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 اجمللس
 بعد املائة  السادسة والستونالدورة 

 2021 نيسان/أبريل 26-30

 الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج تقرير
 )2021أبريل/نيسان  6مارس/آذار و 22-26(

 

 املوجز
 من املسائل املتصلة بتخطيط الربامج وتقييمها، خاصة يف ما يتعلق ابملواضيع التالية:  حبثت جلنة الرب�مج يف عددٍ 

 ؛2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  )أ(

 ؛ 2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  )ب(

 ؛ 2020 –والتقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة  )ج(

 العمل يًدا بيد؛ ومبادرة )د(

 محاية البيا�ت وحقوق امللكية الفكرية؛بشأن ومعلومات حمدثة عن سياسات منظمة األغذية والزراعة  )ه(

 وخطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف؛ )و(

 ؛الرؤية واالسرتاتيجية لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التغذيةو  )ز(

 الرقمية؛واختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة  )ح(

لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمــة بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب القطاعات  2023-2021خطــة العمــل للفــرتة و  )ط(
 ؛الزراعية

 ؛التداعيات على مستوى الربامج لإلعالن بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامةو  )ي(

 ومقاومة مضادات امليكروابت؛ )ك(

 ورد اإلدارة؛ دور منظمة األغذية الزراعة وعملها يف جمال مقاومة مضادات امليكروابتتقييم و  )ل(

http://www.fao.org/


CL 166/9 2 

) وتنفيذ اسرتاتيجية 13تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للعمل يف جمال املناخ (هدف التنمية املستدامة و  )م(
 .)2017منظمة األغذية والزراعة اخلاّصة بتغريُّ املناخ (

 وتلفت اللجنة عناية اجمللس إىل ما صدر عنها من نتائج وتوصيات بشأن هذه املسائل. 

 من جانب اجمللس املقرتح اختاذه اإلجراء
إّن اجمللس مدعو إىل إقرار النتائج الصادرة عن جلنة الرب�مج، إضافة إىل توصياهتا بشأن املسائل الواقعة ضمن نطاق 

 . اختصاصاته

 استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:كن توجيه أي مي
 Jiani Tianالسيدة 

 أمينة جلنة الرب�مج
 53007 06570 39+اهلاتف: 

 Jiani.Tian@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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 املقّدمة

 عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التايل عن دورهتا الثالثني بعد املائة. -1

(هولندا)، ممثلو األعضـــــاء  Hans Hoogeveenســـــعادة الســـــيد  اللجنةرئيس وقد حضـــــر الدورة، ابإلضـــــافة إىل  -2
 :التالية أمساؤهم

 
 Carlos Bernardo Cherniakسعادة السيد 

 1(األرجنتني)
 2(كندا) Keva McKennireyالسيدة 
 3(شيلي) Tamara Villanuevaالسيدة 
 4(الصني) Hongxing INالسيد 
 5(فرنسا) Céline Jurgensenالسيدة سعادة 
  Shahin Ghorashizadehالسيد 

 (مجهوريّة إيران اإلسالمية)

 6 السيد حممد الشبار (األردن)
 Abdul Malik Melvin Castelinoسعادة السيد 

 7(ماليز�)
 (مايل) Traoré Halimatou Kone ةالسيد
 (نيوزيلندا) Donald G. Symeالسيد 
 Marie-Therese Sarchلسيدة اسعادة 
 املتحدة) (اململكة
 (زامبيا) Kayoya Masuhwaالسيد 

 . 19-وقد انعقدت هذه الدورة بصورة افرتاضية بشكل استثنائي بفعل جائحة كوفيد -3

دت -4 على تعليق  موافقتهـــامن الالئحـــة الـــداخليـــة للجنـــة الرب�مج،  7جلنـــة الرب�مج، عمًال أبحكـــام املـــادة  وأكـــّ
 من الالئحة الداخلية للجنة الرب�مج واليت تنص على عقد دورات اللجنة يف مقر املنظمة. ) 5(2 املادة

 وأبلغ الرئيس األعضـــــــاء أنه، يف حال مواجهة صـــــــعوابت فنية إلمتام عملية االتصـــــــال، ســـــــيجري تعليق االجتماع -5
 يف حال تعّذر أتمني النصاب القانوين. 

 واجلــدول الزمين املؤقتاعتماد جدول األعمــال املؤقت  -أّوًال 

 احلصــــــــول على معلومات عن أنشــــــــطة املنظمة ابلتعاون طلبتو  ،اللجنة جدول األعمال املؤقت للدورة اعتمدت -6
"أية مســـائل أخرى"، خاصـــة  20مع الشـــراكة التعاونية يف جمال الغاابت يف إطار جلنة الغاابت، على أن ُتدرج ضـــمن البند 

                                                            
 خالل جزء من الدورة الثالثني بعد املائة. Carlos Bernardo Cherniakالسيد سعادة حمّل   Rodolico ValentínGuillermoحّل السيد   1
 .Jennifer Fellowsالسيدة  حملّ  لتحلّ  reyinneKeva McKجرى تعيني السيدة   2
 الثالثني بعد املائة.خالل جزء من الدورة  Tamara Villanueva ةحمّل السيد Constanza Vergara ةحّلت السيد  3
 خالل جزء من الدورة الثالثني بعد املائة.  NI Hongxingحمّل السيد  HUANG Feiحّل السيد   4
 خالل جزء من الدورة الثالثني بعد املائة. Céline Jurgensenالسيدة سعادة حمّل  drPellia-Delphine Babinحّلت السيدة   5
 جرى تعيني السيد حممد الشبار ليحّل حمّل السيد ليث عبيدات.   6
  .Muhammad Rudy Khairudin Mohd Norالسيد  حملّ  ليحلّ  Abdul Malik Melvin Castelinoجرى تعيني السيد   7
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يونيو/حزيران  10 إىل 8التثقيف احلرجي املزمع عقده بصورة افرتاضية خالل الفرتة املمتدة من يف ما يتعلق ابملؤمتر الدويل عن 
2021 . 

 اللجنة اجلــدول الزمين املؤقت. اعتمدتوقد  -7

 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  -اثنًيا

الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج قامت جلنة الرب�مج، ابإلضــــــافة إىل اســــــتنتاجات االجتماع املشــــــرتك بني الدورة  -8
 والدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة املالية، مبا يلي:

 إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل أيالفضائل األربع ابلسردية االسرتاتيجية للمنظمة حول  رّحبت )أ(
مع التقدير إىل أّن املنظمة يف وضع فريد للمسامهة بشكل مباشر يف حتقيق عدد  وأشارت، وحياة أفضل

وُتظهر األبعاد االقتصــادية واالجتماعية  الفضــائل األربعمن أهداف التنمية املســتدامة اليت تتمحور حول 
وأهداف  األربعالفضـــــــــــــــائل تعزيز الصـــــــــــــــلة القائمة بني  وطلبت، والغذائية ةينظم الزراعللوالبيئية املرتابطة 

 ؛التنمية املستدامة ذات الصلة

، على تصــــنيف الزراعة مبا يتجاوز أغراض الغذائيةالزراعية و النظم برتكيز املنظمة، من خالل �ج  ونّوهت )ب(
اإلنتاج واالقتصاد الكلّي لضمان األمن الغذائي وسبل العيش القادرة على الصمود، وتعزيز االبتكارات، 

 شراكات بشكل أفضل؛وحتفيز االستثمارات وال

 مبجاالت األولوية الرباجمية اليت صـــــــيغت ابعتبارها مواضـــــــيع فنية متعّددة التخصـــــــصـــــــات وقائمة ورّحبت )ج(
على القضـــا�، واليت تســـتجيب بشـــكل مباشـــر للقضـــا� والتحد�ت اليت مت التعبري عنها خالل العمليات 

الفضـــائل التشـــاورية الرمسية وغري الرمسية، واليت من شـــأ�ا توجيه الربامج اليت ســـتنفذها املنظمة حتت إطار 
ا للســـــــــــــــيـاقات من أجل ســــــــــــــــّد فجوات هامة وهتيئـة الظروف الالزمة لدفع عجلـة التغيري  األربع ات وفقـً

 واألولو�ت الوطنية؛

على أمهية حتقيق التوازن بني الركائز الثالث للتنمية املســـــتدامة (االقتصـــــادية واالجتماعية وســـــّلطت الضـــــوء  )د(
 ختصــــــــيصو  جماالت األولوية الرباجميةمن والبيئية) ضــــــــمن اإلطار االســــــــرتاتيجي ككّل، مبا يف ذلك يف عدد 

  ؛األربعالفضائل  بني امليزانية
على ضرورة النظر على النحو الواجب بشكل مستقل وحمايد ومتوازن وقائم على العلم واألدلة  وشّددت )ه(

 يف كل ما هو متاح من ُ�ج ونظم وأدوات لالســـــــــــتفادة متاًما من امليزات النســـــــــــبية اليت تتمتع هبا املنظمة
ا لقــدر أكرب من االســـــــــــــــتــدا  مــة والتــأثري الطويــل األجــلمن أجــل تعزيز العمــل على نطــاق واســـــــــــــــع حتقيقــً

 يف االستجابة الحتياجات األعضاء؛

أبّن املنظمة ســــتطّبق يف مجيع تدخالهتا الرباجمية أربعة "عوامل مســــّرعة" شــــاملة ومشــــرتكة  وأحاطت علًما )و(
تقليص مبوازاة العمل على على أمهية تســــــــــريع وترية أتثري التدخالت الرباجمية  وشــــــــــّددتبني القطاعات، 

 القدرات والظروف الوطنية يف احلسبان؛األولو�ت و املقايضات إىل أدىن حد يف الوقت نفسه، مع أخذ 
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 يعية واســـــــــــــــتخدامهاصـــــــــــــــون املوارد الطبعلى حنو أفضـــــــــــــــل وتعميم  تغري املناخ احلاجة إىل إظهار وأبرزت )ز(
 ضمن والية املنظمة؛ على حنو مستدام

إظهار والية املنظمة وعملها على نطاق أوســــــع يف جمال أســــــواق الســــــلع األســــــاســــــية إىل  احلاجة وأبرزت )ح(
 على أمهية إدراجها ضمن اإلطار االسرتاتيجي اجلديد؛  وأثنتوجتارهتا 

