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 موجز
 
 :ا يلييمها، خاصة يف ما يتعلق مبمن املسائل املتصلة بتخطيط الربامج وتقي احبثت جلنة الرب�مج عددً  
 

 )6و 5الفقراتن ( 2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  )أ(

 )7(الفقرة تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمة  (ب)

 )11-8الفقرات ( اخلاصة ابلشراكات مع القطاع اخلاص تقييم اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة (ج)

 )12(الفقرة  التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية اخلاصة بتعميماسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  (د)

 )13(الفقرة  العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية (ه)

 )14(الفقرة  تقرير مرحلي عن اجلوانب الرئيسية ملشروع االسرتاتيجية احملدثة اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني (و)

 )4يف نظم زراعية وغذائية شاملة وكفؤة (اهلدف االسرتاتيجي  منظمة األغذية والزراعة تقرير متابعة تقييم مسامهة (ز)
 )16و 15الفقراتن (

 )1وامللحق  18و 17الفقراتن ( حتديث –خطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم  (ح)

 )20و 19الفقراتن ( والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة (ط)

 )22و 21الفقراتن ( التقدم احملرز يف حتديث االسرتاتيجية اخلاصة ابلتغذية (ي)

الفقرات ( نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة - هلدف التنمية املستدامة 1-4-2املؤشر  (ك)
23-26( 

مبا يف ذلك استعراض مدونه قواعد السلوك ، امليكروابتمضادات  استعراض التقدم احملرز يف جمال مقاومة (ل)
 )27(الفقرة الطوعية 

 )28(الفقرة  تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الرب�مج (م)

 )32-30الفقرات ( ما يستجد من أعمال (ن)
 
  وتوصيات بشأن هذه املسائل. نتائجوتعرض اللجنة على اجمللس ما توصلت إليه من  

 اجمللس قبلاختاذها من  اليت يقرتحاإلجراءات 
 
من اجمللس إقرار ما توصلت إليه جلنة الرب�مج من نتائج وكذلك توصيات بشأن املسائل اليت تندرج طلب يُ  

  .ضمن نطاق واليتها
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 تقرير الدورة السابعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج
 )2019نوفمرب/تشرين الثاين  8-4(روما، 

 
 مقدمة 

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

 األعضاء التالية أمساؤهم:
 

 Guillermo Valentín Rodolicoسعادة السيد 
  1(األرجنتني)

 (األردن) فايز خوريالسيد سعادة 

 Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norالسيد  (كندا) Jennifer Fellowsالسيدة 
 (ماليز�) 

 (مايل) Traoré Halimatou Koneالسيدة  ) شيلي( Tamara Villanueva ةالسيد
 (نيوزيلندا) Donald G. Symeالسيد  (الصني) NI Hongxingالسيد 
 (اململكة املتحدة) Marie-Therese Sarchسعادة السيدة  (فرنسا) Delphine Borione السيدةسعادة 
 Mohammad Hossein Emadiالسيد سعادة 

 اإلسالمية) إيران (مجهورية
 (زامبيا) Kayoya Masuhwaالسيد 

 
 2اعتماد جدول األعمــال املؤقت واجلــدول الزمين - 1البند 

 
  :اعتمدت اللجنة جدول األعمال املؤقت مع إضـــــــــافة البنود التالية للنقاش ضـــــــــمن بند ما يســـــــــتجد من أعمال -3

الدولية (أ) "مبادرة العمل يًدا بيد"؛ ومؤمتر قمة األمني العام لألمم املتحدة حول النظم الغذائية؛ وجلسة إحاطة عن الندوة 
 بشأن استدامة مصايد األمساك.

 

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

 .والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج
  INF/1/PC 127و PC 127/1الوثيقتان   2
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 2019من يوليو/متوز  انتخاب �ئب الرئيس للوالية املمتدة - 2البند 
 2021إىل يونيو/حزيران 

 
(مجهورية إيران اإلسالمية)  Mohammad Hossein Emadiقررت اللجنة ابإلمجاع انتخاب سعادة السيد  -4

 . 2021إىل يونيو/حزيران  2019�ئًبا لرئيس جلنة الرب�مج للوالية املمتدة من يوليو/متوز 
 

 20213-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  - 3البند 
 
 إّن اللجنة: -5
 

 والتعديالت األولية اليت اقرتحها املدير العام؛رّحبت ابلوثيقة اليت تربز فيها توجيهات وقرارات املؤمتر  (أ)

 1 005.6وأبدت ارتياحها إلدارة التعديالت املقرتحة ضـــــــمن املســـــــتوى اإلمجايل املتفق عليه للميزانية وقدره  (ب)
ماليني دوالر أمريكي من خالل الوفورات يف التكاليف والز�دات يف الكفاءة من دون أن يؤثر ذلك ســـــــــلًبا 

 مج العمل املتفق عليه؛على تنفيذ بر�

ورّحبت ابملوارد اإلضـــافية املخصـــصـــة لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  (ج)
وبر�مج املشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

ابلتزام  تهبذه املوارد ورحب ةضــــــــــــــافيإحتقيق نتائج  ةمهيأ ىعل تشــــــــــــــددو ، بيولوجيومن أجل تعميم التنوع ال
 ربامج املشورة العلمية؛األعمال املتأخرة ل ةمبعاجل ةدار اإل

ضايف يف جمال إحراز تقدم على ضرورة إ مشّددة، وأثنت على املعلومات املتاحة بشأن املساواة بني اجلنسني (د)
ال ن هذه اللجنة أ مشّددة علىإلنشاء جلنة شؤون املرأة،  اعن تقديره توأعرب حتقيق املساواة بني اجلنسني،

 زدواجية العمل؛ ال اجتنبً  ةجمياسؤوليات بر تتحمل أي م

 ،على الويـــــب 4امللحق على النحو املبني يف  2021-2020مؤشـــــــــــــــرات النواتج والغـــــا�ت للفرتة  وأقّرت (ه)
بت رحّ و  ،مقاومة مضــــــادات امليكروابتبشــــــأن عمل املنظمة تســــــليط الضــــــوء على ضــــــرورة  وشــــــددت على

طار النتائج االســـــــــــــــرتاتيجية إيف  العمل العاملية الثالثية ةطار نتائج خطإمن دراج مؤشـــــــــــــــر إ ىابالتفاق عل
  ة؛لمنظمل

 بدور إطار النتائج كأداة للمساءلة والتواصل واستخالص الدروس؛  تر وذكّ  (و)

يف عملييت تقييم منتصـــــــــــــــف املدة و�اية  2021-2020التقدم احملرز خالل الفرتة  ضاســـــــــــــــتعراإىل  وتطّلعت (ز)
 السنتني؛  فرتة

                                                      
 CL 163/3الوثيقة   3
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على  5) والوظائف املنقحة املدرجة يف امليزانية (امللحق 1وأشـــــــــــــــارت إىل اهليكل التنظيمي احملّدث (امللحق  (ح)
 الويب) وتطلعت إىل احلصول على مزيد من املعلومات؛ 

