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 املوجز
 

 حبثت جلنة الرب�مج يف عدد من املسائل املتصلة بتخطيط الربامج وتقييمها خاصة يف ما يتعلق مبا يلي: 
 

 ؛قتؤ امل واجلدول الزمين املؤقت جدول األعمالاعتماد  )أ(
 )؛6(الفقرة  2021-2020التعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  )ب(
 )؛ 7اخلطوط العريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي اجلديد (الفقرة  )ج(
ورد اإلدارة  من أهداف التنمية املستدامة) 2تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للقضاء التام على اجلوع (اهلدف  )د(

 )؛8(الفقرة 
تقرير املتابعة لتقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  )ه(

 ؛ )9(الفقرة  )1(اهلدف االسرتاتيجي 
 ؛)10(الفقرة  تقييم األعمال اإلحصائية اليت تضطلع هبا منظمة األغذية والزراعة )و(
قييم املسامهات على املستوى القطري: اقرتاح لتعزيز التقييم يف املكاتب تعزيز قدرة منظمة األغذية والزراعة على ت )ز(

 ؛ )11(الفقرة  امليدانية
 تقرير مرحلي عن التحضريات ملؤمتر القمة العاملي بشأن النظم الغذائية الذي دعا إليه أمني عام األمم املتحدة )ح(

 ؛ )12(الفقرة 
 ؛)13(الفقرة  تقرير مرحلي عن "مبادرة العمل يًدا بيد" )ط(
 ؛)14(الفقرة  تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية )ي(
 ؛ )15(الفقرة  آخر املعلومات عن خطة عمل مذكرة التفاهم الثالثية ملقاومة مضادات امليكروابت )ك(
 ؛ )16(الفقرة  التقدم احملرز يف جهود استئصال طاعون اجملرتات الصغرية )ل(
إىل األجهزة الرائسية ملنظمة األغذية والزراعة  2020اعة يف عام الدعوة املوجهة من املنتدى العاملي لألغذية والزر  )م(

 ؛ )17(الفقرة  من أجل "دعم عملية" لغرض "إنشاء جملس رقمي دويل لألغذية والزراعة"
 ؛)18(الفقرة  النظم الغذائيةوتداعياته على األمن الغذائي و  19-آخر املعلومات عن كوفيد )ن(
 ؛)19(الفقرة  آخر املعلومات عن استجابة منظمة األغذية والزراعة لفورة اجلراد الصحراوي )س(
 ؛ )20(الفقرة  آخر املعلومات عن اإلدارة املستدامة للغاابت )ع(
 .)22تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الرب�مج (الفقرة  )ف(

 
 وإّن جلنة الرب�مج تلفت عناية اجمللس إىل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات خبصوص املسائل املذكورة. 

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 

إّن اجمللس مدعو إىل إقرار ما توصلت إليه جلنة الرب�مج من نتائج وما صدر عنها من توصيات ابلنسبة إىل املسائل 
 الواقعة ضمن نطاق واليتها. 
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 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 9 من أهداف التنمية املستدامة) 2تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للقضاء التام على اجلوع (اهلدف  -رابًعا

 تقرير املتابعة لتقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي  -خامًسا
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 تعزيز قدرة منظمة األغذية والزراعة على تقييم املسامهات على املستوى القطري: -سابًعا
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 ÆÆÆÆÆÆÆ 14 الذي دعا إليه أمني عام األمم املتحدة مرحلي عن التحضريات ملؤمتر القمة العاملي بشأن النظم الغذائية  تقرير -اثمًنا

 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 16 تقرير مرحلي عن "مبادرة العمل يًدا بيد" -اتسًعا

 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 18  تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن  -عاشرًا

 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 19 آخر املعلومات عن خطة عمل مذكرة التفاهم الثالثية ملقاومة مضادات امليكروابت  -حادي عشر
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 إىل األجهزة الرائسية 2020الدعوة املوجهة من املنتدى العاملي لألغذية والزراعة يف عام   -اثلث عشر

 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 21 دويل لألغذية والزراعة"ملنظمة األغذية والزراعة من أجل "دعم عملية" لغرض "إنشاء جملس رقمي 
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 املقّدمة
 
 عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التايل عن دورهتا الثامنة والعشرين بعد املائة. -1
 
. وأعقب هذا مصـــــادقة 19-افرتاضـــــي بصـــــورة اســـــتثنائية بســـــبب جائحة كوفيد شـــــكلوقد انعقدت هذه الدورة ب -2

من الالئحة العامة للمنظمة، اليت تنص  25من املادة  13أعضـــــــــــــــاء اجمللس على اقرتاح املدير العام، عمًال أبحكام الفقرة 
، للنظر يف افرتاضــــــــيةعلى انعقاد كل جلنة من جلان اجمللس يف أقرب فرصــــــــة ممكنة عن طريق عقد جلســــــــتها املقبلة بصــــــــورة 

 ستها والبت فيها على وجه السرعة من جانب اجمللس خالل النصف األول من السنة التقوميية.املسائل اليت تتطلب درا
 
على تعليق العمل  توافق من الالئحة الداخلية للجنة الرب�مج، أ�ا 7جلنة الرب�مج، عمًال أبحكام املادة  وأكدت -3

 ورات يف مقر املنظمة.من الالئحة الداخلية للجنة اليت تقضي بعقد الد 2من املادة  5ابلفقرة 
 
 (هولندا)، ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم: Hans Hoogeveenوقد حضر الدورة، ابإلضافة إىل سعادة السيد  -4
 

 Carlos Bernardo Cherniakســـــــــــــــعـــادة الســـــــــــــــيـــد 
 (األرجنتني)

 2السيد ليث عبيدات (األردن)
 Mohammad Hossein Emadiســـــــــــــعادة الســـــــــــــيد 

 إيران اإلسالمية) (مجهورية
 (زامبيا) Kayoya Masuhwaالسيد 

 (شيلي) Tamara Villanuevaالسيدة 
 (الصني) Ni Hongxingالسيد 

 3(فرنسا) Delphine Borioneسعادة السيدة 
 (كندا) Jennifer Fellowsالسيدة 
 (مايل) Traoré Halimatou Koneالسيدة 

 Muhammad Rudy Khairudin Mohdالســـــــــــــــيد 

Nor (�ماليز) 
(اململكة  Marie-Therese Sarch ســـــــــــــــعادة الســـــــــــــــيدة

 املتحدة)
 (نيوزيلندا) Donald G. Symeالسيد 

 
 4اعتماد جدول األعمــال املؤقت واجلــدول الزمين املؤقت -أوًال 

 
 اللجنة جدول األعمال املؤقت للدورة. اعتمدت -5
 

                                                      
 .جرى تعيني السيد ليث عبيدات ليحل حمل سعادة السيد فايز خوري كممثل لألردن خالل الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج  2
 خالل الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة للجنة Delphine Borione ةحل حمل سعادة السيدتل Pelliard-Delphine Babin ةجرى تعيني السيد 3

 الرب�مج.
 .INF/1 PC/128و Rev.1 128/1 PCالوثيقتان   4
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 2021-2020 للفرتة وامليزانية العمل بر�مج يف اإلضافية التعديالت -اثنًيا

5 
 
  :اللجنة إنّ  -6

 
 والزراعة األغذية منظمة جعل على تركز دونيو، شـــــــــــو الدكتور العام املدير بقيادة املنظمة، كون  على أثنت )أ(

 القرائن على وقائمة التحد�ت؛ ومواجهة الطلب حنو وموجهة وفعالة وشــــــــفافة وشــــــــاملة ديناميكية منظمة
 للغرض مالئمــة منظمــة منهــا جيعــل مبــا املرجو واألثر النتــائج حتقيق إىل وتســـــــــــــــعى املهين؛ والعمــل يــةالعلم

 ؛منها املنشود

 واملرتابطة املعقدة التحد�ت ملعاجلة الوظائف وتعدد الشـــــمولية من أكرب بقدر يتســـــم �ج ابتباع وأشـــــادت )ب(
 ؛الغذائية والنظم الزراعة منها تعاين اليت

 من مزيد حتقيق إىل الســـــــــعي خالل من" اإلضـــــــــافية التعديالت" خبصـــــــــوص املتبعة املبتكرة ابلُنهج ورّحبت )ج(
 املتمثلة املنظمة رؤية أكرب بشكل يدعم مبا اثبتة إمسية ميزانية حدود ضمن املوارد ختصيص وإعادة الكفاءة

 ؛اجلميع عيش بسبل والنهوضوحتقيق التنمية املستدامة  اجلوع على التام القضاء يف

 واالبتكار والفعالية ابلكفاءة وتتســم املنشــود للغرض مالئمة منظمة بناء إىل اجلديد اهليكل ســعيب ورّحبت )د(
 ؛العمل وتكرار التقوقعات جتّنب مبوازاة والتنسيق التعاون يوطد وبكونه

 ألولو�ت اســـــــتجابتها يف للمنظمة املرونة من مزيد إاتحة بغرض منهجية إدارةاقرتاح اعتماد  إىل وأشـــــــارت )ه(
 ؛املستجدة ولالحتياجات األعضاء

 وملكية واملســــــاءلة الشــــــفافية مبادئ للمنظمة التنظيمي اهليكل يف تربز أن ضــــــرورة على الضــــــوء وســــــلطت )و(
 ؛ومشاركتهم األعضاء

 على أمهية وشـــددت االســـرتاتيجي اإلطارأن تتزامن التعديالت التنظيمية املقرتحة مع  أمهية على وشـــددت )ز(
 ؛املقرتحة التنظيمية والتغيريات األجل الطويل العالقة القائمة بني اإلطار االسرتاتيجي

ضــــمن مســــودة أوىل  التغيري إدارة واســــرتاتيجية التغيري نظرية عن املعلومات من مزيد على احلصــــول وطلبت )(ح
  ؛2020للتشاور بشأ�ا مع األعضاء خالل شهر سبتمرب/أيلول 

 املكاتب أي) 1 امللحق( اجلديد اهليكل ضــمن الواردة الثالث الوحدات أنواع حول املتاح ابلشــرح ورّحبت )ط(
 وكاالت أي( آخرين شركاء مع وثيق بشكل تتعاون اليت واملراكز املنظمة؛ ضمن مشرتكة وظيفة تؤدي اليت

واخلربات الفنية  احملددة اخلربة على حتتوي اليت والشــــــــــــعب ؛)الدولية التمويل ومؤســــــــــــســــــــــــات املتحدة األمم
 ؛واللوجسيت التشغيلي الدعم تقدم أو عليها كاملةينبغي احملافظة  واليت ابملنظمة اخلاصة

                                                      
 .1 اإلعالمية واملذكرة الويب؛ على 4 إىل 2 من وامللحقات ؛CL 164/3 الوثيقة  5



CL 164/6 Rev.1 6 

 

 اخلرباء ورئيس العام املدير نواب بني املســــؤوليات توزيع عن املعلومات من مزيد إاتحة ضــــرورة على وشــــددت )ي(
ا العلماء، ورئيس االقتصـــــاديني  والشـــــعب واملراكز املكاتب من كل  إىل ابلنســـــبة اإلبالغ خطوط بشـــــأن أيضـــــً

 ؛والعالقات بني خمتلف الوحدات

 ابلنســــــبة العاملية الصــــــحة منظمة من كل  مع واهلام العريق املنظمة تعاون املراكز ُتربز أن أمهية إىل وأشــــــارت )ك(
 األغذية جمايل يف النووية التقنيات إىل ابلنســـــــــــــــبة الذرية للطاقة الدولية الوكالة ومع الغذائي الدســـــــــــــــتور إىل

 مع ســـــــائر منظمات األمم املتحدة املعنية شـــــــراكات ضـــــــمن العمل يكتســـــــيها اليت احلامسة األمهيةو  والزراعة
 ؛2030 عام خطة لتحقيق املالزمة واملرتابطة املعقدة التحد�ت ملواجهة

 املســتدامة، والغذائية الزراعية النظم إىل ابلنســبة املصــدر احليوانية األمراض عن الناشــئة التحد�ت ضــوء ويف )ل(
 والزراعة األغذية منظمة بني املشـــــــــرتك املركز ضـــــــــمن املصـــــــــدر احليوانية األمراضاقرتاح إدراج  إىل أشـــــــــارت
لضـــــمان  املنظمة ضـــــمن املرتقبة العمل أســـــاليب عن املعلومات من مزيًدا وطلبت العاملية الصـــــحة ومنظمة

 العاملية الصـــحة منظمةمع و أفضـــل تنســـيق ممكن مع الشـــعبة الفنية املعنية ابإلنتاج احليواين وصـــحة احليوان 
املذكرة  يفضـــــــّمن هذه املعلومات ، على أن تُ احليوان لصـــــــحة العاملية املنظمة غرار على اآلخرين والشـــــــركاء
 ؛من جانب اإلدارة بشأن املركز املشرتك املذكور الب إعدادهطُ  اليت املفاهيمية

 املقبلة الدورة خالل احليوانية ابلثروة معنية فرعية جلنة إنشـــــاء بشـــــأن االقرتاح مناقشـــــة أمهية على شـــــددتو  (م)
 اتباع إىل حلاجةاو  املصـــدر يوانيةاحل مراضألل األخري التفشـــي بينها من أمور مجلة مراعاة مع الزراعة، للجنة
 واحدة"؛ "صحة �ج إطار ضمن املستدامة التنمية لتحقيق تكنولوجية وأدوات ابتكارية �ج

