقيق أهداف التنمية املسرررتدامة ولتيسرررر
املصررلحة،  أصررحاب إىل ضرررورة بذل مزيد من اجلهود لتيسررر حصررول البلدان كارًة ومجيع وأشررارتالوطنية، 

 األشد ضعًفا على التكنولوجيات واالبتكارات؛  السكانية خاصة الف ات
 واملنارع العامة به املنظمة تضرررررررررررررطلعي ألية العمل املعياري العلمي واملسرررررررررررررتند إىل األدل ة الذ أك دت جمدًداو  (ه)

إىل  طلبتعنها، ابعتباره امليزة املقارنة الرئيسرررررررررررية اليت تتمتع  ا، و  اجلهة املسرررررررررررؤولة تعترب املنظمة اليت العاملية
ابلنية  رح بتامللقاة على عاتق املنظمة، و  األسرراسررية إطار الوالية يف املنظمة توضرريت تعريف  العمل املعياري 

 يف اإلطار االسرتاتيجي؛  العاملية املعلنة من أجل زايدة إبراز العمل املعياري واملنارع العامة
 صدورها؛ قبل علًما ابملنشورات الرئيسية للمنظمة إحاطة األعضاء وطلبت (و)
على ألية وضرررررررررررع إطار يتسرررررررررررم ابملرونة والقدرة على االسرررررررررررتجابة من أجل الوقاية من أتثرات  شرررررررررررد دتو  (ز)

التحرردايت املقبلررة املعرورررة وغر املعرورررة ابلنسرررررررررررررربررة إىل النظم الزراعيررة والغررذائيررة والتخفيف من وطررأة هررذه 
 استدامتها؛  زايدة إضارة إىل التأثرات

على ألية املسرررراواة بني اجلنسررررني والشررررباب وشررررج عت على مواصررررلة بلورة  ج حتولية تتعلق  ذه  شررررد دتو  (ح)
 األولوايت؛

 االبتكارات؛  أشكال على الدور املركزي الذي تؤديه مجيع شد دتو  (ط)
ية  ج على األلية احملورية لألبعاد الثالثة للتنمية املسرررررتدامة )االقتصرررررادية واالجتماعية والبي ية( وأل أك دتو  (ي)

 األغذية؛   صحة واحدة  ودور التجارة الشاملة والنفاذ إىل األسواق، وأسعار
املنشررررررررررودة أن تدعم، يف  ونتائجه 2021 لعام الغذائية النظم بشررررررررررأن املتحدة األمم قمة كنه ميكن ملؤمتر أقرتو  (ة)

 ،2  ا، وخاصة اهلدفاملرتبطة  املستدامة التنمية وأهداف 2030 عام خطة حتقيق عليها، األعضاء حال وارق
 الرائسية؛ األجهزة خالل من االقتضاء، حسب ريها، النظر لألعضاء وكنه ينبغي

 يف واألدلة العلوم على وقائم ومتوازن وحمايد بشكل مستقل الواجب النحو على على ضرورة النظر شد دتو  (ل)
 مستدامة؛  غذائية نظم إجياد يف األعضاء لدعم وأدوات ونظم كل ما هو متاح من  ج

 املنظمة على دعم البلدان لتعزيز القدرات الوطنية يف جمايل مجع البياانت واإلحصاءات؛  شج عتو  (م)
 أوجه املقايضرررررررررات أو لتوضررررررررريت 3/165CLمن الوثيقة  74و 47و 32على حتديث الفقرات  شرررررررررج عتو  (ن)

 املقايضررررات تلك على تفاعالت إدارة التسررررليم بضرررررورة مع على حنو أرضررررل، ومعاجلتها واإلقرار  ا التآزر
 الصعيد الوطين؛

يشررررمل  مبا اإلمنائية، املتحدة منظومة األمم تنظيم عملية إعادة زمة مع ضرررررورة إجراء مواءمة على وشررررد دت (ا)
 للمنظمة؛ االسرتاتيجي اإلطار يف إدراج ذلك على حنو أرضل وطلبت املقيمني، املنسقني دور
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ألية إدراج استنتاجات املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية يف عملية بلورة اإلطررررررررار االسرتاتيجرررررررري  استذكرتو  (ع)
إىل إدراج املسررالات اليت ال تزال عالقة واليت وردت من األجهزة الرائسررية  تطل عتواخلطة املتوسررطة األجل و 

 لربانمج؛ وإىل تلقي معلومات حمدثة  ذا الصدد خالل الدورة املقبلة للجنة ا
إىل مواصرررررررلة بلورة جماالت األولوية الرباجمية وإطار النتائج االسررررررررتاتيجية ابلتشررررررراور مع األعضررررررراء،  تطل عتو  (ف)

 الربانمج؛  تقدمي خطة إدارة التغير قبل انعقاد الدورة املقبلة للجنة على اإلدارة مبوارقة ورحبت
إىل عقد مزيد من املشراورات الرمسية  تطل عتو  لوضرع اإلطار االسررتاتيجي، العريضرة العامة ابخلطوط ورح بت (ص)

 وغر الرمسية مع األعضاء من أجل إعداده.

 تعزيز احلوكمة واإلشراف يف إطار الربجمة القطرية ملنظمة األغذية والزراعة -رابًعا 
 إن  اللجنة: -10

 الربجمة اطار احلوكمة واإلشرررررررراف يف ما يتعلق تعزيز بشرررررررأن اإلدارة قد مته الذي للعرض تقديرها عن أعربت (أ)
 للمنظمة؛ القطرية

 بشررررررركل كامل مع تتماشرررررررى للمنظمة اجلديدة الذي يفيد كن اخلطوط التوجيهية اإلدارة برد   وأحاطت علًما (ب)
 ؛(التعاون إطار)املستدامة  التنمية جمال يف للتعاون املتحدة األمم عمل توجيهات إطار

 مع ابالشرررتاة التعاون إطار كنه يتم وضررع ورح بتبشرركل قوي،  احلكومات ضرررورة مشرراركة على وشررد دت (ج)
 تذليلها؛ يتعني يف امليدان والعقبات اليت للعمل املستنر التحليل سيدعم أنه إىل وأشارت احلكومات،