على أمهية النســـاء والشـــباب، خاصـــة النســـاء الريفيات ونســـاء الشـــعوب األصـــلية، إىل جانب  وشـــّددت )ط(
ســريني، ابعتبارهم أصــحاب مصــلحة رئيســيني ملســتقبل األغذية أصــحاب احليازات الصــغرية واملزارعني األ

مبعاجلة  ورّحبتوالزراعة والنظم الغذائية املســـــــتدامة، وكذلك ملعاجلة أوجه الالمســـــــاواة يف هذا املضـــــــمار، 
 اإلطار االسرتاتيجي للمصاحل اخلاصة هلذه اجملموعات؛

 يع أشكال االبتكارات املستدامة؛بضرورة اعتماد تعريف واسع لالبتكار لضمان تناوله مج وذّكرت )ي(

الشـــــــراكة الثالثية والتعاون مع بر�مج األمم املتحدة " و �ج "صـــــــحة واحدة أمهيةعلى  وســـــــّلطت الضـــــــوء )ك(
وأمهية التجارة الدولية من أجل  حبسب والية كل منها هبذا الصدد، خمتصة أخرى دولية منظماتللبيئة و 

تعزيز القدرة على الصـــــمود وتلبية احتياجات الشـــــعوب األصـــــلية، وإيالء القدر ذاته من األمهية ملصـــــايد 
احلاجة إىل الرتكيز بدرجة أكرب على القضــــــــــا� البيئية ضــــــــــمن  إضــــــــــافة إىلاألمساك وتربية األحياء املائية، 

 اإلطار االسرتاتيجي؛

على ضــــــرورة املواءمة التامة مع عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، مبا يشــــــمل  وشــــــّددت )ل(
 ؛إدراج إطار الربجمة القطرية للمنظمة ضمن إطار النتائج االسرتاتيجية طلبتو  دور املنسقني املقيمني

تفق عليها املغري والصــــيغ والُنهج  من املفاهيم عدد يســــتخدماإلطار االســــرتاتيجي  إىل أنّ  وأشــــارت بقلق )م(
وصــيًغا متفًقا وُ�ًجا على ضــرورة أن تســتخدم املنظمة مفاهيم  وشــّددتعلى املســتوى احلكومي الدويل، 

مع تفضـــــيل اســـــتخدام تلك املعتمدة من جانب األجهزة الرائســـــية للمنظمة، عليها بني أطراف متعددة، 
 ذلك؛وفًقا لحسب املقتضى، وتعديل مشروع اإلطار االسرتاتيجي 

 والنتــائج اليت من املتوقع أن تصــــــــــــــــدر عنهــا 2021لنظم الغــذائيــة لعــام لأبّن قمــة األمم املتحــدة  وأقّرت )ن(
 2وأهداف التنمية املســتدامة املنبثقة عنها، ال ســيما اهلدف  2030من شــأ�ا أن تســاند تنفيذ خطة عام 

 الرائسية؛منها، وجيدر ابألعضاء النظر فيها حسب املقتضى من خالل األجهزة 

 اإلطار االســــــــــرتاتيجي قبل إحالته إىل املؤمتر يف دورته الثانية واألربعني، مراجعةعلى ضــــــــــرورة  وشــــــــــّددت )س(
هبذا الصــــدد اجمللس أبن يطلب من اإلدارة عقد مشــــاورة مفتوحة وشــــفافة وشــــاملة مع أعضــــاء  أوصــــتو 

 املنظمة. 

 ج مبا يلي:ويف ما يتعلق ابسرتاتيجية إدارة التغيري، قامت جلنة الرب�م -9

لتأكيد أبّن اإلدارة هي اآلن بصــــــــــــــدد إعداد خطة إلدارة التغيري بناء على توصــــــــــــــية تقييم إطار اب رّحبت )أ(
 إاتحتها للجنة الرب�مج يف دورهتا املقبلة؛  طلبتو  8النتائج االسرتاتيجية للمنظمة

                                                            
8  http://www.fao.org/3/ca6453en/ca6453en.pdf  

http://www.fao.org/3/ca6453en/ca6453en.pdf
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لعناصــــر منوذج األعمال املتجّدد الذي يفي ابلغرض املنشــــود ولكون هذه العناصــــر  وأعربت عن تقديرها )ب(
ســـــــتحظى ابلدعم من مبادرات إلدارة التغيري من أجل التشـــــــجيع على اتباع أســـــــاليب جديدة يف العمل 

 العناصـــــــــــر اليت ســـــــــــيقوم عليها منوذج األعمال أن حتدد لألعضـــــــــــاءإىل اإلدارة  وطلبت؛ وإنفاذها ابلفعل
 توزيع خمصصات امليزانية العادية.من أجل 

 وبر�مج العمل وامليزانية 2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -اثلثًا
 2023-2022للفرتة 

اللجنة، ابإلضـــــــــافة إىل اســـــــــتنتاجات االجتماع املشـــــــــرتك بني الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة  إنّ  -10
 اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة املالية:

 اخلطة املتوســـــــــــــــطة األجل للفرتةابلبلورة اإلضـــــــــــــــافية للســـــــــــــــردية االســـــــــــــــرتاتيجية والتوجه الوارد يف  رّحبت )أ(
 ؛ 2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2022-2025

 وضــــع أهداف التنمية املســــتدامة يف صــــلب وثيقة اخلطة املتوســــطة األجل، مبا يف ذلك ترســــيخها ومثّنت )ب(
 يف مقاصد تتوىل بشأ�ا املنظمة دور املنظمة الراعية أو املساِمهة خبصوص املؤشرات ذات الصلة؛ 

إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل أي  الفضائل األربعكذلك التطلعات الشاملة املتضمنة يف   ومثّنت )ج(
من أهداف التنمية املســـتدامة، إضـــافة إىل الرتكيز  10و 2و 1واملنظار التوجيهي لألهداف  وحياة أفضـــل

 د الروابطتوطيـــ وطلبـــتعلى الرتابط القـــائم بني مجيع أهـــداف التنميـــة املســـــــــــــــتـــدامـــة يف عمـــل املنظمـــة 
 وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة؛  الفضائل األربعبني 

 يف حتقيق أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة كما يتجلى ذلك النظم الزراعية والغذائيةأمهية مســـــــــــــــامهة  وأبرزت )د(
 من خالل نطاق املقاصد املدعومة من جانب جماالت األولوية الرباجمية للمنظمة؛ 

املكانة  دتوأكّ  املواردمبا يف ذلك يف توزيع  الفضــــــائل األربعتوازن مالئم بني  على أمهية إقامة دتوشــــــدّ  )ه(
 املركزية لألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة (االقتصادية واالجتماعية والبيئية)؛ 

 بتطبيق العوامل املســـــــــــــّرعة األربعة الشـــــــــــــاملة واملشـــــــــــــرتكة بني القطاعات يف التدخالت الرباجمية، ورّحبت )و(
لتكنولوجيـــا واالبتكـــار والبيـــا�ت والعنـــاصـــــــــــــــر املكّملـــة (أي احلوكمـــة ورأس املـــال البشـــــــــــــــري أال وهي ا

واملؤســــســــات) ســــعًيا إىل تعظيم اجلهود املبذولة يف ســــبيل حتقيق أهداف التنمية املســــتدامة ولتيســــري إدارة 
 الوطنية؛  اإلمكا�ت والظروفاملقايضات وفق األولو�ت 

على أمهية  دتوشــدّ املواضــيع املشــرتكة الثالثة اخلاصــة ابملســاواة بني اجلنســني والشــباب واإلدماج  وأقّرت )ز(
 املنظمة، كي ال يُرتك أي أحد خلف الركب؛  برامجكفالة مراعاة هذه األبعاد الثالثة يف مجيع 

ملواضــيع اليت للمنظمة على أّن جماالت األولوية الرباجمية العشــرين إمنا تعكس على النحو املالئم ا فقتواتّ  )ح(
حافل والقدرة على العمل، ســـعًيا إىل معاجلة املقاصـــد الرئيســـية ألهداف التنمية  ميزة نســـبية فيها وســـجلّ 

 املستدامة والتحد�ت ذات الصلة يف سائر البلدان، مبا فيها البلدان النامية املتوسطة الدخل؛ 
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كملها وإن كان كل من جماالت األولوية أب الفضـــــــــــائل األربعإىل أّن املســـــــــــامهات تتوزع على  وأشـــــــــــارت )ط(
 ؛ الفضائلالرباجمية مصمم حول فضيلة واحدة من هذه 

احلاجة إىل إظهار صـــــــــون املوارد الطبيعية واســـــــــتخدامها على حنو مســـــــــتدام، وتعميمها على حنو  وأبرزت )ي(
 أفضل ضمن والية املنظمة؛

احلاجة إىل إظهار والية املنظمة وعملها على نطاق أوســــــع يف جمال أســــــواق الســــــلع األســــــاســــــية  وأبرزت )ك(
وبر�مج العمل  2025-2022على أمهية إدراجها ضـــــــــمن اخلطة املتوســـــــــطة األجل للفرتة  وأثنتوجتارهتا 

 ؛ 2023-2022وامليزانية للفرتة 

 الــذي تقــدمــه املنظمــة حلصـــــــــــــــول األعضــــــــــــــــاءالــدعم الفين وحتقيق توازن يف أمهيــة تعزيز  دت جمــدًداوأكّــ  )ل(
أمكن ذلك وبناء على طلب األعضــــاء للحصــــول على الدعم بغرض  حيثماعلى التمويل يف جمال املناخ 

 ؛ املؤسسات املناسبة التابعة لصندوق املناخالتمويل على  عرض اقرتاحات
القيمة والشراكات  ضرورة إبراز مسائل أخرى على حنو أفضل على غرار التغذية وسالسلعلى  دتوشدّ  )م(

  د اللغات؛وتعدّ 

تعزيز �ج "صحة واحدة" والشراكة الثالثية والتعاون مع بر�مج األمم املتحدة للبيئة وسائر  أمهية وأبرزت )ن(
عن أمهية التجارة الدولية لز�دة  املنظمات الدولية املعنية األخرى، كل حبسب واليتها هبذا الصدد، فضًال 

القدرة على الصــمود وتلبية احتياجات الشــعوب األصــلية مع إيالء األمهية نفســها ملصــايد األمساك وتربية 
األحياء املائية، إضــــافة إىل ضــــرورة الرتكيز بقدر أكرب على قضــــا� البيئة يف اخلطة املتوســــطة األجل للفرتة 

