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 اجمللس
 بعد املائة  الثامنة والستون الدورة

 2021 ديسمرب/كانون األول 3 – تشرين الثاين/نوفمرب 29

 الدورة الثانية والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج تقرير
 (2021نوفمرب/تشرين الثاين  12-8)روما، 

 
 املوجز

 حبثت جلنة الربانمج يف عدد من املسائل املتعلقة بتخطيط الربامج وتقييمها، خاصة يف ما يتعلق ابملسائل التالية: 

 ؛2023-2022التعديالت يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة  (أ)

 مبادرة العمل يًدا بيد؛و  (ب)

 معلومات حمدثة وحالة التنفيذ؛  –اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن إشراك القطاع اخلاص و  (ت)

 خطة العمل للشباب يف الريف؛و  (ث)

 خطة العمل للمساواة بني اجلنسني؛و  (ج)

 اقرتاح حتسني حوكمة األنشطة اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة؛و  (ح)

 معلومات حمدثة عن بلورة االسرتاتيجية اجلديدة ملنظمة األغذية والزراعة بشأن تغري املناخ؛ و  (خ)

 اخلطوط العريضة وخارطة الطريق بشأن "اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم واالبتكار"؛ و  (د)

والتنمية والسالم ورّد تقييم دور منظمة األغذية الزراعة وعملها بشأن الرتابط القائم بني العمل اإلنساين و  (ذ)
 ؛اإلدارة

 19-تقييم آين لربانمج منظمة األغذية والزراعة لالستجابة جلائحة كوفيدو  (ر)
 ؛ومالحظات اإلدارة 1املرحلة  -والتعايف منها

 .2025-2022خطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم للفرتة و  (ز)

 ىل عناية اجمللس. إذه املسائل نتائج وتوصيات بشأن هوتعرض اللجنة ما توصلت إليه من 

http://www.fao.org/
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 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس 

يرجى من اجمللس إقرار النتائج اليت توصلت إليها جلنة الربانمج، وما صدر عنها من توصيات خبصوص املسائل الواقعة 
 ضمن نطاق واليتها. 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: 
 Jiani Tianالسيدة 

 أمينة جلنة الربانمج
 53007 06570 39+اهلاتف: 

 Jiani.Tian@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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 املقّدمة
 بعد املائة. الثالثنيالثانية و على اجمللس التقرير التايل عن دورهتا  جلنة الربانمجعرضت  -1
(، ممثلو األعضرررا  سررررائيلإ) Yael Rubinstein ةسرررعادة السررريد اللجنة ةرئيسررروقد حضرررر الدورة، ابإلضرررافة إىل  -2

 :التالية أمساؤهم
 

 )األرجنتني( Carlos Bernardo Cherniakسعادة السيد 
 Fernando José Marroni de Abreuسعادة السيد 

 )الربازيل(
 )زامبيا( Kayoya Masuhwaالسيد 
 ()السودان اكسعدية املبارك أمحد الدع السيدة
 )الصني( Ni Hongxingالسيد 
 (العراق) العاين زيدالسيد 

 )فرنسا( Delphine Babin-Pelliardالسيدة 
 )كندا( Maarten de Grootالسيد 
 )مايل( Traoré Halimatou Kone ةالسيد

 Morten von Hanno Aaslandسعادة السيد 
 )النرويج(
 )نيوزيلندا( Donald G. Symeالسيد 
 (اهلند) Bommakanti Rajenderالسيد 

الرئيسرررررر   قراملبعض األعضررررررا  شررررررخصررررررًيا إىل املمثلون املعينون لانعقدت الدورة بشرررررركل إتلط، إذ حضررررررر قد و  -3
فيما شررررررررررررارك البعض ا خر بشرررررررررررركل  (األرجنتني، وزامبيا، وفرنسررررررررررررا، وكندا، ومايل، والنرويج، ونيوزيلندا، واهلند)لمنظمة ل

 يف إيطاليا والعامل. 19-استثنائية بسبب جائحة كوفيدوذلك بصفة )الربازيل، والسودان، والصني، والعراق( افرتاض  
ابلنظر إىل هذا األسررررلوب االسررررتثنائ ، أّن مشرررراركة املمثلني املعينني ابلوسررررائل االفرتاضررررية ، نة الربانمججل أّكدتو  -4

ئحة الداخلية للجنة من املادة الثانية من الال 5الفقرة عماًل أبحكام يُعترب مبثابة حضور الدورة اليت انعقدت يف مقّر املنظمة 
أبلغت الرئيسرررررة األعضرررررا  أبنه سررررريتم تعليق اجللسرررررة يف حاا عدم سمني النصررررراب القانوين ألسرررررباب تقنية تُعيق . و الربانمج

 االتصاا ابلشبكة.

 اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت -أوالً 
 طلبتو  ،اخلطية تاملراسررررررررررررررال إجرا ات خالا من 13و 5و 3سرررررررررررررريتم النظر يف البنود  أبنه علًما اللجنة خذتأ -5

 .أخرى مسرررائلأية  – 17منتج واحد ذو أولوية" إلدراجها ضرررمن البند  -احلصررروا على معلومات عن مبادرة "بلد واحد 
 .الالزمة التعديالت إجرا  بعدللدورة جلرردوا الزمين او  األعماا جدوا اعتمدتوقد 

 2023-2022التعديالت يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة  -اثنًيا 
 إّن اللجنة: -6

 الفضرررررررررررررائل األربعوأخذت علًما ابلعدد املراجع جملاالت األولوية الرباجمية وإصرررررررررررررصرررررررررررررات امليزانية بني  رّحبت (أ)
 والبيئية(؛يضمن توازاًن أفضل بني الركائز الثالث للتنمية املستدامة )االقتصادية واالجتماعية  مبا



CL 168/8 4 

ل على حنو أفضررل الروابط القائمة بني أهدا  ( يفصررّ 1امللحق و 1اجلدوا بكون إطار النتائج احملدث ) رّحبتو  (ب)
 من خالا إضافة مقاصد ومؤشرات خاصة لكل من تلك األهدا ؛ الفضائل األربعالتنمية املستدامة و

على اسرتاتيجييت املنظمة اجلديدتني بشأن تغري املناخ والعلوم واالبتكار كوهنما تتماشيان متاًما مع خطة  أثنتو  (ج)
 ؛ككل  2031-2022للفرتة  اإلطار االسرتاتيج ا ابلكامل ضمن وجيري تنفيذمه 2030عام 

 على أمهية الرتتيبات اخلاصة بتوطيد الشراكات حتقيًقا جملاالت األولوية الرباجمية؛ كدت جمدًداوأ (د)
على دور التجارة يف ضمان األمن الغذائ  والتصدي  شددتو إبدراج إحاالت إىل األسواق الشفافة  رّحبتو  (ه)

 جبميع أشكاله؛ التغذيةلسو  
غذائية لتحقيق نظم زراعية وغذائية مسررررتدامة بصررررورة أبنّه يتعنّي تشررررجيع عملية حتويل النظم الزراعية وال أقّرتو  (و)

 متسقة، حسب املقتضى، وطبًقا للسياقات والقدرات الوطنية وابالعتماد عليها؛
النهج املقرتح لتخطيط النتائج ورصرررردها ورفع التقارير عنها ورّحبت بتضررررمني بياانت األسررررا  الكمّية  أيّدتو  (ز)

 لوية الرباجمية ومسامهتها يف حتقيق أهدا  التنمية املستدامة؛والنوعية ومؤشرات النتائج ضمن جماالت األو 
وأشررررارت إىل وجود العديد من الُنهج لجنتاج الزراع  املسررررتدام وإىل عدم وجود هنج مناسررررب جلميع احلاالت  (ح)

ع  وإىل أنه يتعني جتّنب اسرررررتخدام لغة ملز مة ال حتظى بتوافق األعضرررررا  حوا ارتباطاهتا املباشررررررة ابإلنتاج الزرا
والزراعة الذكية  1املسررررررررررررتدام، نظرًا إىل االختال  يف وجهات النظر املعرب عنها بشررررررررررررأن التسررررررررررررميات اجلغرافية

 ضمن إطار النتائج؛ ذلك مناخًيا، ضمن مجلة مفاهيم أخرى، وأنه ينبغ  إبراز
من اإلنتاج األفضل بعبارة  1اجمللس ابلطلب إىل املنظمة استبداا اإلحاالت إىل "األخضر" يف اجملاا  أوصتو  (ط)

 "مستدام" حرًصا على االتساق مع العنوان اجلديد جملاا األولوية الرباجمية؛
من اإلنتاج األفضرررل بعبارة  2اجمللس ابلطلب ابسرررتبداا مفهوم "النظم الغذائية الزرقا " ضرررمن اجملاا  أوصرررتو  (ي)

 "النظم الغذائية املائية"؛
 1امللحق على النحو املبنّي يف  الفضرررررائل األربعألولوية الرباجمية ضرررررمن إطار النتائج اخلاص مبجاالت ا يّدتوأ (ك)

والذي يفصرررررررل حمور الرتكيز الفين للمنظمة ويتيم للمنظمة إمكانية افاذ موقف اسررررررررتاتيج  يف احلوار بشرررررررأن 
اسررررررررررررررتعراض التقرردم احملرز يف تنفيررذ إطررار النتررائج احملرردث خالا الفرتة  إىل تطّلعررتو النظم الزراعيررة والغررذائيررة 

 ضمن إطار تقارير املنظمة يف منتصف املدة وهناية فرتة السنتني؛ 2022-2023
بشرررررأن االعتبارات اخلاصرررررة بنفيذ التوصررررريات املقبولة لتقييم إطار  4امللحق ابملعلومات الواردة ضرررررمن  رّحبتو  (ا)

 2.نظمةالنتائج االسرتاتيجية للم

                                                           
 .من االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة ابلتجارة 2، اجلز  3، القسم 22املادة   1
 .PC 127/2 Sup.1 الوثيقة  2
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 العمل يًدا بيد مبادرة – اثلثًا

 إّن اللجنة: -7
علًما مبختلف السررربل اليت تسرررتخدمها  خذتبلًدا، وأ 45بزايدة عدد البلدان املشررراركة يف املبادرة ليبل   رّحبت (أ)

البلدان املشاركة يف املبادرة لتعزيز عملية افاذ القرارات القائمة على العلم واألدلة، وجلعل فطيط االستثمارات 
عملية تتسررم مبزيد من الشررفافية والشررمولية من خالا إجرا  مشرراورات واسررعة النطاق مع أصررحاب املصررلحة، 

 لقائمة وتعزيزها وتسريع وترية تنفيذها أو وضع برامج جديدة طموحة؛ولتوسيع نطاق الربامج ا
، وسخذ ه  بزمامهاالبلدان  اليت تعود ملكيتها إىلالربامج اليت تدعمها املبادرة  طبيعةعلى  وسررررررّلطت الضررررررو  (ب)