على أمهية تقييم بر�مج التعاون  وشــددت ،2019التقرير عن بر�مج التعاون التقين لعام دراســة إىل  وتطّلعت (ط)
 التقين؛ 

الداعي  للمجلس (ي) من تقرير الدروة احلادية والســـتني بعد املائة11الفقرة الوارد يف طلب ال اوأكدت جمددً  (ي)
فرتات الســــنتني الثالث املاضــــية،  ىمد ىعلســــامهات الطوعية عن اســــتخدام امل ةلتقدمي معلومات مفصّــــ إىل 

 ؛بعاد الرباجمية واجلغرافية، يف تنفيذ بر�مج العملاألحبسب 

 ؛على ضرورة تعزيز النهج والسياسات القائمة على العلم والقرائن وشددت (ك)

 اجلديدة،ت التكنولوجياو مبا يف ذلك النهج املبتكرة املســــــتدامة  ،على احلاجة إىل االبتكار طت الضــــــوءوســــــلّ  (ل)
زيد من املإىل احلاجة إىل وأشــارت  ،مكتب االبتكار ووظيفة كبري العلماءإنشــاء على من حيث املبدأ وأثنت 

ودوره وآليتــه،  ،لــة حول املفهوم الكــامن وراء إنشــــــــــــــــاء هــذا املكتــب، مبــا يف ذلــك واليتــهاملعلومــات املفصـــــــــــــــّ 
وكذلك ابلنجاح،  تنفيذعملية التكلل تي املوظفني لكواختصـــاصـــاته، مشـــرية إىل ضـــرورة توفري ما يكفي من 

 ؛ لالبتكارالشامل الطابع 

إيضـــــــــــــــاحات حول نطاق جمموعة التنوع البيولوجي ودورها التنســـــــــــــــيقي وموقعها ضـــــــــــــــمن املنظمة  وطلبت (م)
 سرتاتيجية التنوع البيولوجي؛ابوالصلة  ،فيها واملوظفني

 ةضـــرورة مراعا ىشـــدد علت يتال ملؤمتر املنظمة، واألربعني ةاحلاديالدورة من تقرير (ك)  07الفقرة  تاســـتذكر و  (ن)
 ؛املتوسطة الدخل من الشرحية العليامبا فيها البلدان املتوسطة الدخل والبلدان  ،مجيع البلدانأولو�ت 

لبلدان اقل البلدان منوا و أالصغرية النامية و  ةإلنشاء مكتب للدول اجلزري أمن حيث املبد اعن تقديرهوأعربت  س)(
دوره داخل املنظمة، ونطاقه صــــوص خبيضــــاحات زيد من اإلاحلصــــول على امل وطلبتغري الســــاحلية، النامية 
 ؛"العمل يًدا بيد"بادرة صلته مب، و اختصاصاته، و وآليته ه، وواليته، ودور اجلغرايف

للتوزيع املنقح لالعتمـادات الصــــــــــــــــافيـة حبســــــــــــــــب أبواب امليزانيـة على حنو مـا هو مبّني  وأعربـت عن دعمهـا (ع)
 لكي يوافق عليه اجمللس؛ 3اجلدول  يف

األعضـــــــــــــاء على تقدمي  وشـــــــــــــجعت) 4وأخذت علًما ابلتقديرات احملدثة للموارد من خارج امليزانية (اجلدول  (ف)
 ؛مسامهات طوعية لتيسري حتقيق األهداف االسرتاتيجية وتنفيذ بر�مج العمل املتكامل

ن أ ىعل تعوشجّ تعزيز النظم الزراعية والغذائية املستدامة، نظمة من أجل امل ةابلدعم املقدم ألنشط ترحبو  (ص)
 .الغذائية حسب االقتضاء هاالبلدان يف حتويل نظمنظمة تدعم امل

 
ز ركِّ تُ ، اإلحصـــاءاتيف جمال  املنظمةعمل صـــة لألعضـــاء بشـــأن ندوة خمصّـــ دارة اللجنة كذلك أن تعقد اإل وطلبت -6
ــــــــــــ  ميةنالتأهداف  خاص على املنهجية املستخدمة لوضع مؤشراتشكل ب اليت تعترب املنظمة الوكالة الراعية  21املستدامة الـ

 .هلا
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 االسرتاتيجيةتقييم إطار النتائج  – 4البند 
 4يف منظمة األغذية والزراعة

 
مع اعتبار املعلومات والتحليالت اليت تضـــــّمنتها مفيدة  ،واألولوية املســـــندة إليها هتوصـــــياتلتقييم و رّحبت اللجنة اب -7

 وإّن اللجنة: لعملية املراجعة املزمع إجراؤها لإلطار االسرتاتيجي وترتيبات التنفيذ ذات الصلة، ورّحبت برد اإلدارة املبدئي.
 

نظمة لكي تصـــــــبح منظمة اســـــــرتاتيجية بقدر أكرب، على حنو ما أقّر به املتوجيه دارة يف أثنت على جهود اإل (أ)
 التقييم، يف الفرتة اليت يشملها االستعراض؛

إىل بعض اســـــتنتاجات التقييم ال ســـــيما أّن الربامج االســـــرتاتيجية كانت أقّل فعالية يف حتويل  وأشـــــارت بقلق (ب)
أداء املنظمة يف امليدان وعدم الوضوح ابلنسبة إىل األدوار واملسؤوليات، مما أعاق النهج الرباجمي اجلديد على 

 مستوى املنظمة ككّل؛

خطة عام  اتيجية وخطة عمل للمنظمة من أجل املشاركة يفوضع اسرت مع التقييم بشأن احلاجة إىل  واتفقت (ج)
واحلــاجــة إىل تعزيز أوجــه التــآزر والشـــــــــــــــراكــات إعــادة تنظيم منظومــة األمم املتحــدة اإلمنــائيــة وعمليــة  2030

 ؛ة يف ما بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومع القطاع اخلاصاالسرتاتيجية، خاصً 

 تنفيذ التوصيات؛ أمهية إشراك األعضاء يف عملية على  وأكدت جمدًدا (د)

دعم ما يتعلق بيف خاصـــــة ، و امليدانيةن نتائج التقييم أاثرت احلاجة إىل تعزيز عمل املكاتب أ ىعل تشـــــددو  (ه)
 حتقيق أهداف التنفيذ املستدامة؛

احلاجة  ىعل ووافقت ،احلاجة إىل اســتخالص الدروس بصــورة منهجية من التجارب الســابقةعلى  شــددتو  (و)
 ؛للرصد النوعي لدعم تعزيز الربامجنظام اعتماد إىل 

من أجل االســــتجابة على  ةقطريكاتب اإلقليمية والروابط بني املقر الرئيســــي واملال حتســــنيعلى أمهية  وشــــددت (ز)
إجراءات إىل ، هتااومبادر  ترمجة اســرتاتيجيات املنظمة وســياســاهتا وتطّلعت إىل ،حنو أفضــل الحتياجات البلدان
 ملموسة على املستوى القطري؛