 ؛2023-2022انية للفرتة وبر�مج العمل وامليز  2022-2025

 املتفق عليها؛الطوعية على أمهية جلنة األمن الغذائي العاملي ومنتجاهتا  دتوشدّ  )س(

مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية مبا يعكس شــعبة شــعبة مصــايد األمساك ليصــبح  اســمري يتغ وطلبت )ع(
 على حنو أفضل مسؤولياهتا وبر�مج عملها؛

 إىل االقتصــــــــــــــاد األحيائي املعروض يف الوثيقة على أنه منوذج يضــــــــــــــّم جمموعة من القطاعات وأشــــــــــــــارت )ف(
اليت تســــــــتخدم املوارد والعمليات والتكنولوجيات البيولوجية ألغراض اإلنتاج واخلدمات من أجل إرســــــــاء 

 قطاع زراعي ونظم زراعية وغذائية مستدامة؛

على أمهية العمل املعياري للمنظمة املســـــــتند إىل العلم واألدّلة واملنافع العامة العاملية اليت  وأعادت التأكيد )ص(
على إبراز العمل املعياري  وأثنتهي من مســــــؤولية املنظمة، ابعتبار ذلك من ميزاهتا النســــــبية الرئيســــــية، 

 للمنظمة على حنو أكرب يف إطار النتائج الوارد ضمن اخلطة املتوسطة األجل؛ 

احلاجة إىل إيالء العناية الواجبة بصـــــــــــــورة مســـــــــــــتقلة وحيادية ومتزنة وقائمة على العلم واألدلة  دتوأكّ  )ق(
 جلميع الُنهج والنظم واألدوات املتاحة من أجل دعم األعضــــاء، حســــب املقتضــــى، يف ســــبيل التوصــــل

 إىل نظم زراعية وغذائية مستدامة؛ 
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ت النســـــــــــبية للمنظمة وأطر النتائج اخلاصـــــــــــة مبجاالت إىل جتديد منوذج األعمال لتعظيم امليزا وأشـــــــــــارت )ر(
، مع اإلشـارة إىل أّن صـياغتها تضـّمنت سـلسـلة من العناصـر، 1امللحق األولوية الرباجمية املعروضـة ضـمن 

على غرار املخاطر واملقايضات والعوامل املسّرعة والوظائف األساسية واجلوانب املعيارية، املفيدة لتشجيع 
 التغيري حنو منوذج متجدد لألعمال وإلثراء تطوير الرب�مج؛ 

على أمهية املواءمة مع إعادة تنظيم  دتوشـــــــدّ يدانية إىل عملية التشـــــــاور اجلارية مع املكاتب امل وأشـــــــارت )ش(
 ابخلطوات اجلــاري اختــاذهــا لضـــــــــــــــمــان إدمــاج الربجمــة القطريــة ونّوهــتمنظومــة األمم املتحــدة اإلمنــائيــة، 

 إىل تلقي جلنة الرب�مج تقريرًا عن املخرجات املفصلة؛  وتطّلعتعلى حنو أفضل 

بني خمتلف هداف التنمية املستدامة حبيث يوفر لغة مشرتكة ابنتقال املنظمة إىل إطار قائم على أ ورّحبت )ت(
املنظمة ومع الشــــــــركاء يف األمم املتحدة وخارجها وهو ما من شــــــــأنه أن يســــــــّهل احلوار على  مســــــــتو�ت

خمتلف مســـــــــــــــتو�ت املنظمة وإدماج النتائج املتفق عليها على املســـــــــــــــتوى القطري من خالل أطر األمم 
 مية املستدامة اليت تصّب مجيًعا لصاحل إطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمة؛ املتحدة للتعاون من أجل التن

 ضمن القسم الرئيسي من الوثيقة؛  4الوارد يف امللحق  إطار الربجمة القطريةاإلدارة على إبراز  وشّجعت )ث(

 التعديالتالتوســــع يف بلورة إطار النتائج مبا يشــــمل املخرجات وعملية قياســــها وذلك ضــــمن  وطلبت )خ(
يف ضــــــوء ما ســــــيصــــــدر عن املؤمتر من توجيهات وبعد  2023-2022يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

 استكمال عملية التخطيط؛ 

يف املائة من املســامهات من خارج امليزانية هي مســامهات قد جرى ختصــيصــها  95إىل أّن  وأشــارت بقلق )ذ(
اإلدارة هبذا الصــدد على اســتكشــاف مقارابت جديدة حلشــد مســامهات طوعية غري خمصــصــة  وشــّجعت

 من جانب األعضاء وحتفيزهم على تقدمي هكذا مسامهات؛ 

يف النظم الزراعية والغذائية على حنو أفضــــــــــل غري املناخ والتجارة إبراز ت على ضــــــــــرورة ســــــــــّلطت الضــــــــــوءو  )ض(
 األساس؛  وشّجعت اإلدارة على التعاطي معهما على هذا

 وبر�مج العمــل وامليزانيــة للفرتة  2025-202اخلطــة املتوســــــــــــــطــة األجــل للفرتة من  أّن كًال  جمــدًدا دتوأكّــ  )ظ(
يســــــتخدمان عدًدا من املفاهيم والصــــــيغ اليت مل جير االتفاق عليها على املســــــتوى احلكومي  2022-2023

على ضـــــــــــرورة أن  دتوشـــــــــــدّ الدويل، على غرار االبتكار األخضـــــــــــر واالقتصـــــــــــاد األزرق والتحول األزرق، 
تفق خاصــــة اســــتخدام املفاهيم امل ،تســــتخدم املنظمة مفاهيم وصــــيًغا متفًقا عليها من جانب األطراف كافة

 مراجعة الوثيقتني وفًقا لذلك. وطلبتعليها ضمن اللجان الفنية للمنظمة وغريها من األجهزة الرائسية 

 2020 -التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة  -رابًعا

 :، وقامت مبا يلي2020رّحبت اللجنة ابلتقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة لعام  -11

 2021-2020مبـــــا أحرز من تقـــــدم ونتـــــائج مهمـــــة يف تنفيـــــذ بر�مج العمـــــل وامليزانيـــــة للفرتة  رّحبـــــت )أ(
قد حتققت يف ظّل  2020عام ســجلة يف مع اإلشــارة إىل أن النتائج امل من مصــادر التمويل املتاحة كافًة،

 ؛19-حتد�ت مل يسبق هلا مثيل جراء جائحة كوفيد
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 نســــــبة العمليات اإلحصــــــائية العالية اجلودة ابء، أي-2-6ابلنتائج اليت حتققت ضــــــمن إطار  وأشــــــادت )ب(
يف املنظمة على أســــــاس إطار املنظمة لضــــــمان اجلودة اإلحصــــــائية، واليت جتاوزت الغا�ت احملددة لنهاية 

وحتســـــني لألغذية مســـــتدامة واســـــتهالك ، وجبهود املنظمة لدعم األعضـــــاء يف إجياد نظم إنتاج 2021عام 
 ؛ن املمارسات غري املستدامةوالتقليل ممكافحة اآلفات واألمراض 

إدماج الُنهج الزراعية بشـــــــــأن " 7/2019ابحلاجة إىل رفع تقارير مرحلية دورية مبوجب قرار املؤمتر  وذّكرت )ج(
 املســـــــتدامة على حنو أكرب، مبا يف ذلك الزراعة اإليكولوجية، يف أنشـــــــطة التخطيط املســـــــتقبلية للمنظمة"

موعة املتكاملة من النهج والنظم الزراعية املســتدامة ضــمن خطط املنظمة مبا يشــمل حتقيق التوازن بني اجمل
 وعملها؛

للدعم املقدم لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية، وكذلك املسامهة يف وضع اخلطوط عن تقديرها  أعربتو  )د(
أبمهية تنفيذها،  ذّكرتو  التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشـــــــــــــــأن النظم الغذائية والتغذية

 ؛حسب املقتضى

 املنظمة شـــــــــــــــّجعت، و 2021يف املائة) يف عام  75إىل أنه من املقرر حتقيق غالبية النتائج ( وأشـــــــــــــــارت )ه(
  ؛على مواصلة متابعة التقدم احملرز عن كثب وبذل املزيد من اجلهود يف جماالت معينة حسب االقتضاء

إجراءات هبدف احلفاظ على اســــتمرارية األعمال، من خالل ملا اختذته املنظمة من أعربت عن تقديرها و  )و(
التمكن من اعتماد أساليب عمل جديدة واالنتقال إىل منظمة رقمية، مبا يف ذلك من خالل اجتماعات 

 ؛األجهزة الرائسية اليت تعقد بشكل افرتاضي

ابلتقدم احملرز يف بناء منظمة معّززة ومفعمة ابحليوية، مبا يف ذلك بدعم املبادرات اجلديدة  علًما أحاطتو  )ز(
 ؛والتعايف منها 19-من قبيل مبادرة العمل يًدا بيد وبر�مج املنظمة لالستجابة جلائحة كوفيد

 ابلنســــــــبةبكون اإلجنازات تســــــــري يف االجتاه الصــــــــحيح لتوفري جودة وخدمات فنية، مبا يف ذلك  رّحبتو  )ح(
 ؛إىل املواضيع الشاملة اليت تساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية

ة بنيّ  رّحبتعلى أمهية التقرير ابعتباره أداة للمساءلة ومنوذًجا لتوضيح أفضل املمارسات، و  الضوء وسّلطت )ط(
تقارير قطرية منهجية  رفعحتســـــني عملية رفع التقارير عن أداء املشـــــاريع يف إطار النتائج القادم، مبا يشـــــمل 

املنظمة على رفع تقارير عن أداء املشـــــاريع يف التقارير املقبلة الســـــتعراض منتصــــــف  شـــــّجعتو  ،بقدر أكرب
 ؛املدة وتنفيذ الربامج

 مزيًدا من املعلومات عن التقدم احملرز 2021-2020إىل تضـــــــــــــــمني تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  تطّلعتو  )ي(
 واإلجراءات املتضافرة ضمن إطار األهداف االسرتاتيجية.يف حتقيق غا�ت فرتة السنتني 
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 مبادرة العمل يًدا بيد -خامًسا