 خاصـــةً  الصـــافية، االعتمادات موارد اســـتخدام أجل من أكثر مبتكرة أســـاليب اعتمادإىل اقرتاح  وأشـــارت )ن(
املوارد وتشــــــــــجيع  حشــــــــــدلز�دة  الدولية التمويل مؤســــــــــســــــــــات مع الشــــــــــراكات نطاق توســــــــــيع خالل من

 ؛من القطاعني العام واخلاص يف جمال األغذية والزراعة املستدامة االستثمارات

 عن فضـــالً  وراءه الكامن املنطقي واملســـوغ االســـرتاتيجية الربامج إدارة فرق حلّ  توقيت حســـن إىل وأشـــارت )س(
 املستفادة والدروس املكتسبة التجارب من االستفادة أمهية وأبرزت الشأن هبذا املتاحة اإلضافية املعلومات

  ؛اجلديد االسرتاتيجي اإلطار إعداد أجل من

 التآزر أوجه توطيد إىل احلاجة على الصــــــــــدد هبذا زتوركّ  امليدانية املكاتب تعزيز ضــــــــــرورة على دتوشــــــــــدّ  )ع(
 والقطرية؛ الفرعية واإلقليمية اإلقليمية واملكاتب الرئيسي املقر بنيوتوضيح خطوط املساءلة 

 بتنسيق يتعلق ما يف خاصةً  امليدانية واملكاتب الرئيسي املقر بني العالقة حول اإليضاحات من مزيًدا وطلبت )ف(
 املقيمني؛ املنسقني بقيادة اإلمنائية املتحدة األمم منظومة تنظيم إعادة وتنفيذ الرئيسية املنظمة برامج

 "بيد يًدا العمل" ملبادرة املباشـــــرة وغري املباشـــــرة التكاليف عن اتمة مســـــاءلة وجود ضـــــرورة على دتوشـــــدّ  )ص(
 امليزانية؛ خارج من موارد خالل من املستدام ومتويلها
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 زالت ال اليت التحد�ت تزايد إىل نظرًا كافة  البلدان إىل ابلنســــــبة األولو�ت مراعاة ضــــــرورة على دتوشــــــدّ  (ق)
 احلـــاديـــة الـــدورة تقرير من (ك)70 ابلفقرة التـــذكري مع والتغـــذيـــة الغـــذائي األمن حتقيق أجـــل من تواجههـــا
 6؛للمؤمتر واألربعني

" املســتدام واإلنتاج الطبيعية املوارد" مســار ضــمن يندرجان األمساك ومصــايد احلراجة جمايل أنّ  إىل وأشــارت )ر(
 تغري مثل هامة قضـــــا� إىل ابلنســـــبة دورمها إىل ابلنظر خاصـــــةً  املالئم النحو على إبرازمها ضـــــرورة والحظت

 البيولوجي؛ والتنوع املناخ

 التنظيمي اهليكل ضـــــــــمن الزراعة، إىل إضـــــــــافة املائية، األحياء وتربية احمليطات إىل اإلشـــــــــارة إدراج وطلبت )ش(
 املنظمة؛ والية أفضل وجه على يعكس مبا

 النتائج إلطار مؤشــــــــــــــرات وضــــــــــــــع خبصــــــــــــــوص املائة بعد والســــــــــــــتني الثالثة دورته يف اجمللس بقرار وذّكرت )ت(
 اإليضـــــــاحات من مزيد إىل احلاجة عن وأعربت امليكروابت مضـــــــادات مقاومة إىل ابلنســـــــبة االســـــــرتاتيجية

 من امليكروابت مضــــادات مقاومة بشــــأن املقرتحة املؤشــــرات يف األمر اقتضــــى إذا والتغيريات اتوالتحســــين
 األعضـــــــاء مع رمسيةال غري شـــــــاوراتامل من مزيد عقد وطلبت املختصـــــــة الفنية اللجان يف مناقشـــــــتها خالل
 امليكروابت؛ مضادات مبقاومة اخلاصة هذه واملخرجات النواتج مؤشرات حول

 النبااتت لوقاية الدولية االتفاقية جمال يف املنظمة لعمل املتاحة اإلضــــــــــافية املوارد أنّ  اإلدارة بتأكيد ورّحبت )ث(
 يف األغذية ســــــــالمة بشــــــــأن العلمية املشــــــــورة بر�مج جمال يف العاملية الصــــــــحة منظمة مع املشــــــــرتك والعمل
دة تزال ال أمريكي دوالر )1( مليون بقيمـــــة وامليزانيـــــة العمـــــل بر�مج يف يالتالتعـــــد  امليزانيـــــات يف مقيـــــّ

 7املختصة؛ عبللشُ  األساسية

 وامليزانية العمل بر�مج يف املقرتحة اإلضـــــافية التعديالت على املوافقة إمكانية يف ابلبحث اجمللس وأوصـــــت )خ(
 ،األعضـــاء طلب على ءً بنا املنظمة إدارة ســـتتيحها اليت اإلضـــافية املعلومات ضـــوء يف 2021-2020 للفرتة
   للمجلس. املائة بعد والستني الرابعة الدورة انعقاد قبل

 
 اجلديد االسرتاتيجي لإلطار املؤقتة العريضة اخلطوط -اثلثًا

8 
 
  :اللجنة إنّ  -7

 
وقياس النتائج ابستخدام  2030على أمهية مواءمة اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة مع خطة عام  شّددت )أ(

 ؛مؤشرات أهداف التنمية املستدامة

                                                      
6  http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf. 
الدولية لوقاية النبااتت، شـــعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت؛ وابلنســـبة إىل املشـــورة العلمية بشـــأن ســـالمة األغذية، شـــعبة النظم ابلنســـبة إىل االتفاقية   7

 الغذائية وسالمة األغذية.
 .Sup.1 PC 128/2و PC 128/2الوثيقتان   8

http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
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حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة وســـوى ذلك أمهية قياس أثر مســـامهة املنظمة يف على  وســـّلطت الضـــوء )ب(
على املســـــتو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية والدروس املســـــتفادة من أجل تعديل الســـــياســـــات من تقدم 
 والربامج؛

لتزام اب ورحّبت الذي تضـــــــــطلع به املنظمة القائم على العلم واألدّلة ابلدور احلاســـــــــم للعمل املعياري وأقّرت )ج(
 ؛يف اإلطار االسرتاتيجي إبراز عمل املنظمة املعياري على حنو أكرباإلدارة إزاء 

وســـائر حاالت الطوارئ مثل حاالت تفشـــي  19-التحد�ت العاملية املتزايدة مثل جائحة كوفيد والحظت )د(
مراعاة الدروس املســتفادة  وطلبتاجلراد الصــحراوي، وتفاقم انعدام األمن الغذائي وســوء التغذية والســمنة، 

 ؛من هذه األزمات لدى بلورة هذا اإلطار على حنو أكرب

ــــــي  على أمهية الضوءوسّلطت  )ه( ــــــار االسرتاتيجـ ورّحبت  على املدى الطويلعمل املنظمة لتحديد توجه اإلطـ
وأهداف  2030خطة عام  واملتجّذرة يفاجملاالت ذات األولوية املّتصــــــــــــلة ابلتحد�ت العاملية قرتاح إدراج اب

 ؛التنمية املستدامة املنبثقة عنها

 ؛أبّن أتجيل انعقاد املؤمترات اإلقليمية قد أثّر على عملية إعداد اإلطار االسرتاتيجي وأقّرت )و(

 املؤمترات اإلقليميةاليت حتددها ولو�ت ألاملسامهات الرمسية، ال سيما يف ما يتعلق اب أنّ  وأّكدت من جديد )ز(
لدى بلورة  هي عناصــــــر أســــــاســــــية يف إعداد اإلطار االســــــرتاتيجي وال بد ابلتايل من أخذها بعني االعتبار

 ؛اإلطار االسرتاتيجي بقدر أكرب

 ملكيته وتعود مواضيعي اسرتاتيجي إطار إلعداد وشفافة شاملةو  رمسية عملية وجود ضرورة على وشددت )ح(
 لألعضاء؛

على  وشــــــّددتإىل الفحوى  اجلديد" إلطار االســــــرتاتيجي"اخلطوط العريضــــــة املؤقتة لافتقار إىل  وأشــــــارت )ط(
  ؛األعضاءبلورة مضمون اإلطار االسرتاتيجي على حنو أكرب ابلتشاور الوثيق مع التوسع يف احلاجة إىل 

إجياد توازن بني العمل املعياري وإدارة املخاطر واألزمات واالســـــــــــــــتثمارات داخل  على أمهية وشـــــــــــــــّددت )ي(
 ؛املنظمة

أكثر مالءمة للوفاء  مبحور الرتكيز للتعديالت املقرتحة يف اهليكل التنظيمي للمنظمة جلعلها منظمة ورّحبت )ك(
ابلغرض املنشــــــود منها، واّتســــــامها بقدر أكرب من الكفاءة والفعالية واالبتكار، وبتعزيز هذا اهليكل اجلديد 

 ؛للتنسيق والتعاون مبوازاة جتّنب التقوقعات واالزدواجية يف العمل

على  دتشــــدّ ، كما االســــرتاتيجيأن تتزامن التعديالت التنظيمية املقرتحة مع اإلطار  على أمهية وشــــّددت )ل(
 ؛اإلطار االسرتاتيجي الطويل األجل والتغيريات التنظيمية املقرتحةالعالقة القائمة بني أمهية 

تنفيذ عملية إعادة تنظيم منظومة بتعزيز املكاتب اإلقليمية والوطنية ال ســـــــــــــــيما يف ما يتعلق أمهية  أكدتو  )م(
 ؛األمم املتحدة اإلمنائية

أمهية إجراء عملية تشـــــــــــــــاور شـــــــــــــــاملة مع األعضـــــــــــــــاء يف خمتلف مراحل إعداد اإلطار  جديدوأّكدت من  )ن(
  ؛االسرتاتيجي



9 CL 164/6 Rev.1 

 

أمهية إشــراك مجيع أصــحاب املصــلحة املعنيني والتعاون يف ما بني أصــحاب املصــلحة  على وســّلطت الضــوء )س(
 مبا يشمل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما؛

ا رمسية وغري رمسية مشــــــــاورات إجراء إىل وتطّلعت )ع(  للمنظمة اجلديد االســــــــرتاتيجي اإلطار فحوى عن أيضــــــــً
 واملوظفني؛ الشريكة واملنظمات اخلارجيني واخلرباء املنظمة أعضاء من واسعة مبشاركة

ضـــمن مســـودة أوىل للتشـــاور اســـرتاتيجية إدارة التغيري مزيد من املعلومات عن نظرية التغيري و  تقدمي وطلبت )ف(
 ؛2020سبتمرب/ أيلول بشأ�ا مع األعضاء خالل شهر 

إجراء مزيد من التحســـــــــينات على خارطة  وطلبت؛ 3و 2ابملعلومات املقدمة يف امللحقني  أحاطت علًماو  )ص(
، وإجراء مزيد من 1الطريق لعملية التشـــــــــــــــاور بشـــــــــــــــأن اإلطار االســـــــــــــــرتاتيجي للمنظمة الواردة يف امللحق 

 املشاورات املنتظمة مع األعضاء.
 

 تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للقضاء التام على اجلوع  -رابًعا
 9من أهداف التنمية املستدامة) 2(اهلدف 

 
 :اللجنة إن -8
 

 وابلتقدم احملرز حىت اآلن؛ ابملرحلة األوىل من هذا التقييم رّحبت )أ(

 نطاقًا واسًعا؛غطي ابع التقييم املعّقد الذي يط لىع وشددت )ب(

 استجابة لتوصيات التقييم؛ املتخذة حىت اآلناإلجراءات  وأيّدتاإلدارة  بردّ  ورّحبت )ج(

ابلتقدم امللحوظ الذي  أخذت علًمالدور املنظمة ومســامهاهتا على املســتوى العاملي و  وأعربت عن تقديرها )د(
ضـــــــــــــــمن منظومة األمم املتحدة برجمتها القطرية  طرألمن أجل مواءمة اخلطوط التوجيهية أحرزته املنظمة 

هياكلها وآليات التنفيذ ا االسرتاتيجي و هإطار ّول يف لتحوأشارت كذلك إىل ضرورة إجراء املنظمة  اإلمنائية
من أهداف  2لديها وُ�ج الشراكات اخلاصة هبا ويف براجمها لدعم البلدان بصورة أفضل يف حتقيق اهلدف 

 التنمية املستدامة؛

على تركيز املنظمة على النظام الغذائي برّمته مبا يشـــــــمل جممل ســـــــالســـــــل القيمة اليت هي جزء من  وأثنت )ه(
 ؛النظم الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك آليات التسويق واالندماج ضمن سالسل القيمة الدولية

العاملية  إقامة شـــراكات مع منظمات األمم املتحدة األخرى على غرار منظمة التجارةعلى أمهية  وشـــددت )و(
وســـــــواها من منظمات بغية االســـــــتفادة من امليزات املقارنة  واملنظمة الدولية للهجرةومنظمة العمل الدولية 

 لكّل منها وابلتايل حفز املداخيل يف الزراعة، خاصة ابلنسبة إىل املزارعات واملزارعني الشباب؛