بشــــــأن بلورة آليات للتنفيذ من أجل اعتماد �ج يتجه من األســــــفل إىل  3على التوصــــــية  وســــــّلطت الضــــــوء (ح)
األعلى وجلعل املنظمة موائمة للغرض املنشــــــود منها مع اإلشــــــارة إىل التحد�ت اليت تعرتض التنفيذ واحلاجة 

 ؛لوقتإىل إجراء تعديالت تدرجيية مع ا

اتباع �ج براجمي فعال على تعزيز خصــــــــصــــــــة ألغراض حمددة املطوعية غري المســــــــامهات نه ميكن للأب وأقّرت (ط)
 ؛أمهية وجود نظام موثوق للرصد والتقييم هبذا الصدد وأبرزت ،املستوى القطري
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على أمهية إدماج اخلطط القطرية على حنو أكرب ضـــــــــــــمن عملية التخطيط اإلمجالية يف  وســـــــــــــّلطت الضـــــــــــــوء (ي)
املنظمة، ابإلضــــــــافة إىل مواصــــــــلة الســــــــعي إىل املواءمة بني مهارات املوظفني واملتطلبات الوظيفية لدى تعيني 

 ؛املوظفني وإاتحة التدريب املالئم

القة القائمة بني املقر الرئيســـــــــــــــي واملكاتب القطرية، تنقل املوظفني وتناوهبم من أجل توطيد الع وشـــــــــــــــّجعت (ك)
 ؛وبغرض التطوير الوظيفي أيًضا، لكن من دون أن يؤثر ذلك سلًبا على القدرة الفنية للمنظمة

احلصـــــــول على مزيد من  وطلبتوأشـــــــارت إىل أّن ســـــــّت من التوصـــــــيات الثمانية تتطّلب مزيًدا من التمويل  (ل)
 ؛مة ومصادر التمويل املمكنةاإليضاحات بشأن املبالغ الالز 

 ابختاذ اخلطوات املقبلة وفق اجلدول الزمين التايل: وأوصت (م)

خبطة  لقعيت، ابلنسبة إىل اسرتاتيجية املنظمة يف ما 1ة توصيالتنفيذ للتشاور بشأن وضع خارطة طريق  -1
، بشـــــــــــــــأن إطار 2؛ وينبغي عرض التوصـــــــــــــــية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائيةو  2030عام 

 ؛للموافقة عليهاللمجلس،  بعد املائة الدورة الثالثة والسّتنيالنتائج، على 

اجلديد وذلك قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشــــرين  طار النتائج االســــرتاتيجيةوضــــع اخلطوط العريضــــة إل -2
 ؛2020الرب�مج يف مايو/أ�ر  للجنة بعد املائة

 بعد املائة والعشـــــــــرين الثامنةإعداد اإلدارة لتقرير مرحلّي بشـــــــــأن تنفيذ توصـــــــــيات التقييم خالل الدورة  -3
 ؛للجنة الرب�مج

جلنة الرب�مج خالل دورهتا  مالتســـتعرضـــه) 2) وإطار النتائج (1( ةاجلديد ةالســـرتاتيجياإعداد مشـــروع  -4
  .2021املزمع عقدها يف ربيع عام 

 
 تقييم اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  - 5البند 

 5اخلاصة ابلشراكات مع القطاع اخلاص
 
املباشــــــــــــرة. وهبذا الصــــــــــــدد،  هوتوصــــــــــــيات هنتائججودة التقرير و رّحبت اللجنة ابلتقييم وهّنأت مكتب التقييم على  -8

املســــــــتو�ت والنطاق والقضــــــــا� على احلاجة إىل توفري املزيد من التوضــــــــيحات بشــــــــأن التعاريف و  الضــــــــوءاللجنة  ســــــــّلطت
 .ات الشراكاتسياقو  واالحتياجات

 
 .التقييم لتوصيات اإلدارةقبول ورّحبت اللجنة ب -9
 

 سرتاتيجية املنظمة اخلاصة ابلشراكات مع القطاع اخلاص.بلورة رؤية الاللجنة مع التوصيات املقرتحة ل واّتفقت -10
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 وإّن اللجنة: -11
 

املنظمة  وحّثتالدور الرئيســي الذي يضــطلع به القطاع اخلاص يف حتقيق أهداف التنمية املســتدامة،  أّكدت (أ)
 على تعزيز دور القطاع اخلاص لدعمه حتقيق هذه األهداف؛

املنظمة على مواصلة دمج الشراكات مع القطاع اخلاص يف عملها، وال سّيما يف براجمها، وكذلك  وشّجعت (ب)
 ي مبا يف ذلك يف مكاتبها اإلقليمية والوطنية؛على املستوى القطر 

من املنظمة  وطلبتاحلاجة إىل حتســـــــــني مدى اســـــــــتجابة املنظمة للفرص املتزايدة لبناء الشـــــــــراكات  وأّكدت (ج)
تبســـــــــيط اإلجراءات الداخلية وإدارة املخاطر مبا يتماشـــــــــى مع أفضـــــــــل املمارســـــــــات املتبعة يف منظومة األمم 

 املتحدة؛

على أمهية إقامة الشــــــــــراكات مع القطاع اخلاص من أجل حشــــــــــد  شــــــــــّددتر أبمهية تعبئة املوارد، ومع اإلقرا (د)
املعـارف واألدوات الفنيـة والتكنولوجيـات والقـدرات اليت من شــــــــــــــــأ�ـا املســــــــــــــــامهـة يف حتقيق أهـداف التنميـة 

 املستدامة؛

 ، مبوافقتها،احلكومات الوطنيةأولو�ت إىل أنه ينبغي تنفيذ الشــــــــــراكات مع القطاع اخلاص لدعم  وأشــــــــــارت (ه)
 ؛4على حنو ما هو مشار إليه يف البند  للمنظمةة اجلديدة السرتاتيجيامع  ًيامتاش

من املنظمة إنشـــــاء "حمطة واحدة" لتلقي الشـــــراكات مع القطاع اخلاص وتوجيهها بشـــــكل مناســـــب  وطلبت (و)
إلكرتونية عن إنشـــاء بوابة  تبطة هبا، فضـــًال وهي شـــراكات ميكن أن تســـّهل االخنراط وحتّد من البريوقراطية املر 

 تتفاعل املنظمة من خالهلا مع الشركاء؛شفافة للشركاء تكون مبثابة قناة 

على التوازن الذي ينبغي الســـــــعي إىل حتقيقه بني عملية ممارســـــــة العناية الواجبة من جهة وتيســـــــري  وشـــــــّددت )ز(
 أخرى؛والتعاون مع القطاع اخلاص من جهة الشفافة الشراكات 