 إّن اللجنة: -12

من البلدان املشاركة رغم  36يف تنفيذ مبادرة العمل يًدا بيد دعًما ملا جمموعه  احملرزتقدم ابل علًماخذت أ )أ(
والركود االقتصـــــــــادي  19-جائحة كوفيد جراء اآلاثر املتزامنة النامجة عنالســـــــــائدة ســـــــــتثنائية االظروف ال

الذي يشــهده العامل، وكذلك اآلاثر احمللية املرتتبة عن الظواهر اجلوية القصــوى وتفشــي اآلفات والنزاعات 
 ؛وحاالت الطوارئ الغذائية اليت أثرت على حنو كبري يف البلدان اليت تنفذ فيها مبادرة العمل يًدا بيد

إطالق غالبية الربامج القطرية ابتت قاب قوســــــــــــــني أو أدىن من مرحلة لكون عملية  وأعربت عن تقديرها )ب(
التوصــــل إىل اتفاق حول طبيعة الربامج القطرية وأهدافها الرئيســــية املنشــــودة واألقاليم حمط الرتكيز واملقاييس 

 خاللية لرباجما ذات األولوية، ممّا ميهد الطريق جلهود املواءمة لوضــــــــــع الصــــــــــيغة النهائية خلطط االســــــــــتثمار
 ؛األشهر القادمة

 ؛2021حبلول �اية عام  36اللتزام بتحقيق أهداف مماثلة يف مجيع البلدان الـ اب ورّحبت )ج(

من الوصـــــــول مبوافقتهم اليت يتم التحّلي هبا لتمكني أعضـــــــاء املنظمة  كذلك للمرونة  وأعربت عن تقديرها )د(
البيا�ت، والتدريب، وآليات إقامة على نطاق أكرب إىل منهجيات مبادرة العمل يًدا بيد، ومنصـــــــــــــــات 

  ؛الشراكات، ودعم االستثمارات، والعمل ضمن حدود ما هو موجود من موارد وهياكل

أســـــــــــــــلوب عمل املنظمة اجلديد من أجل حتقيق تكامل أوثق بني العمل  علىابلقرائن اليت تدل  رّحبتو  )ه(
ات جلنة األمن الغذائي العاملي مبا يشــــــمل العمل الفين ويف جمال الســــــياســــــات، وكذلك منتج -املعياري 

 ؛والدعم القطري ضمن إطار �شئ لتوحيد أداء املنظمة -ذات الصلة 

أبن مبادرة العمل يًدا بيد قد أضـــــــــــــــحت عامًال حمفزًا رئيســـــــــــــــًيا لتوفري الدعم من أجل تعزيز قدرة  أقّرتو  )و(
املنظمة على تقدمي دعم متكامل وقائم على األدلة يف ما خيص املســـــــــائل الفنية ويف جمايل الســـــــــياســـــــــات 

ريق ز�دة جودة كافًة عن طاملهتمني  واالســتثمارات، وأشــارت إىل أن هذا ســيعود ابملنفعة على األعضــاء 
الربامج الوطنيـة واإلقليميـة اليت حتظى بـدعم املنظمـة وجـدواهـا وحجمهـا وأثرهـا، وكـذلـك العمـل املعيـاري 

 ؛العاملي الذي تقوم به املنظمة

بتويل البلدان مقاليد برامج مبادرة العمل يًدا بيد، مبوازاة الســـــــــــــــماح  اللتزام املنظمة أعربت عن تقديرهاو  )ز(
مفتوح وقائم على املســـــــــاءلة لتوســـــــــيع نطاق الشـــــــــراكات مع جمموعة من اجلهات ابعتماد �ج شـــــــــامل و 

على املســتو�ت احمللية والوطنية والدولية، مبا فيها القطاع اخلاص، من أجل إاتحة الوســائل  املعنيةالفاعلة 
 ؛الضرورية لتنفيذ الربامج

يد، واليت ستكون مبثابة وسيلة لكفالة بتصميم لوحات املتابعة املقرتحة لربامج مبادرة العمل يًدا ب ورّحبت )ح(
تويل البلدان مقاليد الربامج املدعومة، مع العمل يف الوقت ذاته على الســــــــماح ابســــــــتمرار عملية املواءمة 
واالتصــــــاالت، وعند االقتضــــــاء، التكّيف يف ما بني الشــــــركاء على امتداد فرتة الســــــنوات املتعددة لتنفيذ 

 ؛الربامج الوطنية ودعمها
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واإلجراءات اليت حــددهــا إطــار عمــل األمم املتحــدة  املبــادرة مع األهــداف مواءمــةضـــــــــــــــرورة ب ذّكرتو  )ط(
الربجمة املشــــــــرتكة ملنظومة األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــــــتدامة، ودجمها بشــــــــكل كامل مع 

 ؛2030اإلمنائية وخطة عام 

املقدم بشأن التقدم احملرز وخارطة الطريق لوضع سياسة للبيا�ت على صعيد لتحديث اب علًما وأحاطت )ي(
املنظمة حتكم كل عمليات املنظمة اخلاصـــة جبمع البيا�ت ومعاجلتها، مبا يف ذلك مبادرة العمل يًدا بيد، 

 ؛اللتزام إبمتام هذا العمل من أجل استعراضه يف الدورة املقبلة للجنة الرب�مجاب خذت علًماوأ

 من جماالت األولوية الرباجمية وأشــــــارت إىل ردّ  املبادرة واحدة من بني عشــــــرين جماًال  بكون أخذت علًماو  )ك(
اإلدارة الــذي أفــاد أّن ذلــك ال ينطوي على أي تــداعيــات إضــــــــــــــــافيــة على بر�مج العمــل وامليزانيــة للفرتة 

 ؛ 2020-2021

 تنفيــذ مبــادرة العمــل يــًدا بيــد،حتــديثــات منتظمــة حول إاتحــة االســـــــــــــــتمرار يف من اإلدارة  وطلبــت )ل(
 .والنتائج احملقّقة ةرحلياملرير اتقالمبا يف ذلك 

 معلومات حمدثة عن سياسات منظمة األغذية والزراعة بشأن محاية البيا�ت -سادًسا
 وحقوق امللكية الفكرية

 :إّن اللجنة -13

على العمـــل اجلـــاري لتعزيز األطر املوجودة يف املنظمـــة من أجـــل محـــايـــة البيـــا�ت وحقوق امللكيـــة  أثنـــت )أ(
 الفكرية؛

 أبن تراعي اجلهود الرامية إىل تعزيز محاية البيا�ت التجارب واملمارســـــــــــــــات واملعايري املوجودة وأوصـــــــــــــــت )ب(
افة إىل تلك املتبعة من جانب يف منظمات األمم املتحدة األخرى ولدى األجهزة الوطنية واإلقليمية، إضــ

 األجهزة املختصة املعنية بوضع املعايري؛

ق وإىل وضــع خطوط توجيهية طوعية ضــمن عملية تشــاورية يشــارك  وأبرزت )ج( احلاجة إىل وجود إطار منســّ
 فيها أصحاب املصلحة كافة؛

  بصددها؛ إىل تلقي معلومات حمدثة عن التقدم احملرز يف وضع هذه األطر وإاتحة اآلراء وتطّلعت )د(

احلصـــــــــول يف أســـــــــرع وقت ممكن على النتائج احملدثة لعملية رســـــــــم اخلرائط من جانب خدمات  وطلبت )ه(
 تكنولوجيا املعلومات؛

احلصـــــــــول على جدول زمين مفصـــــــــل عن اخلطوات املقبلة اليت تعتزم املنظمة تنفيذها قبل انعقاد  وطلبت )و(
 الدورة املقبلة للجنة الرب�مج؛

ا إبطالع جلنة الشــــؤون الدســــتورية والقانونية  وأوصــــتإىل اجلوانب القانونية هلذه املســــائل  وأشــــارت )ز( أيضــــً
 على معلومات حمدثة عن هذه املســـــــــــــائل من وقت إىل آخر، مع مراعاة أي قضـــــــــــــا� قانونية قد تنشـــــــــــــأ

 يف هذا السياق.
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 خطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف -سابًعا

 إّن اللجنة: -14

على أمهية تعزيز عمل املنظمة اخلاص ابلشباب خاصة يف ما يتعلق بعمالة الشباب يف الريف يف  دتشدّ  )أ(
 توطيد التعاون مع املنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة هبذا الصدد؛  وطلبتالبلدان النامية، 

خطة العمل هذه ابعتبارها أول صــــّك خمصــــص ألنشــــطة الشــــباب حيث أ�ا تعاجل مشــــروع على  وأثنت )ب(
 على أّن إشـــــــــــراك الشـــــــــــباب دتوشـــــــــــدّ التحد�ت والقيود اليت يعاين منها العدد املتنامي من الشـــــــــــباب 

 هو مفتاح احلّل الزدهار اجملتمعات الريفية؛

تلف برامج العمل واملبادرات إدماج خطة العمل اخلاصـــــة ابلشـــــباب يف الريف وتعميمها عرب خم وأّيدت )ج(
على غرار مبادرة العمل يًدا بيد ومنتدى األغذية العاملي اخلاص ابلشـــــــــــــباب مبشـــــــــــــاركة فاعلة من جلنة 
شــؤون الشــباب يف منظمة األغذية والزراعة وســياســة املســاواة بني اجلنســني، وســواها من أجل املســامهة 

نحو املبّني يف الوثيقة ومبا يتماشـــــى مع مبادئ يف حتقيق أهداف التنمية املســـــتدامة ذات الصـــــلة على ال
 املنظمة اخلاصة ابألغذية والزراعة املستدامة؛ 

 على ضرورة مراقبة التقدم احملرز من أجل إدماج الشباب وتنفيذ خطة العمل على أكمل وجه؛  دتوشدّ  )د(

 واحلصـــــــــولعلى اختاذ إجراءات متعددة األبعاد دعًما للشـــــــــباب من حيث التعليم والتدريب  وشـــــــــّجعت )ه(
 على فرص العمل مبا يضفي طابًعا ديناميكًيا على التنمية الزراعية والريفية؛ 

إىل ضـــرورة اإلبقاء على خطة العمل مبثابة وثيقة "حّية" قابلة للتعديل مبا يضـــمن مرونتها إلبراز  وأشـــارت )و(
 ؛ 19-أي تطورات جديدة وحتد�ت مستجدة، مبا يف ذلك تلك الناشئة عن جائحة كوفيد