ا اإلدارة عد من أبعاد املبادرة، مبا يف ذلك من خالابخلطوات املتخذة لرتسيخ امللكية الوطنية يف كل بُ  ورّحبت
  املشرتكة جلميع األنشطة املضطلع هبا دعًما للربامج اليت سخذ البلدان بزمامها؛ الوطنية أو

يف ظل جائحة  مبادرة العمل يًدا بيدعلًما ابلتحدايت االسررررتثنائية اليت واجهتها البلدان اليت تدعمها  خذتوأ (ج)
ملرونة الربامج اليت تدعمها املبادرة  تقديرهاعربت عن وأخالا األشررررررررهر الثمانية عشررررررررر املاضررررررررية،  19-كوفيد

  وسرعة استجابتها ملواصلة العمل اجلاري يف ظل ظرو  األزمات الصعبة للغاية؛
، ليس ابلصررررريغة اليت هنتاروهنا، مبادرة العمل يًدا بيدأبنّه جيوز جلميع األعضرررررا  يف املنظمة املشررررراركة يف  وأقّرت (د)

 مباشرة فحسب، بل أيًضا بوصفهم شركا  يف التنمية ويف املوارد من بوصفهم مستفيدين بصورة مباشرة أو غري
خالا قنوات متعددة، مبا يشررررررررررمل املسرررررررررراعدة املباشرررررررررررة، والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالث ، 

ليرة الفين العيين، ودعم املبرادالت بني القطراعني العرام واخلراص، وتقردع الردعم لمليرات مثرل ا  وتوفري الردعم
املرنة املتعددة اجلهات املاحنة اليت تتيم املرونة الالزمة لالسررررررتجابة بسرررررررعة لالحتياجات الناشررررررئة واسررررررتحداث 

 منًوا؛األقّل البلدان من بعض ات جديدة والتدريب ابالشرتاك مع أدو 
بتعزيز عملية افاذ القرارات القائمة على العلم واألدلة  مبادرة العمل يًدا بيدعلًما ابتسرررررررررررررراق التزام  خذتوأ (ه)

  واتفاق ابريس؛ 2030واملتسمة ابلشفافية والشمولية، مع أهدا  خطة التنمية املستدامة لعام 
األعضررررررررررا   مبا ميّكنعلًما ابلتقدم األويل احملرز على صررررررررررعيد تنفيذ لوحة حتّكم لرصررررررررررد تنفيذ الربامج  خذتوأ (و)

ا ابألهدا  احملددة، وتبادا املعلومات، والشررركا  من تتبع ا ، وتنسرريق اإلجرا ات املتخذة والتواصررللتقّدم قياسررً
قيا  األثر ابملقارنة مع مؤشررررررررررررررات أهدا  التنمية  هناية املطا اسرررررررررررررتجابة ملختلف األحداث والفرص، ويف 

  اللوحة واستخدامها؛ إىل تلق  مزيد من املعلومات عن وظائف هذه وتطّلعتاملستدامة ذات األولوية وتتبعه، 
قررائمررة جمرراالت األولويررة الرباجميررة يف اإلطررار االسرررررررررررررررتاتيج  للفرتة  على مبررادرة العمررل يررًدا بيررد دراجإب ورّحبررت (ز)

، الذي يضررررررررررررررع للمبادرة نفس متطلبات الرقابة واإلبالحمل متاًما كتلك احملددة لسررررررررررررررائر جماالت 2022-2031
لألعضررررا  وإعداد الربامج بقدر  والكفا ةفعالية زيد من اليتسررررم مبم وهو ما سرررريتيم تقدع دعاألولوية الرباجمية، 

  ة والنهوض هبا على املستوى القطري ابلتعاون مع سائر الشركا  املعنيني يف البالد؛كيديناميأكرب من ال
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املنظمة على مواصررررررلة العمل على تطوير مبادرة العمل يًدا بيد ابعتبارها مبادرة شررررررفافة وخاضررررررعة  وشررررررّجعت (ح)
 3للمسا لة تدعم حتويل النظم الزراعية والغذائية والتنمية الريفية.

 معلومات حمّدثة –والزراعة إلشراك القطاع اخلاص  األغذيةاسرتاتيجية منظمة  -رابًعا 
 وحالة التنفيذ

 اللجنة:إّن  -8
الحظت مع التقدير التقدم احملرز يف تنفيذ االسرررتاتيجية إلشررراك القطاع اخلاص منذ أن أقّرها اجمللس يف دورته  (أ)

اخلامسرررررررررة والسرررررررررتني بعد املائة، واملعلومات احملّدثة اليت   تقدميها إىل الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الربانمج 
وجمموعة العمل احلكومية الدولية املعنية ابلقطاع اخلاص فضرراًل عن  "،CONNECT"يشررمل إطالق بوابة  مبا

 ؛برانمج لتنمية قدرات موظف  املنظمة يف جماا إشراك القطاع اخلاص
اجلهود املتواصرررررررررررررلة الرامية إىل إقامة حافظة من الشرررررررررررررراكات الفاعلة واالسررررررررررررررتاتيجية والتحويلية،  على أثنتو  (ب)

ابلتوازن من أن يتسرررررررم لرتكيز على املسرررررررتوى القطري الذي ينبغ  على مواصرررررررلة هذه اجلهود، مع ا وشرررررررّجعت
 ؛اهليئاتحيث التغطية اجلغرافية واجملاا املواضيع  لعملية اإلشراك وأنواع 