وترة  تسرررريع يف ملسررراندة البلدان الصرررعيد القطري على الوكاالت بني تنسررريًقا األكثر ابعتماد النهج رح بتو  (د)
 للمساءلة ختضع املسالة املتحدة األمم كياانت  أن إىل وأشارت املستدامة، التنمية أهداف حتقيق يف تقدمها

 التعاون؛ على أساا إطار ورردي بشكل مجاعي
التعاون  إطار مع ابالشرررررررتاة عنها واإلبالغ القطرية الربجمة عمليات إطار سرررررريجري رصررررررد إىل أنه أشررررررارتو  (ه)

 مقاصرد أهداف إىل ابالسرتناد الصرعيد القطري، على املتحدة لألمم مجاعي أرضرل تنسريًقا عرض من كجزء
 ،(UN INFO) مشررررررررتة تتبع ذلك بشررررررركل إلكرتوين عرب نظام على أن يتم ومؤشرررررررراهتا املسرررررررتدامة التنمية

 وتقرير املدة منتصرررررررررررف التوليفي السرررررررررررتعراض إطار التقرير يف اليت تررعها املنظمة التقارير وكذلك من خالل
 الربامج؛ تنفيذ

 2 اهلدف) اجلوع على التام للقضراء والزراعة األغذية منظمة دعم من تقييم 7 التوصرية إىل مشررة شرد دت،و  (و)
 اجلديد االسرتاتيجي اإلطار يستخدم ضرورة أن (، علىPC 129/3الوثيقة ( )املستدامة التنمية أهداف من

ا للمنظمة احملرز  التقدم وتتبع الرتكيز بتعزيز سرررتسرررمت اليت املسرررتدامة ومؤشرررراهتا التنمية مقاصرررد أهداف أيضرررً
الواردة  املتعلقة ابلنتائج التقارير إبراز حتسني على اإلدارة مبوارقة املستوايت كارة، ورح بت بصورة سلسة على

 اجلديد؛  االسرتاتيجي اإلطار يف للمنظمة القطرية املكاتب من
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 اليت املتحدة، املشررررررررررتكة لألمم التوجيهية إلطار التعاون   اللجنة الوطنية املشررررررررررتكة اللجنة أن إىل شرررررررررارتوأ (ز)
لكفالة  الصررعيد القطري سررتورر احلوكمة واإلشررراف على واحلكومة، املقيم كٌل من املنسررق  رائسررتها يف يشرررتة

وأن تعررا   مجرراعي بشرررررررررررررركررل القطريررة اإلمنررائيررة امللكيررة املتحرردة اليت تبررذهلررا منظومررة األمم أن ترردعم اجلهود
 املستدامة؛  التنمية ذات الصلة كهداف والفجوات الوطنية األولوايت

 على عملها على األجهزة الرائسررررررية للمنظمة وإشررررررراف املسرررررراءلة آليات مدى ألية على وسررررررل طت الضرررررروء (ح)
 الصعيد القطري؛

 خالل من وكررذلررك للمنظمررة، القطريررة الربامج تقييمررات خالل من القطريررة الربجمررة إطررار بتقييمررات ورح بررت (ط)
املسررررتقبل، على سرررربيل الذكر  سررررتؤدي يف القطرية الربامج تقييمات أن إىل وأشررررارت التعاون، إطار تقييمات

 الصعيد القطري؛ على املتبادلة واملساءلة للتقييمات الوطنية امللكية احلصر، إىل تعزيز ال
 مص بلورة تصررو ر ال سرريما يف ما املشرررتة، القطري بشررأن التحليل املعلومات مزيد من احلصررول علىطلبت و  (ي)

وتعزيز  النتائج صررررحة من للتحق ق العملية على امتداد ابسررررتخدامه ورح بت واملتابعة، والتنفيذ لعمليات اإلعداد
 .التحليالت هذه يف ضرورة مشاركة احلكومات على وشد دت 2030 عام استقطاب الدعم ابلنسبة إىل خطة

 مبادرة العمل يًدا بيد - خامًسا
 اللجنة: إن   -11

 بعرض التقدم احملرز يف تنفيذ مبادرة العمل يًدا بيد؛ رح بت (أ)
على ضرررررررورة أن تعود ملكية هذه املبادرة  شررررررد دتابلتقدم امللحوظ احملرز يف مبادرة العمل يًدا بيد، و  وأقر ت (ب)

 املبررادرة عمليررة تنفيررذ عن منتظمررة احلصررررررررررررررول على معلومررات وطلبررتإىل البلرردان وأن أتخررذ هي بزمررامهررا؛ 
 الزمين؛ وجدوهلا

أي  ختلف عدم لضرررمان واملرتفع املتوسرررط الدخل ذات النامية لتشرررمل البلدان املبادرة توسررريع نطاق وطلبت (ج)
 الركب؛أحد خلف 

احلكومات، من أجل حتسررررررررررررررني عملية إدماج  ألولوايت ألية تعزيز القدرات الوطنية واحمللية، ورًقا وأي دت (د)
 ؛2030ر خطة عام البياانت والتحليالت بغية معاجلة أهداف متعددة ضمن إطا

يف سبل تعزيز التكامل والنهج التحليلي واملستند إىل الشراكات ملبادرة العمل يًدا بيد وتوسيع نطاق  حبثتو  (ه)
وأهدارها وكذلك اسرررتجابة  البلدان أولوايت هذا النهج بغرض زايدة الدعم القطري للمنظمة من أجل حتقيق

 وأتثراهتا؛ 19-املنظمة جلائحة كوريد
 اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة لوكاالت املشرررررررررتكة الربجمة يف بشرررررررركل كامل املبادرة دمج ألية إىل وأشررررررررارت (و)

  ؛2030 عام وخطة
الفائدة من حتسرررني اسرررتخدام البياانت والتحليالت لالسررررتشررراد  ا على حنو أرضرررل يف عملية صرررنع  أبرزتو  (ز)

 القرار، وجدوى االبتكار يف املمارسات والتكنولوجيا واالستثمار والسياسات واملؤسسات؛ 
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ائل التنفيذ بنهج املواءمة املرن واملبتكر إلقامة شراكات متعددة األبعاد من شأ ا أن تعزز حشد وس رح بتو  (ح)
االبتكارات والتكنولوجيا والرقمنة والنفاذ إىل األسرررررررواق وتنمية  أشررررررركال ومجيع )مبا يف ذلك املعارف والدراية

