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 2020نوفمرب/تشرين الثاين  - 2 املذكرة اإلعالمية – CL165/4الوثيقة 
 2025-2021 ةللفرت  القطاع اخلاص خنراطالاسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة 

 
 تناول تعليقات األعضاءمن أجل طة الطريق املقرتحة ار خ

 CL165/4 Rev.1 الواردة بعد إصدار الوثيقة
 

 سياق العملية - أوًال 

هي وثيقة "حية" تعكس  2025-2021 للفرتة القطاع اخلاص خنراطالاالســـــــــــــــرتاتيجية اجلديدة املقرتحة إن  -1
القطاع اخلاص، يف ضـــــــــــوء  مشـــــــــــاركةما خيص  يفتوســـــــــــطة األجل املرؤية منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) 

ا  حتقيق اجتاهات التنمية الناشـــئة واملمارســـات الشـــائعة يف منظومة األمم املتحدة. وتتوخى االســـرتاتيجية أيضـــً
مع القطاع اخلاص هبدف ضــــــــمان تقييم نتائج ملموســــــــة ورصــــــــدها من خالل اإلطار  ةاالســــــــتباقي املشــــــــاركة

 امة.االسرتاتيجي الذي سيتماشى مع أهداف التنمية املستد

 إىل إضافةً ، ةالفعال املشاركةضمان من أجل وتقرتح االسرتاتيجية سلسلة من الُنهج واألدوات املرنة اجلديدة  -2
" اليت هتدف إىل محاية حياد املنظمة وعدم احنيازها ونزاهتها ومسعتها، وضـــــــــــــمان االخنراطتوضـــــــــــــيح "مبادئ 

 االلتزام بقيم املنظمة ومنظومة األمم املتحدة ككل.

اليت قدمها اءة ابملســتوى العايل من االهتمام والرؤى القيمة واملنظورات والتوصــيات البنّ للغاية وترحب اإلدارة  -3
يف جلنيت اليت جرت املناقشــــــــــات ذات الصــــــــــلة وخالل أعضــــــــــاء املنظمة خالل عملية التشــــــــــاور املكثفة قبل 

 اجمللس.

هذه بناًء على طلب حمّدد من االجتماع املشــــــرتك بني الدورة التاســــــعة والعشــــــرين  2اإلعالمية ذكرة املوتُقدم  -4
 بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة املالية على النحو التايل:

أوصى " و"جتماعرّحب بتأكيد اإلدارة إدراج التعليقات واالقرتاحات الصــــــــــــــــادرة عن اال"1االجتماع املشرتك
 ".ابعتمادها يف الدورة اخلامسة والستني بعد املائة للمجلس

وتقدم مقرتحات بشأن إدراجها يف االسرتاتيجية يف حال  ،وحتدد هذه املذكرة التعليقات واالقرتاحات الواردة -5
امللحق. وحتدد اعتماد االســــرتاتيجية يف الدورة اخلامســــة والســــتني بعد املائة للمجلس، على النحو املوجز يف 

 أيًضا التوقيت املقرتح لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف هذا السياق.

                                                            
 ) و(ص).ف( 9الفقرة  CL165/9تقرير االجتماع املشرتك   1
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من االســـرتاتيجية اســـتناًدا إىل التوجيهات الواردة يف تقرير  منقحةومبجرد موافقة اجمللس، ســـيتم إعداد نســـخة  -6
على تُعرض  ، وليس يف شـــكل وثيقةمطبوعاجمللس بشـــأن هذه املســـألة. وســـتصـــدر االســـرتاتيجية يف شـــكل 

 تنظر فيها.كي لاألجهزة الرائسية 

 املرجوةوالنتائج  الرئيسية موجز عن اإلطار الزمين وااللتزامات - اثنًيا

إذا أقّرها و  تعتزم إدارة املنظمة اختاذ اخلطوات الالزمة ليتســـــــــــــىن تنفيذ االســـــــــــــرتاتيجية مبجرد أن يقرها اجمللس. -7
 ، فسيتم حتقيق ما يلي:2021اجمللس يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة، حبلول الربع الثاين من عام 

 وهي مستودع على اإلنرتنت؛، إطالق اإلصدار األول لبوابة التواصل )أ(

 إطار عمل مبسط للعناية الواجبة من أجل املؤسسات غري احلكومية؛ وضعو  )ب(

وإعداد االختصـــــاصـــــات التفصـــــيلية للمجموعة االســـــتشـــــارية غري الرمسية للقطاع اخلاص، اليت ســـــيتم  )ج(
 لألعضاء؛موجهة جلسة إحاطة غري رمسية خالل  مشاركتها

ا اإلبالغ عن التقدم الذي حترزه اجملموعة االســــــــتشــــــــارية غري الرمسية للقطاع اخلاص كبند  )د( وســــــــيتم أيضــــــــً
 رتاتيجية املقّدم إىل األجهزة الرائسية ذات الصلة ألغراض إعالمية.لالس املنتظمضمن التقرير السنوي 

، 2021ريف عام خل ويف االجتماع املشــــــــرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية ودورة جلنة الشــــــــؤون الدســــــــتورية والقانونية -8
اليت تتضمن ما  ،2025-2021 للفرتة القطاع اخلاص اخنراطستقدم اإلدارة نسخة حمدثة من االسرتاتيجية بشأن 

 يلي:

مع اإلطار االســـرتاتيجي اجلديد مواءمة كاملة الســـرتاتيجية االتعديل، عند االقتضـــاء، لضـــمان مواءمة  )أ(
 ؛2025-2022للفرتة 

ختصــــــاصــــــات النهائية للمجموعة االســــــتشــــــارية غري الرمسية االإطار العمل املبســــــط للعناية الواجبة و و  )ب(
 .نيملحقك،  للقطاع اخلاص

 أعاله على دورة اجمللس من أجل املوافقة عليه بعد ذلك.املذكور  املنقحوسيعرض هذا النص  -9

ومع تقدمي تقرير مرحلي ســـنوي أول إىل األجهزة الرائســـية بشـــأن تنفيذ االســـرتاتيجية اجلديدة املقرر تقدميه  -10
، ســــــــيتمكن األعضــــــــاء من اســــــــتعراض حتليالت الشــــــــراكات القائمة يف ضـــــــوء 2021يف دورة خريف عام 

 االسرتاتيجية اجلديدة.