إلشررررررررررررررراك ات وإجرا ات العنررايررة الواجبررة احملررّدثررة مبوجررب اإلطررار اجلررديررد لتقييم املخرراطر واإلدارة آبليرر ورّحبررت (ج)
مع املبادئ الواردة يف االسرتاتيجية واالتفاق العامل   ضع متاشًياوا الذي وُ الداجلهات الفاعلة األخرى من غري 

 ؛على أمهية اتباع هنج قائم على العلوم واألدلة وشّددتلألمم املتحدة، 
من أهدا  التنمية املسررررتدامة الذي يقّر ابلتجارة  17أبمهية تعزيز مسررررامهات االسرررررتاتيجية يف اهلد   وذّكرت (د)

 ذّكرتال سررررررريما يف البلدان النامية، كما قتصرررررررادي الشرررررررامل واحلد من الفقر، ابعتبارها حمرًّكا للنمو االالدولية 
 بضرورة احلفاظ على التوازن بني أهدا  التنمية املستدامة؛

أبمهية تنفيذ اسرررررررتاتيجية إشررررررراك القطاع اخلاص امتثااًل لسررررررياسررررررات املنظمة اخلاصررررررة حبماية البياانت  ذّكرتو  (ه)
 وحقوق امللكية الفكرية اجلاري إعدادها، مبا يتماشى مع املعايري والربوتوكوالت املتفق عليها دولًيا؛

مشرريًة إىل ضررورة توخ  قدر  ختصراصرات اجملموعة االسرتشرارية غري الرمسية للقطاع اخلاص،اباجمللس  وأوصرت (و)
 أكرب من الدقة يف بلورة بنيتها وتشكيلها؛

واإلحاطات واملشرررراورات غري الرمسية والرمسية مع األعضررررا  واألجهزة  ةوأشررررارت مع التقدير إىل التقارير املنتظم (ز)
ية الشررررررفافة على متابعة هذه العمل وشررررررّجعتسررررررية املعنية بشررررررأن التقدم احملرز يف إشررررررراك القطاع اخلاص، الرائ

 إبقا  األعضا  على علم ابنتظام ابلتغيريات والتطورات، وال سيما من خالا األجهزة الرائسية؛على والشاملة و 
التمويل، ما يساهم يف اختالا توازن يف إسناد األولوية إىل القطاعات املواضيعية اليت تعاين من نقص  وطلبت (ح)

 العمل الرباجم ؛

                                                           
 إليها.جيدر التذكري أبنّه ال بد من تشجيع عملية التحويل هذه على حنو مّتسق حسب االقتضا ، ووفًقا للسياقات والقدرات الوطنية، وابالستناد   3
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اليت حتققت احلصررروا على أّوا تقرير سرررنوي عن التقدم احملرز يف تنفيذ االسررررتاتيجية واإل ازات  إىل وتطّلعت (ط)
  خالا دورهتا املقبلة.

 خطة العمل اخلاصة ابلشباب يف الريف – خامًسا
 :اللجنة إنّ  -9

 لدمج التنقيحات املقرتحة خالا دورهتا الثالثني بعد املائة؛ أعربت عن تقديرها (أ)
 بتضررررررررررررررمني املنظمررة خلطررة العمررل اخلرراصرررررررررررررررة ابلشرررررررررررررربرراب يف الريف يف خطتهررا املتوسررررررررررررررطررة األجررل  ورّحبررت (ب)

 .2031-2022اإلطار االسرتاتيج  للفرتة  وموا متها مع 2025-2022للفرتة 

 خطة العمل املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني - سادًسا

 إّن اللجنة: -10
هذه اخلطة ورصررررررد التقدم خبطة العمل املتعلقة ابملسرررررراواة بني اجلنسررررررني ابعتبارها صررررررًكا هاًما إلعماا  رّحبت (أ)

 ؛على النحو املالئم حنو حتقيق أهدا  السياسة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني احملرز فيها
   اتيجني ابلتررررمزر مع اإلطررررار االسرررررررررررررررت بوضررررررررررررررع خطررررة العمررررل املتعلقررررة ابملسررررررررررررررررراواة بني اجلنسرررررررررررررر ونّوهررررت (ب)

وقيا  اإل ازات يف جماا املسررررررررراواة بني  2025-2022واخلطة املتوسرررررررررطة األجل للفرتة  2031-2022للفرتة 
 اجلنسني يف األجلني القصري واملتوسط من خالا مؤشرات أهدا  التنمية املستدامة ذات الصلة؛ 

يف سرررياق  2030-2020على إبراز أهدا  السرررياسرررة املتعلقة ابملسررراواة بني اجلنسرررني للفرتة  الضرررو  وسرررّلطت (ج)
 ؛ 2031-2022اإلطار االسرتاتيج  للفرتة 

بضررررورة توطيد  وأوصرررت ،على أمهية تعزيز عمل املنظمة يف جماا املسررراواة بني اجلنسرررني ومتكني املرأة دتوشررردّ  (د)
ة على املستوى القطري، مبا يتماشى مع عملية إعادة تنظيم منظومة والتنسيق مع منظومة األمم املتحد التعاون

 ؛ اإلمنائية األمم املتحدة
على أمهية تيسرررررررري املناقشرررررررات املفتوحة مبا يفضررررررر  إىل فهم أفضرررررررل الحتياجات النسرررررررا  والثغرات  دتوشررررررردّ  (ه)

 اجلنسني والتحدايت اليت حتوا دون متتعهّن حبقوقهّن؛  بني
 2025-2022أبّن املسررراواة بني اجلنسرررني تؤدي دورًا حامسًا يف اخلطة املتوسرررطة األجل للمنظمة للفرتة  وأقّرت (و)