القدرات والشررررررررررررررؤون املالية واالسررررررررررررررتثمارات( من أجل تسررررررررررررررريع عجلة التقدم اب اه حتقيق أولوايت التنمية 
 لزراعة والتنمية الريفية؛ املستدامة على املستوى الوطين ابلنسبة إىل األغذية وا

مع التقدير إىل النهج الشرررررفاف املتبع من أجل رصرررررد أداء مبادرة العمل يًدا بيد اليت يشرررررارة ريها  أشرررررارتو  (ط)
 شركاء متعددون؛

 خطة مثل توجد مقارها يف روما، اليت القائم بني الوكاالت التعاون من االسرررررررررتفادة على املنظمة وشرررررررررج عت (ي)
 روما بشأن منطقة الساحل؛ يف مقارها توجد اليت الوكاالت عمل

لضررررررمان حوكمة البياانت وتكاملها  شرررررراملة خاصررررررة ابلبياانت سررررررياسررررررة احلاجة إىل وضررررررع وشررررررد دت على (ة)
 من وطلبت الدولية، والربوتوكوالت ابملعاير وااللتزام الفكرية، امللكية إضررررررررررارة إىل حقوق وخصرررررررررروصرررررررررريتها،

 .الشأن مبعلومات  ذا تزويد األعضاء املنظمة

  2021مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام  - سادًسا
 وعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال النظم الغذائية

 )بند معروض لإلحاطة(
 :اللجنةإن  -12

، 2021لعام  ابملعلومات احملد ثة عن العملية التحضرررية ملؤمتر قمة األمم املتحدة بشررأن النظم الغذائية رح بت (أ)
ملشررررررراورات غر الرمسية اليت أجرهتا جمموعة اب رح بتو ه املنظمة، تالذي قد مالكبر  الفين واللوجسررررررريت وابلدعم

 صدقاء؛األ

نيويورة(، ، 2021اعالن األمني العام عن موعد انعقاد مؤمتر القمة ومكانه )سبتمرب أيلول  علًما حاطتوأ (ب)
 ؛2021وابنعقاد حدث قبل مؤمتر القمة يف روما خالل صيف 

 ،ةالقمملؤمتر  التحضررررررررية للعملية ودعمها الغذائية النظم بشرررررررأن الفين املنظمة لعمل اهلامة ابملسرررررررالة وأقر ت (ج)
 املنظمة أن إىل مشررررررررة القمة، حمتوى يف والعلمية الفنية تقدمي إسرررررررهاماهتا مواصرررررررلة على املنظمة وشرررررررجعت

 أتخذ بزمام قيادة العملية؛ ال

 العمل، مسررررررارات بعض املضررررررطلع به يف العمل يف العلمية والسررررررالمة احليادبقلق إىل االرتقار إىل  وأشررررررارت (د)
احلوكمة والعملية، مبا يشررررررررررمل دور اللجنة يت تكتنف والشرررررررررركوة ال األعضرررررررررراء، مشرررررررررراركة إىل عدم وكذلك

االسررررررتشررررررارية، وجمموعة األبطال، ومشرررررراركة األعضرررررراء يف مسررررررارات العمل، ونتائج مؤمتر القمة املنشررررررودة، 
 على ألية املشاركة الكاملة لألعضاء يف العملية التحضرية؛ وشد دت

 لقمةؤمتر امل التحضرررية بشرركل كامل يف العمليةجلنة األمن الغذائي العاملي مج على ألية د وسررل طت الضرروء (ه)
 رريع اخلرباء رريق واإلقرار بعمليف مسرررررررررررررارات العمل، كإسرررررررررررررهامات   عليها املتفق ملنتجاهتا وكذلك ومتابعته
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العمل اجلاري يف اخلطوط التوجيهية مشررررررررررة إىل  الصررررررررردد، هذا يف والتغذية الغذائي ابألمن املعين املسرررررررررتوى
 والتغذية؛  املستدامة األغذية نظمالطوعية بشأن 

على ضررررررررررررررورة ات باع  ج قائم على العلوم واألدلة، وعلى ألية دور التجارة والنفاذ إىل  وسرررررررررررررل طت الضررررررررررررروء (و)
 يف األطراف ملؤمتر عشررررر اخلامس االجتماع ضرررروء وخاصررررة يف ،املتكاملةاملسررررتدامة و هج األسررررواق، وألية النُ 

 اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف ملؤمتر والعشررررررررررررررين السرررررررررررررادا واالجتماع البيولوجي التنوع اتفاقية
 املقايضات والنصوص السردية املتوازنة؛وألية  املناخ، تغر بشأن

مع التقدير إىل استنتاجات الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة والدورة اخلامسة والعشرين للجنة  وأشارت (ز)
 ؛املستدامة الغاابت يف ما يتعلق بعمل املنظمة لدعم تنمية النظم الغذائية

 إىل تلقي تقرير مرحلي إضايف سيقد م إىل جلنة الربانمج يف دورهتا الثالثني بعد املائة. وتطل عت (ح)

 يف جمال التغذية والزراعة مسودة الرؤية والسرتاتيجية لعمل منظمة األغذية -سابًعا 
 )بند معروض لإلحاطة(

 إن  اللجنة:  -13
واجلهود املبذولة على الرؤية واالسررررررررررررتاتيجية لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التغذية مبسرررررررررررودة  رح بت (أ)

على ضررررررورة إدماج توصررررريات اللجان الفنية  وشرررررد دتمسرررررتوى املشررررراورات إلعداد مشرررررروع االسررررررتاتيجية، 
 للمنظمة يف عملية وضع االسرتاتيجية يف صيغتها النهائية؛

على التغذية وضرررررورة وضررررع سررررياسررررات متكاملة واالهتمام بقضررررااي  19-على أتثر جائحة كوريد وشررررد دت (ب)
إحلاق األذى ، والتنوع  عدم اإلنصرررراف واملسرررراواة بني اجلنسررررني، وألية مبادئ مثل الشررررفارية وكذلك  عدم

الغذائي ومعاجلة تضارب املصاحل، وتعزيز القدرات الوطنية وإدارة البياانت وحتليلها يف عمل املنظمة يف جمال 
على ضرررررورة مشرررراركة األعضرررراء وأصررررحاب  شررررد دتالتغذية، واالخنراط مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين، و 