                                                      
 .PC 128/3 Sup.1و /3PC 128 تانالوثيق  9
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ج األغذية والزراعة املســـــــــتدامة بشـــــــــأن �ُ  يتوىل إســـــــــداء املشـــــــــورةللمعرفة أبمهية دور املنظمة كمركز  وأقّرت )ز(
حبســـــب ســـــياقه اخلاص، من  مبا يتيح لألعضـــــاء حلوًال جمدية، كلّ اليت أثبتت جدواها القائمة على األدلة و 
 من أهداف التنمية املستدامة، من بني سائر األهداف األخرى؛ 2أجل حتقيق اهلدف 

ان اليت تعاين أزمات والدول اجلزرية التوصــــــــيات بشــــــــأن توفري الدعم بشــــــــكل خاص للبلدعلى  وشــــــــددت )ح(
 الصغرية النامية والبلدان األقّل منًوا والبلدان النامية غري الساحلية؛

منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ابعتبارها فرصـــــــــًة ملنظمة األغذية  إصـــــــــالحعلى عملية  وســـــــــّلطت الضـــــــــوء )ط(
حتســـــني جودة املســـــاعدة اليت تقّدمها لتلبية  من أجلبقدر أكرب والزراعة لتعزيز قدراهتا التشـــــغيلية والرباجمية 

 احتياجات األعضاء على أرض الواقع وعلى املستوى الوطين، وز�دة هذه املساعدة؛

االســـــــــــــتخدام املتزامن لألهداف االســـــــــــــرتاتيجية وأهداف التنمية  ص إليه التقييم من أنّ مع ما خلُ  واتفقت )ي(
مواءمة اإلطار االســـــــــــرتاتيجي اجلديد كلًيا مع أهداف التنمية  توطلبد درجة من االلتباس املســـــــــــتدامة يولّ 

 املستدامة؛ 

من أهداف  2إىل املقايضات املالزمة لتحقيق اهلدف الواجب على ضرورة إيالء االهتمام  وسّلطت الضوء )ك(
إلدارة املخاطر  التنمية املســـــــــــــتدامة، فضـــــــــــــًال عن ســـــــــــــائر أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة، وأمهية دعم البلدان

تقطاب االستثمارات الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك من خالل مبادرة العمل اسو 
 يًدا بيد؛

توصـــــــــــــــيــة اإلدارة أبن ينظر التقييم يف األدوار احلــامســة اليت تضـــــــــــــــطلع هبــا املوارد الطبيعيــة والنظم  وأيـّـدت )ل(
مبا يف ذلك الشـــــــراكات بني القطاعني  راكاتوالشـــــــ، البيولوجيةوالتكنولوجيات اإليكولوجية، وتغري املناخ، 

، وبتقدمي توصية ملموسة على حنو أكرب بشأن الثالثيالعام واخلاص، والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون 
 االحتياجات القطرية؛

 ة؛إىل تلّقي نتائج املرحلة الثانية من التقييم يف دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائ وتطّلعت )م(
�ج براجمي فعال ومتوازن وقد حيّفز أبّن وجود مسامهات طوعية غري خمصصة قد يشجع على اتباع  وأقّرت )ن(

  لمنظمة من أجل القضاء التام على اجلوع. لامليزات املقارنة 
 

 تقرير املتابعة لتقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف القضاء على اجلوع -خامًسا
 10)1وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية (اهلدف االسرتاتيجي 

 
 :اللجنة ابلتقييم وقامت مبا يلي بترحّ  -9
 

معاجلة التوصـــــــــيات تنفيذ رّد اإلدارة املتفق عليه وكذلك يف ا أحرزته املنظمة من تقدم ملحوظ يف مب بترحّ  )أ(
  ؛األربع املنبثقة عن التقييم
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توســــــيع نطاق جمموعة الشــــــركاء الذين يشــــــملهم إطار نتائج على وجه اخلصــــــوص على  وســــــّلطت الضــــــوء )ب(
 خالل من ذلك يف مبا ابالستناد إىل األدلة، السياسات جمال يف املساعدة وتعزيز ؛1اهلدف االسرتاتيجي 

 واالســــتدامة واملرونة والتغذوي الغذائي األمن أتثري بر�مج بلًدا حتت إطار 25 يف الســــياســــات فعالية حتليل
نة، جديدة بيا�ت واســــــتحداث أدوات األورويب؛ املشــــــرتك بني املنظمة واالحتادوالتحول   ومنتجات وُحمســــــَّ

 النظم الزراعية املؤدية من املســـــــــارات واســـــــــتخدام وتوجيه الســـــــــياســـــــــات، للدعوة وإعداد مذكرات معرفية،
 قنوات وتعزيز اجلنســــــني بني للمســــــاواة خاص اهتمام إيالء مع أفضــــــل، وتغذية أمناط غذائية والغذائية إىل

 بينها؛ ويف ما الربملا�ت داخل احلوارات خالل من والدعوة املشورة

 خطة عام مبا يتالءم مع االســـــــرتاتيجية وأهدافها االســـــــرتاتيجي إطارها املنظمة على إعادة تصـــــــميم تحثّ و  )ج(
 ؛املستدامة التنمية وأهداف 2030

تزويد احلكومات من أجل القطري ســـــــتوى على املواإلمكا�ت تعزيز القدرات  احلاجة إىللى ع شـــــــّددتو  )د(
من أهداف  2دف اهلوالشركاء يف التنمية بدعم يف جمال السياسات ابالستناد إىل األدلة لتحقيق مقاصد 

 ؛التنمية املستدامة

 الصعيد القطري؛ على البيا�ت مجع حتسنيضرورة  على دتوأكّ  )ه(

على الرتكيز على �ج النظام الغذائي من أجل حتقيق األمن الغذائي ومعاجلة مجيع أشــكال ســوء  دتوشــدّ  )و(
التغذية من خالل دعم األمناط الغذائية الصـــحية للجميع وجعل األغذية ميســـورة الكلفة ومتاحة للجميع، 

 إضافة إىل تكثيف اجلهود ملواءمة إنتاج األغذية واستهالكها مع التنمية املستدامة؛

 توطيد الشراكات مع القطاع اخلاص من أجل بناء سالسل قيمة فعالة؛  على أمهية وأكدت )ز(

 فرق مع التنســيق وتعزيز الصــعيد القطري على املنظمة حوكمة تصــميم على ضــرورة إعادة وســّلطت الضــوء )ح(
 مع وكذلك اإلمنائية، املتحدة منظومة األمم إصـــــالح ســـــياق يف األخرى، والوكاالت القطرية املتحدة األمم

 توجد مقارها يف روما؛ اليت الوكاالت

 ؛مستدامةمن خالل نظم غذائية للتوصل إىل أمناط غذائية صحية بز�دة إيالء االهتمام  ورّحبت )ط(

للمشــــــاكل  مشــــــرتك بلورة فهم خالل من الصــــــعيد القطري تفادي التشــــــتت على على املنظمة وشــــــّجعت )ي(
 شـــــاملة حوكمة وآليات الســـــليمة؛ والتحليالت واملعلومات والبيا�ت العلمية ابالســـــتناد إىل األدلة واحللول

 جمال السياسات كذلك؛ يف متماسكة لالستثمارات وإجياد أطر املصلحة؛ مع أصحاب والتنسيق

مكافحة ســــــــــــوء قيق هدف القضــــــــــــاء التام على اجلوع و يف حتون الربملانيالذي يؤديه وري احملدور لاب وأقّرت )ك(
 التحالفات الربملانية؛ إقامة مزيد منإىل  على احلاجة الصدد يف هذا دتوشدّ التغذية، 

مبادرة ، على غرار 2دف ، وال ســــيما اهلأهداف التنمية املســــتدامةإىل أن مســــامهات املنظمة يف  أشــــارتو  )ل(
إعــداد ، و 2021النظم الغــذائيــة املزمع عقــده يف عــام  بشــــــــــــــــأنالعمــل يــًدا بيــد، ومؤمتر قمــة األمم املتحــدة 

جياد جهوًدا جديدة متضــــــــافرة للعمل من أجل إتوفر اســــــــرتاتيجية املنظمة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية، 
لتسريع وترية مسامهة املنظمة يف حتقيق أهداف فية إضا تنطلقاهو ما يتيح م، و أكثر استدامة نظم غذائية

 التنمية املستدامة املتعددة؛
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يف واثئق  املتفق عليهــا يف األمم املتحــدة اهيمواملفــاللغــة على احلــاجــة إىل اســـــــــــــــتخــدام  وأعــادت التــأكيــد )م(
 املنظمة. 

 
 تقييم األعمال اإلحصائية اليت تضطلع هبا منظمة األغذية والزراعة -سادًسا

11 

 
 اللجنة حبسن توقيت تقييم األعمال اإلحصائية اليت تضطلع هبا منظمة األغذية والزراعة ومشوليته: رّحبت -10

 
التوصـــية  وأيّدت على أمهية األعمال اإلحصـــائية اليت تضـــطلع هبا املنظمة ودورها احلاســـم وســـّلطت الضـــوء )أ(

 ؛2022بتخصيص مزيد من املوارد األساسية ألعمال املنظمة اإلحصائية اعتبارًا من سنة 

فية أبّن هذا التقييم يتناول املســـــــــامهة اإلحصـــــــــائية للمنظمة يف جماالت التنمية الزراعية والري وأحاطت علًما )ب(
 ورّحبـــت، 2019إىل شـــــــــــــــهر يونيو/حزيران  2012واألمن الغـــذائي والتغـــذوي يف الفرتة املمتـــدة من عـــام 

ن سَ ابملبادرات اليت أطلقتها اإلدارة منذ ذلك احلني إلرساء نظام إحصاء أكثر اتساقًا وإنتاجية وفعالية وحَ 
التوقيت، ابإلضـــــــــافة إىل التدابري املقرتحة يف رّد اإلدارة لتحســـــــــني األعمال اإلحصـــــــــائية اليت تضـــــــــطلع هبا 
املنظمة على حنو أكرب، ولكّنها أشـــــــــــارت بقلق إىل أن مشـــــــــــاكل عدة يف تنســـــــــــيق األعمال اإلحصـــــــــــائية 

 وحوكمتها ال تزال قائمة؛

حصـــــــــــــائية يف ما يتعلق ابلتغيريات التنظيمية مزيًدا من املعلومات إليضـــــــــــــاح تنســـــــــــــيق األعمال اإل وطلبت )ج(
 املقرتحة وخطوط اإلبالغ ضمن املنظمة والعالقة ابملبادرات اجلديدة على غرار مبادرة العمل يًدا بيد؛

ابلتطمينات اليت أعطتها اإلدارة بشـــــــــأن حتســـــــــني حوكمة األعمال اإلحصـــــــــائية اليت تضـــــــــطلع هبا  ورّحبت )د(
وحتســـــني جدواها واّتســـــاقها ومعايري اجلودة ذات  إحصـــــاءاهتامجيع املنظمة من أجل تعزيز اإلشـــــراف على 

 ؛دراسة اقرتاح هبذا الصدد خالل دورهتا الثالثني بعد املائةإىل  وتطّلعتالصلة، 

اإلحصـــــــــــــــائية اليت تضـــــــــــــــطلع هبا املنظمة يف إطار التعديالت  التقييم لألعمالمراعاة توصـــــــــــــــيات  وطلبت )ه(
 ؛التنظيمية املقرتحة

هذه  حتســــــــنيحصــــــــاءات املنظمة وطلبت خاصــــــــة إبإىل أنّه قد مت إعداد مســــــــودة اســــــــرتاتيجية  وأشــــــــارت )و(
 ؛إجراء مزيد من املشاورات مع األعضاء وطلبت، االسرتاتيجية إلبراز نتائج التقييم ورد اإلدارة عليها

للذين أبرزا وعملها املنهجي يف جمال أهداف التنمية املســـــــــتدامة ااملنظمة يف جمال التنســـــــــيق  بدور ورّحبت )ز(
 مكانتها يف اجملتمع اإلحصائي الدويل وزادا من مستوى الوعي بشأن املعايري الوطنية؛

التنمية  أهدافمؤشــــــرات  وحتديث تنقيحإشــــــراك األعضــــــاء بقدر أكرب يف عملية  على ضــــــرورة وشــــــددت )ح(
 إىل عقد مزيد من املشاورات غري الرمسية؛ وتطلعتاملستدامة اخلاضعة لرعاية املنظمة 

على أمهية توســـــيع نطاق تغطية مبادرات تنمية القدرات يف جمال اإلحصـــــاءات من أجل متكني  وشـــــّددت )ط(
البلدان من مجع وإنتاج ونشــر إحصــاءات دقيقة وموثوقة ويف الوقت املناســب، وز�دة اســتخدام املعلومات 
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ومبا ميّكن البلدان اإلحصــائية، مبا يف ذلك البيا�ت املصــنفة حبســب نوع اجلنس، يف عمليات صــنع القرار 
 من رفع تقارير دقيقة وشفافة عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة؛

 اخلطط االســـــــــرتاتيجية لإلحصـــــــــاءات الزراعية والريفية وإدماجها يف االســـــــــرتاتيجيات الوطنيةأبمهية  وأقّرت )ي(
وضع اإلحصاءات، واحلاجة إىل أن تواصل املكاتب امليدانية مسامهتها بصورة غرض ل تطوير اإلحصاءاتل