وإطارها االسررررررررتاتيج  من خالا حتديد جماا قائم حبد ذاته من جماالت األولوية الرباجمية وابعتبارها موضررررررروًعا 
ا مبررا يسررررررررررررررراهم يف حتقيق أهرردا  حمررددة من أهرردا  التنميررة املسررررررررررررررترر  ،دامررة ومقرراصرررررررررررررررد حبررد ذاهتررامشرررررررررررررررتكررً

 تلق  التقرير املرحل  هبذا الصدد من خالا تقارير تنفيذ الربامج؛  إىل وتطّلعت
 احلاجة إىل استخدام لغة متفق عليها بني إتلف األطرا . دت جمدًداوأكّ  (ز)
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 حوكمة األنشطة اإلحصائية للمنظمة لتحسنياقرتاح  - سابًعا
 إّن اللجنة: -11

من علًما ابقرتاح حتسني حوكمة األنشطة اإلحصائية للمنظمة الذي يهد  إىل حتسني إدارة البياانت  خذتأ (أ)
 ؛الوثيقةبلورة املنظمة على مواصلة العمل على  عتشجّ و اإلحصا ات دعًما لعمل املنظمة،  أجل صياغة

اقرتاح حتسررني حوكمة األنشررطة اإلحصررائية للمنظمة مع سررياسررات املنظمة بشررأن محاية  اتسرراقأبمهية  رتكّ وذ  (ب)
البياانت وحقوق امللكية الفكرية اليت ال تزاا قيد الصررررررررررررررياغة، متاشررررررررررررررًيا مع املعايري والربوتوكوالت املتفق عليها 

 ؛دولًيا
ة لتقييم العمل اإلحصررررررائ  تناوا التوصرررررريات الرئيسرررررريالذي يقضرررررر  بلنهج الشررررررامل هلذا القرتاح على ا أثنتو  (ج)

وجهود حتسرررني فصررريص  ،سررريما اخلطة الرامية إىل تعزيز القدرات اإلحصرررائية للمكاتب امليدانية للمنظمة، وال
 ؛املوارد وتكثيف حشد املوارد

ابلتماشرر  مع  على أمهية العمل اإلحصررائ  للمنظمة ودوره احلاسررم والبياانت الالزمة لبلورته، وأعادت التأكيد (د)
التدابري على  أثنتو توصيات اسرتاتيجية األمم املتحدة للبياانت وغريها من معايري األمم املتحدة ذات الصلة؛ 

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  حتديثاليت اقرتحتها اإلدارة ملواصررررررررررررررلة تعزيز جودة إرجاهتا، مبا يف ذلك 
 ؛مبوجب إجرا ات تقدع العطا ات

ومشراورات غري رمسية مع األعضرا  من خالا األجهزة الرائسرية بشرأن  حاطةواصرلة عقد جلسرات إمب وأوصرت (ه)
 ابلتزام اإلدارة بتحسرررني الوسرررائل نّوهتاإلحصرررا ات والعمل اإلحصرررائ  للمنظمة، و  صرررياغةالبياانت الالزمة ل

 ؛ًيا على صياغتهااجلاري العمل حاللوثيقة ابإلبالحمل األعضا  أبحدث املعلومات اإلحصائية و  املستخدمة
 ؛ل للموارد املخصصة للعمل اإلحصائ  للمنظمةخر املستجدات بشأن التقييم املفصّ إىل تلق  آ وتطلعت (و)
بشرررأن اقرتاح حتسرررني  يف الوقت املناسررربلتقدع مسرررامهات خطية املتاحة الفرصرررة  انتهازاألعضرررا  إىل  دعتو  (ز)

 ؛حوكمة األنشطة اإلحصائية للمنظمة
لرئيس جلنة الشررؤون الدسررتورية والقانونية بشررأن حصرريلة املسررألة املتعلقة بسررياسررات  اإلحاطةلسررات جب نّوهتو  (ح)

الدورة الثالثة عشررررررررررة بعد املائة للجنة الشرررررررررؤون  خالااملنظمة بشرررررررررأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية 
 4.يف هذا الصددالصادرة علًما ابلتوصيات  خذتوأ ،الدستورية والقانونية

                                                           
 .CL168/10الوثيقة   4
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 ات حمّدثة عن وضع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدةمعلوم - اثمًنا
 اخلاصة بتغُّير املناخ

 إّن اللجنة: -12
ابملعلومات احملّدثة عن وضررررع اسرررررتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة اخلاصررررة بتغريط املناخ وخارطة  رّحبت (أ)

الدورة السررررررادسررررررة والعشرررررررين ملؤمتر األطرا  يف الطريق ذات الصررررررلة، واملعلومات احملّدثة احلسررررررنة التوقيت عن 
 مبشاركة املنظمة وقيادهتا خالا هذا املؤمتر؛ ونّوهت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،

 2031-2022ضررررررورة موا مة االسررررررتاتيجية اجلديدة مع اإلطار االسررررررتاتيج  للمنظمة للفرتة على  وشرررررّددت (ب)
 ية التابعة له، فضاًل عن سائر اسرتاتيجيات املنظمة ومبادراهتا؛وجماالت األولوية الرباجم

أمهية مراعاة إتلف السررررررررياقات واخلصررررررررائص واألولوايت والقدرات يف إتلف األقاليم والبلدان وعلى  وأّكدت (ج)
 املستوى احملل  عند بلورة االسرتاتيجية اجلديدة؛