مع مراعاة جمموعة واســــــــــــعة من كيا�ت القطاع  ،رؤية جديدة للشــــــــــــراكات مع القطاع اخلاص بلورة وطلبت )ح(
 ؛من خالل عملية شاملة مع األعضاء وحتديث الحق لالسرتاتيجية، اخلاص

، مبا وماتغري احلكمن احلاجة إىل وضع عمليات واضحة وشفافة ومتسقة لوصول اجلهات الفاعلة  تأبرز و  (ط)
 .تهاوأنشطاملنظمة حداث أفيها القطاع اخلاص، إىل 

 
 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعميم - 6البند 

 6عرب خمتلف القطاعات الزراعية التنوع البيولوجي
 

اســـــتعرضـــــت اللجنة مشـــــروع اســـــرتاتيجية املنظمة اخلاصـــــة بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية  -12
نظمة يف جمال عمل املورائها هو توجيه  الغرض من أن إىل توأشـــــــــــــــار ، CL 163/11على النحو الوارد يف املرفق ابلوثيقة 

 ، القطاعات الزراعيةخمتلف عرب  تعميم التنوع البيولوجي
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 من الدورة احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة؛ وأثنت على عملية التشاور الشاملة اليت جرت بطلبٍ  (أ)

ابعتمادها خالل الدورة الثالثة والســـــــــــــــتني بعد املائة للمجلس بناء على تفويض الدورة احلادية  وأوصـــــــــــــــت (ب)
 واألربعني للمؤمتر؛

بضــرورة أن يتضــمن تطبيق االســرتاتيجية وخطة العمل مؤشــرات وإجنازات ملموســة مشــفوعة إبطار  وأوصــت (ج)
 زمين ملواعيد اإلجناز؛

امليدانية بناء القدرات يف املكاتب ، وال ســـــــيما بضـــــــرورة أن تتضـــــــمن خطة العمل اخلطوات املقبلة وأوصـــــــت (د)
  ؛هاطلبناًء على ب ،لتنفيذملية ايف علدعم الواجب ابألعضاء زويد امن أجل تالتابعة للمنظمة 

 ؛اللجان الفنيةضع خطة العمل الستعراض ن ختأضرورة  ىعل تشددو  (ه)

يناير/كانون يف املزمع انعقاده خالل االجتماع غري الرمسي للجنة الرب�مج  ، ألغراض اإلحاطةأن تتاح وطلبت (و)
 .ذات الصلة واتج واملقاصدمؤشرات الن يشملمبا يف  ،أوىل من خطة العمل مسودة ،2020 الثاين

 
 7العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية - 7البند 

 
 استعرضت اللجنة الوثيقة بشأن العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية؛ -13

 
من الدورة احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة واليت شــارك  وأثنت على عملية التشــاور الشــاملة اليت جرت بطلبٍ  (أ)

يف قيادهتا رئيس جلنة الرب�مج ورئيس جلنة الزراعة مبشـــاركة ممثلني معّينني عن كل من اجملموعات اإلقليمية يف 
جمموعة عمل مفتوحة العضــوية، مما ســاهم يف تيســري التوصــل إىل توافق يف اآلراء حول نص العناصــر العشــرة 

 راعة اإليكولوجية؛للز 

مساعدة البلدان على إعمال  هتدف إىل غري إلزامية على أّن العناصر العشرة هي أداة حتليلية وفنية وشددت )ب(
 الزراعة اإليكولوجية؛

بعرضـــها على الدورة الثالثة  وأوصـــتواســـتعرضـــت النســـخة املنقحة من العناصـــر العشـــرة للزراعة اإليكولوجية  )ج(
 لدراستها واملوافقة عليها؛ 2019والستني بعد املائة للمجلس يف شهر ديسمرب/كانون األول 

 ة.دلما يستجد من أيف ضوء وثيقة قابلة للتعديل، جيوز حتديثها من قبل جلنة الزراعة العناصر العشرة أن  برزتوأ )د(
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 تقرير مرحلي عن اجلوانب الرئيسية ملشروع  - 8البند 
 8االسرتاتيجية احملدثة اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني

 
 وقامت مبا يلي: ،الرب�مج ابلتقرير املرحلي وأشارت إىل التقدم احملرزرّحبت جلنة  -14

 
وضــع اللمســات األخرية من أجل  يةعملية تشــاور إجراء  وطلبتمع التعديالت والتنقيحات املقرتحة  اتفقت (أ)

 ة؛احملّدثالسياسة على 

 املساءلة؛مسألة وأثنت على الرتكيز على  (ب)

وأقّرت أبمهية مواءمة السياسة مع أحدث األطر الدولية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (على غرار  (ج)
مة األمم املتحدة بشــــــــــــأن وخطة العمل على نطاق منظو  25وبيجني + 2030خطة التنمية املســــــــــــتدامة لعام 

 )؛2.0املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

بناء على توصـــــــــــية التقييم بشـــــــــــأن عمل املنظمة يف جمال  2020وأبدت ارتياحها إلعداد خطة عمل يف عام  (د)
 املساواة بني اجلنسني؛

و حمدد يف املعايري الدنيا على أمهية تنقيح االشــرتاطات اخلاصــة بتعميم املســاواة بني اجلنســني كما ه وشــددت (ه)
 اليت نصت عليها السياسة؛

على ضــــرورة تعزيز مســــاءلة املديرين إزاء تنفيذ ســــياســــة املســــاواة بني اجلنســــني من خالل تضــــمني  وشــــددت (و)
 املسائل اجلنسانية يف نظام تقييم وإدارة األداء اخلاص هبم ومبوظفيهم؛

وأثنت هبذا ، وال ســـيما على مســـتوى اإلدارة، ة بني اجلنســـنيبتحســـني أداء املنظمة يف جمال املســـاوا وأوصـــت (ز)
الصــــدد على إنشــــاء جلنة شــــؤون املرأة ابعتبارها أداة للدعوة إىل حتقيق املســــاواة والعدالة بني اجلنســــني داخل 

ا أخذه بعني االعتبار ابلنســــــبة إىل  ومبا يعكس كذلك املســــــاواة بني اجلنســــــني،املنظمة،  وهو أمر ينبغي أيضــــــً
 اء يف اللجنة؛األعض

َعب األخرى على غرار مكتب املفتش العام ومكتب كبري اإلحصـــائيني وشـــعبة التجارة ر و  (ح) ّحبت إبشـــراك الشـــُ
 يف جمال التنفيذ ورفع التقارير عن تطبيق املعايري الدنيا؛ املسؤولياتواألسواق من أجل تشاطر 

اســــتيفاء املتعلقة ابملســــاواة بني اجلنســــني، ال ســــيما الرئيســــية مجيع مؤشــــرات األداء  أمهيةعلى  وأكدت جمدًدا (ط)
 املعايري الدنيا.
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 تقرير متابعة تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة – 9البند 
 9)4يف نظم زراعية وغذائية شاملة وكفؤة (اهلدف االسرتاتيجي 

 
رّحبت اللجنة بتقرير املتابعة بشـــــــــــأن تقييم مســـــــــــامهة املنظمة يف نظم زراعية وغذائية شـــــــــــاملة وكفؤة، واتفقت مع  -15

 التوصيات الواردة فيه. 
 

