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 اجمللس
 بعد املائة سبعون ال الدورة

 2022 حزيران/يونيو 13-17

 (2022مايو/أاير  20-16روما، )  بعد املائة للجنة الربانمجنيالدورة الثالثة والثالث تقرير
 

 املوجز
 :يلي مبا يتعلق ما يفخاصة و  وتقييمها، الربامج بتخطيط املتصلة املسائل من عدد يف الربانمج جلنة نظرت
 ؛اإلقليمية األولوايت - 2025-2022 للفرتة( املراجعة) األجل املتوسطة اخلطةإعداد  (أ)
 املناخ؛ بتغري اخلاصة والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجيةو  (ب)

 واالبتكار؛ للعلوم والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجيةو  (ج)

ومواءمتها مع سططططياسططططا ا حوكمة أنشطططططة منظمة األغذية والزراعة اإلحصططططائية واملتعلقة بغريبا من ال ياانت و  (د)
 وتقرير متططابعططة تقييع العمططل اإلحصطططططططططططططططائي املشططططططططططططططرتكططة بشطططططططططططططططفك يططايططة ال يططاانت وحقو  امللكيططة الفكريططة

 ؛ملنظمة األغذية والزراعة

 ؛مذكرة مفابيمية عن أنواع منتجات منظمة األغذية والزراعة وطر  إعدادباو  (ه)

مبا يف ذلك خطة العمل  "صطططططططةة واحدة"معلومات حمدثة عن عمل منظمة األغذية والزراعة بشطططططططفك  ج و  (و)
 ؛املشرتكة لصةة واحدة

إلشططططططططرا  القطاع  مرحلي عن التقدم احملرز واإلجنازات يف تنفيذ اسططططططططرتاتيجية منظمة األغذية والزراعةتقرير و  (ز)
 ؛2025-2021اخلاص للفرتة 

 ؛معلومات حمدثة عن املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقميةو  (ح)

  –والتعططططايف منهططططا  19-تقييع آين لربانمج منظمططططة األغططططذيططططة والزراعططططة لالسططططططططططططططتجططططابططططة جلططططائةططططة كو يططططدو  (ط)
 ؛تقرير مرحلي عن املرحلة الثانية
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تقييع مسطططططططاةة منظمة األغذية والزراعة يف توا ر امليات وخدمات الصطططططططر  الصطططططططةي للجميع وإدار ا إدارة و  (ي)
 ؛ورّد اإلدارة   التنمية املستدامة(من أبدا 6مستدامة )اهلد  

 تقرير موجز عن التقييع املشططططططططططططططرت  للتعطططططططاوك بل وكطططططططاالت األمع املتةطططططططدة ال  توجطططططططد مقطططططططاربطططططططاو  ( )

 ؛يف روما واالستجابة املنسقة للتقييع املشرت  للتعاوك بل وكاالت األمع املتةدة ال  توجد مقاربا يف روما

 .تقييعمعلومات حمدثة عن عملية اختيار مدير الو  (ل)

 .وتلفت اللجنة عناية اجمللس إىل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بشفك بذت املسائل

 من جانب اجمللس املقرتح اختاذه اإلجراء
 .توصيات من عنها صدر مانتائج و  من الربانمج جلنة إليه توصلت ما إقرار إىل مدعو اجمللس إكّ 

 :بذت الوثيقة إىل ضموكمميكن توجيه أي استفسارات بشفك 
 Jiani Tian السيدة

 أمينة جلنة الربانمج

 53007 06570 39+اهلاتف: 

 Jiani.Tian@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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 املقّدمة

 عرضت جلنة الربانمج على اجمللس التقرير التايل عن دور ا الثالثة والثالثل بعد املائة. -1
 )إسرائيل(، ممثلو األعضاء التالية أمساؤبع: Yael Rubinsteinوقد حضر الدورة، ابإلضا ة إىل سعادة السيدة  -2
 

 1)األرجنتل( Carlos Bernardo Cherniakسعادة السيد 
 (الربازيل)  Fernando José Marroni de Abreuسعادة السيد 

 )زام يا(  Kayoya Masuhwaالسيد 

 السيدة سعدية امل ار  أيد دعا  )السوداك(

  2،3)الصل( ZHU Baoying ةالسيد

 ) رنسا( Delphine Babin-Pelliardالسيدة 
 

 )كندا( Maarten de Grootالسيد 
 Traoré Halimatou Koneالسيدة 
 )مايل(
 4)النرويج( Bjørg Skotnesالسيدة 

 )نيوزيلندا( Donald G. Symeالسيد 
 5)اهلند( Neena Malhotraسعادة السيدة 

 
3- .  ومل يكن العرا  ممثالا
وقد ُعقدت الدورة بصطططورة طتلطة حيض حضطططر ممثلو بعا األعضطططاء شطططخصطططياا يف املقر الرئيسطططي ملنظمة األغذية  -4