اخلطط االســـــــــرتاتيجية لإلحصـــــــــاءات الزراعية والريفية/واالســـــــــرتاتيجيات الوطنية لوضـــــــــع  بلورةمنهجية يف 
 اإلحصاءات وتنفيذها على املستوى القطري؛

 إجراء مزيد من املشاورات  وطلبتأكرب  إشراك األعضاء يف بلورة االسرتاتيجية بقدر ضرورة ىعل وشّددت )ك(
 غري الرمسية؛

وأشـــارت على أمهية األعمال اإلحصـــائية اليت تضـــطلع هبا املنظمة على املســـتوى القطري  وســـّلطت الضـــوء )ل(
إىل أّن املوارد املتاحة إلجراء هذه األعمال اإلحصـــــائية ال تلّيب االحتياجات الالزمة لتحقيق أهدافها  بقلق

التنمية املســـــتدامة على املســـــتوى الوطين؛  أهداف القدرات، وخباصـــــة لدعم تنفيذ مؤشـــــرات املتعلقة بتنمية
بز�دة املوارد لالضـــطالع أبعمال تنمية القدرات اإلحصـــائية، ال ســـّيما على املســـتويني اإلقليمي  وأوصـــت
 والقطري؛

صــــــة حالًيا لأل وتطّلعت )م( ل للتوظيف وســــــائر املوارد املخصــــــّ نشــــــطة اإلحصــــــائية اليت إىل تلّقي التقييم املفصــــــّ
تضـــــــــــــــطلع هبــا املنظمــة، فضـــــــــــــــًال عن الفجوات يف نظــام البيــا�ت، من أجــل حتــديــد املصــــــــــــــــادر والطرق 

 صات األنسب للتمويل؛ واملخصّ 

إىل عدم وجود منتدى يف املنظمة ميكن لألعضـــــــــــــــاء من خالله مناقشـــــــــــــــة املســـــــــــــــائل املتعلقة  وأشـــــــــــــــارت )ن(
إىل تلّقي معلومات حمّدثة ابنتظام عن األعمال اإلحصـــــــائية اليت  وتطّلعتابإلحصـــــــاءات بصـــــــورة منتظمة 

 تضطلع هبا املنظمة، عن طريق املشاورات غري الرمسية وخالل دورات جلنة الرب�مج.
 

  تعزيز قدرة منظمة األغذية والزراعة على تقييم املسامهات على املستوى القطري: -سابًعا
 12يدانيةاقرتاح لتعزيز التقييم يف املكاتب امل

 
 إّن اللجنة: -11

 
 تقييم على والزراعــة األغــذيــة منظمــة قــدرة تعزيز أجــل من التقييم مكتــب بــه تقــّدم الــذي ابالقرتاح رّحبــت )أ(

 اإلدارة؛ مبالحظة علًما وأخذت القطري املستوى على املسامهات

 على وامللكية التقييم جمال يف والوطنية اإلقليمية املكاتب قدرات تعزيز ضـــــــــــــرورة على الضـــــــــــــوء طتوســـــــــــــلّ  )ب(
 الوطين؛ املستوى

                                                      
 .PC 128/6 Sup.1و PC 128/6الوثيقتان   12



CL 164/6 Rev.1 14 

 

 للمنظمة القطرية الربامج أطر إىل ابلنســـبة واإلشـــراف احلوكمة تعزيز كيفية  يف ابلنظر الرب�مج جلنة وأوصـــت (ج)
  املائة؛ بعد والثالثني املائة بعد والعشرين التاسعة الدورتني خالل

 والقطري اإلقليمي املســــــــتويني على التقييم جمال يف القدرات تنمية يف املتمثل االقرتاح من ابلغرض ورّحبت )د(
 القطري املســـــــــــــــتوى على األداء حتســـــــــــــــني أجل من التقييم عمليات من الدروس من مزيد واســـــــــــــــتخالص

 األمم منظومة تنظيم ادةوإع البلدان حول املتمحورة املســـاءلة تعزيز يف املتمثل اجلديد للســـياق واالســـتجابة
 البلدان؛ جانب من التقييم وعمليات الربامج نتائج ملكية وتشجيع اإلمنائية املتحدة

 الالمركزية؛ التقييم عمليات من املستفادة الدروس للمنظمة القطرية الربامج أطر يف تربز أبن وأوصت (هـ)

 وجودهتا؛ التقييم عمليات استقاللية على احملافظة أمهية على دتوشدّ  املقرتح التدرجيي النهج إىل وأشارت )و(

 يتولون التقييم مكتب من منتدبني موظفني تضــــم اإلقليمية املكاتب يف تقييم فرق تشــــكيل ابقرتاح ورّحبت )ز(
 والبلدان؛ األقاليم يف والدعم اإلشراف أنشطة

 خالل من ذلك يف مبا املتاحة املوارد حدود ضــــــمن االقرتاح متويل إمكانية حول اإلدارة بتطمينات ورّحبت )ح(
 ابلتقييم؛ اخلاص األمانة حساب

 جلنـــة دورات من دورة يف التقييم بعمليـــات اخلـــاص الالحق التقييم نتـــائج عن موجز تلقي إىل عـــتوتطلّ  )ط(
  ؛الرب�مج

 التقييم سياسة مسودة استعراض إىل وتطلعت PC 128/6 الوثيقة يف الوارد النحو على حابالقرتا  وأوصت )ي(
  دوراهتا. من الحقة دورة خالل والالمركزية املركزية التقييم وظائف من كالً   تشمل اليت

 
  الغذائية النظم بشأن العاملي القمة ملؤمتر التحضريات عن مرحلي تقرير -اثمًنا

 13املتحدة األمم عام أمني إليه دعا الذي
 

 إّن اللجنة: -12
 

يصّب يف  رئيسي كحدث  2021 عام يف الغذائية النظم بشأن قمة مؤمتر عقد العام األمني مببادرة أشادت )أ(
 التقدم وترية لتسريع حمتمالً  منطلًقا الغذائية النظم تشكِّل أن لضمان وتنسيقها اجلهود املبذولة حتفيز خانة
 املستدامة؛ التنمية أهداف حتقيق يف احملرز

 ملؤمتر التحضـــــــــــريية العملية لدعم به االضـــــــــــطالع املنظمة على ســـــــــــيتعني الذي القيادي الدور على أثنتو  )ب(
ودعم  املعارف والســــــــــياســــــــــات، األعمال على نطاق قيادةاقرتاح  احلصــــــــــر، ال الذكر ســــــــــبيل على القمة،

 الغذائية النظم يف املصلحة أصحاب قدرات ولتنمية والسياسات، العلوم بني القائم الرتابط لتعزيز احلوارات
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 الغذائية، النظم يف جمدٍ  حتّولٍ  إحداث لتحفيز هبا واالرتقاء وتصـــــــــميمها منســـــــــقة مبادرات حتديد أجل من
 احمللية؛ والقدرات  والسياقات يتناسب مباحسب املقتضى، و 

 أكثر ومبادرات اســــــرتاتيجيات وضــــــع خالل من األخرية، اآلونة يف جهود من املنظمة بذلته مبا وأشــــــادت )ج(
 ؛مستدامةذائية غنظم من أجل أكثر  منهجية بطريقة املنظمة دعم توفريللتشجيع على  مشوًال،

على ضــرورة إشــراك مجيع أصــحاب  دتوشــدّ أن يتم التحضــري ملؤمتر القمة بصــورة شــفافة وشــاملة  وطلبت )د(
املصــــــــلحة واحلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين ومنظمات املنتجني ومنظمات املزارعني واألوســــــــاط 

 األكادميية يف مؤمتر القمة هذا؛

 ســـتمكِّن اليت" األصـــدقاء جمموعة" إبنشـــاء ورّحبت األعضـــاء إشـــراك تعزيز ضـــرورة على الضـــوء ســـّلطتو  )ه(
 األعمال بوتقة يف ذلك يصــــــــــب لكي الرمسي احلوكمة هيكل يف أقوى بشــــــــــكل املســــــــــامهة من األعضــــــــــاء
 القمة؛ ملؤمتر التحضريية

 تهأمان وال سيما تشكيل آخر عن عملية حوكمة مؤمتر القمة، للحصول على حتديث تقديرها عن أعربتو  )و(
والصـــــــــــــــندوق الدويل للتنمية وكذلك بر�مج األغذية العاملي  الذي تؤديه املنظمة دورال إبراز على وأّكدت

  ؤمتر القمة؛الزراعية يف التحضريات مل

ابلعرض الذي تقدمت به  ذّكرتو  مؤمتر القمة بعد انعقاد ومكان إىل عدم أتكيد موعد بقلق شـــــــــــــــارتوأ )ز(
 حكومة إيطاليا من أجل استضافة مؤمتر القمة هذا يف روما؛ 

اإلســـــهام يف  أجل من الصـــــدد هذا من عمل يف العاملي الغذائي األمن ما تقوم به جلنة أمهية إىل وأشـــــارت )ح(
عملية التقارب "و" والتغذية الغذائية النظم بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط" وال سيما وضع مؤمتر القمة،

من أجل نظم زراعية وغذائية  لزراعة اإليكولوجية والنهج املبتكرة األخرىبني الســـــــــــــياســـــــــــــات اخلاصـــــــــــــة اب
 ؛لغذائي والتغذية" واليت ستفضي إىل جمموعة من التوصيات بشأن السياساتمستدامة لتعزيز األمن ا

دتو  )ط( والــذي يقوم على اختــاذ اإلجراءات ويســـــــــــــــعى إىل إجيــاد  الــذي �خــذ بــه مؤمتر القمــة النهج على أكــّ
 املقرتحة العمل ساراتمل حتليلإجراء  املنظمة من وطلبت املستوى، رفيع سياسي التحلي ابلتزام احللول مع

 ؛2030خطة عام  عمل عقد مع خاصة املستدامة وحتقيقها، التنمية أهداف لتنفيذ دعمها ضوء يف

ا حـول الـفــرص أوســــــــــــــــع تـوجـيــهــــــــات تـقــــــــدمي طـلــبــــــــتو  )ي(   وشــــــــــــــــركــــــــائـهــــــــا لـلــبــلــــــــدان ميـكــن الـيت نـطــــــــاقــــــــً
 ؛مؤمتر القمة االستعانة هبا لتعظيم أثر الشراكات خالل من التنمية يف

حتقيق  أجل من األدلة وعلى وقائم على أســـس علمية شـــامل ومنهجي اعتماد �ج ضـــرورة على شـــّددتو  )ك(
 جلميع واسًعا متثيًال  يشمل من املفرتض أن علمي فريق املضمار إبنشاء هذا يف ورّحبت مؤمتر القمة، نتائج

 األقاليم؛

ا على ضــمان مقايضــات ســيشــمل الغذائية النظم �ج أبن قرتوأ )ل(  وميســورة مغذية وآمنة أغذية توافر حرصــً
 وتعزيز البيولوجي التنوعتشــــــجيع و  املناخ ابلنســــــبة إىل تغريمن أثرها  مبوازاة احلدّ  متناول اجلميعويف  الكلفة

 املرأة ومتكنيوتشــجيع النمو االقتصــادي الشــامل واملســتدام وســبل عيش أفضــل للمزارعني  القيمة ســالســل
 ؛والشباب
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للخـدمات اللوجســـــــــــــــتيـة  األعمـال التحضـــــــــــــــريية يف وأثرها 19-تبعـات جائحـة كوفيـد على إدراج أثنـتو  )م(
 حتّمل على والقدرة العاملية على الصمود الغذائية بقدرة النظم يتعلق ال سيما يف ما مؤمتر القمة،وملضمون 
  ؛واملقبلة احلالية األزمات

 دعم ابرز يف بدور ء فيهاعضـــــــــااألو  توجد مقارها يف روما اليت اضـــــــــطالع الوكاالت أمهية على شـــــــــّددتو  )ن(
 مع بشكل وثيق والتعاون العملية السابقة النعقاده وعملية متابعته، ذلك يف مبا برمتها، مؤمتر القمة عملية
 ؛اخلاصة املبعوثة

وجود تنســيق وطيد بني املنظمة والصــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية  ضــرورة على شــّددتو  )س(
العاملي، مبا يف ذلك من خالل الرسائل املشرتكة املنسقة وتضافر عمل املنظمات الدولية الثالث من أجل 

على  ضـــوءوســـلطت المن أهداف التنمية املســـتدامة؛  2دعم عمليات حتّول النظم الغذائية وحتقيق اهلدف 
 أمهية الرتكيز على مقاصد أهداف التنمية املستدامة لتيسري هذا التنسيق؛ 

واألهداف  مؤمتر القمةأمهية األعضـــــــاء يف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما إىل التشـــــــديد على  دعتو  )ع(
 ؛من خالل بيا�ت مشرتكة عرب أجهزهتا الرائسيةالذي يسعى إليها 

 عرض تقرير إىل وتطّلعت الرب�مج جلنة أعمال جدول دائًما مدرًجا على بنًدا البند هذا يصبح أن طلبتو  )ف(
 .عليها يف دورهتا التاسعة والعشرين بعد املائة آخر مرحلي

 
 14تقرير مرحلي عن "مبادرة العمل يًدا بيد" -اتسًعا

 
 إّن اللجنة: -13

 
(املبادرة) من خالل إنشاء  "بيد مبادرة العمل يًدا"ابجلهود اليت تبذهلا املنظمة لتحسني خطة عمل  رّحبت )أ(