 ؛قة املعروضة إمنا هي تقرير مرحليإىل أّن الوثي وأشارت )ز(

ابالســـــتنتاجات بشـــــأن خطة العمل اخلاصـــــة ابلشـــــباب يف الريف اليت توصـــــلت إليها جلنة  أخذت علًماو  )ح(
على احلاجة إىل مراعاة التوجيهات الصــــــادرة عن الدورة  دتوشــــــدّ الزراعة يف دورهتا الســــــابعة والعشــــــرين 

 9)؛57لفقرة السابعة والعشرين للجنة (ا

عليها من جانب  امفاهيم وصـــيًغا متفقً  خطة العمل اخلاصـــة ابلشـــباب يف مشـــروعســـتخدم أن تُ  طلبتو  )ط(
 األطراف كافة؛ 

 خطة العمل يف الدورة احلادية والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج مشـــــــــــــــروعإىل اســـــــــــــــتعراض  وتطّلعت )ي(
 .مبا يشمل احلاجة إىل موافقة اجمللس عليها

  

                                                            
9  http://www.fao.org/3/ne021ar/ne021ar.pdf 

http://www.fao.org/3/ne021ar/ne021ar.pdf
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  الرؤية واالسرتاتيجية لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التغذية -ااثمنً 
 وتقرير املتابعة عن تقييم االسرتاتيجية اخلاصة ابلتغذية

 إّن اللجنة:  -15

ابلنســـــــــــــــخـــة احملـــّدثـــة للرؤيـــة واالســـــــــــــــرتاتيجيـــة لعمـــل منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة يف جمـــال التغـــذيـــة  رّحبـــت )أ(
 من جهود تشاورية شاملة وشفافة يف سبيل إعدادها؛ ّمت بذلهمبا  وأشادت(االسرتاتيجية) 

إجياد عاٍمل يتبع فيه الناس أمجعني أمناطًا غذائية إىل أن رؤية املنظمة بشــــــــــــأن التغذية تتمثل يف  وأشــــــــــــارت )ب(
على أمهية الدور  وشــــّددت، صــــحية بفضــــل نظم غذائية وزراعية مســــتدامة وشــــاملة وقادرة على الصــــمود

 رتقاء مبستو�ت التغذية؛املنظمة لال تضطلع بهالذي 

للتوصــــــــــيات الرئيســــــــــية املنبثقة عن تقييم االســــــــــرتاتيجية والرؤية  املفصــــــــــلتحديث لل وأعربت عن تقديرها )ج(
 السابقتني لعمل املنظمة يف جمال التغذية، وإبرازها يف االسرتاتيجية؛

بعد املائة والتاســـــــعة بدمج التعليقات اليت أبدهتا جلنة الرب�مج يف دورتيها الســـــــابعة والعشـــــــرين  وأشـــــــادت )د(
 والعشـــــــــــــــرين بعد املائة وكذلك التوصـــــــــــــــيات املنبثقة عن مجيع املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية للمنظمة

 ؛ النهائية االسرتاتيجية بصيغتهامن أجل وضع 

إبطــار املســـــــــــــــــاءلــة وخطـــة التنفيـــذ لكفـــالــة املســـــــــــــــــاءلــة عن اإلجراءات املتخـــذة لتحقيق نتـــائج  ورّحبـــت )ه(
 االسرتاتيجية؛

على أمهية املواءمة بني االســــــــــــــرتاتيجية واإلطار االســــــــــــــرتاتيجي للمنظمة، وتركيزها على الكفاءة  وأّكدت )و(
لتجارة لواجلدوى، واألمهية املتزايدة لالبتكار الرقمي واملعارف بشـــــــــــــــأن التغذية، واملســـــــــــــــامهات اإلجيابية 

 ؛ابلنسبة إىل التغذية بشكل عام والغذائيةابملنتجات الزراعية، والوصول إىل األسواق، والنظم الزراعية 

على دور االســــــــرتاتيجية يف الدعوة إىل إجراء حتســــــــينات يف جمال التغذية، يف ســــــــياق الصــــــــحة  وأّكدت )ز(
 ؛ناء القدراتاملراجع اليت تعّدها املنظمة من أجل بوالتعليم من أجل االستفادة من التوجيهات املعيارية و 

الزخم الذي متخضت عنه قمة األمم املتحدة  انطالقًا منبضرورة أن تّتخذ املنظمة إجراءات فورية  وأقّرت )ح(
اخلطوط التوجيهية الطوعية اليت اعتمدهتا مؤخرًا جلنة األمن الغذائي العاملي بشــأن النظم "للنظم الغذائية و
على ضرورة مراعاة  وشّددت، الصلة" وسواها من املنتجات الطوعية واملتفق عليها ذات الغذائية والتغذية

 الظروف الوطنية والتكيف مع السياق احمللي يف تنفيذ االسرتاتيجية؛

على مواصــلة احلوار مع الشــركاء ليشــمل أصــحاب املصــلحة يف قطاع الصــحة من أجل تيســري  وشــّجعت )ط(
 اتساق السياسات وحتقيق التوازن يف هذا اجملال على حنو أفضل؛

االســـرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية حبلول الدورة الســـادســـة والســـتني بعد إبقرار الرؤية و  وأوصـــت )ي(
 املائة للمجلس.
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 اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية -اتسًعا

 إّن اللجنة:  -16

مع التقدير إىل مشــاركة جلنة الزراعة وجلنة الغاابت وجلنة مصــايد األمساك يف وضــع اختصــاصــات  أشــارت )أ(
 ابلوثيقة احملّدثة اليت تضـــــــــــمنت التوجيهات الصـــــــــــادرة ورّحبتاملنصـــــــــــة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية، 

 عن هذه اللجان الفنية؛

على أمهية القضا�  دتشدّ و  والغذائية م الزراعيةعلى أمهية احللول الرقمية يف حتقيق استدامة النظ وأّكدت )ب(
املتصـــــــــــــــلة بتطبيقات وبيا�ت التكنولوجيات الرقمية، مبا يف ذلك اإلدارة ومحاية البيا�ت وحقوق امللكية 

 ؛الفكرية واخلصوصية

متثيًال شـــامًال ألصـــحاب املصـــلحة املتعددين يف آلية تشـــغيل املنصـــة هبدف الســـماح ابلوصـــول  وطلبت )ج(
إىل أفضــــــــــل املمارســــــــــات بشــــــــــأن التكنولوجيات الرقمية يف الزراعة من أجل النهوض ابإلنتاج الزراعي 

 وحتقيق التنمية املستدامة؛

ية يف تذليل التحد�ت العاملية، ابلدور احلاســـــــــــــــم األمهية الذي تضـــــــــــــــطلع به التكنولوجيات الرقم وأقّرت )د(
 اتقدمة والبلدان األقل منوً على بذل املزيد من اجلهود لتقليص اهلوة الرقمية املوجودة بني البلدان امل وحّثت

وشــــــــجيع فرص النفاذ املتســــــــاوية لألطراف الفاعلة إىل التكنولوجيا الرقمية ضــــــــمن النظم  والبلدان النامية
 ؛الزراعية والغذائية

إىل املنظمــة احلرص على أن تفضـــــــــــــــي هــذه املبــادرة إىل خلق أوجــه آتزر بني املنظمــات الــدوليــة  وطلبــت )ه(
املصــــلحة وتوطيد التنســــيق يف ما بينها من دون إحداث ازدواجية يف ما تقوم به من أنشــــطة،  أصــــحابو 

 ؛واليتهكٌل مبوجب 

 يف دورته السادسة والستني بعد املائة.ابملوافقة عليها اجمللس  وأوصت )و(

 لتنفيــذ اســرتاتيجية املنظمــة 2023-2021خطــة العمــل للفــرتة  -اشًراع
 بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب القطاعات الزراعية

 :إّن اللجنة -17

ـــــة العمــــــل للفــــــرتة  رّحبت )أ( ـــــأن  2023-2021ابلتقدم احملرز يف إعداد خطـ ـــــة بشـ لتنفيــــــذ اســــــرتاتيجية املنظمـ
 تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب القطاعات الزراعية (مسودة خطة العمل)؛

 نّوهتعلى العملية التشـــــــــاورية الواســـــــــعة النطاق اليت أجريت إلعداد خطة العمل، و  وســـــــــّلطت الضـــــــــوء )ب(
الواردة من املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية املعنية وجمموعة جهات االتصال  بعض اإلسهاماتبتكامل 

لتنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة التــابعــة هليئــة املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــة، ولكّنهــا ابالوطنيــة املعنيــة 
 اء بني األعضاء؛بقلق إىل أّن املسودة تتضمن عدة مفاهيم ال يوجد بشأ�ا توافق يف اآلر  أشارت
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على أّن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطــاعــات الزراعيــة يف البلــدان النــاميــة يقتضـــــــــــــــي بنــاء  وشــــــــــــــــّددت )ج(
 القدرات على نطاق واسع وتيسري احلصول على التمويل؛

على أمهية بناء قدرات احلكومات واجملتمعات احمللية وســــــائر أصــــــحاب املصــــــلحة يف جمال تعميم  ورّكزت )د(
 ولوجي، مبا يشمل صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه على حنو مستدام؛التنوع البي

على أمهيــة اســـــــــــــــرتاتيجيــة املنظمــة بشــــــــــــــــأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطــاعــات الزراعيــة  وشــــــــــــــــّددت )ه(
(االســـــــرتاتيجية) ومســـــــودة خطة عملها من أجل تنســـــــيق أنشـــــــطة املنظمة وتعزيز قدرهتا على مســـــــاعدة 

 ء، بناًء على طلبهم، لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية؛األعضا

ا مع عمل  وأبرزت )و( ســـــــــــائر أمهية االتســـــــــــاق بني خطة عمل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وأيضـــــــــــً
 العمل؛يف زدواجية االجتّنب ضرورة كل منها، و   واليةاملنظمات الدولية، ضمن نطاق 

من الرئيس عقد مشــــاورة غري رمسية يقودها األعضــــاء وتكون  طلبتعمل و مســــودة خطة ال واســــتعرضــــت )ز(
احلصــول  طلبتمفتوحة وشــفافة وشــاملة بغرض التوصــل إىل توافق يف اآلراء حول مســودة خطة العمل و 