 وإّن اللجنة: -16
 

رّحبت ابلتقدم املشـــار إليه ضـــمن توصـــيات التقييم الســـت، وأشـــارت إىل أن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ هذه  (أ)
، ا إىل البلدان اليت تســــــــعى إىل حتويل نظمها الغذائيةا كفالة تقدمي دعم أكثر تنســــــــيقً التوصــــــــيات من شــــــــأ�

 ؛حسب االقتضاء

على املنطلق املهم الذي تتيحه النظم الغذائية لتســـريع وترية حتقيق غالبية األهداف املتفق عليها يف  وشـــّددت (ب)
 ؛2030إطار خطة عام 

 ابلدور الذي تؤديه املنظمة يف دعم البلدان لتحسني نظمها الغذائية؛ وأقّرت (ج)

املنظمة على وضـــــــــع تعريف واضـــــــــح ملفهوم النظم الغذائية لتســـــــــهيل حتديد دور املنظمة يف دعم  وشـــــــــّجعت (د)
 البلدان؛

عمل ذات بلورة جماالت العند على النظر يف توصـــيات تقييم إطار النتائج االســـرتاتيجية للمنظمة  وشـــّجعت (ه)
 ؛4إطار اهلدف االسرتاتيجي  ضمناألولوية 

لتطوير النظم املستدامة نُهج الوأخذت علًما ابجلهود اليت تبذهلا املنظمة لبناء قدرة املوظفني فيها على تطبيق  (و)
 الغذائية وسالسل القيمة من خالل برامج تنمية القدرات وشّجعت على مواصلة اجلهود يف هذا الصدد؛

على املبادرات اهلادفة إىل تعزيز الشــــــراكات مع منظمات األمم املتحدة األخرى وحتفيز املزيد من العمل  وأثنت (ز)
 سيما من خالل شبكة "كوكب واحد". مع القطاع اخلاص ال

 
 10حتديث -خطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم  - 10البند 

 
أعربت اللجنة عن تقديرها خلطة العمل املقرتحة، وأشـــــــــــــارت إىل أ�ا تتضـــــــــــــمن تقييمات برامج ذات أمهية كربى  -17

 ابلنسبة إىل إدارة املنظمة واألعضاء. 
 

 وإّن اللجنة: -18
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 رحبت ابلطابع الطموح الذي تتميز به خطة عمل التقييم؛ (أ)

ابلنسبة إىل والية املنظمة ورّحبت بتقييم  2وأشارت إىل األمهية املركزية اليت يكتسيها هدف التنمية املستدامة  (ب)
مســـــــــامهة املنظمة ودورها ووضـــــــــعها داخل منظومة األمم املتحدة يف ما يتعلق بدعم البلدان يف حتقيق هدف 

 ؛2التنمية املستدامة 

 توحثّ اريع بر�مج التعاون الفين من أمهية وحســـاســـيات ســـياســـية، على ما ينطوي عليه تقييم مشـــ وشـــّددت (ج)
 مع األعضاء، مبا يف ذلك يف املؤمترات اإلقليمية؛إجراء مشاورة شاملة مكتب التقييم على 

مكتب التقييم على حتديد  وشـــــّجعت ،ورحبت ابلتقييم املشـــــرتك لتعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما (د)
 قامة هذا التعاون والعقبات اليت تعرتض سبيله؛الفرص املتاحة إل

لتعاون يف ما بني بلدان نشــــــــــطة املنظمة يف جمال األمواضــــــــــيعي مكتب التقييم على إدراج تقييم  وشــــــــــّجعت (ه)
 اجلنوب يف اخلطة اليت ستوضع يف وقت مناسب؛

تقييم ألعمال إجراء ورحبت ابملناقشـــــــــــــــة اليت أجريت مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت خبصـــــــــــــــوص  (و)
ابعتبارها قرارًا خبصــــــــوص إجراء تقييم هيئة تدابري الصــــــــحة النباتية أن تتخذ ضــــــــرورة  واتفقت علىاالتفاقية، 

ا إىل أن األعضـــــــــاء يولون أمهية للدعم م نظرً ا بتلقي هذا التقييا كبريً اهتمامً  وأبدتاجلهاز الرائســـــــــي لالتفاقية 
 الذي تقدمه املنظمة إىل االتفاقية؛

إىل اإلدارة عرض تقرير املتابعة لتقييم إطار النتائج االســـــــــــــــرتاتيجية على اللجنة يف دورهتا التاســـــــــــــــعة  وطلبت (ز)
 والعشرين بعد املائة؛

 اتوجز املختاذ الرتتيبات الالزمة لعرض ابإلدارة واألعضـــــاء على التوصـــــية القاضـــــية أبن تقوم ا أكدت جمدداو  (ح)
ن أكيد أبتت ورحب، و/أو التقييمات األخرى ذات الصـــلة يف املؤمترات اإلقليميةالقطرية لتقييمات لاإلقليمية 
 ذلك؛يف  اننظر يسألفريقيا واملؤمتر اإلقليمي ألورواب قليمي املؤمتر اإل

إىل تزايد حجم تقييمات البلدان واملشاريع، مبا يف ذلك احلافظة املعنية ابلقدرة على الصمود واليت قد  وأشارت )ط(
 تتطلب إعادة النظر يف الرتتيبات التنظيمية للمنظمة اخلاصة ابلتقييمات على املستويني اإلقليمي والقطري؛

 ؛2020خالل سنة  مقبلةة مركزي يف دور إىل تلقي اقرتاح بشأن حوكمة وتشغيل نظام تقييم ال  وتطّلعت )ي(

 1 امللحقعلى النحو الوارد يف  2220-0220اجمللس خطة العمل املقرتحة لتقييمات الفرتة  أبن يقرّ  وأوصت )ك(
 هبذا التقرير.
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 جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة  - 11البند 
 11والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج

 
 على البنود التالية جلدول أعماهلا:واتفقت  ،الرتتيبات اخلاصة بدورهتا الثامنة والعشرين بعد املائةاستعرضت اللجنة  -19

 
 مبا يف ذلك: 2025-2022اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  (أ)

 من أهداف التنمية املستدامة) 2تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للقضاء التام على اجلوع (اهلدف  -1
تقرير متابعة تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء  -2

 ]PC 124/3 Sup.1و PC 124/3) [أنظر الوثيقتني 1التغذية (اهلدف االسرتاتيجي 
ن تنفيذ أبشـــــــ ةدار اجلديد والتقرير املرحلي املقدم من اإل ةاالســـــــرتاتيجيالنتائج اخلطوط العريضـــــــة إلطار  -3

 توصيات التقييم 
 ؛حول النظم الغذائيةاألمني العام لألمم املتحدة ملؤمتر قمة  يةالتحضري األعمال مرحلي عن  تقرير (ب)