الرائســية (أي االجتماع  األجهزةعن تقييم الســنة األوىل إىل املطلوب تقرير الوعالوة على ذلك، ســيتم تقدمي  -11
ا على حتليل  2022املشـــــــــــــرتك لربيع عام  تكاليف الودورة اجمللس بعد ذلك)، والذي ينبغي أن حيتوي أيضـــــــــــــً

 مع القطاع اخلاص. خنراطلالفوائد االسرتاتيجية ومنوذج أعمال املنظمة الو 

بشـــــــــــــــــــأن خطــــة العمــــل املبكرة لالســـــــــــــــرتاتيجيــــة  1، على النحو املبّني يف امللحق نفســـــــــــــــــــه ويف الوقــــت -12
 )، ستقوم اإلدارة مبا يلي:CL165/4 Rev.1 (الوثيقة
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وضـــــع الصـــــيغة النهائية ألدوات التشـــــغيل الداخلية األخرى ذات الصـــــلة (مثل دليل املوظفني،  )أ(
 وما إىل ذلك)؛

 إجراء سلسلة من أنشطة تنمية القدرات والتدريب لصاحل املكاتب امليدانية؛و  )ب(

 تنظيم سلسلة من محالت التوعية والتواصل من أجل الوصول إىل الشركاء احملتملني من القطاع اخلاص؛و  )ج(

 تفعيل التشغيل التام لبوابة التواصل.و  )د(

مجيع أدوات التشـــغيل الداخلية ذات يف الوثيقة  تســـتوعبوجتدر اإلشـــارة إىل أن االســـرتاتيجية ال ميكنها أن  -13
الصــــــــلة. إذ إن بعض األدوات هي أدوات داخلية مصــــــــممة لضــــــــمان التنفيذ من جانب موظفي املنظمة مبا 

 يتفق متاًما مع االسرتاتيجية املعتمدة من قبل األعضاء.
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 موجز للتنقيحات املباشرة لالسرتاتيجية - امللحق
 من االســـــــــــــــرتاتيجيـــة احلـــاليـــةيف النســـــــــــــــخـــة واردة ابلفعـــل اجمللس. وهي إمـــا  التعليقـــات والطلبـــات اليت قـــدمتهـــا جلنتـــختص اوتوضـــــــــــــــيحـــات إضـــــــــــــــــافيـــة ا أكثر حتـــديـــدً مـــا يلي ردود  رد يفت

 أو سيجري إدراجها على الفور يف االسرتاتيجية املعتمدة. ،)CL165/4 Rev.1(الوثيقة 

 CL165/4 Rev.1تناول تعليقات األعضاء الواردة بعد إصدار الوثيقة من أجل  رطة الطريق املقرتحةاخ

 التغيريات واملالحظات النصية املقرتحة اجمللستوصيات وطلبات جلنيت  املواضيع الرئيسية

أيّدت " جلنة الشــؤون الدســتورية والقانونيةإّن  املشاركة ادئأمهية مب
ابإلمجاع املبادئ القانونية الشــاملة اليت ينبغي 
أن حتكم اخنراط املنظمــة مع القطــاع اخلــاص 

 CCLMعــلــى الــنــحــو املــبــّني يف الــوثــيــقــــــــة 

بغية احلفاظ على الوضـــــــــــــــع القانوين  111/2
والدســــــــــــــتوري للمنظمة طبًقا لنصــــــــــــــوصــــــــــــــها 

من الوثيقـــــة  12(الفقرة  ".األســـــــــــــــــــاســـــــــــــــيـــــة
CL165/12( 

 جلنــة الشـــــــــــــــؤون الــدســـــــــــــــتوريــة والقــانونيــةوإّن 
يف  عنــد حتقيق التوازن الحظــت أنــه ينبغي،"

مصـــــاحل كل طرف، إســـــناد األولوية ألهداف 
 ".وتـــعـــزيـــز قـــيـــم األمـــم املـــتـــحــــــــدة املـــنـــظـــمــــــــة

 )CL165/12من الوثيقة  13(الفقرة 

ســـتســـرتشـــد املنظمة مع شـــركاء القطاع اخلاص  اخنراطجيدر التذكري أبن االســـرتاتيجية تنص بوضـــوح على أن  -1
. وســيتم إدماج املبادئ يف جممل اليت ليســت موضــع تفاوضو ،19احملّددة بوضــوح يف الفقرة  االخنراطمببادئ 

 عملية تنفيذ هذه االسرتاتيجية، مبا يف ذلك إطار العناية الواجبة.