 على نسخة منقحة منها خالل الدورة السادسة والستني بعد املائة للمجلس لكي ينظر فيها؛

 ، عند املوافقة عليهما، ســـــــــــتكو�ن مبثابة مســـــــــــامهةاســـــــــــرتاتيجية املنظمة وخطة عملها شـــــــــــارت إىل أنّ وأ )ح(
االجتماع اخلامس عشـــــر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، وال ســـــيما اإلطار العاملي للتنوع يف 

 ؛2021، وقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية لعام 2020البيولوجي ملا بعد عام 

 التداعيات على مستوى الربامج لإلعالن بشأن استدامة مصايد األمساك  -حادي عشر
 2020مشروع إعالن عام  - COFI/2020/2.3نظر الوثيقة أوتربية األحياء املائية (

 بشأن استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية)

 :إّن اللجنة -18

عن جلنة مصـــايد األمساك بشـــأن اســـتدامة مصـــايد األمساك وتربية  2021اإلعالن الصـــادر يف عام  أيّدت )أ(
 على العملية التشاورية الشاملة هبذا الصدد؛  وأثنتاألحياء املائية 

 ابلتوصـــــــــــــــيات الواردة يف اإلعالن ابلنســـــــــــــــبة إىل اإلطار االســـــــــــــــرتاتيجي للمنظمة للفرتة وأحاطت علًما )ب(
إبدراج هذه العملية ضمن اإلطار  وأوصت 2520-2022واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2022-2031

 االسرتاتيجي مبا يضمن االتساق والتوازن؛ 

مبا ورد من توضيح بشأن استخدام عبارة "االقتصاد األزرق" ابلنسبة إىل حتليل استشرايف  وأحاطت علًما )ج(
 عليه على أنه ليس مفهوًما متفًقا وشــــــــــــّددتللتحد�ت الناشــــــــــــئة من حول العامل من منظورات خمتلفة، 

يف اإلطار  اســـــتخدام املفهوم املتفق عليه على النحو الوارد يف اإلعالن وطلبتمن جانب األطراف كافة 
 ؛ االقتصادات الشاملة واملستدامة للبلدان املطلة على احمليطاتاالسرتاتيجي، أال وهو 
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ا  وطلبــت )د( إىل اإلدارة إاتحــة مزيــد من املعلومــات عن الشـــــــــــــــراكــات واملوارد الالزمــة لتطبيق اإلعالن تطبيقــً
 يف دورة مقبلة من دورات اللجنة؛  كامًال 

 ، هبذا الصدد، األعضاء إىل دعم تطبيق اإلعالن مبا يف ذلك من خالل موارد من خارج امليزانية.ودعت )ه(

 خطة عمل منظمة األغذية والزراعة  -أوًال  –اثين عشر 
 2025-2021للفرتة  بشأن مقاومة مضادات امليكروابت

 إّن اللجنة: -19

 للعملية الشـــــــــــــاملة والشـــــــــــــفافة اليت اضـــــــــــــطلعت هبا املنظمة حتضـــــــــــــريًا خلطة عمل املنظمة أبدت تقديرها )أ(
بناء على طلب اللجنة يف دورهتا الســـــــــابعة  2025-2021بشـــــــــأن مقاومة مضـــــــــادات امليكروابت للفرتة 

 والعشرين بعد املائة؛ 

ابلتوجيهات والتعليقات الصـــــــــــادرة عن جلنة الزراعة يف دورهتا الســـــــــــابعة والعشـــــــــــرين وجلنة  اوأخذت علمً  )ب(
 مصايد األمساك يف دورهتا الرابعة والثالثني وجوليت املشاورات غري الرمسية؛ 

 دثة (النســـــــخة الرابعة) بشـــــــأن مقاومة مضـــــــادات امليكروابت للفرتةخبطة عمل املنظمة احمل وأخذت علًما )ج(
إىل اإلدارة تنقيحها بقدر أكرب مع مراعاة التعليقات الصـــــــــــــــادرة عن اهليئة قبل  وطلبت 2021-2025

تقرير الدورة الثالثني  - 9اعتمادها خالل الدورة الســـــادســـــة والســـــتني بعد املائة للمجلس يف إطار البند 
 الرب�مج؛  جنةبعد املائة لل

أّن خطة العمل هذه ليســــت وثيقة خاصــــة ابلســــياســــات وبوضــــع املعايري بل صــــًكا لتوجيه  وأشــــارت إىل )د(
عمل املنظمة من أجل دعم األعضــــــــــاء يف خطط عملها الوطنية بشــــــــــأن مقاومة مضــــــــــادات امليكروابت 

 املعنية بوضع املعايري؛  بطلب منهم واستناًدا إىل األولو�ت الوطنية وإىل التوصيات الصادرة عن األجهزة

 2025-2021املتوخى يف خطة العمل للفرتة واملرونة على أمهية االرتقاء مبســـــــــــــتوى الطموح  دتوشـــــــــــــدّ  )ه(
 ؛ الوقائع السائدة يف البلدان هبذا اخلصوص مبا يشمل جممل مقارنًة خبطة العمل السابقة

 دتشـــدّ إىل مواءمة خطة العمل مع خطة العمل العاملية بشـــأن مقاومة مضـــادات امليكروابت و  وأشـــارت )و(
 على ضرورة إبراز أهدافها اخلمسة كافة بصورة متوازنة يف املوجز؛ 

على أمهية توعية أصــــــــحاب املصــــــــلحة املعنيني وإشــــــــراكهم لتحقيق التغري الســــــــلوكي املنشــــــــود  دتوشــــــــدّ  )ز(
ى األمن البيولوجي والســــالمة البيولوجية من أجل منع تفشــــي األمراض وتشــــجيع املمارســــات احملافظة عل

 وانتشارها ومراقبتها؛ 

 على ضرورة إدماج القطاعات الزراعية كافة على حنو أفضل يف خطة العمل؛  دتوشدّ  )ح(

ابملكانة املركزية اليت حيتلها بناء القدرات على املســـتوى الوطين لغرض ضـــمان اســـتدامة األنشـــطة  وذّكرت )ط(
 داثها األثر املنشود بعد استكمال الدعم املقدم من املنظمة؛ وإح
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 إىل أّن خطة العمل بشـــــــــــأن مقاومة مضـــــــــــادات امليكروابت ســـــــــــتكون جزًءا ال يتجزأ وأشـــــــــــارت ابرتياح )ي(
 من جمال األولوية الرباجمية اخلاص بصحة واحدة؛ 

حول تنفيــذ خطــة العمــل من خالل األجهزة الرائســـــــــــــــيــة اإلدارة رفع تقــارير مرحليــة منتظمــة إىل  وطلبــت )ك(
تقرير تنفيذ الربامج وإدراج املؤشـــرات اخلاصـــة مبا يف ذلك ضـــمن ملحق باملختصـــة والواثئق ذات الصـــلة، 

 مبقاومة مضادات امليكروابت ضمن إطار النتائج اخلاص ابملنظمة؛ 

 وتكون األعضـــاء يقودها رمسية غري مشـــاورة عقد الرئيسمن  طلبتو  ،عملالخطة  مســـودة اســـتعرضـــتو  )ل(
 احلصول وطلبت ،العمل خطة مسودة حول اآلراء يف توافق إىل التوصل بغرض وشاملة وشفافة مفتوحة

 .فيها ينظر لكي للمجلس املائة بعد والستني السادسة الدورة خالل منها منقحة نسخة على

 �ج صحة واحدة يف عمل منظمة األغذية والزراعة  -اثنًيا – اثين عشر
 ومقاومة مضادات امليكروابت يف جمايل األمراض احليوانية املصدر

 إّن اللجنة: -20

 أمهية الوقاية من األمراض احليوانية املصــــــــــــدر ومقاومة مضــــــــــــادات امليكروابت ومكافحتها أشــــــــــــارت إىل )أ(
ابلتقدم احملرز من أجل تعميم �ج  ورّحبت ،من أجل حتقيق أهداف املنظمة وأهداف التنمية املســــــــــتدامة

املنظمة إزاء صـــــــحة واحدة يف اإلجراءات اليت تتخذها ابلنســـــــبة إىل األمراض احليوانية املصـــــــدر ومقاومة 
 ؛ امليكروابت يف إطار بر�مج عملهامضادات 

التعليقات املنبثقة عن الدورات الثامنة والعشــــرين بعد  مراعاةمواصــــلة العمل على  اإلدارة على وشــــّجعت )ب(
 ؛نة الرب�مجاملائة والتاسعة والعشرين بعد املائة والثالثني بعد املائة للج

 مبراعاة التوصـــــــــيات الصـــــــــادرة عن اللجان الفنية للمنظمة من أجل تعميم �ج "صـــــــــحة واحدة" ورّحبت )ج(
فاعل حازمة بني العلوم والســــــــــــياســــــــــــات لبلورة على أمهية وجود أرضــــــــــــية ت دتوشــــــــــــدّ  ،يف عمل املنظمة

التوجيهات للبلدان من أجل تعزيز أمنها الصحي وبناء قدراهتا واحلد من التهديدات الناشئة عن حاالت 
اإلصابة أبمراض حيوانية املصدر ومقاومة مضادات امليكروابت من خالل أدوات مشرتكة وخرائط طريق 

من األمراض احليوانية املصــــــــــــدر ومكافحتها تعّد أولوية يف عمل مشــــــــــــرتكة، مع اإلشــــــــــــارة إىل أّن الوقاية 
 املنظمة نظرًا إىل دورها األساسي يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية؛ 

من جماالت األولوية الرباجمية يف اإلطار  هبذا الصـــــــدد إبدراج �ج "صـــــــحة واحدة" ابعتباره جماًال  ورّحبت )د(
 وتطبيق �ج "صـــــــــحة واحدة" يف جممل إجراءات املنظمة، 2031-2022االســـــــــرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

مع اإلقرار أبوجه التآزر املمكنة لدى إدارة التهديدات احملدقة بصـــــــــــــــحة النبااتت والثروة احليوانية وتربية 
 األحياء املائية والغاابت؛ 

روة احليوانية كذلك على النظر يف الروابط وأوجه التآزر القائمة بني النبااتت واحليوا�ت (الث  وشـــــــــــــــّجعت )ه(
 واألنواع املائية واحلياة الربية) واإلنسان والبيئة، لدى إعداد بر�مج املنظمة؛ 
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وبر�مج منظمات الشراكة الثالثية على أمهية توطيد التعاون الدويل خاصة التعاون اإلجيايب بني  دتوشدّ  )و(
اخلرباء الرفيع املســتوى املعين الصــياغة النهائية الختصــاصــات فريق للبيئة، مبا يشــمل وضــع األمم املتحدة 