 ؛"تقرير مرحلي عن "مبادرة العمل يًدا بيد (ج)
 ن مقاومة مضادات امليكروابت؛ أبشمذكرة التفاهم الثالثية تقرير عن املشاورة حول خطة عمل  (د)
 تقييم عمل املنظمة يف جمال اإلحصاءات والتقرير املرحلي عن نتائج املشاورة املنبثقة عن الندوة عن اإلحصاءات؛  (ه)
 تعزيز قدرة منظمة األغذية والزراعة على تقييم املسامهات على املستوى القطري: وثيقة خيارات؛  (و)
 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج؛  (ز)
  .تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الرب�مج (ح)

 
واتفقت على البنود التالية  ،واتفقت اللجنة على عقد اجتماعات غري رمسية قبل انعقاد دوراهتا الرمسية للتداول -20

 :2020من جدول أعمال اجتماعها غري الرمسي الذي سيعقد يف يناير/كانون الثاين 
 

 احمليطات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية (أ)
 لغاابتلاإلدارة املستدامة  (ب)
 املسودة األوىل خلطة العمل اخلاصة ابلتنوع البيولوجي (ج)
 املنظمة للبلدانتوافر بيا�ت  (د)
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 12التقدم احملرز يف حتديث االسرتاتيجية اخلاصة ابلتغذية - 12البند 
 

 نظمة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية. املأثنت جلنة الرب�مج على املعلومات احملدثة بشأن اسرتاتيجية  -21
 

  وإّن اللجنة: -22
 

مع مراعاة التزام املنظمة بتحقيق هذا  ،جبميع أشـــــــكالهســـــــوء التغذية أيدت تركيز االســـــــرتاتيجية على معاجلة  (أ)
 اهلدف؛

إىل أمناط غذائية صـــــــــحية للتوصـــــــــل ج النظم الغذائية تركز على �ُ  املقرتحةورّحبت بكون اخلطوط العريضـــــــــة  (ب)
 هذا الصدد؛يف امليزات املقارنة للمنظمة  أن حتدد االسرتاتيجية وطلبت، ومعاجلة مجيع أشكال سوء التغذية

التوصـــــيات الرئيســـــية املنبثقة عن تقييم االســـــرتاتيجية والرؤية الســـــابقتني لعمل أنه مل يتم إبراز على  وشـــــددت (ج)
 جمال التغذية يف اخلطوط العريضة التفصيلية؛ يفاملنظمة 

أبخذ القدرة على احلصـــول على أغذية صـــحية  وأوصـــتالشـــامل املتبع يف الرؤية املقرتحة  النهجوأثنت على  (د)
 بعني االعتبار؛ 

 ؛من الفرص اليت تتيحها االبتكاراتضرورة االستفادة ابلكامل  وشددت على (ه)

ة يف ما يتعلق بوضــــــع اخلطوط احلاجة إىل وجود تعاون وثيق مع جلنة األمن الغذائي العاملي، خاصــــــّ  وأكدت (و)
 غذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية؛التوجيهية الطوعية للجنة األمن ال

ت ،"النمط الغذائي املســـــــــــــــتدام"يتمثل يف مفهوم جديد يف ما يتعلق ابعتماد و  (ز) املصـــــــــــــــطلحات  تذكر اســـــــــــــــ
املســـــــتخدمة ضـــــــمن نطاق األمم املتحدة، مبا يف ذلك يف املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية وشـــــــددت على 

 ضرورة وجود توحيد مع اللغة املتفق عليها يف األمم املتحدة؛

 دد بشكل واضح املفاهيم واملصطلحات اليتحي ،سرتاتيجية احملدثةاللأبن يوضع مسرد مصطلحات  وطلبت (ح)
 ستستخدم يف االسرتاتيجية؛

على أمهية النظر إىل كل واقع يف ســـــــــــــــياقه اخلاص لدى تطبيق االســـــــــــــــرتاتيجية عرب خمتلف األقاليم  وأكدت (ط)
 على ضرورة أن تكون امللكية للبلدان؛ وشددتوالبلدان 

 على احلاجة إىل تعزيز بناء القدرات على املستوى الوطين؛ وشددت (ي)

 حلاجة إىل الرتكيز على ثقة العموم ومشاغل املستهلكني؛أيًضا على ا وشدت (ك)

على أمهية التعاون والشـــــــــــــــراكات مع اجلهات الفاعلة املعنية على املســـــــــــــــتو�ت العاملية واإلقليمية  وأكدت (ل)
 على التوصل إىل ُ�ج ومفاهيم مشرتكة؛ وشّجعتوالقطرية 
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 تنفيذ؛على أمهية أن يرتافق وضع االسرتاتيجية مع خطة  وشددت (م)

 ابتباع عملية تشاور شاملة مع األعضاء كجزء أساسي من عملية التوسع يف بلورة االسرتاتيجية؛ وأوصت (ن)

إىل استعراض االسرتاتيجية والرؤية مبجملهما خالل الدورة التاسعة والعشرين بعد املائة ونسختهما  وتطّلعت (س)
قمة مؤمتر انعقاد قبل ، على اجمللس لكي يوافق عليهماهما النهائية خالل الدورة الثالثني بعد املائة لعرضـــــــــــــــ

 ذلك. ن أمكنإ حول النظم الغذائيةاألمني العام لألمم املتحدة 
 

 هلدف التنمية املستدامة  1-4-2املؤشر  - 13البند 
 نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة

 
 .كبري اإلحصائينياإلدارة و ها ترّحبت اللجنة ابملعلومات اليت أعط -23

 
الطلب أبن تنظم اإلدارة ندوة لألعضــاء بشــأن العمل اإلحصــائي للمنظمة، تركز على وجه  جمدًدااللجنة  وأكدت -24

رب املنظمة الوكالة الراعية اليت تعت 21أهداف التنمية املستدامة الـــــــــــــ ؤشراتابلنسبة إىل ماملنهجية املستخدمة  ىعلاخلصوص 
 هلا.