ت اجلارية حول اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية املصلحة املعنيني مشاركة نشطة يف املفاوضا
 والتغذية للجنة األمن الغذائي العاملي؛

 بتوضيت توزيع املسؤوليات ضمن املنظمة؛ ورح بت (ج)

الثالثني بعد املائة وموارقة هتا إىل اسرررررتعراض االسررررررتاتيجية بعد وضرررررعها يف صررررريغتها النهائية يف دور  وتطل عت (د)
 اجمللس عليها. 
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 معلومات حمّدثة عن استجابة منظمة األغذية والزراعة  -اثمًنا 
 ؟لطفرة اجلراد الصحراوي ودودة احلشد اخلريفية

 )بند معروض لإلحاطة(
 : اللجنةإن   -14

ابلدور األسرراسرري الذي تواصررل املنظمة االضررطالع به يف السررعي إىل مكارحة طفرة اجلراد الصررحراوي  أقر ت (أ)
 وتفشي دودة احلشد اخلريفية؛

خطة عمل املنظمة ملكارحة دودة و اطالق املدير العام خلطة االسرررتجابة العاملية للجراد الصرررحراوي  رح بتو  (ب)
 بضرورة إنشاء آليات تنسيق عاملية لتعزيز الدعم الفين وعكس ا اه األضرار؛ وأقر تاحلشد اخلريفية، 

ز، وأشررررررررارت إىل التوقعات يف األقاليم ابلتقدم احملر  ورح بتلإلحاطة عن احلالة الراهنة،  وأعربت عن تقديرها (ج)
املبذولة، مبا يشرررررررررررررمل تعب ة املوارد، وعمليات املراقبة املسرررررررررررررتمرة تعزيز اجلهود  وأك دت ضررررررررررررررورةاملتضرررررررررررررررة، 

من التأثرات على األمن الغذائي والتغذية، مع ضمان االستدامة  واإلشراف، من أجل التقليل إىل أدىن حدٍ 
  ج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية؛و  لآلرات املتكاملة املكارحة أسلوب خالل من

كلية اختاذ إجراءات استباقية حلماية سبل العيش منذ بداية انتشار اجلراد الصحراوي ابعتبارها أرضل  نو هتو  (د)
  ؛الصحراوياجلراد  طفرة بسبب ج ملنع عواقب انعدام األمن الغذائي النامجة عن خسارة احملاصيل واملراعي 

 ؛2020إىل أن استجابة املنظمة ملكارحة اجلراد الصحراوي ستستمر إىل ما بعد ديسمرب كانون األول  وأشارت (ه)

 إىل تلقي نتررائج املرحلررة األوىل من التقييم يف الوقررت الفعلي لالسررررررررررررررتجررابررة للجراد الصررررررررررررررحراوي  وتطل عررت (و)
 إىل تلقي املزيد من املعلومات احملد ثة. تطل عتكما 

 التقرير احملّدث عن خطة عمل منظمة األغذية والزراعة للمساواة بني اجلنسني - اتسًعا
 )بند معروض لإلحاطة(

 : اللجنةإن   -15
ملسرراواة بني اجلنسررني كموضرروع شررامل، التقرير احملد ث، مع إقرارها كلية تعميم منظور ل أعربت عن تقديرها (أ)

مجيع األعضرررررررراء  ث توحة التغير، بنظري   ورحب توضررررررررمان إقامة روابط مع جماالت العمل األخرى للمنظمة، 
وقائمة على ألية اسرررررررررتخدام ُ ُج حتولية  مؤكدةً يف جمال املسررررررررراواة بني اجلنسرررررررررني،  على دعم االلتزام ابلعمل

 املساواة بني اجلنسني للتصدي للتحي ز وألوجه انعدام املساواة بني اجلنسني.

 اجلاري العمل مسارملساواة بني اجلنسني و املتعلقة ابخطة العمل اللجنة ألية إقامة روابط وثيقة بني  والحظت (ب)
ختصيص رصل مستقل بشأن  وطلبت ، املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة  حول العاملي الغذائي األمن للجنة

، الربامج تنفيذ تقرير ملساواة بني اجلنسني ضمن استعراض منتصف املدةاملتعلقة ابالتقدم احملرز يف خطة العمل 
 ملساواة بني اجلنسني.املتعلقة ابلدعم تنفيذ خطة العمل  كافٍ   إزحة متويلٍ  واقرتحت
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 اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية -عاشًرا 
 : اللجنةإن   -16

التقدم احملرز يف بلورة اختصرررراصررررات املنصررررة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية اسررررتناًدا إىل التعقيبات  الحظت (أ)
 اليت وردت من الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة ومن الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت؛

لغذائية والزراعية، مبا يف بشرررأن مجيع القطاعات ا هاعلى ضررررورة قيام االختصررراصرررات بتحديد عمل دتشرررد  و  (ب)
 ذلك الثروة احليوانية وتربية األحياء املائية؛

على ألية القضررررررررررررررااي املتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا الرقمية والبياانت، مبا يف ذلك اإلدارة، و اية  دتوأك   (ج)
 إدراج هذه القضااي يف خطة عمل؛ وطلبتالبياانت، وحقوق امللكية الفكرية واخلصوصية، 

 الرقمية والزراعة ابألغذية ذات الصرررلة  ا املوصرررى إىل املمارسررراتالسرررتناد ابأن تضرررع املنصرررة إطار عمل  وطلبت (د)
 اجمللس االختصاصات؛ أن يستعرض للمنظمة، بعد الرائسية األجهزة عمليات خالل من األعضاء ريه ينظر لكي

 ؛األعضاءاليت حيددها لمعاير ل اقً طبنون سيعي   نيملمثلني احلكوميني الدولياكن املشاركني يف جمموعة  تأقر  و  (ه)

نظمة املضرورة تعزيز احلوكمة، مبا يف ذلك إشراة املمثلني الدائمني لدى لعن أتييدها لعمل املنصة و  وأعربت (و)
 بنوة التنمية اإلقليمية؛و 

واملزارعني األسرررررين، مع الرتكيز  ي احلجمر ومتوسررررطاكن املنصررررة أداة هامة لدعم املنتجني الصررررغ متوسررررل   (ز)
ضررررمان السرررركان األصررررليني من أجل بناء قدراهتم و من و اص على النسرررراء والشررررباب يف الريف شرررركل خب