 (  يما شطططططططار  آخروك ابلوسطططططططائل اال رتاضطططططططيةومايل وكندا و رنسطططططططا وزام يا والنرويج والصطططططططل واألرجنتلوالزراعة )املنظمة( )
  يف إيطاليا والعامل. 19-جائةة كو يدتفشي ( بصورة استثنائية بس ب واهلند ونيوزيلندا والسوداك الربازيل)
عترب مبثابة تُ املعينل ابلوسائل اال رتاضية  اللجنة أّك مشاركة املمثلل دتأكّ وابلنظر إىل بذا األسلوب االستثنائي،  -5

وقد  من الالئةة الداخلية للجنة الربانمج. 2من املادة  5فقرة حضطططططور الدورة ال  انعقدت يف مقّر املنظمة عمالا  حكام ال
نه، يف حال مواجهة صعوابت  نية إلمتام عملية االتصال، سيجري تعليق االجتماع يف حال تعّذر  أبلغ الرئيس األعضاء 

 أتمل النصاب القانوين.

 اعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت -ًل أوّ 

ا  نططه سططططططططططططططيجري تنططاول ال نود  -6  ،من خالل إجراءات املراسططططططططططططططالت اخلطيططة 10و 9و 8و 7أحططاطططت اللجنططة علمططا
 جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت هلذت الدورة. واعتمدت

                                                           
 .خالل جزء من الدورة Carlos Bernardo Cherniakالسيد سعادة حمّل  Guillermo Valentino Rodolicoحّل السيد   1
 .NI Hongxingليةّل حمّل السيد  LI Boجرى تعيل السيد   2
 خالل بذت الدورة. LI Boةّل حمّل السيد تل ZHU Baoying ةجرى تعيل السيد  3
 .Morten von Hanno Aaslandلتةّل حمّل سعادة السيد  Bjørg Skotnesجرى تعيل السيدة   4
 .Bommakanti Rajenderلتةّل حمّل السيد  Neena Malhotraجرى تعيل سعادة السيدة   5
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 ايت اإلقليميةاألولو  - 2025-2022إعداد اخلطة املتوسطة األجل )املراجعة( للفرتة  -اثنًيا

 إّك اللجنة: -7

 ابملعلومات احملّدثة الرئيسية املن ثقة عن املؤمترات اإلقليمية بشفك األولوايت اإلقليمية؛ رّح ت (أ)
على عرض األولوايت اإلقليمية بصططططططططططططورة مشططططططططططططرتكة يف وثيقة إىل جانب األولوايت املن ثقة عن اللجاك  واتفقت (ب)

 الفنية يف دور ا املق لة.

 اخلاصة بتغري املناخاسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  -اثلثًا

 اللجنة: إكّ  -8

مع دمج التوجيهات  2031-2022ابسطططططططططططططرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصطططططططططططططة بتغري املناخ للفرتة  رح ت (أ)
الصططططططططططططططادرة عن دورات األجهزة الرثسططططططططططططططية املعنية، مثل الدورة الثامنة والسططططططططططططططتل بعد املائة للمجلس، وكذلك 

للعملية التشططططططططططططاورية املفتوحة  وأعربت عن تقديرباالتوصططططططططططططيات املن ثقة عن دورات املؤمترات اإلقليمية للمنظمة، 
 ؛والشاملة والشفا ة ال  اعتمدت لغرض إعدادبا

على مدى أةية مراعاة الوالية املنوطة ابملنظمة وميز ا النسطططططططططط ية والسططططططططططياقات واألولوايت والقدرات  وشططططططططططّددت (ب)
 ليع وال لداك وعلى الصعيد احمللي لدى تنفيذ االسرتاتيجية؛اقاحملددة على الصعيد العاملي وعرب األ

يها على نطا  واسططططع كجزء ال يتجزأ من ا ل  ك النظع الزراعية والغذائية ابتت حتظى ابعرتا  ويتع ت ن وأقّرت (ج)
على أةية تزويد ال لداك ابلدعع الالزم للتصططططططططدي لتغري املناخ يف النظع الزراعية  وسططططططططّلطت الضططططططططوءلتغرّي املناخ، 

 والغذائية؛
على الطابع التكاملي والتآزري الذي تتسطططططططططع به اسطططططططططرتاتيجية املنظمة اخلاصطططططططططة بتغري املناخ  وسطططططططططّلطت الضطططططططططوء (د)

يجية املنظمة للعلوم واالبتكار، إضطططططططططططا ةا إىل اسطططططططططططرتاتيجية املنظمة بشطططططططططططفك تعميع التنوع ال يولوجي عرب واسطططططططططططرتات
القطاعات الزراعية، ال  ميكنها أك تكوك، من خالل ارت اط وثيق، مبثابة حمر  رئيسي لتعزيز االستدامة والقدرة 

 على الصمود داخل النظع الزراعية والغذائية؛
وإقراربا يف دورته  2031-2022نظمة اخلاصطططططططططططة بتغري املناخ للفرتة املظر يف اسطططططططططططرتاتيجية اجمللس ابلن وأوصطططططططططططت (ه)

 الس عل بعد املائة.