اإلدارة على  وشــــــجعت واســــــتخدام املنصــــــة األرضــــــية الفضــــــائية التابعة للمبادرة وخمترب البيا�ت الضــــــخمة
 ؛النفاذ إىل هذه املنصة واستخدامها على كيفيةتدريب األعضاء 

ســـــــاســـــــية خلطة التنمية ابّتســـــــاق املبادرة مع الوال�ت اليت نص عليها ميثاق املنظمة واألهداف األ رّحبتو  )ب(
 واألهداف الرئيسية لعملية إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية؛ 2030املستدامة لعام 

إلمكانية ولوج األعضــاء إىل املنصــة والقدرة على إدماج بيا�هتم اخلاصــة مع البيا�ت  وأعربت عن تقديرها )ج(
 ميع األعضاء؛املنظمة على إاتحة البيا�ت جل وشّجعتاليت حتتويها املنصة، 

إىل اســـتعراض بروتوكول املنظمة بشـــأن اســـتخدام البيا�ت  وتطّلعتإزاء محاية البيا�ت  قلقهاوأعربت عن  )د(
 ومحايتها؛

ابملبادرة ابعتبارها وســــــيلة مبتكرة وفّعالة لدعم أولو�ت األعضــــــاء على مســــــتوى التخطيط الوطين  ورّحبت )ه(
 ؛وأهداف التنمية املستدامة 2030لتحقيق خطة عام 

                                                      
 ./8PC 128قة الوثي  14



17 CL 164/6 Rev.1 

 

ا )و( للــدعم على نطــاق املنظمــة ككــّل من خالل إنشــــــــــــــــاء فرق مهــام متعــددة  بوضـــــــــــــــع إطــارٍ  وأحــاطــت علمــً
 من البلدان؛ بلدٍ  املستو�ت يف كلّ 

قي األمم املتحدة املقيمني،  وأثنت )ز( على التعاون بني املكاتب اإلقليمية والقطرية التابعة للمنظمة، ومنســـــــــــــــّ
 واألفرقة القطرية، والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، وسائر أصحاب املصلحة من أجل تنفيذ املبادرة؛

بلًدا، مبا يشـــــمل  20ا يقارب إىل أن م وأشـــــارتبلًدا  15بتنفيذ املبادرة بشـــــكل كامل يف  وأحاطت علًما )ح(
ابملشــــــاركة  اعن اهتمامه تبلداً� متوســــــطة الدخل توجد فيها مناطق ترتفع فيها معدالت الفقر، قد أعرب

 ؛سواءٍ  يف املبادرة كجهة مستفيدة وماحنة على حدٍّ 

هو هدف أســــــاســــــي من أهداف  على املســــــتوى القطريعلى أّن تعزيز امللكية والقيادة  وســــــّلطت الضــــــوء )ط(
 بادرة؛امل

ا )ي( بلــًدا للمســــــــــــــــامهــة يف املبــادرة من أجــل توفري الــدعم  60أبن املنظمــة قــد دعــت أكثر من  وأحــاطــت علمــً
 املادي، سواء كجهة ماحنة أو مسامهة خبدمات الدعم العيين؛

ّن االقرتاح األويل الذي ال يؤثر على ميزانية املنظمة، يدعو إىل ختصـــيص اعتمادات إضـــافية إىل أ شـــارتوأ )ك(
بلدان إضـــــافية  5من امليزانية لالســـــتجابة إىل انضـــــمام عدد متزايد من البلدان إىل املبادرة، نظرًا إىل انتقال 

الفضائية التابعة للمبادرة لتشمل  إىل جمموعة البلدان اليت تعاين أزمات غذائية، وإىل توّسع املنّصة األرضية
 مجيع بلدان العامل؛

 ؛19-إىل أّن خمترب البيا�ت الضخمة يوفر الدعم أيًضا لالستجابة ألزمة كوفيد وأشارت )ل(

الكايف من  امليداين الرصــد والتقييم التابعة للمبادرة، ابلرصــد لوحةالقيام، من خالل  على ضــرورة وشــّددت )م(
 الت االستباقية ملعاجلة االختناقات والعوائق؛تدخّ أجل تعزيز التنسيق وتشجيع ال

 ات احمللية وتبادل أفضل املمارسات احمللية وتشجيع امللكية الوطنية؛كيالتكّيف مع الدينامي على وشّجعت )ن(

 إبدراج �ج املواءمة يف بناء الشراكات يف املبادرة ضمن إطار املنظمة اخلاص ابلشراكات؛ وأوصت )س(

إىل أن ملكية املبادرة تقع على عاتق األعضـــاء، يف حني أن دور املنظمة يتمثل يف تعزيز وتيســـري  وأشـــارت )ع(
 األدلة القائمة على العلم واملواءمة بني البلدان املاحنة واملتلقية؛

أبن املواءمة هي نتيجة احلوار مع احلكومات واجلهات املاحنة وأصــحاب املصــلحة احملليني من مجيع  وأقّرت )ف(
قاملعات، على أســـــــــــــــاس طوعي، بدعم من املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية، و القطا  نينســـــــــــــــّ

 ؛ألمم املتحدةاملقيمني ل

أن ملبادرة العمل يًدا بيد معايري واضــحة وموضــوعية الختيار البلدان، وأشــارت إىل أنه  وأّكدت من جديد )ص(
سيجري توسيع قائمة البلدان املختارة وفًقا للمعايري احملددة، وإىل أنه سيجري أخذ األزمات الناشئة، مثل 

 عملية االختيار؛ خالليف االعتبار ، 19-أثر جائحة كوفيد

 د من املعلومات احملّدثة عن املبادرة يف الدورات املقبلة للجنة الرب�مج.زياملإىل تقّلي  وتطّلعت )ق(
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  بشأن والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجية تنفيذ -عاشًرا
  15الزراعية القطاعات عرب البيولوجي التنوع تعميم

 
 إّن اللجنة: -14

 
لتنفيذ اســــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشــــأن  2021-2020مشــــروع خطة العمل للفرتة  اســــتعرضــــت )أ(

 تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية؛

بعمــل املنظمــة يف جمــال التنوع البيولوجي منــذ املوافقــة على اســـــــــــــــرتاتيجيــة املنظمــة لتعميم التنوع  ورّحبــت )ب(
 ابلتقدم احملرز يف تنفيذها؛ ورّحبتالبيولوجي عرب القطاعات الزراعية 

 2020مشـــــــــــــــاركة املنظمة يف األعمال التحضـــــــــــــــريية لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  ّيدتوأ )ج(
ر القمة عن لتحضــــــــري ملؤمتابعلى دورها يف فريق املهام املشــــــــرتك بني الوكاالت املكلف  وســــــــلطت الضــــــــوء

ســـــــــــــــبتمرب/أيلول  23و 22يومي  نعقديي من املقرر أن ذوالي دعا إليه األمني العام التنوع البيولوجي الذ
 ؛ 2020

ختصيص إجراء هلذا املوضوع  وطلبتإىل أّن مسألة املساواة بني اجلنسني مل حتظ ابلعناية الكافية  وأشارت )د(
 وجلمع البيا�ت بصدده؛

 اليت اقرتحها األعضاء يف االسرتاتيجية؛مجيع األنشطة أبمهية أن تتضمن خطة العمل  وذّكرت )ه(

 ةرًدا على املســـــــــائل املطروحة ال ســـــــــيما يف ما يتعلق بتنمية قدرات البلدان النامي اإلدارةبتعليقات  ورّحبت )و(
واالقتصـــــادات اليت متر يف مرحلة انتقالية، مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصـــــة ابحلصـــــول على املوارد وتقاســـــم 

 منافعها؛ 

 تعبئة موارد جديدة وإضافية لتعميم التنوع البيولوجي؛ على أمهية وشّددت )ز(

شــــروع ا ملجلنة مصــــايد األمساك وجلنة الغاابت وجلنة الزراعة اســــتعراضــــً  أن جتريإىل  على احلاجة وشــــّددت )ح(
بناء على الوالية اليت أ�طها هبا اجمللس يف دورته الثالثة والســـــــــــتني بعد املائة، قبل اســـــــــــتعراض  خطة العمل

 ؛من جانب جلنة الرب�مج مسودة خطة العمل

إىل مزيد من النقاش بشأن بلورة خطة  وتطلعت إىل عملية تشاورية تشاركية وشاملة على احلاجة وشّددت )ط(
 ؛عقد مشاورات غري رمسية مع األعضاء ملساندة العملية الرمسية وطلبتالعمل 

 .بتمديد فرتة تنفيذ خطة العمل إىل ثالث سنوات، اعتبارًا من موافقة اجمللس عليها وأوصت )ي(
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  التفاهم مذكرة عمل خطة عن املعلومات آخر -حادي عشر
 16امليكروابت مضادات ملقاومة الثالثية

 
  :الرب�مج جلنةإّن  -15

 
 ؛امليكروابت مضادات ملقاومة الثالثية التفاهم مذكرة عمل خطة عن احملدثة ابملعلومات رّحبت )أ(

 يشــــــــكل الذي "واحدة صــــــــحة" و�ج العمل خلطة اخلمســــــــة املرتابطة الرتكيز جماالت إزاء ارتياحها وأبدت )ب(
 ؛فيها الرئيسي املبدأ

 ضــــــــــــوء يف امليكروابت مضــــــــــــادات ملقاومة الثالثية التفاهم ملذكرة املقبلة العمل خطة إعداد يتم أن وطلبت )ج(
 تعقيد ملدى تبًعا مدهتا حتديد ضــــــرورة على دتوشــــــدّ  الثالث املنظمات يف األعضــــــاء مع تشــــــاورية عملية

 ؛ونطاقها تشملها اليت اجملاالت

 قدراهتا وبناء الوطنية عملها خطط تنفيذ أجل من البلدان دعم على املنظمة تركز أن ضرورة على وشددت )د(
 الرب�مج للجنة املائة بعد والعشــرين الســابعة الدورة عن املنبثق الطلب جمدًدا وأكدت الوطين املســتوى على
 امليكروابت مضــادات مقاومة عن للبيا�ت منصــة تطوير عن املفصــلة املعلومات من مزيد "إاتحة أجل من

 ؛"املرتقب والتمويل الزمنية املهل ذلك يف مبا والزراعة، ابألغذية متصلة

 وتغيري التوعية أبنّ  اإلقرار مع أكرب بقدر الســــــياســــــات وواضــــــعي اجلمهور توعية إىل احلاجة جمدًدا وأكدت )ه(
 والقطاع اإلعالم ووســـــائل الســـــياســـــات وواضـــــعي العلم بني مشـــــرتك تعاون نتيجة يكو� أن جيب الســـــلوك
 ؛اجلمهور إىل إضافةً  اآلخرين، املصلحة وأصحاب اخلاص

 إىل مسعى يف األمثل النحو على امليكروابت مضادات استخدام إىل الرامية املبادرات معاجلة أبمهية وأقّرت )و(
 الغذائي واألمن اإلنسان بصحة حمدقًا هتديًدا يشكل أن شأنه من ما وهو املسؤول، غري استخدامها جتّنب

 ؛والتغذية

 مصـــــــــــــايد وجلنة الزراعة جلنة من كال  املائة بعد والســـــــــــــتني الثالثة دورته يف دعا قد كان  اجمللس نّ أب وذّكرت )ز(
 مقــاومــة بشــــــــــــــــأن للمنظمــة جــديــدة عمــل خطــة إلعــداد توجيهــات إعطــاء املقبلتني دورتيهمــا يف األمســاك

 مع شـــــــاملةال شـــــــاوراتامل وإىل املســـــــتفادة الدروس إىل ابالســـــــتناد )2025-2021( امليكروابت مضـــــــادات
 ؛األعضاء

 ضـــــرورة على دتوشـــــدّ  19-كوفيد  أزمة أثر مراعاة إىل األمساك مصـــــايد جلنةو  الزراعة جلنة من كًال   ودعت (ح)
 وخفض ومكافحتها اإلصـــاابت من الوقاية حتســـني أجل من احليوان لصـــحة متينة ختطيط عملية ينهاتضـــم
  ؛املصدر احليوانية األمراض ذلك يف مبا احليوانية، األمراض خطر

 النتائج إلطار مؤشرات وضع بشأن املائة بعد والستني الثالثة دورته يف اجمللس عن الصادر ابلقرار وذّكرت )ط(
 اإليضـــــــــــــاحات من مزيد إىل احلاجة عن وأعربت امليكروابت مضـــــــــــــادات مقاومة بشـــــــــــــأن االســـــــــــــرتاتيجية
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 من كروابتاملي مضــــادات مقاومة بشــــأن املقرتحة املؤشــــرات يف األمر اقتضــــى إذا والتغيريات والتحســــينات
 األعضـــــــاء مع الرمسية غري املشـــــــاورات من مزيد عقد وطلبت املختصـــــــة الفنية اللجان يف مناقشـــــــتها خالل
  امليكروابت؛ مضادات مبقاومة املتصلة هذه والنواتج املخرجات مؤشرات بشأن

 مضــــــــــــــــادات مقــاومــة جمــال يف املنظمــة عمــل موقع حول علومــاتامل من مزيــد إعطــاء اإلدارة من وطلبــت )ي(
 ولزراعة األغذية منظمة بني املشـــــــــــــــرتك املركز ســـــــــــــــياق ويف للمنظمة املقرتح اجلديد اهليكل يف امليكروابت