وقدرهتا  هتاجودو على مسررررتوى املزارع الزراعية و األنشررررطة اسررررتدامة وحتسررررني  املبتكرة األدواتوصرررروهلم إىل 
 ؛الصمودعلى 

 للمنصة؛من خارج امليزانية التمويل تورر ما يكفي من على ألية  دتوأك   (ح)

أنه سررررريتم اسرررررتعراض االختصررررراصرررررات مرة أخرى يف ضررررروء التعقيبات الصرررررادرة عن جلنة مصرررررايد  والحظت (ط)
 .2021لس يف عام واجمللرابعة والثالثني، قبل عرضها على جلنة الربانمج هتا ادور يف األمساة 

 األغذية والزراعةتقييم برانمج التعاون التقين يف منظمة  - حادي عشر
 ورد اإلدارة

جلنة الربانمج، ابإلضررررررارة إىل اسررررررتنتاجات االجتماع املشرررررررتة بني الدورة التاسررررررعة والعشرررررررين بعد املائة للجنة  إن   -17
 الربانمج والدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة املالية:

تنمية  انمج التعاون التقين ومسرررررررررررررالاته يفابلتحليل الذي تضرررررررررررررم نه تقرير التقييم للتأثرات احلارزة لرب  رح بت (أ)
 برد اإلدارة؛  وأخذت علًمااألغذية والزراعة على املستوى القطري 

أن  برانمج التعاون التقين يكم ل عمل املنظمة املعياري من خالل تورر تعاون رين حبسررررررررررررررب وأك دت جمدًدا  (ب)
 الطلب يف امليدان، إضارة إىل دعم حتديد موقع املنظمة وإبراز مكانتها وعملياهتا على املستوى القطري؛ 
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ر إجناز خطة  على ضرررررررورة جعل برانمج التعاون التقين برانجًما اسرررررررتاتيجًيا وحارزًا بوصررررررفه وشررررررد دت (ج) أداة تُيسرررررر 
 حمف ز؛ بتكثيف اجلهود مبا يكفل أن يكون للمزيد من مشاريع برانمج التعاون التقين أتثر أوصت، و 2030 عام

 ضرررمن إطار اإلمنائية املتحدة منظومة األمم تنظيم عملية إعادة تنفيذ أكثر عمًقا بشرررأن إجراء حتليل وطلبت (د)
 التقين؛ التعاون برانمج

احلصررررررول على مزيد من التفاصرررررريل خاصررررررة يف ما  طلبتابلتقدم احملرز من أجل زايدة الشررررررفارية، و  رح بتو  (ه)
 يتعلق ابملعاير املستخدمة يف ختصيص املوارد؛ 

على ضرررررررورة وجود نظام للرصررررررد على مسررررررتوى املنظمة وآليات لضررررررمان جودة مشرررررراريع برانمج  شررررررد دتو  (و)
 التقين؛  التعاون ملوارد برانمج الفعال االستخدام التعاون التقين واملساءلة عن

ابجلهود اليت بذلتها اإلدارة إلعادة وضرررررررررررررع تصرررررررررررررور لربانمج التعاون التقين بعد املوارقة على اإلطار  رح بتو  (ز)
االسرررررررتاتيجي اجلديد للمنظمة، مبا يضررررررمن اتباع  ج شررررررامل وقائم على الربامج واملسرررررراءلة متاشررررررًيا مع رؤية 

 املنظمة وأولوايهتا اجلديدة؛
متاشرررًيا مع  األقاليم، التقين بني التعاون مشررراريع برانمج لتوزيع امل وية إىل ضررررورة اسرررتعراض النسرررب شرررارتوأ (ح)

 وأوصرررت ،2008 املنظمة املعقودة يف عام ملؤمتراصرررة اخل تقرير الدورة من 35 الوراد يف الفقرة 237-3 املرجع
 القادمة؛ دورته يف املسألة هذه ابستعراض واملالية الربانمج بني جلنيت املشرتة االجتماع

 ختصرريص تنقيت معاير اسرررتاتيجية  دف عملية ببدء األعضرراء، مع أن تقوم، ابلتشرراور إىل املنظمة وطلبت (ط)
األخذ بعني  مع الدخل، من الفرد املتمثلة يف نصرررررررررررررريب التقليدية املعاير يتجاوز مبا توحيدها، املوارد ورمبا

 ؛إقليم لكل اخلاصة االعتبار االحتياجات
 التعاون برانمج املمكنة ملعاير التحديثات بشأن األعضاء مع رمسية ومشاورات إىل عقد مناقشات تطل عتو  (ي)

 للمنظمة؛ اجلديدة واألولوايت احلالية ضوء التحدايت يف التقين
على ضررررورة أن تسرررتند، على  سرررل طت الضررروءمسرررألة االعتمادات املقبلة لربانمج التعاون التقين، و  انقشرررتو  (ة)

 سبيل الذكر ال احلصر، إىل معاير قائمة على األدلة؛ 
 إىل اإلدارة تبسيط دورة مشاريع برانمج التعاون التقين وإجراءات املوارقة على املشاريع على حنو أكرب؛ طلبتو  (ل)
إىل تلقي حتديثات دورية حول التقدم احملرز يف تنفيذ التوصررررررريات، مبا يف ذلك ما يتعلق ابملسررررررراءلة  تطل عتو  (م)

 للمنظمة. اإلقليمية املكاتب قبل من املوارد ختصيص وكذلك األقاليم بني يف ما للموارد الفعال والتوزيع

                                                           
7  http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/014/k3413a.pdf 
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 تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للقضاء التام على اجلوع - اثين عشر
 املرحلة الثانية ورد اإلدارة -من أهداف التنمية املستدامة(  2)اهلدف 

اللجنة على التقييم الشرررررررررررامل وعلى موارقة اإلدارة على مجيع توصررررررررررريات التقييم. وقامت اللجنة على وجه  أثنت -18
 اخلصوص مبا يلي:

 ابإلجراءات املقرتحة والواردة يف رد  اإلدارة؛  رح بتمع التوصيات و  وات فقت (أ)
ألية حتديد إجراءات ملموسة لتعزيز القدرات على املستوى القطري، مبا يف ذلك من خالل حتسني  وأبرزت (ب)