اليت تتمتع هبا املنظمة، وتفادي االزدواجية مع على ضررررررررررررورة الرتكيز على املزااي النسررررررررررربية وسرررررررررررّلطت الضرررررررررررو   (د)
املنظمات الدولية األخرى يف ما يتعلق أبمهية النظم الزراعية والغذائية، مبوازاة التصررررررررررررررّدي للتحدايت املناخية 

 واالستجابة هلا مبا يتماشى مع والية املنظمة؛
 استخدام اللغة املتفق عليها من جانب إتلف األطرا ؛ وطلبت (ه)
أمهيرة حتديد املزيد من آليرات التمويل ملواجهرة تغري املنراخ يف سرررررررررررررريراق النظم الزراعيرة والغرذائيرة لدعم وأبرزت  (و)

 البلدان النامية؛
أبن يقّدم األعضررا  املزيد من  وأوصررتعلى اهتمام أعضررا  املنظمة هبذه املسررألة ومشرراركتهم،  وسررلطت الضررو  (ز)

نوفمرب/ تشرررررين  15السرررررتاتيجية، وذلك مثاًل حبلوا املسررررامهات اخلطية لجسررررهام يف بلورة اخلطوط العريضررررة ل
 ، لك  ينظر فيها اجمللس يف دورته الثامنة والستني بعد املائة؛2021الثاين 

 إىل وتطّلعتعداد هذه االسررررررتاتيجية، إلللعملية التشررررراورية الشررررراملة والشرررررفافة املعتمدة  عن تقديرها وأعربت (ح)
 استعراض االسرتاتيجية اجلديدة يف دورهتا الثالثة والثالثني بعد املائة.إىل استمرار املشاركة يف هذه العملية و 

 اخلطوط العريضة وخارطة الطريق بشأن "اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة - اتسًعا
 للعلوم واالبتكار"

 إّن اللجنة: -13
ابملبادرة الرامية إىل وضع أوا اسرتاتيجية للعلوم واالبتكار على اإلطالق يف املنظمة واليت يتمثل هدفها  رّحبت (أ)

 2031-2022اإلمجايل يف تعزيز قدرات املنظمة لتنفيذ أهدا  التنمية املسررررتدامة واإلطار االسرررررتاتيج  للفرتة 
 ؛من خالا العلوم واالبتكار
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العريضررررة املقرتحة لالسرررررتاتيجية ونطاقها الواسررررع الذي يسررررتجيب لتعقيدات وأشررررارت مع التقدير إىل اخلطوط  (ب)
النظم الزراعية والغذائية مبا يشررررررررمل إتلف التخصررررررررصررررررررات العلمية ومجيع أنواع االبتكارات، مبا يف ذلك تلك 

 صليني واملعار  احمللية؛ألاملنبثقة عن معار  السكان ا
صغار املنتجني، ال سيما  أوساطملستندة إىل العلم واألدلّة يف أمهية نشر املمارسات واالبتكارات ا ستذكرتوا (ج)

يف البلدان النامية، وذلك بطلب من األعضرررررررا ، إضرررررررافة إىل إتحة معلومات مسرررررررتندة إىل البياانت من أجل 
 صنع القرارات املستندة إىل السياسات، مبوازاة ضمان محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية؛

 بدور البحوث داخل التخصصات وخارجها ملواجهة التحدايت النظمية بصورة شاملة؛ أقّرتو  (د)
 مع إدراج صغار املنتجني واملزارعني األسريني ضمن هذه االسرتاتيجية؛ تفقتوا (ه)
على ضرررررررررررورة أن تكون العلوم واالبتكار قابلة للتكيف وفق السررررررررررياقات اإلمنائية الوطنية  سررررررررررّلطت الضررررررررررو و  (و)

 واإلقليمية؛
املنظمة على املضرر  قدًما يف العملية التشرراورية الشرراملة والشررفافة مع األعضررا  وأصررحاب املصررلحة  شررّجعتو  (ز)

 املعنيني من أجل بلورة هذه االسرتاتيجية؛
أمهية اسررررتخدام لغة ومفاهيم متفق عليها من جانب إتلف األطرا  ال سرررريما تلك اليت تتفق  على شررررددتو  (ح)

 عليها األجهزة الرائسية للمنظمة؛
إبقرار اخلطوط العريضرررررررررة وخارطة الطريق بشرررررررررأن االسررررررررررتاتيجية من جانب اجمللس يف دورته الثامنة  أوصرررررررررتو  (ط)

 استعراض االسرتاتيجية يف دورهتا الثالثة والثالثني بعد املائة. إىل تطلعتو والستني بعد املائة 

اإلنساين الزراعة وعملها بشأن الرتابط القائم بني العمل  األغذيةتقييم دور منظمة  -عاشًرا 
 والتنمية والسالم ورّد اإلدارة

توصرررررررررررريات التقييم مبا يشررررررررررررمل لقبوا اإلدارة بللتقييم الشررررررررررررامل واحلسررررررررررررن التوقيت و  عن تقديرهااللجنة  أعربت -14
 اإلجرا ات وااللتزامات املقرتحة يف رّد اإلدارة، وقامت اللجنة على وجه اخلصوص مبا يل :

اا ومبتكر للفرتة ابلتقييم، الذي يشررررررررّكل مسررررررررامهة مهمة يف جهود املنظمة لوضررررررررع إطار اسرررررررررتاتيج  فعّ  رّحبت (أ)
 ؛الفضائل األربعيرّكز على أهدا  التنمية املستدامة وعدم ترك أي أحد خلف الركب من خالا  2022-2031

