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 )6(الفقرة  حنو مستدام
 
 أن تلفت عناية اجمللس إىل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بشأن هذه املسائل.  اللجنةوتوّد  

 المجلس قبلاتخاذها من  التي يقترحاإلجراءات 
 
يطلب من اجمللس إقرار النتائج اليت توصلت إليها جلنة الربنامج، باإلضافة إىل توصياهتا بشأن املسائل الواقعة  
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 أمني جلنة الربنامج
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 تقرير الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج
 مايو/أيار 25-21روما، 

 
 مقدمة 

 
 عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التايل لدورهتا الرابعة والعشرين بعد املائة.  -1
 
)، ممثلو (هولندا Johannes Petrus Hoogeveenوقد حضـــــــر الدورة، باإلضـــــــافة إىل الرئيس ســـــــعادة الســـــــيد  -2

 األعضاء التالية أمساؤهم:
 

 Guillermo Valentín Rodolicoسعادة السيد 
  1(األرجنتني)

 السيد فصيل رشيد سالمة العرقان (األردن)

 Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor السيد (كندا) Jennifer Fellowsالسيدة 
 (ماليزيا)

 (نيوزيلندا)  Matthew B. Hooperالسيد  (الكونغو)  Marc Mankoussouالسيد 
 Claudia Elizabeth Guevara de la Jaraالسيدة  (كوت ديفوار)  Kanga Kouaméالسيد 

 (بريو)
 Mohammad Hossein Emadiالسيد سعادة 

 اإلسالمية) إيران (مجهورية
 (سويسرا) François Pythoudسعادة السيد 

 Marie-Therese Sarchسعادة السيدة  (اليابان)  Toru Hisazomeالسيد 
 املتحدة) (اململكة

 
  

                                                      
كممثل لألرجنتني خالل الدورة الرابعة   Maria Cristina Boldoriniليحل حمّل سعادة السيدة  Guillermo Valentín Rodolicoمت تعيني السيد   1

 والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج.
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 2021-2018إعداد الخطة المتوسطة األجل المراجعة للفترة 
 2األولويات اإلقليمية

 
 إّن اللجنة: -3
 

 ، 2120-2018ة التســـــــــاق إطار نتائج املنظمة ضـــــــــمن اخلطة املتوســـــــــطة األجل للفرت  عن تقديرها أعربت (أ)
 ؛مع أهداف التنمية املستدامة

 لواردة يف الوثيقة ابصــــــــــــــيغتها وبغايات األهداف االســــــــــــــرتاتيجية  ةاحملدثمبؤشــــــــــــــرات إطار النتائج  تبورحّ  (ب)
خلاصــــــة برصــــــد خمرجات ورّحبت بتأكيد اإلدارة بأّن املنهجية وخطوط األســــــاس ا بيويف املالحق على الو 

 ؛متاحة لألعضاء 2-6املنظمة يف إطار اهلدف 

يالء إرة على أن تضـمن اإلدا شـجعتو  رات أهداف التنمية املسـتدامة يف إطار النتائجبإدراج مؤشّـ  تبورحّ  (ج)
اليت تعّد  ســــــتدامةأهداف التنمية امل مؤشــــــرات وتتبع على رصــــــد القدرة نميةمن أجل ت ،ألعضــــــاءدعمها ل

 ؛هلا املنظمة راعيةً 

هداف االســرتاتيجية األ غايات خمرجاتبني حتقيق  الروابط القائمةيف درس  اإلمعانعلى ضــرورة  تدشــدّ و  (د)
 وحتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

 سرتاتيجي للمنظمة؛ه االمبا أعربت عنه املؤمترات اإلقليمية من دعم لالستمرارية يف التوجّ  تورّحب (ه)

 منتصــــــــــــــفحىت  واليت ُعقدت املؤمترات اإلقليمية  عّربت عنهااإلقليمية اليت واملبادرات األولويات تدعمو  (و)
البحر الكارييب)، بصــــــــيغتها و شــــــــهر أبريل/نيســــــــان (ألقاليم أفريقيا وآســــــــيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية 

 وملحقاهتا؛املوجزة الواردة يف الوثيقة 

 واألولوياتبادرات واملاملســـائل الناشـــئة  بشـــأنعلى أمهية عمل املنظمة على مســـتوى التوجيهات  تدوشـــدّ  )ز(
ذائي يف جمال األغذية وال ســيما العمل على وضــع مواصــفات الدســتور الغ األغذية،ســالمة  مثل، اإلقليمية
وضع املعايري لصحة النباتات ووقاية بيف ما يتعلق الدولية لوقاية النباتات  تفاقيةواال ،ومتكني التجارة املأمونة