 
 .2020اللجنة أبن تُعقد الندوة خالل النصف األول من عام  وأوصت -25

 
 وإّن اللجنة: -26

 
ؤشــــــرات أهداف التنمية تعلقة مباملنهجية املعلى احلاجة إىل عملية شــــــاملة يف املنظمة ابلنســــــبة إىل  شــــــددت (أ)

 ؛من خرباء اإلحصاءات واخلرباء القطاعيون على املستويني العاملي والوطين ، يشارك فيها كلّ املستدامة

 التنمية املســــــــــتدامةأهداف ؤشــــــــــرات ملوضــــــــــع عمول هبا العملية املحول ا ابملعلومات املقدمة علمً  تأحاطو  (ب)
 ؛بذلك على حنو أفضل اعلمً املمثليات الدائمة  احلاجة إىل أن حتاط ىعل توشدد، تنقيحهاو 

أهداف التنمية املســــــــــــتدامة وأعطت معلومات ؤشــــــــــــرات ت ابملعلومات املتاحة على املوقع اإللكرتوين ملورحب (ج)
حمدثة مبا يف ذلك التصنيف من املستوى الثالث واملنهجيات والبيا�ت ومبادرات تنمية القدرات ذات الصلة 

 والدورات التدريبية اإللكرتونية عن بعد وسوى ذلك؛

، عن مبـــا يف ذلـــك من خالل املوقع اإللكرتوين ،زيـــد من التحـــديثـــات املنتظمـــةتوفري املإىل اإلدارة  وطلبـــت (د)
 اإلحصاءات؛

وضــعت لإلبالغ عن التقدم  ،1-4-2املؤشــر ها مبا في ،ن مؤشــرات أهداف التنمية املســتدامةأإىل  أشــارتو  (ه)
 نشود منها.ال تتجاوز الغرض املأالقطري وينبغي احملرز على الصعيد 
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 استعراض التقدم احملرز يف جمال مقاومة - 14البند 
 13مضادات امليكروابت

 
رّحبــت جلنــة الرب�مج ابلتقرير املرحلي عن خطــة عمــل منظمــة األغــذيــة والزراعــة بشــــــــــــــــأن مقــاومــة مضــــــــــــــــادات  -27

 امليكروابت؛ كما أ�ا:
 

ة يف ما يتعلق رّحبت ابلتقرير املرحلي عن تنفيذ خطة العمل بشــــــــــأن مقاومة مضــــــــــادات امليكروابت خاصــــــــــ (أ)
ابلتقدم على املســــــــــــــتوى القطري كما هو مبّني من خالل اســــــــــــــتبيان التقييم الذايت القطري بشــــــــــــــأن مقاومة 

 مضادات املبيدات الثالثي األطراف؛

 ضرورة تطبيق �ج "صحة واحدة" على املستويني العاملي والقطري؛ علىوسلطت الضوء  (ب)

 بشأن مقاومة مضادات امليكروابت على املستو�ت كافة؛ احلاجة إىل إبراز عمل املنظمة وشددت على (ج)

 إطار النتائج االسرتاتيجية؛يف قاومة مضادات امليكروابت احلاجة إىل وضع مؤشر خاص مب وأكدت جمدًدا (د)

دعم البلدان من أجل  ة إىلأمهية بناء القدرات والتوعية على املســـتوى القطري، إضـــافً  علىطت الضـــوء وســـلّ  (ه)
 وضع خطط عمل وطنية وتنفيذها؛

أمهية تشــــــجيع التغري يف الســــــلوك بشــــــأن اســــــتخدام مضــــــادات امليكروابت وتوعية صــــــانعي  علىوشــــــددت  (و)
 ن مقاومة مضادات امليكروابت؛أالقرارات بش

زيد من املعلومات بشـــــأن وضـــــع منصـــــة بيا�ت عن مقاومة مضـــــادات امليكروابت املاحلصـــــول على  وطلبت (ز)
 متويل؛ما هو من متوقع من أطر زمنية و  والزراعة، مبا يف ذلكاملتصلة ابألغذية 

-2021ضـــــــرورة وضـــــــع خطة عمل جديدة للمنظمة بشـــــــأن مقاومة مضـــــــادات امليكروابت ( علىوأكدت  (ح)
 ؛بشأ�انة مصايد األمساك إىل إعطاء توجيهات ) ودعت كال من جلنة الزراعة وجل2025

ة يف ما يتعلق خاصًـــ  ،من تنفيذ خطة العمل احلاليةاملســـتخلصـــة الدروس الســـتفادة من احلاجة إىل ا وأكدت (ط)
 ابملمارسات اجليدة ونظم املراقبة الوطنية واخلطوط التوجيهية ومجع البيا�ت؛

تعاون املنظمة مع منظمة الصـــــــحة العاملية واملنظمة العاملية لصـــــــحة احليوان ضـــــــمن التعاون الثالثي  وأثنت على (ي)
 ورّحبت ابلتزام املنظمة إزاء األمانة املشرتكة الثالثية؛

من املنظمة إجراء عملية شـــــاملة مع األعضـــــاء حول مضـــــمون  وطلبت 6/2019قرار املؤمتر رقم  واســـــتذكرت (ك)
فريق اهم الثالثية بشـــــــــــأن مقاومة مضـــــــــــادات امليكروابت وتنفيذها، مبا يشـــــــــــمل تقرير خطة عمل مذكرة التف

 ؛التنسيق املشرتك بني الوكاالت املعين مبقاومة مضادات امليكروابت

 ؛عن التقدم احملرز بشكل منتظم تحتديثاإىل اإلدارة تقدمي  وطلبت (ل)
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املمول من "صــــــــــندوق فليمنغ"  املشــــــــــروعمن مكتب التقييم، إذا أمكن ذلك، توســــــــــيع نطاق تقييم  وطلبت (م)
 عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت.لاجلوانب الرباجمية ليشمل 

 
 14تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الرب�مج - 15البند 

 
 إّن اللجنة: -28

 
 تنفيذ توصيات جلنة الرب�مج؛رحبت ابلتقرير املرحلي عن  (أ)

تســـرتشـــد هبا اللجنة لصـــياغة  ، مبا يف ذلك تصـــنيفه للتقدم احملرز،موأثنت على هذا التقرير ابعتباره أداة للتعلّ  (ب)
  توصياهتا؛

املشاريع  إلدارة أداءاجلديد املتعلق مبؤشر األداء الرئيسي  25اإلجراء وأشارت إىل اإليضاحات املتاحة بشأن  (ج)
(الدعوة) وتوقيت  8ضـــــــــــــــمن اهلدف الوظيفي  2021-2020والذي اعتمد يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

املبادرة اجلارية اليت هتدف ضــــــــمن مجلة أمور إىل تعزيز عملية رصــــــــد املشــــــــاريع والقدرة على رفع التقارير عن 
داء الرئيســي هذا للمزيد من إبخضــاع مؤشــر األ وأوصــتمســامهة نتائجها يف اإلطار االســرتاتيجي للمنظمة. 