التالية:  20ابعتبارها الفقرة  19ومن أجل تعزيز هذه النقطة، ســـــــــــــــيجري إضـــــــــــــــافة مجلة جديدة بعد الفقرة  -2
بادئ املشــــــــاركة الواردة أعاله، تتماشــــــــى مجيع أنشــــــــطة الشــــــــراكات مع األولو�ت الوطنية مل اامً "احرت 

احتياجات ومطالب حقيقية وتدفعها ابلشـــمولية الشـــراكات تتســـم واألهداف االســـرتاتيجية للمنظمة. و 
املبادرات املشـــرتكة مع الشـــركاء ابلتشـــاور الوثيق املســـبق مع اجملتمعات  وضـــع على أرض الواقع. ويتم

أهداف واضحة للقضاء وجود إضافة إىل ا، احمللية وجمتمعات الشعوب األصلية، حيثما كان ذلك مناسبً 
على اجلوع والقضـــــــــاء على الفقر، وال ســـــــــيما الفقر يف الريف، واحلّد من أوجه عدم املســـــــــاواة وز�دة 

واملوارد الطبيعية األخرى  يضـــاالريف وحتســـني وصـــول أصـــحاب احليازات الصـــغرية إىل األر  العمالة يف
مع احلفاظ يف  ،حتســني ســبل عيشــهم ومحاية البيئةهبدف واخلدمات والتمويل واألســواق وما إىل ذلك، 

 الوقت ذاته على التنوع البيولوجي وخصوبة الرتبة."

"جيوز للمنظمة، حســب االقتضــاء، لتوضـــيح أنه  19، ســـيجري إضـــافة حاشـــية إىل الفقرة وفضـــًال عن ذلك -3
اجملموعة  إىل إضـــافةً  شـــراكة مع القطاعات اخلاصـــةمن أجل الإعداد واثئق قانونية أخرى قابلة للتطبيق 
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على أمهية شــــــــــــّدد وإّن االجتماع املشــــــــــــرتك "
مبادئ االخنراط بوصــــفها عوامل حمركة لتنفيذ 

(ج) من الوثيقة  9" (الفقرة .االســـــــــــــــرتاتيجية
CL165/9(  

لتكّيف مع االحتيــاجــات واملتطلبــات من أجــل اخطــاب نوا�، ومــا إىل ذلــك) و احلــاليــة (مــذكرة تفــاهم، 
 ."االخنراطحملددة جملاالت املشاركة املوسعة اليت ستسرتشد مببادئ ا

مواءمة االســــــــرتاتيجية 
مـــــــــــــــــــع اإلطـــــــــــــــــــار 

 االسرتاتيجي اجلديد

د إّن االجتمـــاع املشـــــــــــــــرتك " على أمهيـــة  أكـــّ
ترتيب مشــــــروع االســــــرتاتيجية مبوجب خمطط 
اإلطار االســـــــــرتاتيجي بوصـــــــــفه عامًال حتفيزً� 
ـامل لدعم املنظمة يف حتقيق  ـ ـ ـ ـ وإطار عمل شـ
أهداف اإلطار االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاتيجي اجلديد، 

ا مع  حضّ و  على بقـــاء بيـــان الرؤيـــة متســـــــــــــــقـــً
املخطط مع االســـــــــــــــتمرار يف تطوير اإلطــــار 

(ز) من  9(الفقرة " ديـــداجلـــ االســـــــــــــــرتاتيجي
  )CL165/9الوثيقة 

من  30طار االســرتاتيجي اجلديد. وســيتم تعديل الفقرة اإلســتضــمن اإلدارة املواءمة الكاملة لالســرتاتيجية مع  -4
"يتيح وضــــع اإلطار توضـــــيح التســـــلســـــل الذي ينبغي أن يكون كما يلي: بغية  CL165/4 Rev.1الوثيقة 

االســـرتاتيجي اجلديد الفرصـــة لز�دة توضـــيح جماالت الرتكيز وأســـاليب العمل اجلديدة ودجمها ملســـاعدة 
 هذه االسرتاتيجية متاًما مع اإلطار االسرتاتيجي وستتسقالبلدان على حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

 ."2021متوز بعد املوافقة عليها يف مؤمتر املنظمة يف يوليو/ اجلديد

زمنية اإلطار االســرتاتيجي هو األداة الســياســاتية اليت تطبق على املشــاركة مع القطاع اخلاص وحتكمها لفرتة و  -5
بغية وذلك تعزيز الشــــــــــــــراكات مع القطاع اخلاص يف عمله، ل، 2025-2021لفرتة ابحالًيا  ةحمدد يمعينة، وه

 مجيع املستو�ت مع إيالء اهتمام خاص للنتائج على أرض الواقع. علىحتقيق النتائج املرجوة 

الصـــــــــــكوك اخلاصـــــــــــة 
ابلســياســات الصــادرة 
عـــــــن جلـــــــنــــــــة األمـــــــن 

 الغذائي العاملي

طلب إىل املنظمة أن إّن االجتماع املشـــــرتك "
ـــــركائها يف القطاع اخلاص على  ـــ ـــ ـــ ـــــجع شـ ـــ ـــ ـــ تشـ
البحث يف إمكانية اعتماد الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوك 

ــــــة  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ابلسياسات الصادرة عن جلنة اخلاصـ
األمن الغـــــذائي العـــــاملي، نظرًا إىل طبيعتهـــــا 

(ح) مــن الــوثــيــقـــــــة  9" (الــفــقــرة الــطــوعــيــــــــة
CL165/9(  

يف األساس روح طريقة املشاركة اجلديدة املسماة "التواؤم مع أهداف التنمية املستدامة" (اجلدول  هذا األمرميثل  -6
على وجه التحديد أحد األهداف الرئيســــــــــية ملشــــــــــاركة القطاع . ويتمثل )CL165/4 Rev.1من الوثيقة  2-2