ابجلهود اجلارية حالًيا  نو هتعملية تشرررررررراطر املعارف وتعزيز القدرات التشررررررررغيلية لتقدمي املسرررررررراعدة للبلدان و 
أجل حتسرني القدرات التشرغيلية من خالل  ديد هيكل املقر الرئيسري واسرتحداث هياكل وُ ج إقليمية  من

وإقليمية ررعية أكثر اتسررررراقًا مبا يكفل قدرة املنظمة على حتقيق نتائج ملموسرررررة ومؤثرة وواضرررررحة ألعضرررررائها 
 كمنظمة واحدة؛ 

 أجل تنفيذ برامج ومشاريع ميدانية؛ بقلق إىل عدم كفاية القدرات على املستوى القطري من وأشارت (ج)
بسرررررررررررررعي املنظمة إىل تعزيز القدرات اإلدارية والتشرررررررررررررغيلية الالمركزية، مبا يف ذلك من خالل مزيد من  ورح بت (د)

تفويض السرررررررلطات وحتسرررررررني جمموعة املهارات الالزمة التباع  ج براجمي، وتعظيم الشرررررررراكات وإدراج أصرررررررول 
أرضررل من أجل تسررليط الضرروء على مسررالات املنظمة القي مة يف سرربيل حتقيق  املنظمة العاملية واحمللية على حنو

 ؛تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية يف منظمة األغذية والزراعةأهداف التنمية املستدامة مبا يتماشى مع توصيات 
املنظمة إىل اغتنام  دعتعلى ألية املواءمة مع تنفيذ إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، و  شد دتو  (ه)

من أجل  للمنظمة اجلديد االسرررررررررررررررتاتيجي اإلطار يف الفرص اليت تتيحها عملية إعادة التنظيم هذه وإدراجها
 زايدة خالل من أهداف التنمية املسررررررررتدامة من 2ألعضررررررررائها يف حتقيق مقاصررررررررد اهلدف  املنظمة تعزيز دعم

 القطري؛  املستوى على عملها تعزيز
تصرررميم الُنهج العاملية للمنظمة مبا يراعي السرررياقات احمللية وحتسرررني عملية تبادل املعررة على ألية  شرررد دتو  (و)

 بصورة شفارة أرقية وبعيًدا عن العقبات اللغوية واالختالرات الثقارية؛ 
على نطاق عمل املنظمة ككل  خاصررررررة  2030على ألية إدراج مبادئ أسرررررراسررررررية من خطة عام  شررررررد دتو  (ز)

 املتعلق منها ابلُنهج الشاملة ومببدأ  عدم ترة أي أحد خلف الركب ؛ 
من أهداف التنمية املسررررتدامة  2إىل أوجه القوة املقارنة للمنظمة يف اجملاالت اليت يشررررملها اهلدف  أشررررارتو  (ح)

للرتكيز  ابإلجراءات احملددة ونو هتذائية مبا تبذله املنظمة من جهود يف سرررررررررربيل اعتماد  ج النظم الغ وأقر ت
بقدر أكرب على مسائل، من قبيل التنوع البيولوجي والغاابت والنظم اإليكولوجية، اليت تكتسي ألية ابلنسبة 

 الثالثررة مررا تبررذلرره من جهود إلدراج األبعرراد تكثيف إىل املنظمررة دعررتو  والتغررذيررة، الغررذائي األمن إىل حتقيق
 أنشطتها؛ يف املستدامة للتنمية
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أنشررطتها حسررب  املتفق عليها يف العاملي الغذائي األمن جلنة منتجات مواصررلة دمج على املنظمة وشررج عت (ط)
بعمل رريق  وأقرتوالتغذية،  الغذائي األمن جمال يف ما تتسرررم به من ميزة مقارنة رريدة إىل ابلنظر االقتضررراء،

 اخلرباء يف هذا الصدد؛
املشررررررررررراريع  إعداد من أجل األعضررررررررررراء مع اضرررررررررررطلعت به املنظمة بثمن الذيالذي ال يقدر  ابلعمل وأقرت (ي)

 يف بناء القدرة على الصررررمود  دف للمناخ، األخضررررر العاملية والصررررندوق البي ة مررق ضررررمن إطار وتنفيذها
 ؛املناخ تغر وجه

 للتدخالت األولويةاجلهات املاحنة وإسناد  من املخصصة غر الطوعية املسالات على ألية سل طت الضوءو  (ة)
  احملدودة؛ املوارد استخدام كفاءة  لضمان للمنظمة األساسية تندرج ضمن الوالية اليت اجملاالت يف

 اخلاص، القطاع مع إقامة الشراكات ألية على العادية، للميزانية الصفري االمسي النمو سياق يف ،وشد دت (ل)
 الثالثي. والتعاون اجلنوب بلدان بني يف ما التعاون خطط جمال تنفيذ يف وتعزيز بذل اجلهود

 خطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم -اثلث عشر 
 2023-2021للفرتة 

 خطة العمل بصرررررريغتها الواردة وأقر ت، 2023-2021اللجنة خبطة العمل الشرررررراملة لعمليات التقييم للفرتة  رح بت -19
 .PC129/4يف الوثيقة 

 وإن  اللجنة: -20
تنفيذ ل ثة املقبلة خلطة العمل مقرتحات اجراء تقييمٍ مكتب التقييم إىل أن يدرج يف النسررررررررررررررخة احملد   دعت (أ)

 الزراعرررة ذلرررك يف مبرررا أكرب، حنو على املسررررررررررررررتررردامرررة الزراعيرررة النهج إدمررراج  2019 7 املؤمتر لقراراملنظمرررة 
 اجملموعة الكاملة يف التوازن مبا يف ذلك حتقيق ، للمنظمة املسررررررررررررررتقبلية التخطيط أنشررررررررررررررطة يف اإليكولوجية،

 املنظمة؛ بياانت منصات يف البياانت استخدام بشأن تقييمٍ و  املستدامة، والنظم الزراعية للنهج

عروض توضررررررريحية غر رمسية حول: تقييم الرابط بني املسررررررراعدة اإلنسرررررررانية  إجراءمكتب التقييم إىل  ودعت (ب)
الوقت احلقيقي، والتقييم يف والتنمية والسرررررررررالم، وتقييم االسرررررررررتجابة للجراد الصرررررررررحراوي من جانب املنظمة 