  ق اجلـــافـــة والقـــاحلـــة،ملنـــاط، والبلـــدان يف اوالـــدول اجلزريـــة الصــــــــــــــغرية النـــاميـــة، "نمو األزرق"ال، والنبـــاتـــات
وغري ذلك  كنولوجيا البيولوجيةوالتالزراعة اإليكولوجية و  ،كروباتيومقاومة مضـــادات امل األقل منواَ والبلدان 

 ؛من �ج مبتكرة

 ت والرتتيبات األخرى،من خالل الشـــــــراكا مع اجلهات الفاعلة من غري الدول تعزيز التعاون أمهية أكدتو  )ح(
 ؛والتعاون الثالثي وبأيًضا على أمهية التعاون بني بلدان اجلن شددتو  ،مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص

 يما الوكاالت ، ال ســــــــاألخرى ألمم املتحدةاالتعاون مع منظمات توطيد على ضــــــــرورة  الضــــــــوء تطســــــــلّ و  )ط(
 ؛املعنية مع املنظمات اإلقليميةوكذلك  اليت توجد مقارها يف روما

                                                      
 PC 124/2الوثيقة   2
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 البلدان  ولحصــــــــــــــدعم  من أجل املناخ، وال ســــــــــــــيما عمل املنظمة يف ســــــــــــــياق تغّري ل عن دعمها أعربتو  )ي(
العاملية. ويف هذا الصــــدد،  لى التمويل يف جمال تغّري املناخ، مثل الصــــندوق األخضــــر للمناخ ومرفق البيئةع

ت   تتلقى الدعمســــــــــــــ ومعايري واضــــــــــــــحة للبلدان اليت شــــــــــــــفافيةملنظمة على توفري مزيد من الإدارة ا حضــــــــــــــّ
والبلدان زرية الصـــــــغرية النامية إىل الدول اجل يف جمال تغري املناخلدعم األولوية ل وينبغي إســـــــناد. من املنظمة
 ؛شديدة التعرض لتغري املناخالفضًال عن البلدان األخرى  األقّل منّوا،

يف ســـياق عقد األمم  هم،من والشـــباب، وال ســـيما النســـاء نياألســـري املزارعنيبرتكيز االهتمام على  تورّحب )ك(
 املتحدة للزراعة األسرية؛

تعزيز دعم املنظمة  تغطية املكاتب امليدانية للمنظمة من أجلنطاق اســــــــتعراض  مواصــــــــلةبضــــــــرورة  تقرّ أو  )ل(
على أمهية  وشـــددت ،يذ براجمهاحتقيقاً ملســـتوى أعلى من املرونة والكفاءة والتأثري يف تنف ،للبلدان األعضـــاء

 ئية؛مراعاة النتائج املقبلة للمناقشات اجلارية بشأن منظمة األمم املتحدة اإلمنا

يمية، مبا يف ذلك املؤمترات التقرير الكامل عن األولويات الصادر عن املؤمترات اإلقلإىل استعراض  توتطلع )م(
لرمسي ألمريكا الشمالية يف دورهتا مي غري اومسامهات املؤمتر اإلقلي اإلقليمية املتبقية (أوروبا والشرق األدىن)

 .الفنية املقبلة إىل جانب مسامهات اللجان
 

 تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في القضاء على الجوع وانعدام
 3)1األمن الغذائي وسوء التغذية (الهدف االستراتيجي 

 
 رحبت اللجنة بالتقييم وبرّد اإلدارة عليه، وقامت مبا يلي: -4
 

 ، كما أشــــــــارت ذهوتنفي 1 أشــــــــارت إىل النتائج اإلجيابية للتقييم من حيث تصــــــــميم اهلدف االســــــــرتاتيجي (أ)
 وأســــــــــــــبــابـه  2017-2016ة إىل التنــاقض بني هــذه النتــائج والعــدد املتزايــد للجيــاع حول العــامل خالل الفرت 

لقـدرة على الصــــــــــــــمود من أجـل بنـاء اعلى النحو املبّني يف تقرير األمن الغـذائي والتغـذيـة يف العـامل بعنوان 
 ؛السالم واألمن الغذائي

 هلجرة النامجة االتصـــــــدي للجوع وانعدام األمن الغذائي وســـــــوء التغذية يف ســـــــياق على ضـــــــرورة  وشـــــــددت )ب(
 ؛يًضاأ، فضًال عن كو�ا مشرتكة بني عدة جماالت باعتبارها مسألة حرجة النزاعات،عن 