هذه  اعتمادإىل الشركاء من أجل مساعدهتم على  اتاخلاص يف املنظمة يف التشجيع والتحفيز وتقدمي التوجيه
نظمة امل"يف النســـخة التالية من االســـرتاتيجية تنص على أن  ســـتذكر مجلة صـــرحيةالســـياســـاتية. ولذلك،  الواثئق

شركاء القطاع اخلاص على النظر يف اعتماد صكوك السياسات الصادرة عن جلنة األمن الغذائي ستشجع 
 .ذاهتا من الوثيقة 26و/أو  24و 9 احلواشي يف"، ال سيما العاملي، نظًرا إىل طابعها الطوعي



 

6 

شّدد على وجوب أن إّن االجتماع املشرتك " الشمولية والتنوع
بقوة على ضــمان ترّكز االســرتاتيجية اجلديدة 

اخنراط جمموعــــة متوازنــــة وواســـــــــــــــعــــة ومنوعــــة 
ا من اجلهـــــات الفـــــاعلـــــة يف القطـــــاع  جغرافيـــــً
ـــــــــــــــــكل كبري على  ــــــــــــــــــ اخلاص، مع الرتكيز بشــــ
الشــــــــــــــــــركات املتناهية الصــــــــــــــــــغر والصــــــــــــــــــغرية 
واملتوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة احلجم يف كل من اجملموعة 

للقطاع اخلاص  االســـــــــــــــتشـــــــــــــــارية غري الرمسية
كة على املســـــــــــــتوى املقرتحة، وألجل املشـــــــــــــار 

(ي) من الوثيقــــــــة  9" (الفقرة التشـــــــــــــــغيلي
CL165/9( 

تناهية الصغر والصغرية املمن املتفق عليه ابلفعل أن منظمات املزارعني أصحاب احليازات الصغرية والشركات  -7
إليه  وهو ما ُأشـــــــريللقطاع اخلاص،  جزًءا من اجملموعة االســـــــتشـــــــارية غري الرمسية ســـــــتكون واملتوســـــــطة احلجم

شرح �ج اليت ت 32النسخة احلالية من االسرتاتيجية الفقرة  وتتضمن. CL165/4 Rev.1يف الوثيقة  صراحةً 
املنظمة لضـــــــمان مشولية تدخالت القطاع اخلاص، وال ســـــــيما مع أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية والشـــــــركات 

 تناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم.امل

تشـــــمل النســـــخة التالية من االســـــرتاتيجية "هيكل/حجم املؤســـــســـــة" كمعيار ومن أجل تعزيز هذه النقطة، ســـــ -8
"). هيكل/حجم املؤســـســـةالتنوع (اجلغرايف والفئوي و "ينبغي أن تنص على  اليت 37الفقرة  يفواحد للتنوع 

 :على النحو التــايل" النقطــة (أ) املنشـــــــــــــــودةبشــــــــــــــــأن "النتــائج  29وعالوة على ذلــك، ســـــــــــــــيتم تعزيز الفقرة 
وال سيما الشركات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم يف الشركاء من القطاع اخلاص، ""مشاركة 

"، يف تطوير نظم غذائية الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقّل منًوا والبلدان النامية غري الساحلية
  شاملة ومستدامة .......".

اجملموعة االســـتشـــارية 
ـــــة للقطـــــ اع غري الرمسي

 اخلاص

ــــاء إّن االجتماع املشرتك " طلب إبقاء األعضـ
ــــارية غري  ــــتشـ ــــاء اجملموعة االسـ على علم إبنشـ
الرمسية للقطاع اخلاص وبعضـــــــــــــــــــــويتها، مبا يف 
ذلــك معلومــات عن حجمهــا والتنــاوب فيهــا 

الـــــذي  املنتظمواملراقبني، من خالل تقريرهـــــا 
(ك)  9(الفقرة " ترفعه إىل األجهزة الرائســــــــــية

 )CL165/9من الوثيقة 

هلذه اجملموعة. ومل يتم اقرتاح اجملموعة االســـــتشـــــارية غري  والشـــــاملمت التشـــــديد على الطابع غري الرمسي واملرن  -9
ألجهزة الرائســـــية. ومن خالل دمج األعضـــــاء يف املنظمة مســـــؤول أمام االرمسية للقطاع اخلاص كهيكل رمسي 

ابلنسبة جملموعة االستشارية غري الرمسية للقطاع اخلاص، سيتم احلفاظ على شفافية اجملموعة يف ابصفة مراقب 
أعضـــــــائها. وترحب اإلدارة ابهتمام األعضـــــــاء القوي ابجملموعة االســـــــتشـــــــارية غري الرمسية للقطاع اخلاص إىل 

ســـــــــيتم تنص على أنه "اليت  37الســــــــــــرتاتيجية يف الفقرة التنقيح الفوري لوتوافق على حتديد هذا الطلب يف 
للقطاع اخلاص، مبا يف ذلك معلومات  ةاجملموعة االســــتشــــارية غري الرمسي بتكوينأعضــــاء املنظمة  إبالغ

من خالل تقارير املنظمة املنتظمة عن تنفيذ االسرتاتيجية وذلك حجمها وتناوهبا واملراقبني فيها، بشأن 
 ."املقدمة إىل األجهزة الرائسية
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طالع أعضاء املنظمة على عمل وتوصيات اجملموعة االستشارية غري الرمسية للقطاع إلعلى استعداد واإلدارة  -10
اخلـــاص بشـــــــــــــــكـــل دوري خالل فرتة تفعيـــل االســـــــــــــــرتاتيجيـــة، إىل جـــانـــب تقـــدمي تقـــارير منتظمـــة عن تنفيـــذ 