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم والبتكار -رابًعا

 :لجنةالإّك  -9

والشطططفا ة والتشطططاورية ال  ال من خالهلا وضطططع أّول اسطططرتاتيجية للمنظمة على اإلطال   الشطططاملةابلعملية  رّح ت (أ)
 للعلوم واالبتكار؛ 
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أةية مراعاة خصططططططططططططططوصططططططططططططططيات السططططططططططططططياقات العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية عند تنفيذ  وأّكدت من جديد (ب)
 االسرتاتيجية لضماك إمكانية النفاذ إىل مجيع أنواع املعر ة والعلوم واالبتكار وتكييفها مع الواقع احمللي؛ 

االبتكار ابعت اربا أداة رئيسطططططططططططية ابسطططططططططططرتاتيجية املنظمة للعلوم و  وأحاطت علماا برتحيب املؤمترات اإلقليمية كا ةا  (ج)
 ؛2030واملساةة يف خطة التنمية املستدامة لعام  2031-2021لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

، وسططططططططائر املفابيع 2030خطة التنمية املسططططططططتدامة لعام الصططططططططياغة املعتمدة يف أةية اسططططططططتخدام  وأّكدت من جديد (د)
طرا  متعددة، ال سططططططيما تلك ال  وا قت عليها األجهزة الرثسططططططية للمنظمة، والصططططططياغات املتفق عليها من ق ل أ

مشطططططططططططططريةا إىل أّك أبدا  التنمية املسطططططططططططططتدامة متكاملة وغري قابلة للتجزئة وحتقق التوازك بل األبعاد الثالثة للتنمية 
 املستدامة؛

االسطرتاتيجي للمنظمة دعماا خلطة على أّك اهلد  الشطامل لالسطرتاتيجية يتمثل يف تعزيز تنفيذ اإلطار  وشطّددت (ه)
 ، وتسريع وترية التقّدم يف حتقيق أبدا  التنمية املستدامة؛2030 عام

، مبا يشطططططمل يف بد  االسطططططرتاتيجية، والتع ري الواضططططط  2030ابإلحاالت اإلضطططططا ية إىل خطة عام  ونّوبت (و)
 عن دور املنظمة؛

مل الُنهج ، مبا يشطططططططططلميةعلى النهج الواسطططططططططع املّت ع إزاء مجيع أنواع االبتكار، ومجيع التخصطططططططططصطططططططططات الع وأثنت (ز)
 ؛لتنفيذ االسرتاتيجية بلورة خطة العمل ذات الصلةسيما يف  الُنظمية، وال

وحوكمة رشيدة، وإرادة سياسية، وأطر  ،قويةسسات مؤ ة دعع العلوم واالبتكار عن طريق على ضرور  وشّددت (ح)
 تنظيمية مناس ة من أجل تشجيع املساواة لصاحل مجيع اجلهات الفاعلة يف النظع الزراعية والغذائية؛

إبدراج معار  صططططغار املنتجل وابالبتمام الذي توليه االسططططرتاتيجية إلمكانية الوصططططول إىل االبتكارات  ورّح ت (ط)
 والقدرة على حتمل كلفتها.

اسطططططططططرتاتيجيتها اخلاصطططططططططة بتغري و بل اسطططططططططرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار القائع ، إقراراا منها ابلتكامل اللجنة وإكّ  -10
 ك ينظر اجمللس يف التعديالت  وأوصتبضماك االتسا  بل االسرتاتيجيتل يف ما خيّص املسائل الرئيسية، أوصت املناخ، 

 احملّددة التالية على نص االسرتاتيجية:

 " يف امل دأ التوجيهي األول؛الناس تور قو  اإلنساك وحما "قائع على ع ارة التوصية ابستخدام  (أ)
 اخلرباء واملنصات والعمليات؛ جمموعاتوحتديد ضرورة حتقيق التوازك بل اجلنسل يف  (ب)
 وتسليط الضوء على الدور اهلام للش اب يف تطوير واستخدام العلوم واالبتكار وتعزيز بذا الدور؛ (ج)
وإعادة صطططياغة اإلحالة إىل ا ق يف الغذاء على النةو التايل: " اإلعمال املطرد للةق يف غذاء كا  يف سطططيا   (د)