عة مبا ميّكن كًال جّيد إىل إجياد اتفاق تعاون  وتطّلعت ،ابلصــــــــــــحة الواحدة  مع الشــــــــــــراكة الثالثية املوســــــــــــّ
التعاون بني األطراف يف الشــــراكة الثالثية  وشــــّجعتمن الشــــركاء من املســــامهة كل ضــــمن نطاق واليته، 

ات الدولية املختصــــــة على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وســــــائر املنظم للبيئةوبر�مج األمم املتحدة 
إىل مشاركة  وأشارت على املستو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية من خالل أدوات وُ�ج وبرامج مشرتكة،

 اإلدارة برفع تقارير منتظمة إىل األجهزة الرائســـــــــية املختصـــــــــة وأوصـــــــــت، PREZODEاملنظمة يف مبادرة 
 ن التقدم احملرز على صعيد تنفيذ خطة العمل العاملية؛يف املنظمة ع

املنظمة على مواصـــــــــــــلة تقدمي الدعم لألعضـــــــــــــاء من أجل تعزيز قدراهتم يف جمال الوقاية من  وشـــــــــــــّجعت )ز(
مبا يف ذلك  ،األمراض احليوانية املصــــدر ومكافحتها والنهوض بقضــــا� ســــالمة األغذية احليوانية املصــــدر

من خالل تطبيق جمموعة املواصـــفات الغذائية واملواصـــفات الدولية األخرى ذات الصـــلة من جانب هيئة 
الدســـتور الغذائي واملنظمة العاملية لصـــحة احليوان، متاشـــًيا مع اتفاق منظمة التجارة العاملية بشـــأن تطبيق 

  تدابري الصحة والصحة النباتية؛ 

 ملشــــــــــــــاورات العلمية والســــــــــــــياســــــــــــــاتية للوقاية من األمراض احليوانية املصــــــــــــــدريف ااملنظمة  بدور نّوهتو  )ح(
 يف اجملاالت الواقعة ضمن نطاق واليتها؛ 

أمهية  وأبرزت "صـــــــحة واحدة"ابجلهود املبذولة من أجل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق مبادرات  ورّحبت )ط(
 أدوات الرصد لتقييم التقدم احملرز لتنفيذ �ج "صحة واحدة" وحتديد الثغرات على هذا الصعيد.

 2021-2020املؤشر اخلاص مبقاومة مضادات امليكروابت لفرتة السنتني  -اثلثًا - اثين عشر

 إّن اللجنة: -21

إىل أّن قياس املؤشــــــر يســــــتند إىل نتائج التقارير الذاتية الســــــتبيان التقييم الذايت القطري الثالثي  أشــــــارت )أ(
األطراف وإىل أنه يعكس ما أحرزته املنظمة من تقدم يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت من دون أن 

 ينطوي ذلك على أعباء إضافية ابلنسبة إىل البلدان؛

املنظمة، حيثما أمكن ذلك، إىل إاتحة معلومات مفصـــــــــــــــلة عن حتقيق األهداف احملددة خلطط  ودعت )ب(
 العمل الوطنية؛ 

ا على أن يشــــــــــمل املؤشــــــــــر أهدافًا حمددة من اخلطط الوطنية إىل املنظمة  وطلبت )ج( مراجعة العنوان حرصــــــــــً
 املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت؛ 

 على عملية التشاور الشاملة؛  وأثنت )د(

 .2021-2020اجمللس إبقرار املؤشر على النحو املقرتح يف إطار نتائج املنظمة للفرتة  أوصتو  )ه(
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 مقاومة تقييم دور منظمة األغذية الزراعة وعملها يف جمال -اثلث عشر
 مضادات امليكروابت ورّد اإلدارة

للتقييم الشـــــــــامل وقبول اإلدارة لتوصـــــــــيات التقييم مبا يشـــــــــمل اإلجراءات وااللتزامات  تقديرهااللجنة عن  أعربت -22
 :املقرتحة يف رّد اإلدارة، وقامت اللجنة على وجه اخلصوص مبا يلي

، ورّحبت برّد اإلدارة يف ما يتعلق بتنفيذ 1للتوصـــــــــــــيات كافة، ال ســـــــــــــيما التوصـــــــــــــية  أعربت عن أتييدها )أ(
 التوصيات؛

بشـــــأن مقاومة  العلم واألدّلةاملنظمة املشـــــاركة يف بلورة اســـــرتاتيجية طويلة األجل وقائمة على  إىل وطلبت )ب(
 مضادات امليكروابت ابالستناد إىل عملية شاملة مع األعضاء؛

على الدور اهلام الذي تؤّديه املنظمة يف معاجلة مقاومة مضادات امليكروابت يف قطاعي  وسّلطت الضوء )ج(
 الدور القيادي الذي تضـــــــــــطلع به يف معاجلة مســـــــــــألة مقاومة مضـــــــــــادات امليكروابت األغذية والزراعة، و 

 ؛متاشًيا مع واليتها اتّباع �ج صحة واحدةمن خالل 

ابلدور القيادي الذي تضــــــــطلع به املنظمة يف حتســــــــني تطبيق املمارســــــــات اجليدة واالســــــــتخدام  ورّحبت )د(
 ة والزراعية؛احلذر ملضادات امليكروابت يف النظم الغذائياملسؤول و 

 أبمهية التعاون الثالثي والتنسيق مع بر�مج األمم املتحدة للبيئة يف هذا الصدد؛ وأقّرت )ه(

املنظمة على مواصــــــــلة إســــــــناد األولوية حلافظتها املتعلقة مبقاومة مضــــــــادات امليكروابت وتطويرها  وحّثت )و(
 بناء القدرة ابلنســـــــبة ، و وتنســـــــيقها، ال ســـــــيما من أجل حتســـــــني ممارســـــــات اإلنتاج اجليدة على حنو أكرب

 أدويةملضـــــادات امليكروابت هبدف ضـــــمان واحلذر التدابري الرامية إىل ضـــــمان االســـــتخدام املســـــؤول إىل 
 مضادة للميكروابت فّعالة ومنقذة حلياة احليوان واإلنسان على السواء يف املستقبل؛

ابمليزة النســــــــــــــبّية اليت تتمتع هبا املنظمة وحضــــــــــــــورها على املســــــــــــــتو�ت العاملية واإلقليمية  وأحاطت علًما )ز(
 والوطنية؛

ابلشراكة بني املنظمة واألوساط العلمية وإبنشاء مراكز مرجعية للمنظمة معنية مبقاومة مضادات  ورّحبت )ح(
 اجلغرايف؛ األعضاء على تقدمي الطلبات لسّد الثغرات يف التمثيل شّجعتامليكروابت، و 

دور املركز املشــــــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــــــحة العاملية ب نّوهتو  وســــــــــّلطت الضــــــــــوء )ط(
 (املواصــــــــــفات الغذائية للدســــــــــتور الغذائي واألمراض احليوانية املصــــــــــدر ومقاومة مضــــــــــادات امليكروابت) 

وابت ورفع التقارير عن مؤشرات يف متكني التنسيق املركزي لعمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكر 
 املنظمــة ذات الصـــــــــــــــلــة اخلــاصــــــــــــــــة مبقــاومــة مضــــــــــــــــادات امليكروابت، مبــا يشـــــــــــــــمــل رفع تقــارير منتظمــة 

 إىل جلنة الرب�مج؛
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 املنظمة على تعزيز دورها الطويل األجل املتمثل يف اجلمع بني أصـــــــحاب املصـــــــلحة  كذلك  وشـــــــّجعت )ي(
على إنشــاء منصــة الشــراكة للعمل على مكافحة مقاومة يف قطاعي األغذية والزراعة، وشــّجعتها أيضـًـا 

 مضادات امليكروابت.

) 13تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للعمل يف جمال املناخ (هدف التنمية املستدامة  -رابع عشر
 )2017وتنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاّصة بتغريُّ املناخ (

 ورّد اإلدارة

 :إّن اللجنة -23

 ؛ههذا التقييم الواسع النطاق واحلسن التوقيت، وقبول اإلدارة ابلتوصيات املنبثقة عن مثّنت )أ(

تعزيز قيادهتا على الســـــــــــــــاحة العاملية  من خاللابلتقييم وابعرتافه إبجنازات املنظمة، مبا يف ذلك  ورّحبت )ب(
من أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة  13والدور الرئيســـــــــــــــي الذي تؤديه القطاعات الزراعية يف حتقيق اهلدف 

 ؛والذي قد خيتلف ابختالف السياقات الوطنية واتفاق ابريس

 املنظمة إىل مواصــــــــلة تعميم مبدأ "عدم ترك أي أحد خلف الركب" وإىل النظر بشــــــــكل منهجي ودعت )ج(
الفقر من يعانون والشباب و  ، ال سيما النساء الريفيات ونساء الشعوب األصلية،يف قضا� النساء أكثر

  ؛والضعفاء واجملموعات املهمشة واليت تعاين التمييز، يف إطار املبادرات املتصلة ابملناخ املدقع

املنظمة إىل تعزيز  ودعتأبمهية مشـاركة الشـعوب األصـلية يف الربامج اخلاصـة بتغّري املناخ،  علًما خذتوأ )د(
 جمال العمل هذا؛

على أمهيـة اإلطـار االســـــــــــــــرتاتيجي للمنظمـة وأمهيـة مكتـب تغّري املنـاخ والتنوّع البيولوجي والبيئـة  وأكـّدت )ه(
خماطر املناخ اجلديدة ابعتبارها خطوات جيدة حنو عمل  عمليات تقييمالذي أنشـــــــــــــــئ حديًثا، وأمهّية 

 يف جمال تغّري املناخ؛  منّسق بقدر أكرب

بشأن تغري املناخ، وأن تعمل على نطاق  ا بقدر أكربوبراجميً  اتيجيً اسرتااملنظمة إىل أن تتبىن �ًجا  ودعت )و(
، مبا يف ذلك من خالل تعزيز الشـــــراكات االبتكارية مع القطاع اخلاص تســـــعى إىل التحويلأوســـــع، وأن 