ستشارية عن مشروع اختصاصات اجملموعة االوسُيستعاض االسرتاتيجية إىل األجهزة الرائسية ذات الصلة. 
كمرفق اليت ســـــرتد  ابالختصـــــاصـــــات النهائية  ،CL165/4 Rev.1املرفق ابلوثيقة ، غري الرمسية للقطاع اخلاص

 .2021دورة خريف عام  يفلالسرتاتيجية 

الـــعـــنــــــــايــــــــة الـــواجـــبـــــــة 
 املخاطر وإدارة

سّلطت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية "إّن 
الضوء على احلاجة إىل تعزيز الضما�ت 
واآلليات للحفاظ على حياد املنظمة ونزاهتها 

أمهية آليات العناية  ومسعتها، مشّددة على
الواجبة وإدارة املخاطر لدعم هذه املبادئ 

 ."املؤسسي للمنظمة القانونية واإلطار
 )CL165/12 من الوثيقة 13(الفقرة 

جلنـــة الشـــــــــــــــؤون الــدســـــــــــــــتوريــة والقـــانونيــة إّن 
لالســـــــــرتاتيجية أن شـــــــــّددت على أنه ينبغي "

تّتبع ســـــــــــــــيــاســــــــــــــــات منظومــة األمم املتحــدة 
وتقاريرها حبذافريها وأن تكون مّتســـــقة معها، 
مبا يشــمل "املبادئ التوجيهية املتعلقة ابألخذ 
ـــــادئ إزاء التعـــــاون بني  بنهج قـــــائم على املب

و"ترتيبــات  ،األمم املتحــدة وقطــاع األعمــال"
الشــــــــراكة بني منظومة األمم املتحدة والقطاع 
اخلاص يف ســــــــــــياق خطة التنمية املســــــــــــتدامة 

تدرك اإلدارة الدور اهلام إلدارة املخاطر يف تنفيذ االســـــــــــــــرتاتيجية. وتقدر اإلدارة االهتمام الكبري من جانب  -11
 الواجبة يف املنظمة ابعتبارها مسألة حامسة.جلنيت اجمللس بشأن عملية العناية 

 2025-2021 للفرتة القطـــاع اخلـــاص خنراطاحلـــاليـــة من اســـــــــــــــرتاتيجيـــة املنظمـــة الالنســـــــــــــــخـــة  وتتمـــاشـــــــــــــــى -12
 بصورة كاملة مع استنتاجات اللجنتني.) CL 165/4 Rev.1(الوثيقة 

. وتعكس 49و 20نظر الفقرتني أما يتعلق ابلنهج املشـــــــــــرتك جملموعة األمم املتحدة للتنمية املســـــــــــتدامة،  ويف -13
بشـــــأن املعايري اإلقصـــــائية "جمموعة مشـــــرتكة من املعايري اإلقصـــــائية" للنهج املشـــــرتك جملموعة األمم  52الفقرة 

 املتحدة للتنمية املستدامة.

نظمة اباللتزام ابملبادئ امل، اليت تلتزم فيها 17نظر احلاشـــــــــــــــية أما يتعلق ابالتفاق العاملي لألمم املتحدة،  ويف -14
ا املعايري اإلقصـــــــائية املســـــــتمدة من النهج اليت نص عليها االعشـــــــرة  مليثاق العاملي لألمم املتحدة. وانظر أيضـــــــً

"أخفقت املشرتك جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، واليت متنع التعامل مع كيا�ت القطاع اخلاص اليت 
زام ابلوفاء مببادئ األمم املتحدة، أو مل تف عمليا هبا، مبا يف ذلك البيا�ت أو بصـــورة منهجية يف إظهار االلت

 .املبادئ اليت تتسق مع ... االتفاق العاملي لألمم املتحدة وتعكسه"

ويف الســياق احملدد للعناية الواجبة، تعكس االســرتاتيجية املعايري اليت ســتســمح أو متنع الشــراكة مع كيا�ت  -15
اخلاص، مع مراعاة قيم منظومة األمم املتحدة والوضــــــــــع القانوين والدســــــــــتوري للمنظمة. معينة من القطاع 

تعزيز الضــــما�ت واآلليات للحفاظ وكما أوضــــحت جلنة الشــــؤون الدســــتورية والقانونية، هناك حاجة إىل "
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وكذلك "النهج املشـــــرتك جملموعة  2030 لعام
األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف استطالع 
البحوث وإيالء العنـــايـــة الواجبـــة عنـــد إقـــامـــة 

 األعـــــــمــــــــال"الشـــــــــــــــــــــراكــــــــات مـــــــع قـــــــطــــــــاع 
 )CL165/12 ةمن الوثيق 14(الفقرة 

شــــــــــــدد على أمهية وإّن االجتماع املشــــــــــــرتك "
" احملافظة على حياد املنظمة ونزاهتها ومسعتها

 )CL165/9 (د) من الوثيقة 9(الفقرة 

ـــــــــــدد على أمهية وإّن االجتماع املشرتك " ــــــــــــ شـ
آليات العناية الواجبة وإدارة املخاطر لتجنب 
ــــــــــــــــارب يف املصــاحل،  ـــــــــــــــــ إمكانية حدوث تضـــ

املنظمة على ســبيل املثال ال خاصــة يف عمل 
ــــياسات  ـــــ ــــع السـ ـــــ ــــر، يف ما يتعلق بوضـ ـــــ احلصـ
والقواعد واملعايري؛ وطلب ضــــــــــرورة أن تكون 
االســـــــــرتاتيجية مّتســـــــــقة ابلكامل مع االتفاق 
العاملي لألمم املتحدة؛ وطلب حتديث آليات 
الــعــنــــــــايــــــــة الــواجــبــــــــة ولــوائــحــهــــــــا وإحلــــــــاقـهـــــــا 