 اعـــات املتزايـــدة ز نن التعكس حقيقـــة ألاملنظمـــة  لـــدى ربجمـــةال عـــديـــلت رتاف اإلدارة بضــــــــــــــرورةبـــاعورحبـــت  )ج(
 األمن الغذائي واجلوع؛ عوامل مسببة النعدامهي 

 ملنظمة؛ابالنسبة إىل والية  1على الدور األساسي الذي يؤديه اهلدف االسرتاتيجي  وشددت (د)

لزمنية املقرتحة الواردة امع التوصـــــــيات األربع الصـــــــادرة عن التقييم وأثنت على اإلجراءات واألطر  واتفقت (هـ)
 رّد اإلدارة ملعاجلتها؛ يف
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واتســـــــــــاع حاجة املنظمة إىل إطالق  1على الطابع املشـــــــــــرتك جملاالت عدة للهدف االســـــــــــرتاتيجي  وأثنت (و)
  ة؛االسرتاتيجي الربامجمبادرات مشرتكة مع 

 شـــددتفين و على املســـتوى العلى أّن اجلوع هو مســـألة تتعلق باحلوكمة بقدر ما أنه حتٍد  ســـلطت الضـــوءو  (ز)
 على أمهية مشــــاركة املنظمة يف حتليل الســــياســــات الوطنية وتصــــميمها، مشــــرية أيضــــاً إىل أن املنظمة حباجة 

 ؛ تسادعم تنفيذ السيا يف جماليز القدرات إىل تعز 

يف نشـــــــــر البيانات املتعلقة بانعدام األمن الغذائي على املســـــــــتوى  دية دور أكرباملنظمة على تأ وشـــــــــجعت (ح)
كجزء من دعم تنفيذ ملا تقوم به من عمل ودعوة   تقييمالرصــــد و الو  ها للســــياقالقطري من أجل تعزيز حتليل

 السياسات؛

 ةتنويع األمنــاط الغــذائيــلالنظر يف الــدور املمكن بــإيالء املنظمــة عنــايــة أكرب للتغــذيــة وبــاحلــاجــة إىل  وأقّرت )ط(
ســـــوء العبء الثالثي لوســـــيلة ملعاجلة الصـــــحية مبا يشـــــمل املنتجات التقليدية واحمللية وغريها من منتجات ك

 ؛لتغذيةا

راكات على أنه ينبغي للمنظمة أن تعزز تعاو�ا مع اجلهات الفاعلة من غري الدول من خالل الش توشدد )ي(
عدام وان اجلوعبدرجة أكرب يف اســــــتئصــــــال  "هات الفاعلة غري التقليديةاجل" شــــــراكاألخرى، مع إ والرتتيبات

املســـــــتهلكني، ورؤســـــــاء  احتاداتمثل القطاع اخلاص والتحالفات الربملانية و  ،األمن الغذائي وســـــــوء التغذية
 الطهاة؛

على أمهية تعزيز التعاون مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف جمال استئصال اجلوع وانعدام  وشددت )ك(
 األمن الغذائي وسوء التغذية؛

الذي ينبغي أن يتضـــــــمن اجلوانب املتعلقة اخلاصـــــــة بالتغذية و اســـــــتعراض تقييم االســـــــرتاتيجية إىل  وتطلعت )ل(
  قبلة؛بتأثريات االسرتاتيجية، وذلك يف دورهتا امل

والدروس  1على العالقة الوثيقة القائمة بني النتائــــج واالستنتاجات املتصلة باهلدف االسرتاتيجي وشددت  )م(
 حبســــــب أطر الربجمة القطرية ، باإلضــــــافة إىل 2017-2016تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  املســــــتفادة من تنفيذ

   .ةالدروس املستفادة من تنفيذ إطار الربجمة القطريجتميع البند عن  ضمنما ورد يف مناقشات جلنة الربنامج 
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 4تجميع الدروس المستفادة من تنفيذ إطار البرمجة القطرية
 

 ت مبا يلي:، وقامعليه ورّد اإلدارةالتجميعي  ريرناقشة التقاملتاحة مل فرصةالرّحبت اللجنة ب -5
 

 والدروس املمارســـــــات أفضـــــــل على متيناً  دليالً  وفر قد التجميعي للتقرير الشـــــــامل النطاقأشـــــــارت إىل أن  (أ)
 املســــــــــــــتوى على لربجمةدارة اإلأداة  رهاة باعتباالقطري الربجمة أطرفعالية ب املتعلقة تحدياتالو  املســــــــــــــتفادة