  ؛العاملية الصحة ومنظمة

 تقارير فيها راعىت الرب�مج، للجنة املقبلة اتالدور  خالل إضـــــــافية حمدثة معلومات على احلصـــــــول وطلبت )ك(
 األمساك؛ مصايد وجلنة الزراعة جلنة

 ســــائر مع الشــــراكات نطاق توســــيع ذلك يف مبا املوارد اســــتخدام يف االبتكار من مزيد إىل احلاجة وأبرزت )ل(
 االستثمارات؛ من مزيد حلشد املختصة الدولية التمويل مؤسساتو  املتحدة األمم وكاالت

 الدســـــتور غرار على آخرون أفرقاء هبا يضـــــطلع اليت األنشـــــطة يف االزدواجية جتنب ضـــــرورة على دتوشـــــدّ  )م(
 امليكروابت؛ مضادات مبقاومة واملعين له التابع املخصص الدويل احلكومي املهام وفريق الغذائي

 األمم توكاال بني املشـرتكة التنسـيق جمموعة توصـيات تنفيذ صـعيد على املسـتجدات آبخر علًما وأخذت )ن(
 وفريق امليكروابت مضــــــــــادات مبقاومة املعنيني العامليني للقادة جمموعة إنشــــــــــاء إمكانية ســــــــــيما وال املتحدة
 املنظمات كانت  واليت امليكروابت مضـــــــــادات مقاومة مكافحة على للعمل ابألدلة املعين املســـــــــتقل اخلرباء

 بشأ�ا. تعقيباهتم إبداء األعضاء من طلبت قد الثالث
 

 17التقدم احملرز يف جهود استئصال طاعون اجملرتات الصغرية -اثين عشر

 
 اللجنة: إنّ  -16

 
ضـــــــمن إطار الشـــــــراكة القائمة بني ابلتقّدم احملرز يف جهود اســـــــتئصـــــــال طاعون اجملرتات الصـــــــغرية،  رّحبت )أ(

هو مرض فريوســي ســريع طاعون اجملرتات الصــغرية وأشــارت إىل أّن  املنظمة واملنظمة العاملية لصــحة احليوان
 االنتشار يؤثر بعمق يف األمن الغذائي وسبل عيش ماليني األسر الريفية األشد فقرًا يف العامل؛

املســــــامهة على حنو كبري يف  ،أبنّه من شــــــأن مكافحة طاعون اجملرتات الصــــــغرية واســــــتئصــــــاله من مثّ  وأقّرت )ب(
اســـــتئصـــــال طاعون قلقها إزاء التقدم احملرز على صـــــعيد  توأبد حتقيق عدد من أهداف التنمية املســـــتدامة

بلًدا  198يف  استئصال طاعون اجملرتات الصغريةاهلدف املتمثل يف على  سّلطت الضوءو  اجملرتات الصغرية
 ؛2030حبلول عام 

ا إلنتاج وشـــــــــــــــركاؤمهواملنظمة العاملية لصـــــــــــــــحة احليوان للدعم الذي تقّدمه املنظمة  وأعربت عن تقديرها )ج(
ات ضـــــّد طاعون اجملرتات الصـــــغرية متحملة للحرارة وتنمية قدرات املختربات؛ فضـــــًال عن املراقبة من لقاح
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خالل األمصال والتلقيح يف عدد من البلدان ابعتبار ذلك خطوات مهّمة للتقّدم ابجتاه استئصال طاعون 
 اجملرتات الصغرية؛

على ضـــرورة تعزيز  وشـــّددتصـــحة احليوان، لعمل املنظمة ودورها الرئيســـي يف محاية  وأعربت عن تقديرها )د(
عمل املنظمة يف هذا اجملال وإبراز مكانتها والتوعية بشــــــــأ�ا على مســــــــتوى العامل من أجل تعبئة املوارد من 

 اجلهات املاحنة والشركاء يف التنمية؛

 ديرهاوأعربت عن تق 19-ابحتمال توّسع فجوة التمويل نتيجة األزمات الناشئة عن جائحة كوفيد وأقّرت )ه(
من  يف ذلكللجهود اليت تبذهلا املنظمة ســعًيا إىل إجياد حلول ميســورة الكلفة بقدر أكرب لتعبئة املوارد، مبا 

 خالل إقامة الشراكات مع القطاع اخلاص وسائر أصحاب املصلحة؛

ي به يف وصـــــــــِ على التواصـــــــــل مع األفرقاء الســـــــــتعراض التقّدم احملرز على النحو الذي أُ  اإلدارة وشـــــــــّجعت )و(
خالل املؤمتر الدويل املشـــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة  )2015(أبريل/نيســـــــان ، كوت ديفوار أبيدجان

، فيما شـــــّجعت األعضـــــاء وال ســـــيما من واملنظمة العاملية لصـــــحة احليوان بشـــــأن طاعون اجملرتات الصـــــغرية
م ابســتئصــال طاعون اجملرتات البلدان املوبوءة فضــًال عن ســائر اجلهات الفاعلة من غري الدول، على االلتزا

 .زيد من املوارد لتحقيق هذه الغايةاملواستثمار  2030الصغرية حبلول عام 

 
  2020الدعوة املوجهة من املنتدى العاملي لألغذية والزراعة يف عام  -اثلث عشر

 إىل األجهزة الرائسية ملنظمة األغذية والزراعة من أجل "دعم عملية" لغرض 
18دويل لألغذية والزراعة" "إنشاء جملس رقمي

 

 
 إّن اللجنة: -17

 
ابملبادرة وكذلك ابلوثيقة واملذكرة اإلعالمية اإلضــــــافية املتاحة بشــــــأن إنشــــــاء هذه املنصــــــة املقرتحة  رّحبت )أ(

 مشفوعة إبيضاحات إضافية حول دور املنصة وموقعها ضمن هيكل حوكمة منظمة األغذية والزراعة؛

هذه املنصـــــــة املقرتحة أن يشـــــــجع بدرجة أكرب على تطبيق  على أنّه من شـــــــأن إنشـــــــاء وســـــــّلطت الضـــــــوء )ب(
إاتحة التكنولوجيا واالبتكارات  على ضــــــرورة دتوشــــــدّ التكنولوجيا الرقمية وتوافرها على الصــــــعيد العاملي 

يف البلــدان املتخلفــة من حيــث التقــدم التكنولوجي ، خــاصــــــــــــــــة وللجميع الرقميــة على املســـــــــــــــتو�ت كــافــة
 الصغرية واملزارعني األسريني؛ صحاب احليازاتوأل

 أمهية ملكية هذه البيا�ت الضخمة؛ وأبرزت )ج(

ومبوجب  على ضــــــرورة إنشــــــاء املنصــــــة املقرتحة ضــــــمن نطاق والية املنظمة وإطارها املؤســــــســــــي دتوشــــــدّ  )د(
على ضـــــــــــــــرورة وجود متثيـل إقليمي يف اجملموعـة احلكوميـة الـدوليـة مبـا يعكس التوازن  وشــــــــــــــــددتلوائحهـا 
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ت مزيًدا من اإليضـــــــــاحات حول آلية التناوب ضـــــــــمن اجملموعة ابإلضـــــــــافة إىل العالقة بني اإلقليمي وطلب
 ؛املنظمة واجملموعة احلكومية الدولية

تشجيع التنسيق وتوطيد الروابط بني املنتد�ت الدولية  :على أّن اهلدف من إنشاء هذه املنصة هو زتوركّ  )ه(
وعي اجملتمع الدويل إزاء القضـــا� اخلاصـــة  تعزيزاملعنية ابلزراعة وتلك املختصـــة ابالقتصـــاد الرقمي من أجل 

قطاعي األغذية والزراعة؛ ودعم احلكومات من خالل توصــــــــــــــيات على  بتطبيق التكنولوجيات الرقمية يف 
وحتســني توافر التكنولوجيا واالبتكارات  أفضــل املمارســات وخطوط توجيهية طوعية؛مســتوى الســياســات و 

ســـــــّد الفجوة بني توفر التكنولوجيات واالبتكارات الرقمية وقدرة  من خالل الرقمية وقدرة احلصـــــــول عليها
 ؛أصحاب املصلحة واملسامهة يف نظم غذائية أكثر استدامة جلميع احلصول عليها

ء املنصــــــة ضــــــمن هيكل املنظمة ســــــيوفر الدعم اليومي على الصــــــعيدين التشــــــغيلي على كون إنشــــــاوأثنت  )و(
املنصــــة  موضــــعاحلصــــول على مزيد من املعلومات واإليضــــاحات حول  وطلبتواإلداري ألنشــــطة املنصــــة 

 وتنسيق عملها ضمن املنظمة وأيًضا عن كيفية إشراك األجهزة الرائسية للمنظمة يف هذه العملية؛

ي اســـتضـــافة مثل هذه املنصـــة إىل قيام هيئة قانونية مســـتقلة ذاتًيا وال جهاز  تؤدّ أّال  على ضـــرورة دتوشـــدّ  )ز(
 حتظى بدعم املنظمة وشــــــــــاملة وطوعيةيف املنظمة، بل إىل قيام آلية تعاون مرنة وبســــــــــيطة  رائســــــــــي جديد

 ؛وتعمل مبوجب أنظمتها ولوائحها وإجراءاهتا

تعمل بشكل وإىل إرساء آلية اسطة املسامهات الطوعية بو تمويل للمنصة الإىل توفري على احلاجة  وشّددت )ح(
احلصـــــــــول على مزيد من  وطلبتحســـــــــن توجيه األموال لدعم مشـــــــــاريع حمددة وتقييم رصـــــــــد منتظم على 

 املعلومات عن استدامة متويل املنصة؛

واملزارعني بناء قدرات املســتخدمني وتدريبهم، ال ســيما أصــحاب احليازات الصــغرية على ضــرورة  دتوشــدّ  )ط(
اســـــــــــــــتخـــدام تفعيـــل من أجـــل ومنظمـــات واحتـــادات املزارعني واملزارعني املتوســـــــــــــــطي احلجم، األســـــــــــــــريني 

ابلنســـــبة إىل  مملكيتهحصـــــوهلم على البيا�ت ومحاية حقوق التكنولوجيات واالبتكارات الرقمية لتحســـــني 
 املعارف اجلديدةيق أجل حتســـــــــني تطب واالبتكار منواســـــــــتخدامها التكنولوجيات الرقمية احلصـــــــــول على 
 ؛هبذا الصدد على االحتياجات اخلاصة للنساء والشباب وسلطت الضوء

ال ســيما أولئك الذين احلاجة إىل مزيد من التواصــل والتوعية ابلنســبة إىل مجيع أصــحاب املصــلحة  وأبرزت )ي(
 ؛يعانون من فجوات ملحوظة يف جمال استخدام التكنولوجيات الرقمية والنفاذ إليها

وأصـــحاب  واجملتمع املدين القطاع اخلاصمجيع أصـــحاب املصـــلحة مبا يشـــمل على ضـــرورة إشـــراك  دتوشـــدّ  )ك(
 يف املنصة، مبا يف ذلك يف عملية متويلها؛املعنيني املصلحة اآلخرين 

على  "الرقمية والزراعة لألغذيةاجمللس ابملوافقة على التوصـــــــية إبطالق تســـــــمية "املنصـــــــة الدولية  وأوصـــــــت )ل(
 املنصة املقرتحة.
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 وتداعياته  19-آخر املعلومات عن كوفيد -رابع عشر
 19على األمن الغذائي والنظم الغذائية

 
 إّن اللجنة: -18

 
 ستجابة املنظمة املبكرة لألزمة؛وابآبخر املعلومات املتاحة  رّحبت )أ(

على األمن الغــذائي  19-للمنظمــة على مواصـــــــــــــــلتهــا العمــل على تقييم أثر كوفيــد عن تقــديرهــا وأعربــت )ب(
وإاتحة  ،والقدرة على احلصـــــول عليها األغذية وتوافر القيمة وســـــالســـــل ســـــيما على التجارة وال والتغذية،

 حتليالت للسياسات وتوصيات مستندة إىل األدلة على املستوى القطري؛ 

عد العاملية واإلقليمية  وأثنت )ج( على دعوة املنظمة إىل عقد عدد من االجتماعات الرفيعة املســـــتوى على الصـــــُ
لفرعية لتشــجيع األعضــاء على العمل بروح من التآزر من أجل مواجهة التحد�ت الناشــئة عن واإلقليمية ا

 هذه اجلائحة؛ 

على اإلنفاق اخلاص ابلواردات الغذائية والزراعية وتصــــــــــــنيف  19-بتحليل املنظمة لتأثريات كوفيد بتورحّ  )د(
البلدان استناًدا إىل مدى تعرضها، إضافة إىل املدخالت الوسيطة ورأس املال الغذائي والعمالة والصادرات 

 الزراعية؛

يت اتفق ، اســـتناًدا إىل القواعد القد أبرزت أمهية األســـواق العاملية لألغذية 19-إىل أّن أزمة كوفيد وأشـــارت )ه(
ابلنســــــبة إىل قدرة النظم الغذائية على الصــــــمود وأّن األســــــواق  عليها األعضــــــاء يف منظمة التجارة العاملية،
 قنوات جتارية مفتوحة؛وجود العاملية لألغذية عاجزة عن العمل من دون 