ـــــــــــــ ـــــــــــــرتاتيجية فور االنتهاء من وضـ ـــــــــــــع ابالسـ ـ
اللمسـات األخرية عليها، واســتعراضـها بوترية 

 "دورية من جانب األجهزة الرائســية املختصــة
 )CL165/9 (ه) من الوثيقة 9(الفقرة 

لمنظمــة ل" يف اختيــار اجلهــات الفــاعلــة يف القطــاع اخلــاص اليت ينبغي على حيــاد املنظمــة ونزاهتهــا ومسعتهــا
 .املشاركة معها

وبذلك، فإن االســـــــــرتاتيجية تتضـــــــــمن النطاق الواســـــــــع لصـــــــــكوك منظومة األمم املتحدة، من األطر الطوعية  -16
ألصــحاب املصــلحة املتعددين املصــممة لتشــجيع الشــركات على اعتماد ممارســات جتارية مســتدامة ومســؤولة 

منظومة األمم املتحدة املنسقة اليت تتناول الطريقة اجتماعًيا (مثل االتفاق العاملي لألمم املتحدة) إىل صكوك 
بشأن العناية الواجبة  توجيهاتاليت ينبغي هبا قيام وكاالت األمم املتحدة ابملشاركة مع القطاع اخلاص وتقدم 

 والعمليات األخرى (مثل النهج املشرتك جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة).

طالع األعضــــــــــــــاء على كيفية عمل العناية الواجبة يف ة أعاله، ختطط اإلدارة إلومع مراعاة املالحظات الوارد -17
املنظمة مبجرد تطبيق اإلجراء املبســـــــــــط. وعالوة على ذلك، تتفق اإلدارة على أنه ســـــــــــيتم إحلاق إطار العناية 

 حتديده ابلنسخة احملدثة من االسرتاتيجية وفًقا ملا طلبه االجتماع املشرتك. رفو الواجبة املبسط 

الســــرتاتيجية لالفوري تحديث الحتديد العملية يف من أجل  49يف الفقرة مجلة  ســــُتضــــافوكاســــتجابة فورية،  -18
ا، وســــرتاجعها ســــيتم حتديث آليات وقواعد العناية الواجبة وإحلاقها ابالســــرتاتيجيةتنص على أنه "  أيضــــً

 ".بشكل دوري األجهزة الرائسية ذات الصلة

ا إىل أن إطار العناية الواجبة املبســــط ســــيكون جاهزًا ليســــتعرضــــه األعضــــاء خالل الربع  -19 وجتدر اإلشــــارة أيضــــً
 .2021، قبل دورة ربيع عام 2021الثاين من عام 

 .2021وسيتم إرفاق إطار العناية الواجبة النهائي املفّعل ابالسرتاتيجية احملدثة وتقدميه يف دورة خريف  -20
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ـــــــــــــتعراض اتفاقات  اسـ
الشـراكات احلالية مع 

 القطاع اخلاص

طلــب إىل املنظمــة إّن االجتمــاع املشـــــــــــــــرتك "
إجراء اســتعراض التفاقات الشــراكات احلالية 

ـــوء مبا يف ذلك الواثئق ذات  ـ ـ ـــلة، يف ضـ ـ ـ الصـ
االســــــــــرتاتيجية اجلديدة ورفع تقرير بذلك إىل 
األعضــــــاء يتناول االســــــتنتاجات واإلجراءات 

 (م) مـــن الـــوثـــيـــقــــــــة 9(الـــفـــقـــرة " املـــقـــرتحــــــــة
CL165/9(  

كدليل على التزام اإلدارة بتلبية هذا الطلب، ســـُتضـــاف فقرة يف قســـم التقييم من الوثيقة (على ســـبيل املثال،  -21
ستجري املنظمة أيًضا استعراًضا التفاقيات الشراكة احلالية يف ضوء ) ليصبح نصها كما يلي: "66الفقرة 

رتفع تقريًرا إىل األعضـــاء بشـــأن اســـتنتاجاهتا واإلجراءات املقرتحة من خالل ســـاالســـرتاتيجية اجلديدة، و 
 تقاريرها املنتظمة إىل األجهزة الرائسية ذات الصلة."

الــرصــــــــــــــــــــــد والــتــقــيــيــم 
 ناملنتظما

رّحب إبدراج اإلبالغ إّن االجتماع املشــرتك "
ـــنـــفـــيــــــــذ  ـــتـــقــــــــدم احملـــرز يف ت ـــتـــظـــم عـــن ال املـــن
ـــــراكات من خالل جلنة  ــــــ ـــــرتاتيجية والشـ ــــــ االسـ
الرب�مج، على النحو املبني يف االســـرتاتيجية، 

للســـــــــــــــنة األوىل من  وافِ  وطلب إجراء تقييم
 (ع) مــن الــوثــيـــقــــــــة 9(الــفـــقـــرة " الــتـــنـــفـــيــــــــذ

CL165/9( 

عن التقدم  اجية على أســـاس ســـنوي وســـتقدم تقريرً اإلدارة أن املنظمة ســـتســـتعرض حالة تنفيذ االســـرتاتيتؤكد  -22
. 62 احملرز يف تنفيذ االســـــــــــــرتاتيجية من خالل األجهزة الرائســـــــــــــية ذات الصـــــــــــــلة على النحو املبّني يف الفقرة