بازت الن لوقاية الدولية لالتفاقية الرائسررررررررررية األجهزة يف حال قررتبشررررررررررأن االتفاقية الدولية لوقاية النبازت، 
  الكارييب؛ البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب وتقييم ،وتقييم اسرتاتيجية حبرة تشاد ذلك،

ابعتزام تناول دور املكاتب امليدانية يف سررياسررة التقييم اجلديدة للمنظمة، وابضررطالع مكتب التقييم  بتورح   (ج)
 بتقدمي التوجيهات والتدريب للمكاتب امليدانية يف هذا الصدد.
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 تقييم اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة ابلشراكات -رابع عشر 
 مع منظمات اجملتمع املدين

التبعات املرتتبة على املوارد إىل أشرررررررررررررارت و ميع توصررررررررررررريات التقييم، جلاللجنة بتقرير التقييم وبقبول اإلدارة  بترح   -21
 .ابلكامل إىل تنفيذها ابلنسبة

 وإن  اللجنة: -22
نظمة وأهداف التنمية املوالية ب النهوضعلى ألية مسالة الشراكات مع منظمات اجملتمع املدين يف  دتأك   (أ)

املنظمة مع توجيه اخنراط املنظمة على مواصرررلة اسرررتخدام االسررررتاتيجية كإطار شرررامل ل عتوشرررج  املسرررتدامة، 
املسررررراواة على أسررررراا تيسرررررر التعاون ذي القيم املشررررررتكة والشرررررراكات القائمة على الطلب، و اجملتمع املدين، 

 اإلدماج واملنارع املتبادلة؛و والثقة 

مع املدين وإنشرررراء آلية لتعزيز املكاتب القطرية من أجل مع منظمات اجملتاالخنراط على ألية  ت جمدًداوأكد (ب)
 ؛وابالتفاق معها االضطالع  ذه املهمة ابلتنسيق الكامل مع احلكومات

مسارات عملها وبراجمها الرئيسية من خالل يف مسالات منظمات اجملتمع املدين إدراج إىل املنظمة  وطلبت (ج)
 شراكات اسرتاتيجية براجمية وطويلة األجل؛

من شررررأ ا أن أصررررحاب املصررررلحة متعددة ج على الصررررعيد القطري ملبادرات ترو  أن املنظمة على  عتوشررررج   (د)
منظمات اجملتمع املدين بصورة شاملة ورعالة مع املنظمة واحلكومات وغرها من اجلهات الفاعلة اخنراط تتيت 

 يف جمال التنمية؛

شراكات رعالة، قامة العمليات والصكوة إلجهودها الرامية إىل تبسيط تسريع وترة املنظمة على  وشجعت (ه)
 ونطاقاته املتفاوتة.  االخنراطمع احلرص على أن تكون الضماانت الضرورية متناسبة مع مستوايت 

مع اجملتمع املدين، مع جلنة األمن الغذائي االخنراط عمل املنظمة يف جمال  مواءمةعلى ألية  طت الضروءوسرل   (و)
 مع املدين.العاملي وآليتها على نطاق اجملت

سرررررررررررررتخدم يف االسررررررررررررررتاتيجية مفاهيم متفق عليها من قبل أطراف متعددة، وكذلك أن تإىل املنظمة  وطلبت (ز)
 روابط قائمة على العلوم واألدلة؛

 طار االسرتاتيجي اجلديد.ضمن اإلإىل املنظمة أن تعزز آليات الرصد والتقييم اخلاصة ابلشراكات  وطلبت (ح)
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تقرير املتابعة لتقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف اإلدارة املتكاملة  - عشر خامس
 (2للموارد الطبيعية من أجل الزراعة املستدامة )اهلدف السرتاتيجي 

 )بند معروض لإلحاطة(
 إن  اللجنة: -23

املنظمة على مواصرررررررلة تنفيذ األنشرررررررطة دعًما للزراعة  وشرررررررج عت ،بتقرير املتابعة وابلتقدم احملرز أخذت علًما (أ)
 ؛إىل تلقي مزيد من املعلومات احملدثة وتطل عتابملعلومات املتاحة عن مجع البياانت  ورح بتاملستدامة 

 األغذية جمال يف للُنهج اجملموعة الكاملة أكرب لتقاسررررم اهتمام إيالء التوصرررريات، تنفيذ عند أن يتم، طلبتو  (ب)
 وحمايدة؛ متوازنة بطريقة املستدامة والزراعة

اإلطررار االسرررررررررررررررتاتيجي اجلررديررد على حنو كررامررل نتررائج التقييم من خالل إدمرراج اإلدارة أن يراعي  وطلبررت (ج)
على ضرررررورة العمل على الُنهج  وسررررل طت الضرررروءاملسررررتدامة للموارد الطبيعية عرب  تلف القطاعات الزراعية 

 كارة لتشجيع الزراعة املستدامة.

 التقييم املشرتك عن التعاون اختصاصاتموجز  -شر سادس ع
 بني وكالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما

 )بند معروض لإلحاطة(
 : اللجنةإن   -24

مبوجز اختصررررررررررررراصرررررررررررررات التقييم املشررررررررررررررتة عن التعاون بني وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها  رح بت (أ)
 روما؛ يف

على ألية تقييم التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ضرررررررمن اإلطار األوسرررررررع لعملية  وشرررررررد دت (ب)
  2016ربع إلطار التعاون لعام األركائز ال إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وتقييم التعاون ضررررررررررررررمن

 على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية؛ 
احلصرول على عرض للنتائج األولية يف الوقت املناسرب للمسرالة يف مؤمتر قمة األمم املتحدة بشرأن  وطلبت (ج)

 .2021النظم الغذائية لعام 

 التقرير املرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الربانمج -سابع عشر 
 لإلحاطة(معروض )بند 

 إن  اللجنة:  -25
ابلتقرير املرحلي عن تنفيرررررذ توصرررررررررررررريرررررات جلنرررررة الربانمج ابعتبررررراره أداة مفيررررردة للجنرررررة من أجرررررل  برررررترح   (أ)

 توصياهتا؛  صياغة
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 )مقاومة مضرررادات امليكروابت(  19إىل أن اإلجراء املطلوب بشرررأن التوصررريات الواردة يف الصرررفني  وأشرررارت (ب)
)مقاومة مضررادات امليكروابت( ي يكتمل بعد وإىل أنه ينبغي تغير اللون املسررتخدم ابلنسرربة إىل هذين  21و