تدابري الالزمة لضــــــــــمان عدم اإلخالل أبداء ســــــــــالســــــــــل على ضــــــــــرورة أن تتخذ احلكومات ال وشــــــــــددت )و(
 دات الغذائية؛اإلمدا

قد أبرزت أمهية تعزيز قدرة النظم الغذائية على الصــمود واســتدامتها على  19-إىل أّن أزمة كوفيد وأشــارت )ز(
الرتابط بني األســـــــواق املفتوحة وســـــــالســـــــل اإلمداد تتســـــــم  املســـــــتو�ت اإلقليمية والوطنية واحمللية؛ كما أنّ 

األغذية واملنتجات واملدخالت الالزمة لإلنتاج املســتدام لألغذية دومنا انقطاع على  لضــمان تدفقابألمهية 
 مجيع املستو�ت؛

 فعًال، هائلة عاملية فيه حتد�ت يشــــهد وقت ابلعامل يف قد عصــــفت 19-كوفيد  جائحة على أن وشــــّددت )ح(
، خاصــــــــة وأّن والتغذية الغذائي هذه األزمة جبميع أبعادها املتعلقة ابألمن احلاجة إىل معاجلة على وأكدت

ابلفعــل حتــت وطــأة األزمــة بفعــل النزاعــات والكوارث الطبيعــة وتغري  ترزحاألمن الغــذائي والنظم الغــذائيــة 
 ؛املناخ واآلفات واألوبئة على نطاق القارات، من قبيل اجلراد الصحراوي

 القطاعات الزراعية عرب للتنمية الدويل والصندوق املنظمة على العمل مع بر�مج األغذية العاملي عتشجّ و  )ط(
 الغذائية النظم تشــــــــكيل وإعادة الفورية وطأة اآلاثر من للتخفيف املتحدة األمم داخل والتنســــــــيق واحلدود
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 وجتعل األغذية امليســــورة الكلفة متاحة للجميع، للجميع، صــــحية إجياد أمناط غذائية وأتهيلها لكي تدعم
 املستدامة؛ التنمية انسجاًما مع أكثر واستهالكها األغذية إنتاج الرامية إىل جعل اجلهود وتعزز

، على ضـــــــرورة التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 19-، لدى مواجهة أزمة كوفيدوشـــــــددت )ي(
ا عرب خمتلف القطــاعــات واحلــدود للتخفيف من  القصـــــــــــــــرية تــأثريات الواألمم املتحــدة من أجــل العمــل معــً

 ؛والطويلة األجل للجائحة

 الصـــــدمات هبذه اجلائحة وإىل أن تتأثر الغذائي على امتداد النظام الفاعلة اجلهات إىل أن بقلق وأشـــــارت )ك(
والطلب على  جانيب العرض على قادرة على التأثري 19-النامجة عن كوفيد العميقة العاملية االقتصـــــــــــــــادية

واملشـــاريع  للمنتجني املالية والســـيولةالنقدي  التدفق على كما أ�ا ســـتؤثر  فرتات زمنية خمتلفة، يف األغذية،
 وفرص الوصــــــول اإلنتاجية، بســــــبب كبح القدرة املالية، احلجم واملؤســــــســــــات واملتوســــــطة الصــــــغرية الزراعية
 املتوقعة؛ غري الطبية والتكاليف فرص العمل، ونقص التحويالت النقدية، وفقدان األسواق، إىل احملدودة

الغذائية قد أتثروا بفعل هذه اجلائحة وأبّن الزراعية و  على امتداد النظم األفرقاءأّن مجيع إىل  بقلق وأشارت )ل(
خمتلفـة على جـانيب العرض  بـدرجـاتقـد يؤثر  19-االنكمـاش االقتصــــــــــــــــادي العـاملي الراهن نتيجـة كوفيـد

 والطلب على األغذية؛ 

الصـــغرية  البلدان على توفري شـــبكات أمان ومحاية اجتماعية للمتضـــررين من أصـــحاب احليازات وشـــجعت )م(
 ؛ 19-جبائحة كوفيد املتأثرةواألطراف الفاعلة يف الريف يف البلدان 

فيها  مبا األشــــــــــخاص احملتاجني، متناســــــــــبة لدعم إجراءات أن تتخذ احلكومات ضــــــــــرورة على وشــــــــــّددت )ن(
 إلنتاجاابلنســـــــبة إىل  ومســـــــتقبالً حاضـــــــرًا  لألزمات االســـــــتجابة تعزز أن ميكن اليت األدوات يف االســـــــتثمار

 وإبقاء املمرات العمال وكفالة محاية مكان؛ كل  ال غىن عنها يف خدمات ابعتبارها والتوزيع التســـــــــــــــويقو 
 وصــــــول وضــــــمان الغذائي اآلنية، نطاق نظم األمن وتوســــــيع بينها؛ البلدان ويف ما داخل مفتوحة التجارية

 للفئات ســــــيما وال االجتماعية، احلماية نظم وتعزيز األشــــــخاص األشــــــد ضــــــعًفا؛ إىل واحلوافز اإلغاثة حزم
 أيًضا؛ والشباب النساء، إضافة إىل منهم املسنني واملعوقني خاصة األشد ضعًفا

على أمهية العمل اجلاري الذي تضـــــــــــطلع به املنظمة مع فرق األمم املتحدة القطرية والوكاالت  وشـــــــــــّددت )س(
الوكاالت اليت توجد مقارها يف ، ال ســـــــــيما اإلمنائية املتحدة األمم األخرى ضـــــــــمن إطار إصـــــــــالح منظومة

  ؛روما

 اإلســـــــــراع يف أتمني املوارد ابلنســـــــــبة على احلاجة املّلحة إىل العمل يف الوقت ذاته على  وســـــــــّلطت الضـــــــــوء )ع(
املنهارة للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية  الغذائية يشــمل أتهيل النظم مبا املســتدامة، الغذائية النظمإىل 

 لنظم الغذائية، واالستثمار يف النظم القادرة على الصمود؛ واحلفاظ على أداء تلك ا

مبا يف ذلك أنشـــــــــــــــطة نظام معلومات املنظمة إىل تكثيف عملها يف جمال حتليل البيا�ت ومجعها،  ودعت )ف(
 على دور املنظمة  وشـــــــّددتعلى الصـــــــعيد القطري  إضـــــــافة إىل قدرهتا يف جمال املراقبةاألســـــــواق الزراعية، 

 وبناء قدرة القطاع الزراعي  19-من أجل دعم البلدان للتخفيف من أثر كوفيديف رســــــــــــم الســــــــــــياســــــــــــات 
 على الصمود؛ 
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اعتماد �ج "صــــــحة واحدة" لتجّنب األزمات يف املســــــتقبل نتيجة انتشــــــار األمراض على أمهية  وشــــــّددت )ص(
  احليوانية املصدر؛

اليت تعرتض بر�مج عمل  19-بكوفيدحشــــــد املوارد الالزمة وإدارة املخاطر املتصــــــلة  أمهية على وشــــــّددت )ق(
 استباق أجل من األعضاء مع العملاملنظمة، مبا يف ذلك خطر اإلخالل بعملية حشد املوارد؛ إضافة إىل 

  والتغذية وجماهبتها؛ الغذائي واألمن هتدد إمدادات األغذية أخطار قد أية

 19-جائحة كوفيد حتليل من أجلنطاًقا  األوســـــــــــــــع املتحدة األمم منظومة يف دور املنظمة على وأكدت )ر(
 ؛ةوالوطني ة واإلقليميةالعاملي املستو�ت على املستخلصة، وتبادل الدروس ورصدها

  .19-إىل تلقي معلومات حمّدثة يف املستقبل عن عمل املنظمة يف مواجهة أزمة كوفيد وتطّلعت )ش(
 

 اجلراد الصحراويآخر املعلومات عن استجابة منظمة األغذية والزراعة لفورة  -خامس عشر

20 
 

 إّن اللجنة: -19
 

 ؛اجلراد الصحراوي اتالذي تؤديه املنظمة يف مكافحة فور األساسي ابلدور  تأقرّ  )أ(

آبخر املعلومات اليت قدمتها اإلدارة عن الوضــــــــع احلايل لفورة اجلراد يف بلدان أخرى متضــــــــررة من  ورّحبت )ب(
 ؛ مبا اضطلعت به املنظمة حىت اآلن من عمل ممتاز وأشادتاجلراد أو معرضة خلطره، 

عن تقديرها للدور الذي �خذه املدير العام على عاتقه يف جمال اســــــتقطاب الدعم لقيادة اجلهود  وأعربت )ج(
املبذولة لالســتجابة لألزمات، واخنراطه الشــخصــي مع ســائر وكاالت األمم املتحدة والشــركاء يف املوارد، مبا 

 دد؛يف ذلك الشركاء اجل

على ضـــرورة  توأكدّ بقلق إىل أن احلالة الراهنة هي أســـوأ حالة تواجهها البلدان منذ عدة عقود  وأشـــارت )د(
 تعزيز اجلهود املبذولة والتمويل؛

الســـــتجابة املنظمة الســـــريعة وإجراءاهتا االســـــتباقية لتعبئة املوارد الداخلية هبدف ز�دة  عن تقديرها وأعربت )ه(
 ى توسيع نطاق عمليات املراقبة واملسح من أجل احتواء هذه اآلفة؛قدرات احلكومات املتضررة عل

على أنه ميكن لتزايد نشـــــاط اجلراد أن يســـــفر عن انعدام أمن غذائي شـــــديد يف املناطق  وســـــّلطت الضـــــوء )و(
يتسم  مااملتضررة، وأقّرت أبن خطر انتقال اجلراد الصحراوي إىل بلدان أخرى يثري خماوف أخرى نظرًا إىل 

 ع عابر للحدود؛طابمن به 

د األطراف التقييم املتعدّ الصادرة عن توصيات الملا تبذله املنظمة من جهود يف تطبيق  عن تقديرها وأعربت )ز(
وملا حتّقق من مكاســــــــب يف إطار هدف املنظمة  2005-2003 لفرتةحلملة مكافحة اجلراد الصــــــــحراوي ل
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"ز�دة قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات"، ال سيما ابعتماد �ج  5االسرتاتيجي 
  استباقي جيمع بني مكافحة اجلراد وعمليات احلفاظ على سبل العيش؛

أبن أدوات املراقبة والرصـــد املســـتخدمة يف التقييمات أمر ال غىن عنه ابلنســـبة إىل اســـتجابة املنظمة  وأقّرت )ح(
 هلذا التحدي العاملي؛ السريعة للتصدي

مليون دوالر أمريكي منذ إطالق نداء أزمة اجلراد  140ابرتياح إىل أنه تســـــــــــــّىن تعبئة أكثر من  وأشـــــــــــــارت )ط(
بقلق إىل النقص الشــديد يف األموال  أشــارتالصــحراوي لالســتجابة الســريعة والعمل االســتباقي، غري أ�ا 

 الالزمة ملواجهة هذه الفورة كذلك؛

 على مواصـــلة بذل جهودها يف جمال تعبئة املوارد وأشـــارت بقلق، على وجه اخلصـــوص، املنظمة  وشـــّجعت )ي(
إىل أن املنظمة قد تضطر، يف حال عدم توافر مسامهات إضافية، إىل وقف ما تبذله من جهود يف منطقة 

 القرن األفريقي يف سبتمرب/أيلول؛

ة اجلراد الصحراوي حىت ديسمرب/كانون استجابة املنظمة ملكافحاملضي قدًما يف إىل أنه سيتعني  وأشارت )ك(
، ومواصـــلة بذل جهود املكافحة يف منطقة القرن األفريقي الكربى، وتوســـيع نطاق العمليات 2020األول 

يف جنوب غرب آســــــــيا والتأهب الحتمال حدوث فورة يف غرب أفريقيا والســــــــاحل مع احلفاظ يف الوقت 
بدء جهود التعايف، مع االســـــتمرار يف الرتكيز على ذاته على ســـــبل العيش والعمل على وجه الســـــرعة على 

 دعم قدرات املراقبة واملكافحة الوطنية؛

إىل إجناز دراســــــــــــة حتليل التكاليف نســــــــــــبة إىل الفوائد احملتملة  وتطّلعت بتقييم األثر اجلاري حالًيا ورّحبت )ل(
خبصـــــوص التكاليف اليت ميكن تفاديها بفضـــــل الفوائد اليت تنطوي عليها إجراءات املكافحة املبكرة يف ما 
يتعلق ابحملاصـــــــــيل اليت ال يتم خســـــــــارهتا وما يرتتب عن ذلك من تراجع يف احلاجة إىل توفري مســـــــــاعدات 

 إنسانية مكلفة؛

على ضــرورة اســتخدام الدروس املســتخلصــة وأفضــل املمارســات يف الربامج املتعلقة ابحليلولة دون  توأكدّ  )م(
 انتشار اجلراد وانتقاله إىل بلدان ومناطق أخرى؛

ة خاصـــة ابالســـتجابة على الصـــعيد القطري وأبرزت احلاجة يوضـــع خطط عمل إقليمعلى أمهية  وشـــّددت )ن(
  اجلراد الصحراوي؛إىل توفري التدريب ملكافحة أزمات 

املنظمة على ز�دة التعاون والتنســــــــــــيق الدوليني يف اجلهود املشــــــــــــرتكة والتمويل ملكافحة اجلراد  وشــــــــــــّجعت )س(
 الصحراوي وتفادي هذا النوع من البالء وظهوره من جديد؛