ا ابحلاجة إىل الرصــــد واملراجعة املمكن على أســــاس الدرو  س املســــتفادة، وســــوف تقدم وتعرتف املنظمة أيضــــً
ستزود األعضاء بتقرير سنوي عن نظمة "امللتأكيد أن  64يف الفقرة إشــارة صــرحية يف االســرتاتيجية املنقحة 

 ".تنفيذها من خالل آلية اإلبالغ املذكورة أعاله، مع اإلشارة إىل أن االسرتاتيجية وثيقة حّية

ا فقرة يف قســـــم التقييم من الوثيقة لتقييم طلب إجراء وكاســـــتجابة من اإلدارة ل -23 لســـــنة األوىل، ســـــُتضـــــاف أيضـــــً
ســــيتم إجراء تقييم شــــامل للســــنة األوىل من التنفيذ. وســــريكز ) تؤكد أنه "66(على ســــــبيل املثال، الفقرة 

تقييم الســــــنة األوىل على تقييم حالة التنفيذ املبكر لالســــــرتاتيجية بدًال من التأثريات على املســــــتفيدين 
تســـــليط الضـــــوء على اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد من التحســـــني والتعديل من أجل  ة إىلإضـــــافمنها، 

 "مشاركة أفضل مع القطاع اخلاص.

جرى تعديل طفيف لتحديد نطاق التقييم املنتظم من أجل تقييم التأثري العام هلذه القســـــــــم نفســـــــــه، ســـــــــيُ  ويف -24
 ).66" (الفقرة الشراكات على املستفيدين مناالسرتاتيجية على املنظمة و"
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لشــرح قياس التأثري بشــكل أفضــل. وســيصــبح  "التأييد" قســميف ، ســيتم إجراء تعديل طفيف وعلى حنو مماثل -25
ينبغي أن يشـــــــــــــــمــل ذلــك البيــا�ت واملقــاييس األخرى املرتبطــة كمــا يلي: "  41نص املنقح مبوجــب الفقرة ال

اإلطار االســــرتاتيجي لقياس أتثري  " يفاملؤشـــرات واألهداف  وأن يتماشـــى مع"أبهداف التنمية املســــتدامة 
  ."االلتزامات مع القطاع اخلاص

الـــتــــــــداعـــيــــــــات عـــلـــى 
 امليزانية

الحظ عدم وجود  إّن االجتماع املشـــــــــــــرتك "
 2021تداعيات إضـافية على امليزانية يف عام 

من  وأنه لن يتم حتويل أي موارد أســــــــــــاســــــــــــية
امليزانيــة إىل هيئــات القطــاع اخلــاص، وطلــب 

من املعلومات عن تكاليف اســـرتاتيجية مزيًدا 
القطـــاع اخلـــاص وفوائـــدهـــا، مشـــــــــــــــــدًدا على 

ــــرورة جتنب حدوث ـــــ ـــــ ــــافية  ضـ ـــــ ـــــ تداعيات إضـ
على امليزانية وطلب أن حتتوي النســـــــــــــــــــــــــــــــــخة 
ا أكثر لنموذج أعمـــال  القـــادمـــة حتليًال معمقـــً

املختلفة وكيفية رفع  املنظمة ومصادر التمويل
 ن) من الوثيقة( 9(الفقرة  التقارير عن ذلك"

CL165/9(  

 

قد يكون لتنفيذ خطة على النحو التايل "، املســـــــألة يف االســـــــرتاتيجية املنقحة التالية هذه ســـــــتوضـــــــح اإلدارة -26
العمل املرفقة ابالســـــــرتاتيجية آاثر على امليزانية. وال يوجد حالًيا أي أتثري إضـــــــايف على امليزانية يف عام 

. وابلنســـــــــبة إىل 2021 -2020إذ مت التخطيط للعمل ابلفعل يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  ،2021
 2025-2020العمل يف املســــــتقبل، ســــــينعكس التعديل الضــــــروري يف اخلطة املتوســــــطة األجل للفرتة 

 ).61الفقرة  يف" (.2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

ميكن  املستمد من الطلب بشأن حتليل التكاليف والفوائد ومنوذج أعمال املنظمة، الوإدراًكا للعمل اإلضايف  -27
 ،اســـــــــــتيعاب ذلك على الفور. ومع ذلك، تؤكد اإلدارة أنه ســـــــــــيتم دمج ذلك يف نطاق تقييم الســـــــــــنة األوىل

 .2022ربيع عام  دورةفع تقرير بشأنه إىل وسريُ 
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إلدارة رّحب ابلتزام اإّن االجتماع املشـــــــــــرتك " الشفافية
ــــفافية، وشّدد على ـــــ ـــــ ــــرورة أن  بز�دة الشـ ـــــ ـــــ ضـ

تكون مجيع واثئق الشـــــــــــــــــــــــــــراكة، مبا يف ذلك 
النوا� أو غريها  خطاابتمذكرات التفاهم أو 

ـــــكال االتفاقات، متاحة  ــــــ ــــــ من خالل من أشـ
ـــــــة ـــواب ـــتـــواصـــــــــــــــــــــل " ب  "Connect Portalال
 )CL165/9 (ل) من الوثيقة 9 (الفقرة

 

األولو�ت ابلنسبة إىل اإلدارة. وقد  يف صدارةجاء ذلك إلعادة التأكيد على أن الشفافية جتاه أعضائها هي  -28
يف حني سيتم ضمان اليت تنص على أنه " 29احلاشية  يف CL165/4 Rev.1توضيح ذلك يف الوثيقة  جرى