 ومع الشـــــــــــــركاء الرئيســـــــــــــيني يف التنمية، ابالعتماد على معارف املنظمة وخربهتا وصـــــــــــــالحيتها يف الدعوة 
 ماعات؛إىل عقد االجت

 ابملزا� النســــــــــــبية اليت تتمتع هبا املنظمة يف توفري الدعم الفين ملبادرات البلدان األعضــــــــــــاء  وأحاطت علًما )ز(
 يف جمال تغّري املناخ؛

بني حافظة املنظمة يف إطار الصــــــــندوق األخضــــــــر للمناخ ومرفق البيئة على أمهية حتقيق التوازن  وأّكدت )ح(
 اجلغرايف واملواضـــــــيعياملناخ ذات الصـــــــلة، على املســـــــتويني  العاملية وســـــــوى ذلك من مشـــــــاريع صـــــــندوق

 ؛على السواء
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املنظمة على تعظيم مزا�ها النســــــــبية وخربهتا الفنية، ال ســــــــيما يف إنتاج احملاصــــــــيل ومصــــــــايد  وشــــــــّجعت )ط(
 األمساك وسالمة األغذية؛

على وجوب أن ترّكز إجراءات املنظمة وخططها بشــأن تغري املناخ على دعم األعضــاء لتحقيق  وشــّددت )ي(
أهدافهم يف جمال تغري املنـاخ، ألجل ختفيف األثر والتكيف على حّد ســـــــــــــــواء، وذلك من خالل توفري 

بني أمور البيا�ت والتوجيهات الفنية يف الوقت املناســـــــب والدعم يف جمال تعبئة املوارد والشـــــــراكات، من 
 وشـــــــــّددتأخرى، مبا أنه من األمهية مبكان ضـــــــــمان األمن الغذائي والتغذية لعدد متزايد من الســـــــــكان، 

 على االهتمام اخلاص الذي جيب إيالؤه الحتياجات البلدان النامية؛ 

، مبا يف ذلك مبدأ املســـــــــؤوليات 2030على املبادئ وااللتزامات املشـــــــــرتكة الواردة يف خطة عام  وأّكدت )ك(
 ؛املتمايزةشرتكة ولكن امل

 بوضع اسرتاتيجية لالتصال تستند إىل أدلة علمية متينة؛ وأوصت )ل(

املنظمة إىل حتســـني أســـلوهبا يف توليد املعارف املتعلقة بتغري املناخ وتبادهلا وإدارهتا، ما يتيح إجراء  ودعت )م(
 يم وعرب جماالت عملها؛ املزيد من التبادالت من أسفل إىل أعلى وبشكل أفقي، مبا يف ذلك عرب األقال

من تقرير تقييم دعم املنظمة للعمل املناخي (هدف التنمية  2التوصــية مبواصــلة النظر يف اجمللس  وأوصــت )ن(
 .)2017) وتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتغري املناخ (13املستدامة 

 التقرير املرحلي عن قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية  -خامس عشر
 (بند معروض لإلحاطة) األغذية والزراعة يف جمال النظم الغذائية وعمل منظمة

 :إّن اللجنة -24

ا خــذتأ )أ( ابلــدعم الفين واللوجســـــــــــــــيت الــذي تقــدمــه املنظمــة  وأقّرتابملعلومــات املقــدمــة يف الوثيقــة  علمــً
 لإلجراءات التحضريية لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية؛

املعلومات ذات الصــــلة مبضــــمون قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية وإجراءاهتا  عدم كفايةبقلق  والحظت )ب(
على احلاجة إىل مزيد من الشفافية واملشاركة  طت الضوءوسلّ ونتائجها، مبا يشمل مرحلة ما قبل القمة، 

 الناشطة من جانب األعضاء؛ 

املنظمة يف األعمال التحضـــريية، أن اإلدارة، نظرًا إىل الدور اجلوهري واهلام الذي تضـــطلع به  إىل وطلبت )ج(
 حتيل هذه الشواغل إىل املبعوثة اخلاصة وإىل األمني العام لألمم املتحدة.
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 معلومات حمدثة عن االسرتاتيجية اجلديدة إلشراك القطاع اخلاص -سادس عشر
 (بند معروض لإلحاطة)

 :لجنةالإّن  -25

ابلنهج املعتمد املقرتح من قبل األعضــــاء ابلنســــبة إىل وضــــع اســــرتاتيجية إشــــراك القطاع اخلاص  أشــــادت )أ(
موضـــــع التنفيذ، مبا يف ذلك احلاجة إىل جمموعة خمتارة من الشـــــراكات النشـــــطة واالســـــرتاتيجية والتحولية 

 أنواع الكيا�ت؛اليت تتسم ابلتوازن من حيث التغطية اجلغرافية واجملال املواضيعي لعملية اإلشراك و 

اإلدارة بشـــــأن املعايري املســـــتخدمة لالتصـــــال بكيا�ت القطاع اخلاص واختيارها  إيضـــــاحات من طلبتو  )ب(
 بشكل استباقي؛

بوابة اخلاصة ابألعضاء، المجيع اتفاقات الشراكات الرمسية مع القطاع اخلاص مؤخرًا على  إباتحة ورّحبت )ج(
 على حنو ما سبق وأن طلبه األعضاء؛

وإطالق املوقع  2025-2021إىل نشـــــــــر اســـــــــرتاتيجية املنظمة إلشـــــــــراك القطاع اخلاص للفرتة  وأشـــــــــارت )د(
 اإللكرتوين للمنظمة املتعلق ابلقطاع اخلاص جبميع اللغات الرمسية؛

 وتطّلعت"ووضـــــــعها موضـــــــع التطبيق، CONNECTابلتقدم الكبري احملرز يف تصـــــــميم بوابة " وأشـــــــادت )ه(
 املتوقعة بشأن النتائج الرئيسية يف اجتماعها القادم؛إىل تلقي املعلومات احملدثة 

التقدير إىل التقرير املنتظم واملشــــاورات غري الرمسية والرمسية مع األعضــــاء واألجهزة الرئيســــية  وأشــــارت مع )و(
 املعنية بشأن التقدم احملرز يف وظيفة الشراكة مع القطاع اخلاص متاشًيا مع التوجيهات الواردة.

  ير املرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الرب�مجالتقر  -سابع عشر
 (بند معروض لإلحاطة)

 :إّن اللجنة -26

ابلتقرير املرحلي عن تنفيذ توصيات جلنة الرب�مج ابعتباره أداة  ورّحبتبعمل أمانة جلنة الرب�مج  أشادت )أ(
 للتعّلم ابلنسبة إىل اللجنة يف صياغة توصياهتا؛

(اخلطة املتوســـــــطة األجل)  4إىل أن اإلجراء املطلوب بشـــــــأن التوصـــــــيات الواردة يف الصـــــــفني  وأشـــــــارت )ب(
تغيري اللون املســــــــتخدم ابلنســــــــبة إىل هذين  وطلبت(اجملاالت الرباجمية ذات األولوية) مل يكتمل بعد،  5و

 الصفني من األخضر إىل األصفر؛ 

ابلندوة غري الرمسية اليت ســـتنظم مع األعضـــاء حول األنشـــطة اإلحصـــائية للمنظمة، وأشـــارت إىل  ورّحبت )ج(
إىل اللون األصـــفر،  املســـتخدم تغيري اللون طلبت، و 12أن اللجنة اســـتعرضـــت االقرتاح الوارد يف الصـــف 

 إىل استعراض هذه املسألة يف دورهتا احلادية والثالثني بعد املائة؛ وتطّلعت
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التوصيات الصادرة عنها يف دورتيها الثامنة والعشرين بعد املائة والتاسعة والعشرين بعد املائة  ذكروإذ تست )د(
 .بعقد مشاورة شفافة وشاملة مع األعضاء بشأن خطة العمل الثالثية أوصت، 11والواردة يف الصف 

 الرب�مججدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والثالثني بعد املائة للجنة  -اثمن عشر
 (بند معروض لإلحاطة)

 بشأن املواضيع التالية: بنودٌ  درج فيهأن تُ  وطلبتجبدول األعمال املؤقت  علًمااللجنة  خذتأ -27

 قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية؛ )أ(

 ومبادرة العمل يًدا بيد؛ )ب(

 وآخر املعلومات عن خطة عمل مذكرة التفاهم الثالثية ملقاومة مضادات امليكروابت؛ )ج(

 ؛األغذية والزراعة وإحصاءاهتاحتسني حوكمة بيا�ت منظمة و  )د(

 وخطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف؛ )ه(

 واإلجراءات املوحدة لوضع سياسات املنظمة واسرتاتيجياهتا وخطط عملها واملوافقة عليها.  )و(

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -اتسع عشر

ا إّن اللجنـــة -28  12 إىل 8 دورهتـــا احلـــاديـــة والثالثني بعـــد املـــائـــة يف الفرتة مننعقـــاد ابملوعـــد املقرتح ال أخـــذت علمـــً
القيود املفروضة يف ظّل جائحة  حلالةأبنه سيجري وضع الرتتيبات اخلاصة ابلدورة وفًقا  وأقّرت، 2021 نوفمرب/تشرين الثاين

 .19-كوفيد
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ابملعلومات املتعلقة ابألنشـــــطة اليت تضـــــطلع هبا املنظمة ابلتعاون مع الشـــــراكة التعاونية يف  أحاطت علًما )أ(
  جمــال الغــاابت، ال ســـــــــــــــيمــا يف مــا يتعلق ابملؤمتر الــدويل للتثقيف احلرجي املزمع عقــده خالل الفرتة من
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على عن طريق ممثليــاهتم الــدائمــة يف رومــا املنظمــة إطالع األعضــــــــــــــــاء على النحو الواجــب  إىل وطلبــت )ب(
 االجتماعات واملبادرات اجلارية يف إطار الشراكة التعاونية يف جمال الغاابت وجلنة الغاابت؛

اإلدارة واليت تفيد أبنّه ســــــــــــيجري إطالع املمثليات الدائمة  للتطمينات اليت أعطتها وأعربت عن تقديرها )ج(
بشكل أفضل على عمل املنظمة يف جمال احلراجة، مبا يف ذلك عن طريق توفري معلومات حمّدثة ومنتظمة 
من املقر الرئيســـــــي واملكاتب اإلقليمية، وحتســـــــني الروابط القائمة مع ســـــــائر اللجان الفنية، وتعزيز كفاءة 
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