 التقييم قد ُأجري خالا فرتة صررررررررررررعبة للغاية أّدت خالهلا القيود املفروضررررررررررررة بسرررررررررررربب جائحة  أبنّ  سررررررررررررّلمتو  (ب)
 إىل تقييد التفاعل بني موظف  املنظمة حبضورهم الفعل ، وال سيما العاملني يف املكاتب امليدانية؛ 19-كوفيد

لسررالم ليسررت جمااًل جديًدا أن مقاربة الرتابط بني العمل اإلنسرراين والتنمية اليت تسررهم يف هنج اوأشررارت إىل  (ج)
للتفكري وطريقررة جررديرردة  ذهنيررة وسرررررررررررررربيررل منهج من جمرراالت العمررل أو نوعرًرا معيّرنرًرا من الربامج، بررل ه  

للعمل، تتمّيز بسمات رئيسية ترتبط ابلتضامن وتعدد الشركا  واملرونة واألطر القائمة على احلقوق، والُنهج 
اليت ترّكز على األشخاص لتحقيق نتائج شاملة وداعمة للسالم الدائم، ووضع برامج شاملة وتكيفية ترتكز 

 ؛على حتليل السياق واألدلة



CL 168/8 11 

 اعتماد مقاربة الرتابط بني العمل اإلنسررررراين والتنمية ومسرررررامهته يف هنج السرررررالم ضرررررمن نطاق أنّ  إىل وأشرررررارت (د)
أبنه من الضررررررروري هتيئة بيئة تنظيمية  وأقّرتكبرية على مسررررررتوى املنظمة، بذا جهود  والية املنظمة، يقتضرررررر  

 ؛مواتية لتشجيع اعتماد هذا النهج
 العنصررررررر البشررررررريمبشرررررراركة املنظمة يف تعزيز وحتفيز األطر القائمة على احلقوق والُنهج اليت ترّكز على  رّحبتو  (ه)

لتحقيق نتائج شرررررررراملة وداعمة للسررررررررالم الدائم ضررررررررمن عملها الرباجم  يف جماا العمل اإلنسرررررررراين والتنمية، مع 
ابلتحليل املراع   و كا   احلرص يف الوقت نفسررررررررررره على اسررررررررررررتشررررررررررراد نقاط الدخوا الفنية لتدخالهتا على حن

 ؛املتصلة ابلسالم، حسب االقتضا ، وإدامة األهدا  "عدم إحلاق الضرر"للنزاعات وهنج 
الررردوريرررة  التحليالتاللتزام املنظمرررة ابفررراذ خطوات عررراجلرررة لتحسررررررررررررررني وزايدة وترية  عن تقرررديرهرررا أعربرررتو  (و)

 ؛ريع والربامجللسياقات/ والنزاعات وحتاليل املخاطر، وجودهتا، عند بلورة املشا
أمهية تعزيز الشراكات على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية، ضمن إطار والية املنظمة، على  شّددتو  (ز)

من أجل االخنراط مع اجلهات الفاعلة يف جماا العمل اإلنسرررررررراين والتنمية والسررررررررالم، مبا يف ذلك مع القطاع 
متاشرررًيا مع منوذج األعماا املتجدد الذي هو يف صرررميم اخلاص واألوسررراط األكادميية ضرررمن جهات أخرى، 

 اإلطار االسرتاتيج .

 19-األغذية والزراعة لالستجابة جلائحة كوفيد منظمةتقييم آين لربانمج  –حادي عشر 
 ومالحظات اإلدارة 1املرحلة  -والتعايف منها

 إّن اللجنة: -15
 ا أحرز من تقدم؛ مبابملرحلة األوىل من التقييم ا ين و  رّحبت (أ)

اهلد  املتمثل يف حتديد املمارسرررررررات اجليدة والدرو   أيّدتو على التعقيدات اليت تشررررررروب التقييم  دتشررررررردّ و  (ب)
املسررررررررررتفادة من تنفيذ الربامج واخلاصررررررررررة ابالسررررررررررتجابة اإلنسررررررررررانية واإلمنائية وتوفري املنتجات املعرفية وخدمات 

 البياانت دعًما جلهود التعايف؛ 

اإلجرا ات املتخرررذة لتعميم املمرررارسررررررررررررررررات اجليررردة والبحرررث يف الررردرو   أيرررّدتو مبالحظرررات اإلدارة  رّحبرررتو  (ج)
 املستفادة اليت أشار إليها التقرير؛ 

بدور املنظمة ومسرررررررامهاهتا من خالا توفري املنتجات املعرفية واخلدمات الفنية إضرررررررافة إىل اسرررررررتجابتها  ّوهتون (د)
 ة اليت سثرت بفعل اجلائحة؛ اإلنسانية إزا  الفئات السكانية الضعيف

كذلك جبهوزية املنظمة لدى حتديد األهدا  االسرتاتيجية وتطبيق الدرو  املستمدة من االستجاابت   نّوهتو  (ه)
 حلاالت أزمات وجوائم سابقة وإرسا  إجرا ات كفيلة مبعاجلة القضااي املستجدة؛ 

كات بغرض تعزيز جهود املنظمة يف جماا أمهية االسررررررتفادة من اخلربات الداخلية والشرررررربكات والشرررررررا  دتأكّ و  (و)
 ؛ أبمهية افاذ تدابري لتوطيد التعاون على مستوى املنظمة ككلّ  وأقّرتالدعوة؛ 
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على أمهية التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومع كل من منظمة الصحة العاملية واملنظمة  دتوشدّ  (ز)
 واختصاصات كل منها؛  تبغية تكثيف عملها يف سياق والاي، أخرى منظماتمع العاملية لصحة احليوان، و 