  الصفني من األخضر إىل األصفر؛
 )ج( و)ي( من تقرير الدورة الثامنة والعشرررررررررررررين بعد املائة للجنة الربانمج  15ويف حني أشررررررررررررارت إىل الفقرة  (ج)

رية مع األعضررررررراء حول خطة العمل الثالثية، والقرار الصرررررررادر عن يف ما يتعلق بضررررررررورة إجراء عملية تشررررررراو 
اجمللس يف دورته الثالثة والسرتني بعد املائة بشرأن وضرع مؤشررات إلطار النتائج ابلنسربة إىل مقاومة مضرادات 

ابلتزام اإلدارة ابلتشررراور مع األعضررراء خبصررروص خطة العمل الثالثية ومع اللجان الفنية،  رح بتامليكروابت، 
شررركل غر رمسي مع األعضررراء، حول املؤشررررات املقرتحة بشرررأن مقاومة مضرررادات امليكروابت، دون مزيد وب

 من التأخر.

 جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثني بعد املائة للجنة الربانمج -اثمن عشر 
 )بند معروض لإلحاطة(

 : اللجنةإن   -26

ا (أ) جبرردول األعمررال املؤقررت وطلبررت عقررد اجتمرراع غر رمسي قبررل الرردورة الرمسيررة لتجميع جرردول  أخررذت علمررً
 صيغته النهائية قبل انعقاد دورهتا الثالثني بعد املائة؛ يف األعمال ووضعه 

 التغير إدارة خطة يف للنظر ررعية ، إدراج بنودإطار البند اخلاص ابإلطار االسرتاتيجيأن يتم، حتت  وطلبت (ب)
 القطري؛ الصعيد على املنظمة عمل يف واملساءلة واحلوكمة النتائج وإطار نظمةامل يف

اإلعالن بشرررأن اسرررتدامة مصرررايد األمساة وتربية األحياء املائية الناشررر ة عن  يةلرباجماإىل التداعيات  وأشرررارت (ج)
 وعشرين عاًما على صدور مدونة السلوة بشأن الصيد الرشيد؛ ةمبناسبة مرور مخس

ومقاومة  املنشرررررأ احليوانية املنظمة خبصررررروص األمراض عمل يفإضرررررارة بند عن  ج  صرررررحة واحدة   وطلبت (د)
 مضادات امليكروابت؛ 

 ؛إضارة بند عن االسرتاتيجية اجلديدة الخنراط القطاع اخلاص وطلبت (ه)

 .كاماًل اللغات تنفيًذا   تعددية تنفيذ أجل من املنظمة اختذهتا اليت اإلجراءات عن بند إدراج طلبتو  (و)

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -اتسع عشر 
االلجنررة  أخررذت -27 ابملواعيررد املقرتحررة لرردورهتررا الثالثني بعررد املررائررة اليت من املقرر عقرردهررا خالل الفرتة املمترردة  علمررً
كن  الرتتيبات اخلاصررة ابلدورة سرروف حُتد د حبسررب حالة القيود املفروضررة بفعل  وأقر ت ،2021مارا آذار  26إىل  22 من

 .19-جائحة كوريد
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 أخرى مسائل أية -عشرون 
 إن  اللجنة: -28

حيال التأخر يف إصرررررردار واثئق دورهتا التاسررررررعة والعشرررررررين بعد املائة، وأشررررررارت على وجه قلقها عن  أعربت (أ)
 النسخ اللغوية؛اخلصوص إىل التأخر الشديد يف إصدار بعض 

 على ضررررورة التقي د الصرررارم ابلقواعد املعمول  ا إلصررردار الواثئق يف الوقت املناسرررب جبميع لغات وشرررد دت (ب)
فق اجتماعات األجهزة الرائسررررررية، مبا يتماشررررررى مع املواعيد النهائية املتفق عليها، ومبا يت  ابلنسرررررربة إىل  املنظمة

 املنظمة؛مع املؤشرات املوضوعة ضمن إطار نتائج 
ة تتفرد  ا املنظمة دية اللغات يف املنظمة ابعتبارها خاصرري  على الطابع الشررامل الذي تتسررم به تعد   وشررد دت (ج)

 ذة واحلوكمة؛متك ن مجيع األعضاء من املشاركة على قدم من املساواة يف األنشطة املنف  
عن أتخر وضرررعها يف صررريغتها  ر يف إصررردار الواثئق جبميع اللغات قد ينشرررأ ابألسرررااإىل أن التأخ   وأشرررارت (د)

 النهائية يف اللغة اليت أعدت  ا يف األصل، وليس عن مسائل تتعلق ابلرتمجة؛
أدت إىل تفاقم الصررعوابت املرتبطة  19-إىل أن الظروف االسررتثنائية الناشرر ة عن أثر جائحة كوريد وأشررارت (ه)

ملا تبذله  وأعربت عن تقديرهاسرررررررررب، اعداد الواثئق ووضرررررررررعها يف صررررررررريغتها النهائية وترمجتها يف الوقت املنا
 من جهود وما تتحل ى به من التزام يف هذا الصدد؛نظمة امل

على أن تلتزم اللجنة، يف الدورات القادمة، ابلقاعدة القاضررررررررررررررية كال  ينظر االجتماع يف الواثئق اليت  ووارقت (و)
 حبلول املوعد النهائي احملدد؛ املستخدمة يف اللجنة تصدر جبميع اللغات ال

دية اللغات بكل إعداد تقرير شامل يتضمن حتلياًل وحلواًل لتعزيز تعد  دارة اجمللس كن يطلب إىل اإل وأوصت (ز)
أبعادها الشاملة يف عمل املنظمة، مبا يشمل اختاذ إجراءات ملموسة كفيلة بضمان إصدار الواثئق يف الوقت 

يررنررظررر ررريررررررره اجملررلررس املررنررررررراسررررررررررررررررررررب جبررمرريررع الررلررغرررررررات الجررتررمررررررراعرررررررات األجررهررزة الرررائسررررررررررررررريرررررررة، عررلررى أن 
 .بعد املائة بعد استعراضه من جانب االجتماع املشرتة بني جلنيت الربانمج واملالية والستني السادسة دورته يف