عن اتفاقات الشــــــراكة ابلنســــــبة إىل موظفي املنظمة وأعضــــــائها، قد يكون وصــــــول األطراف  ماإلفصــــــاح التا
مجيع واثئق " ". ومن أجل تعزيز هذه النقطة، ســــتذكر االســــرتاتيجية املنقحة صــــراحة أناخلارجية إليها مقيًدا

الل الشـــــراكة، مبا يف ذلك مذكرات التفاهم واألشـــــكال األخرى من االتفاقات، ســـــتكون متاحة من خ
 .35الفقرة  يف" البوابة

وبنــــــــاء  هجالنُ أمهيــــــــة 
القدرات املصـــــــــــــــممة 

 خصيًصا

شـــــــــــــــدد على أمهية إّن االجتماع املشـــــــــــــــرتك "
اإلجراءات وبنــــــــاء القــــــــدرات املصـــــــــــــــممــــــــة 

ا، خاصــــــــــة يف املكاتب امليدانية " خصــــــــــيصــــــــــً
 )CL165/9 (و) من الوثيقة 9(الفقرة 

طلب تغيري اســــــــــــــــــــــــم وإّن االجتماع املشرتك "
ـــــــــــــــراكة ذات األولوية من جمال  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ الشـ

ـــال الفقر يف الريف" إىل "تشــــجيع  ـــتئصـ "اسـ
" التنمية الريفية واســــــــتئصــــــــال الفقر يف الريف

 )CL165/9 (ط) من الوثيقة 9(الفقرة 

 

سيتم التأكيد على أمهية تنمية القدرات يف املكاتب امليدانية أثناء تنفيذ االسرتاتيجية وسيتم تعزيزها يف الفقرة  -29
إىل تنمية يف الســنة األوىل من التنفيذ "على وجه اخلصــوص، ســتمنح أولوية عالية اليت تنص على أنه  61

الرئيســـــــي بشـــــــأن كيفية تطبيق أحكام  القدرات وتدريب موظفي املنظمة على املســـــــتوى امليداين واملقر
 ."من الناحية العملية االسرتاتيجية

من  (ط)9الفقرة  وأحاطت اإلدارة علًما أيضـــــــا ابلتغيري املطلوب املشـــــــار إليه يف تقرير االجتماع املشـــــــرتك يف -30
 ذلك على الفور يف النسخة التالية من وثيقة االسرتاتيجية. ُيذكر، وسCL165/9الوثيقة 
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حمــــــّددة توصـــــــــــــــيــــــات 
 أخرى

املختلفــة اليت أدىل هبــا األعضــــــــــــــــاء أثنــاء  ابملــداخالت كــذلــكا  على الرغم من عــدم توثيقهــا يف التقرير النهــائي للجنيت اجمللس، فقــد أحــاطــت اإلدارة علمًــ  -31
 تعليقات حمّددة أخرى من قبيل:ما خيص  يفاجمللس،  مبجرد أن يقرها وأكدت موافقتها على تعديل االسرتاتيجية ،اجمللس جلنتاناقشة اليت أجرهتا امل

 

واسعة من الكيا�ت بوصفها كيا�ت للقطاع اخلاص  جمموعةمن أجل تعزيز  "نو "احلرجيو املاشية" بومر " اسُيدرج مصطلح نطاق القطاع اخلاص: )أ(
 ).22(الفقرة 

أحاطت اإلدارة علًما أبوجه التشـــــابه املالحظة بني "املعارف والبحوث" يف  اإلضــــافية للمشــــاركة:/ ةبشــــأن اهلياكل احلالي 2-2و 1-2اجلدوالن  )ب(
". وســـُتدخل تعديالت أخرى من أجل الدعم للتمويل واالســـتثماراهلياكل القائمة و"االبتكار" يف اهلياكل اإلضـــافية، وكذلك بني "حشـــد املوارد" و"

 توضيح أوجه االختالف.

 بعض األعضـــــــــاء بشـــــــــأن نطاق االســـــــــرتاتيجية، ســـــــــتذكر االســـــــــرتاتيجية املنقحة صـــــــــراحة اأاثرهاليت  للمســـــــــألةكاســـــــــتجابة   نطاق االســـــــرتاتيجية: )ج(
جتري إدارهتا بشكل منفصل وخارج نطاق هذه االسرتاتيجية،  اجملتمع املدينو "أن الشراكات مع املؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث 

 .23كحاشية للفقرة وذلك  ، إىل املنظمة" مع اإلشارة إىل أمهية مجيع املؤسسات غري احلكومية ابلنسبة

يف اجلدول  ســـــيجري تعديل النص املذكور ضـــــمن فئة "االبتكار"بغية إعادة أتكيد عزم املنظمة على النظر يف أشـــــكال االبتكار املختلفة،  االبتكار: )د(
العلم والتكنولوجيا يف مواجهتها لألوضــاع والتحد�ت اجلديدة ســيســاعد القطاع اخلاص على ضــمان أّال تطبق املنظمة "ليصــبح كاآليت،  2-2

 ."كذلك مجيع أشكال الُنهج االبتكاريةأن تطبق  فحسب، بل  نياحلديث

(ح) لتصــــــبح  30القطاع الزراعي بتغري املناخ، ســــــيجري تعديل الفقرة  ارتباط بشــــــأننظرة متوازنة  تقدميبغية  النظم الغذائية والزراعية وتغري املناخ: )ه(
مع االعرتاف بوظيفة احتجاز الكربون اليت يقوم هبا قطاع الزراعة والدور الذي ، إن النظم الغذائية والزراعية هلا بصـــــــــــمة بيئية كبرية"كاآليت، 

 ."ا على صعيد حتقيق األمن الغذائييؤديه حاليً 
 

 