مع ما توصل إليه التقرير من نتائج تلق  الضو  على مواطن القوة لدى املنظمة من حيث إنتاج سلع  واتفقت (ح)
عامة عاملية وبياانت وعملها التحليل  وتطوير عملية تصررررررررررررررميم الربامج والتخطيط االسرررررررررررررررتاتيج  الواضررررررررررررررم 

 نية وارتباطها الوثيق ابألثر امليداين يف األجلني املتوسط والطويل؛ واالستجابة اإلنسا

 إىل تلق  نتائج املرحلة الثانية من التقييم يف دورهتا الثالثة والثالثني بعد املائة. وتطّلعت (ط)

 2025-2022اإلرشادية لعمليات التقييم للفرتة  املتجددةخطة العمل  –اثين عشر 

 إّن اللجنة: -16
 الرردورة الثررانيررة واألربعني ملؤمتر املنظمررة ودمج االقرتاحررات  نتررائجملوا مررة خطررة العمررل مع  تقررديرهرراعن أعربررت  (أ)

 اليت قّدمتها اللجنة يف دوراهتا السابقة فيها؛
 بصررررررررفته مدير مكتب التقييم  Masahiro Igarashi للعمل الذي اضررررررررطلع به السرررررررريد وأعربت عن تقديرها (ب)

  تازة لتحسني والية املنظمة على املستوى العامل ؛مم إسهاماتيف املنظمة، والذي قّدم 
على الدعم الذي  وأثنتقد بدأت،  عمليات التقييموأشرررررررررررررارت مع التقدير إىل أن عملية تطبيق الالمركزية يف  (ج)

  قدمه مكتب التقييم إىل املكاتب امليدانية؛
على أمهية تنمية قدرات التقييم الوطنية وإشررررراك احلكومات واملؤسررررسررررات الوطنية يف عمليات تقييم  وشررررّددت (د)

 الربامج القطرية بغية دعم جهودها الرامية إىل حتقيق أهدا  التنمية املستدامة؛
 الوارد يف الوثيقة على النحو 2025-2022التقييم للفرتة خطة العمل املتجددة اإلرشررررررررررررررادية لعمليات  وأقّرت (ه)

PC 132/8؛ 
 عملّييت التقييم التاليتني يف العروض غري الرمسية اليت ينّظمها مكتب التقييم:  تقدع وطلبت (و)

 ؛تقييم النزوح القسري (1)
 .لبذور يف ظل األزمات املمتدةاخلاصة ابأثر التدخالت  عمليات تقييمخالصة و  (2)

 عمل مذكرة التفاهم الثالثية ملقاومة مضادات امليكروابت خطةمعلومات حمّدثة عن  –اثلث عشر 
 لإلحاطة( معروض)بند 

 إّن اللجنة: -17
أخذت علًما ابلتقدم احملرز يف األنشرررطة اخلاصرررة مبقاومة مضرررادات امليكروابت واملنفذة يف إطار مذكرة التفاهم  (أ)

 الثالثية؛
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املنظمة على مواصرررررررلة إتحة الفرص لعقد مشررررررراورات مع األعضرررررررا  وتقدع املسرررررررامهات يف عملها  وشرررررررّجعت (ب)
  جماا مقاومة مضادات امليكروابت والشراكة الثالثية؛ يف

تعبئة املوارد لدعم تنفيذ خطة عمل املنظمة بشرررررأن مقاومة مضرررررادات امليكروابت عملية على تعزيز  وشرررررّجعت (ج)
 .2025-2021 للفرتة

 عن تنفيذ توصيات جلنة الربانمج املرحليتقرير ال –رابع عشر 
 لإلحاطة( معروض)بند 

 أخذت اللجنة علًما ابلتقرير املرحل  عن تنفيذ توصيات جلنة الربانمج. -18

 الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج للدورةاجلدول الزمين املؤقت  - خامس عشر
 لإلحاطة( معروض)بند 

 :ما يل اللجنة إبدراج بنود تتعلق بر أوصتمع مراعاة املادة الثالثة من الالئحة الداخلية للجنة الربانمج،  -19
اسرررررررتعراض عملية صرررررررياغة اإلجرا ات املوحدة لسرررررررياسرررررررات املنظمة وخطوطها التوجيهية  عن معلومات حمدثة (أ)

 ؛الطوعية واسرتاتيجياهتا وخطط عملها
 ؛عن السياسات بشأن البياانت معلومات حمدثةو  (ب)
 ؛املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية عن معلومات حمدثةو  (ج)
 .عن عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن هنج "الصحة الواحدة" معلومات حمدثةو  (د)

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة – سادس عشر
ا ابملواعيرررد املقرتحرررة النعقررراد دورهترررا  -20 الثرررالثرررة والثالثني بعرررد املرررائرررة خالا الفرتة املمتررردة أخرررذت اللجنرررة علمرررً
أبنّه سررررريجري حتديد الرتتيبات اخلاصرررررة ابلدورة يف ضرررررو  تطور القيود املفروضرررررة  أقّرتو  2022مايو/أاير  20 إىل 16 من

 .19-جائحة كوفيد الحتوا 

 أية مسائل أخرى – سابع عشر
إىل تلق   وتطلعتمنتج واحد ذو أولوية"  -أحاطت اللجنة علًما ابملعلومات املقدمة بشرررررررررأن مبادرة "بلد واحد  -21

 .من دوراهتا مزيد من املعلومات يف دورة مقبلة