 ؛القطري

 ، يف ما خص:املتصلة هبا واخلطوط التوجيهية على ضرورة االستمرار يف تعزيز أطر الربجمة القطرية توشدد )ب(
 

وأهداف  2030خطة عام  احلكومات الوطنية واتساقها مع األولويات الدولية، وال سيما ةإبراز أولوي )1(
 ؛املنبثقة عنهاالتنمية املستدامة 

األمساك ة ومصــــــــايد الزراعات واســــــــتخدام أطر الربجمة القطرية كأداة إلرشــــــــاد عمل املنظمة يف قطاع )2(
 ؛والغابات على املستوى القطري

 ؛أطر الربجمة القطرية وإعدادها وتنفيذها ورصدها واإلشراف عليهاتصميم و  )3(

 ؛ريلتغياللسياق ونظريات  اقً مّ مع حتليًال أطر الربجمة القطرية  أن تتيحووجوب  )4(

 ؛واردأداة حلشد املباعتبارها أطر الربجمة القطرية اليت تنطوي عليها مكانات اإلو  )5(

 نتائجلفهم صـــــــد الر واســـــــتخدام اإلدارة املســـــــتندة إىل النتائج من خالل زيادة اســـــــتخدام مؤشـــــــرات  )6(
تائج ضــــمن أطر إجراءات املنظمة على حنو أفضــــل، ورّحبت بفكرة إســــناد درجات لرصــــد حتقيق الن

 الربجمة القطرية؛

ي على املســـتوى القطري تعزيز دور املنظمة يف جمال نشـــر البيانات عن انعدام األمن الغذائعلى  وشـــّجعت )ج(
 الدعوة؛ أنشطةالنهوض بو  وتقييمها، القطرية الربجمة أطر ورصد للسياق حتاليلها تعزيزمن أجل 

التوصـــــــيات ل هذه شـــــــجعت اإلدارة على قبو التوصـــــــيات الثالث الصـــــــادرة عن التقرير التجميعي و  وأقّرت )د(
 ؛الثالث وتطبيقها بالكامل

بدعم  ورحبت ،لقطريااألمم املتحدة على املســتوى  يفاالتســاق على احلاجة إىل مواصــلة تعزيز  وشــّددت )ه(
 ؛املتحدة األممصالح اإلمنائي اجلارية يف اإل اإلدارة لعملية

ة القطاعات املناصرة تعدداملالسياسات واالسرتاتيجيات  صياغة لى دور املنظمة يف دعمع وسّلطت الضوء )و(
الشباب واحلماية االجتماعية  ها، مبا يف ذلك العمل الالئق، مع الرتكيز علىنطاق للفقراء، وتقييمها وتوسيع
 وتعميم البعد اجلنساين؛
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 تنفيذها وتعبئة املواردابعة الدور احملوري ملمثلي املنظمة يف تصـــــــــــميم أطر الربجمة القطرية ومت إىلشـــــــــــارت أو  )ز(
 ؛الالزمة هلا

 ة؛طر الربجمة القطريباعتبارها مكوناً هيكلياً وإلزامياً أل لإلشرافعلى ضرورة إرساء آلية  وشددت )ح(

يف هذا الســياق ضــرورة  وأكدتالتوجيهية يف إعداد أطر الربجمة القطرية،  للجان اهلامعلى الدور وشــددت  )ط(
ملؤســـســـات احلكومية املصـــلحة واخنراطهم، مبا يف ذلك مع طائفة أوســـع من ااملشـــاركة الواســـعة ألصـــحاب 

 والقطاع اخلاص؛

ية اإلقليمية واألولويات على ضــــــرورة توطيد العالقة بني أطر الربجمة القطرية وبرامج التنم وســــــلطت الضــــــوء )ي(
 اإلقليمية، مشددة على الدور الرئيسي للمكاتب اإلقليمية للمنظمة؛

العاملي  ةرنامج األغذيبمشـــرتكة مع على ســـبيل التجربة ة قطرية أطر برجموضـــع ورحبت مبوافقة اإلدارة على  )ك(
 ؛ذا الصددأكثر طموًحا هبأهداف وعلى وضع  والصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 فاهلـدقـة عن تقييم القـائمـة بني النتـائج واالســــــــــــــتنتـاجـات املنبث املتينـةعلى الروابط  وســــــــــــــّلطـت الضــــــــــــــوء )ل(
 للربجمة القطرية. واتأطر الربجمة القطرية كأد بنيو  1االسرتاتيجي 

 
تقرير المتابعة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في صون الموارد الوراثية لألغذية 