  ؛االسرتاتيجيةالواردة يف تقييم إطار النتائج  5البحث مع مراعاة نتائج العمل بشأن التوصية 

اســـــتخدام نظام األلوان لعمليات التقييم ولعمل التوصـــــية ابســـــتخدام التصـــــنيف، مبا يف ذلك  أكدت جمدًداو  (د)
 من "أجنز" إىل "جاٍر". 27مكتب التقييم وطلبت تغيري حالة اإلجراء 

 
 الثامنة والعشرين بعد املائةموعد ومكان انعقاد الدورة  - 16البند 

 
ــــــدة  -29 ــــــة ســـــــــــــــتعقــــــد يف رومــــــا خالل الفرتة املمت ــــــة والعشـــــــــــــــرين بعــــــد املــــــائ ــــــامن ــــــة أبّن دورهتــــــا الث  أُبلغــــــت اللجن
 .2020مايو/أ�ر  22إىل  18من 

 
 ما يستجد من أعمال - 17البند 

 
مصـــــــايد األمساك: تعزيز التفاعل بني  اســـــــتدامةن حالة الندوة الدولية بشـــــــأا آبخر املعلومات عن اللجنة علمً أحيطت  -30

نوفمرب/تشـــــــرين  21إىل  18، املزمع عقدها يف املقر الرئيســـــــي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما، إيطاليا من العلوم والســـــــياســـــــات
 .2019الثاين 
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ا ابملعلومــات املقــدمــة بشــــــــــــــــأن مؤمتر قمــة  -31  ،حول النظم الغــذائيــةاألمني العــام لألمم املتحــدة وأخــذت اللجنــة علمــً
الطلب أبن يشـارك األعضـاء مشـاركة قوية يف األعمال التحضـريية ملؤمتر القمة هذا وحتديد منجزات ونتائج واضـحة  وكررت

 زيد من املعلومات.امل إىل تلّقي وتطّلعتله 
 

 :، وقامت مبا يليو�قشت اللجنة "مبادرة العمل يًدا بيد" -32
 

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

 :بشأناملفّصلة علومات املزيد من املاحلصول على  وطلبت (ب)

 بر�مج العمل وامليزانية اخلاص ابملنظمة؛التداعيات على صعيدي الربامج وامليزانية ابلنسبة إىل  -1

 تنسيق األنشطة ضمن املنظمة؛ -2

 اإلشراف على تعبئة املوارد؛ -3

 التعاون مع احلكومات؛ -4

ة، األمم املتحدة اإلمنائيمنظومة تنظيم إعادة  ةمع مراعاالتنســـــــــــــــيق مع منظمات األمم املتحدة املعنية،  -5
 القطري؛ستوى ى املعل اآلخرين الشركاء اإلمنائينيو 

 إشراك أصحاب املصلحة املعنيني على املستويني العاملي والوطين؛ -6

 الفقرة) و ل(5ليه يف الفقرة إمشــــــــار ما هو حنو  ىعلالنطاق اجلغرايف، مبا يف ذلك البلدان املســــــــتهدفة،  -7
 )؛م(5

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

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

مثل الصـــــــــــــندوق املركزي ملواجهة  ،ألموال اجملّمعةمبا يف ذلك الصـــــــــــــالت اباملالية، الرباجمية و التداعيات  -10
 الطوارئ ومرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ؛

 مبناقشة مسودة وثيقة املعلومات خالل الدورة غري الرمسية املقبلة للجنة الرب�مج؛  أوصتو  (ج)

جلنة الرب�مج ابســـــــــــــــتعراض التداعيات الرباجمية واملالية واجلغرافية يف دورهتا املقبلة من أجل رفع  أوصـــــــــــــــتو  (د)
 توصيات إىل اجمللس بشأن اعتماد املبادرة. 
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ــــات التقييم  - 1 امللحق ــــة الرب�مجعملي ـــــة على جلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   – PC 127/6(الوثيقــــة  والتقــــارير املتعلقــــة هبــــا املعروضــ
 )2022-2020خطة العمل اإلشارية لعمليات التقييم يف الفرتة 

 
ـــــعــــــام/األعـــــوام  الدورة املبدئية للجنة وعمليات التقييم اليت سيتم عرضها ال

 اليت أجريت فيها
  2019دورة خريف 

 2019 – 2018 األغذية والزراعة اخلاصة ابلشراكات مع القطاع اخلاصتقييم اسرتاتيجية منظمة 
 2019 – 2018 تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية يف منظمة األغذية والزراعة

تقرير متابعة تقييم مســامهة منظمة األغذية والزراعة يف نظم األغذية والزراعة الكفؤة والشــاملة 
 )4(اهلدف االسرتاتيجي 

 

  املتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم (حتديث) خطة العمل

  2020دورة ربيع 

 2020 – 2019 )2لقضاء التام على اجلوع (هدف التنمية املستدامة لتقييم دعم منظمة األغذية والزراعة 
 2020 – 2019 تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال اإلحصاءات

لتقييم املســــــــــــامهات على املســـــــــــتوى القطري: وثيقة  تعزيز قدرات منظمة األغذية والزراعة
 اخليارات

 

ـــــاء على اجلوع وانعدام األمن  ـ ـ ـ ـ مهة منظمة األغذية والزراعة يف القضــ ـــــا ـ ـ ـ ـ تقرير متابعة تقييم مســ
 )1الغذائي وسوء التغذية (اهلدف االسرتاتيجي 

 

  2020دورة خريف 

 2020 – 2019 ين يف املنظمةتقتقييم بر�مج التعاون ال
التام  املتحدة يف ما يتعلق بتوفري الدعم للقضـــــــاءتقييم دور املنظمة ومكانتها يف منظومة األمم 

 )2على اجلوع (هدف التنمية املستدامة 
2019 – 2020 

 2020 – 2019 مع اجملتمع املدين ةابلشراك اخلاصةتقييم اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة 
ـــــامهة منظمة ـ ـ ـ األغذية والزراعة يف اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية من  تقرير متابعة تقييم مسـ

 )2أجل الزراعة املستدامة (اهلدف االسرتاتيجي 
 

  2021دورة ربيع 

) 13تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة لإلجراءات املتصـــلة ابملناخ (هدف التنمية املســـتدامة 
 )2017بتغريُّ املناخ ( وتنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاّصة

2020 – 2021 

تقييم دعم منظمــة األغــذيــة والزراعــة لالســـــــــــتهالك واإلنتــاج املســـــــــــؤولني (هــدف التنميــة 
 )12املستدامة 

2020 – 2021 
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ـــــعــــــام/األعـــــوام  الدورة املبدئية للجنة وعمليات التقييم اليت سيتم عرضها ال
 اليت أجريت فيها

  تقرير متابعة تقييم عمل املنظمة يف جمال املساواة بني اجلنسني

  اسرتاتيجية التغذيةتقييم تقرير متابعة 

  2021دورة خريف 

تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للمياه النظيفة والنظافة الصــحّية (هدف التنمية املســتدامة 
6( 

2020 – 2021 

 2021 – 2020 مشرتك عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تقييم
   اإلرشادية لعمليات التقييمخطة العمل املتجددة 

  نظمة األغذية والزراعةالنتائج االسرتاتيجية ملييم إطار تقرير متابعة تق

  متابعة تقييم اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة ابلشراكات مع القطاع اخلاصتقرير 

  2022دورة ربيع 

 2022 – 2021 )15التنمية املستدامة  األغذية والزراعة للحياة يف الّرب (هدفتقييم دعم منظمة 
 2022 – 2021 )14تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للحياة حتت املاء (هدف التنمية املستدامة 

  )2متابعة تقييم دعم املنظمة للقضاء التام على اجلوع (هدف التنمية املستدامة تقرير 

 حصاءاتاإلتقرير متابعة تقييم عمل املنظمة يف جمال 

 
 