 األ�م األربعني األوىلإبطالق التقييم اآلين لالســــــتجابة للجراد من أجل اســــــتخالص الدروس من  بتورحّ  )ع(
 من العمليات املنفذة ومواصلة تعزيز جودة االستجابة يف الفرتة القادمة؛

اباللتزام ابلشفافية وتبادل املعلومات حول التوقعات واالستجابة مع الشركاء يف املوارد واحلكومات  توأقرّ  )ف(
املــــــتضــــــــــــــــــــررة واملــــــعــــــرضــــــــــــــــــــــة لــــــلــــــخــــــطــــــر، مــــــن خــــــالل لــــــوحــــــــة مــــــتــــــــابــــــعــــــــة مــــــتــــــــاحــــــــة لــــــلــــــجــــــمــــــهــــــور 

)dashboard/en-overview-http://www.fao.org/locusts/response وعــدد من جلســـــــــــــــــات (
يف عقدها كل من املنظمة  تشاركاإلحاطة لألعضاء يف شّىت املواقع، مبا يشمل االجتماعات الشهرية اليت 
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مع خمتلف  منتظمةومكتب األمم املتحدة لتنســــــــــيق الشــــــــــؤون اإلنســــــــــانية، إضــــــــــافة إىل اجتماعات ثنائية 
 لشركاء؛ا

إىل احلصـــــــول على  وتطّلعتاليت تنظم ابنتظام لفائدة األعضـــــــاء  ةجللســـــــات اإلحاط وأعربت عن تقديرها )ص(
 التاسعة والعشرين بعد املائة.هتا خالل دور  حمّدثةمعلومات 

 
 آخر املعلومات عن اإلدارة املستدامة للغاابت -سادس عشر

21 
 

 اللجنة ابملعلومات احملّدثة عن اإلدارة املستدامة للغاابت، كما أ�ا: رّحبت -20
 
 حالة وتقرير 2020 لعام احلرجية لمواردل العاملي التقييم من كل  يف الواردة الرئيســـــــــــــية ابلنتائج علًما أخذت )أ(

 املستدامة؛ التنمية أهداف مؤشرات ضوء يف احملرز التقدم يشمل مبا ،2020 لعام العامل يف الغاابت

 يف متعددة أطراف بني عليها متفق واألدّلة العلم على قائمة وروابط مفاهيم اســــــتخدام املنظمة من وطلبت )ب(
 العامل؛ يف الغاابت حالة تقرير غرار على الرئيسية املطبوعات

 الغاابت إزالة تزال ال املاضــية، الســنوات يف كبري  حنو على الغاابت إزالة معّدل تراجع رغم أنه إىل وأشــارت )ج(
 ؛2030 عام خبطة املتصلة املقاصد حتقيقها عدم حيث من قلق مصدر تشّكل

 تنفيذ يف ومسامهتها املستدامة التنمية حتقيق يف املنظمة به تضطلع الذي الدور أمهية على الضوء وسّلطت )د(
 ؛2030-2017 للفرتة للغاابت االسرتاتيجية املتحدة األمم خطة

 مع التشــــــــــــــاور وطلبت الغاابت" إزالة دون من كوكبنا  إلطعام الغذائية النظم "حتويل مبادرة إىل وأشــــــــــــــارت )ه(
  بلورهتا؛ خبصوص األعضاء

 الغذائية والنظم للغاابت املستدامة اإلدارة حتقيق أجل من الغاابت إزالة وقف ضرورة على الضوء وسّلطت )و(
 البيولوجي؛ التنوع فقدان ومنع املستدامة

 إىل يؤدي ما املســـتدامة التنمية على خطرًا يشـــّكالن والغاابت البيئة وتدهور الغاابت إزالة أنّ  إىل وأشـــارت )ز(
 احمللية؛ اجملتمعات من العديد يف العيش سبل ضعف تفاقم

 وعكس ووقفهما وتدهورها الغاابت إزالة منع أجل من األعضـــــــــاء دعم مواصـــــــــلة على املنظمة وشـــــــــّجعت )ح(
 والضــــــباب والغبار الغاابت حرائق من الوقاية جماالت يف قدراهتا وز�دة نظمةامل عمل تعزيز وعلى مســــــارمها
 ؛الطوارئ حاالت إىل وابلنسبة ومكافحتها وتوقعها

 على األراضــي واســتخدام الغاابت إدارة ممارســات يف البيولوجي التنوع صــون تعميم ضــرورة على وشــّددت )ط(
 مستدام؛ حنو
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 املتعلقة واإلقليمية العاملية واالسرتاتيجيات السياسات دمج لأج من األعضاء دعم على املنظمة وشّجعت )ي(
 وتنوّعها؛ البلدان أولو�ت مراعاة مع الصلة، ذات الوطنية القانونية واألطر السياسات يف ابلغاابت

 والنظم املوائــل إعــادة يف املســــــــــــــــامهــة على قــادر الغــاابت أتهيــل إلعــادة املالئم التنفيــذ أن إىل وأشــــــــــــــــارت )ك(
 التنمية لتحقيق فّعال حلّ  وهو والدخل، لعملل فرص اســـــــــــــــتحداثو  األصـــــــــــــــلية، هيئتها إىل اإليكولوجية

 ؛اإليكولوجي النظام �ج خالل من املستدامة

 املســتدامة واإلدارة املســتدامة الزراعة بني الرتابط لتحســني مبتكرة ســبل اســتكشــاف على املنظمة وشــّجعت )ل(
  احلرجية؛ الزراعة وتطوير للغاابت

 الضـــــوء وســـــّلطت امليزانية خارج من موارد من متّول ســـــنو�ً  املنفذة املشـــــاريع من املائة يف 85 أنّ  والحظت )م(
 العادية؛ امليزانية من ذلك يف مبا مستدام متويل إىل احلاجة على

 بعد عن واالســـــــــــتشـــــــــــعار الضـــــــــــخمة البيا�ت تدعيم إىل الرامية األنشـــــــــــطة تعزيز على املنظمة وشـــــــــــّجعت )ن(
 أفضل؛ بشكل احلرجي الغطاء إىل ابلنسبة احملرز التقّدم رصد يف األعضاء ملساعدة احلديثة والتكنولوجيا

ع حملرّكات ااســـــتعراضـــــً  الغاابت جلنة جتري أن اقرتحتو  )س(  املســـــتدامة اإلدارة ضـــــوء يف الزراعية األراضـــــي توســـــّ
 للغاابت؛

 أفضــــــل لنشــــــر الغاابت جودة تقييم وعمليات التخصــــــصــــــات املتعددة الُنهج دعم على املنظمة وشــــــّجعت )ع(
 الغاابت؛ جمال يف األراضي إدارة ممارسات

 2020 لعام احلرجية لمواردل العاملي التقييم بشــأن املشــاورات من املزيد إجراء ضــرورة على الضــوء وســّلطت )ف(
 الغاابت؛ للجنة املقبلة الدورة يف وذلك 2020 لعام العامل يف الغاابت وحالة

 سنوات؛ مخس كل  من بدًال  سنتني كل  العامل يف احلرجية لمواردل تقييم إجراء اقرتحتو  )ص(

  الرب�مج جلنة إىل تقّدم وأن االســـــــــــــــتعراض عملية املقبلة دورهتا يف الغاابت جلنة تواصـــــــــــــــل أن إىل وتطّلعت )ق(
 االستعراض. هذا إىل يستند حمّداثً  تقريرًا دوراهتا من مقبلة دورة يف

 
 22الرب�مج للجنة املائة بعد والعشرين التاسعة للدورة املؤقت األعمال جدول -سابع عشر

 
 إّن اللجنة: -21

 
مبا طرأ على الوثيقة اليت  ورّحبتلدورهتا التاســـعة والعشـــرين بعد املائة  املؤقت األعمال جبدول أخذت علًما )أ(

 طريقة عرضها وشكلها؛  يفسنيتوائم البنود حبسب الفئة من حت

 أعمال جلدول أوىل جمرد مســـــودة هي املائة بعد والعشـــــرين الثامنة املعروضـــــة على الدورة الوثيقة أبن وأقّرت )ب(
 القادمة؛ الدورة
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إضـــافة إىل تقييم  19-جدول األعمال بعنوان املخاطر اليت تشـــكلها جائحة كوفيد على بند إدراج وطلبت )ج(
 أثرها على بر�مج عمل املنظمة؛

 لإلطار العريضة اخلطوط إىل إضافة التغيري إدارة بشأن اسرتاتيجية األعمال جدول على بند إدراج وطلبت )د(
 ؛2025-2022 للفرتة األجل املتوسطة للخطة العريضة واخلطوط االسرتاتيجي

  املنظمـــة وعمـــل الغـــذائيـــة بشـــــــــــــــــأن النظم املتحـــدة األمم مؤمتر قمـــة عن مرحلي تقـــدمي تقرير إىل ودعـــت )ه(
 اإلجراءات املقرتحة؛ استعراض ملسارات ذلك يف مبا الغذائية، يف النظم إحداث حتّول يف

 ألخذها الرب�مج جلنة على ســــتعرض الفنية اللجان تســــتلزم مداوالت اليت األعمال جدول بنود أبن وأقّرت )و(
من األســـــــــــــــفل إىل  تصـــــــــــــــاعدي �ج مبا يكفل اتباع الفنية، اللجان اجتماعات انعقاد بعد بعني االعتبار

 ؛األعلى

 اجتماعات ،19-تفرضــــــــــــــها جائحة كوفيد املتغرية اليت فالظرو  إىل ابلنظر أن تعقد اللجنة، على ووافقت )ز(
الصـــــــــــــــيغة النهائية  ووضـــــــــــــــع الرتتيبات املتخذة من أجل توحيد الرمسية، وذلك انعقاد الدورة قبل رمسية غري

 ؛املائة بعد والعشرين التاسعة دورهتا أعمال جلدول
جلنة الرب�مج ابلبحث يف كيفية تعزيز احلوكمة واإلشـــــراف يف أطر الربجمة القطرية لدى املنظمة يف  وأوصـــــت )ح(

 دورتيها التاسعة والعشرين بعد املائة والثالثني بعد املائة. 
 

 23التقرير املرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الرب�مج -اثمن عشر
 

 إّن اللجنة: -22
 
 التوصـــــيات تنفيذ حالة لرصـــــد مفيدة لتقدميه، معتربة إ�ه أداة وأعربت عن تقديرها املرحلي ابلتقرير رّحبت )أ(

 الرب�مج؛ الصادرة عن جلنة

 والتحســـــينات التوصـــــيات تنفيذ حالة يبّني بوضـــــوح الذي" الضـــــوئية اإلشـــــارات نظام" ابســـــتخدام ورّحبت )ب(
 الوثيقة وطريقة عرضها؛ اليت طرأت على شكل األخرى

 املائة بعد والعشـــــــرين اخلامســـــــة دورهتا منذ الرب�مج جلنة تقييًما لتوصـــــــيات قدمت الوثيقة إىل أن وأشـــــــارت )ج(
  اهلادفة جهودها مواصـــــــــلة على األمانة وحّثت عنها الصـــــــــادرة التوصـــــــــيات إقفال يف احملرز ابلتقدم ورحبت

 بعد؛ تنفذ مل اليت املتبقية التوصيات إقفال إىل

 يشار  حني يف ،"ابللون الربتقايل"ويشار إليها  جارٍ  ذات طابع هي التوصيات معظم حالة أن إىل وأشارت )د(
 ؛"األخضر ابللون"األجل واملنجزة  القصرية إىل التوصيات

 " اجلنســـــــــــــني بني يف جمال ابملســـــــــــــاواة املنظمة أداء حتســـــــــــــني" بشـــــــــــــأن 40 يشـــــــــــــار إىل اإلجراء أن وطلبت )ه(
 ؛جارٍ  على أنه
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املواضـــــــــيع الفنية أوًال من  اســـــــــتعراض وطلبتعلى تطبيق النهج التدرجيي من أســـــــــفل إىل أعلى  وشـــــــــددت )و(
إىل احلاجة إىل وضــــع خطة  76جانب اللجان الفنية مع التذكري بشــــكل خاص بضــــرورة أن يشــــري اإلجراء 

وليس اسرتاتيجية كما ورد يف جدول أعمال الدورة املقبلة للجنة  عمل بشأن مقاومة مضادات امليكروابت
 الزراعة؛

قادمة من  دورة يف اإلجراء هذا مناقشــــــــــة إىل عتوتطلّ  جاٍر"" أنه على 97 أن يشــــــــــار إىل اإلجراء وطلبت )ز(
 .الرب�مج جلنةدورات 

 
 القادمة الدورة انعقاد ومكان موعد -اتسع عشر

 
ا اللجنـــة أخـــذت -23  أعمـــاهلـــا  تبـــدأ اليت التـــاســـــــــــــــعـــة والعشـــــــــــــــرين بعـــد املـــائـــة دورهتـــالعقـــد  املقرتحـــة ابملواعيـــد علمـــً
 ترتيباتســـــيتم حتديد  هأبن وأقرت ،2020 تشـــــرين الثاين/نوفمرب 12يوم  بصـــــورة مبدئية وتنتهي تشـــــرين الثاين/نوفمرب 9يوم 

  .19-اليت تفرضها جائحة كوفيد قيودر الهتا متاشًيا مع تطوّ ومدالدورة 
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