 5والزراعة واستخدامها على نحو مستدام
 
تاجات والتوصـــــــــيات املنبثقة عنه، يف تنفيذ االســـــــــتنأخذت اللجنة علماً بتقرير املتابعة هذا ورّحبت بالتقّدم احملرز  -6

 وقامت مبا يلي:
 

املستدام يف سياق تغّري  واستخدامها هاصون املوارد الوراثية يف موقع الذي يؤديه دورالعلى  سلطت الضوء (أ)
 ؛املناخ

 ؛تنوع البيولوجييف برامج املنظمة املتعلقة بال امركزيً  اعنصرً  املوارد الوراثيةكون ورحبت ب (ب)

مليدانية دعماً للعمل اقدرات املكاتب  تنميةبشـــــــأن  2تنفيذ التوصـــــــية أعربت عن قلقها من أن التقدم يف و  (ج)
 ؛لتوصيةهذه ا بشأنعلى ضرورة تسريع العمل  شددتو  كان بطيئاً املوارد الوراثية  اخلاص ب

 ثية؛من املوارد لعمل املنظمة يف جمال املوارد الورا وأشارت إىل احلاجة إىل مزيد (د)

 ؛لقطاع اخلاصامشاركة تعزيز ورحبت ب )ه(

الرتتيبـات و التعـاون مع اجلهـات الفـاعلـة من غري الدول من خالل الشــــــــــــــراكات  على توطيـد وشــــــــــــــجعـت )و(
 تطوير؛بحوث واليشمل تلك املعقودة مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين ومنظمات ال األخرى، مبا
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على جلنة  هإىل التعمق أكثر يف استعراض التقدم احملرز على صعيد تنفيذ التوصيات، متهيًدا لعرض وتطّلعت )ز(
 يف إطار عملية رفع التقارير اإلمجالية على مستوى املنظمة. 2019خالل عام الربنامج 

 
 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

 
الل الفرتة املمتّدة خ املقر الرئيســـي للمنظمةوالعشـــرين بعد املائة يف  امســـةبأنه َتقّرر عقد دورهتا اخل أُبلغت اللجنة -7

 .2018نوفمرب/تشرين الثاين  16إىل  12من 
 

 ما يستجد من أعمال
 
جدول  منعلى البنود التالية  تووافق دورهتا اخلامســـة والعشـــرين بعد املائةاخلاصـــة برتتيبات الاســـتعرضـــت اللجنة  -8

 :األعمال
 

 الفنية؛عن اللجان  الصادرةاألولويات  - 2021-2018اخلطة املتوسطة األجل املراجعة للفرتة  إعداد (أ)

يف اإلدارة املتكـــــاملـــــة للموارد الطبيعيـــــة من أجـــــل الزراعـــــة املســــــــــــــتـــــدامـــــة  ةنظمـــــامليم مســــــــــــــــــامهـــــة تقيو  )ب(
 ؛)2 االسرتاتيجي (اهلدف

 ؛التغذيةاخلاصة بسرتاتيجية االتقييم و  )ج(

 ؛املنظمةالتقييم لدى  مهام وتقرير متابعة )د(

زيادة قدرة ســــبل املعيشــــة على الصــــمود  - 5يف حتقيق اهلدف االســــرتاتيجي  نظمةاملتقييم مســــامهة تقرير و  )ه(
 ؛أمام التهديدات واألزمات

 ؛2021-2019 لعمليات التقييم يف الفرتةوخطة العمل املتجددة اإلرشادية  )و(

 ؛من أجل استئصال فريوس طاعون اجملرتّات الصغرية إعالن التربعاتير بشأن نتيجة مؤمتر والتقر  )ز(

 .يف جمال مقاومة مضادات امليكروبات عمل املنظمةخطة والتقرير املرحلي عن  )ح(
 
 .كبند دائم على جدول أعماهلا  ،اللجنة على إدراج املناقشة بشأن البنود املمكنة للدورة القادمة ووافقت -9
 

وذلك تســــــــــهيالً ملناقشــــــــــة بعض البنود  ورحبت اللجنة أيضــــــــــاً باقرتاح عقد اجتماع غري رمسي قبل الدورة الرمسية، -10
 يةوإمكان الرمسية املدرجة على جدول األعمال وللنظر يف مجلة أمور من بينها اقرتاح وظيفة "تقييم واحد لألمم املتحدة"

اجلياع"  أصواتمشروع "أهداف التنمية املستدامة على املستوى القطري، وتقييم  على قائمة مشرتكة عمليات تقييمإجراء 
 .مبا يف ذلك تغري املناخ يف املناطق اجلبلية والقاحلة مشرتكة بني عدة جماالتوالعمل على مسائل 

 