 ((؛1) 28األمن الغذائي الوطين" )الفقرة 
وإعادة صططططططططططططياغة اإلحالة إىل املوا قة ا رّة واملسطططططططططططط قة واملسططططططططططططتنرية على النةو التايل: "احرتام أةية املوا قة ا رّة  (ه)

 ((؛7) 28واملستنرية للسكاك األصليل، حسب االقتضاء" )الفقرة  واملس قة
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 عملهايف أي ممارسطططططططات أخالقية وقانونية واجتماعية ذات صطططططططلة إدماج وحتديد آليات إلسطططططططداء التوجيهات بشطططططططفك  (و)
 ((؛7) 28)الفقرة 

األغذية والزراعة وإنشطططاء روابط واضطططةة مع اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص مبا يتسطططق مع اسطططرتاتيجية منظمة  (ز)
 إلشرا  القطاع اخلاص؛

وتناول مفابيع تتعلق مب دأ املسططؤوليات املشططرتكة لكن املتمايزة، ونقل التكنولوجيا، والتجارة، اسططب االقتضططاء،  (ح)
 ؛اسرتاتيجية العلوم واالبتكار واالسرتاتيجية اخلاصة بتغري املناخبشكل مماثل يف كل من 

 ؛نظمة لتعميع التنوع ال يولوجي عرب طتلف القطاعات الزراعيةاسرتاتيجية املوتعزيز الروابط مع  (ط)
 وتعزيز الروابط مع آليات التفاعل بل العلوم والسياسات القائمة يف اتفاقات ريو الثالث. (ي)

لجنة اجمللس يف دورته السطط عل بعد املائة ابلنظر يف اسططرتاتيجية ال أوصططتواسططتناداا إىل التوجيهات املذكورة أعالت،  -11
 .املنظمة للعلوم واالبتكار واملصادقة عليها

حوكمة أنشطة منظمة األغذية والزراعة اإلحصائية واملتعلقة بغريها من البياانت ومواءمتها مع  -خامًسا
 وتقرير متابعة تقييم العمل اإلحصائي سياساهتا املشرتكة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية
  ملنظمة األغذية والزراعة

 إّك اللجنة: -12
، وال سططططيما كوك تقرير متابعة تقييع العمل اإلحصططططائي PC 133/2ابلتفسططططريات الواردة يف الوثيقة أخذت علماا  (أ)

حوكمة األنشططة اإلحصطائية واألنشططة  - CL 170/18ملنظمة األغذية والزراعة يرد ابلتفصطيل ضطمن الوثيقتل 
ومواءمتها مع سطططططططياسطططططططا ا املشطططططططرتكة بشطططططططفك ياية ال ياانت  األخرى املتصطططططططلة ابل ياانت ملنظمة األغذية والزراعة

اقرتاح لتةسل التنسيق الداخلي ومواءمته مع سياسات املنظمة بشفك ياية ال ياانت  -وحقو  امللكية الفكرية
 ؛ األغذية والزراعةملنظمة  اقرتاح لتةسل حوكمة األنشطة اإلحصائية - PC 132/5و ،وحقو  امللكية الفكرية

ابإليضططاحات الواردة بشططفك اقرتاح حتسططل التنسططيق الداخلي لألنشطططة اإلحصططائية للمنظمة وغريبا من  ورّح ت (ب)
، خاصططططططططة يف ما يتعلق مبواءمتها مع سططططططططياسططططططططات CL 170/18الواردة يف الوثيقة  اإلحصططططططططاءال ياانت ألغراض 

 املنظمة بشفك ياية ال ياانت وحقو  امللكية الفكرية؛ 

من توصيات إىل ما خلصت إليه جلنة الشؤوك الدستورية والقانونية يف دور ا اخلامسة عشرة بعد املائة  وأشارت (ج)
 هبذا اخلصوص؛

الداخلية املعنية مبسطططططططططططططفلة ياية ال ياانت وحوكمة ال ياانت ياكل إبيضطططططططططططططاح العالقات القائمة بل اهل وأوصطططططططططططططت (د)
 العت ارات الرباجمية؛ واإلحصاءات وال ياانت بشكل عام مع إيالء عناية خاصة ل

 على أةية العمل اإلحصائي للمنظمة والدور ا اسع الذي يؤديه؛  وأّكدت جمدداا (ه)
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اإلدارة على مواصططططلة العمل على حتسططططل التنسططططيق الداخلي لألنشطططططة اإلحصططططائية للمنظمة وإطالع  وشططططّجعت (و)
القطري من خالل تفعيل األعضطططططططططاء بشطططططططططكل منتظع على آخر املعلومات وتعزيز بناء القدرات على املسطططططططططتوى 

 املكاتب امليدانية ابلنس ة إىل املسائل اإلحصائية وتوسيع نطا  اجلهود ذات الصلة لتع ئة املوارد؛ 
أك تعقد املنظمة مناقشطططات  نية غري رمسية مع األعضطططاء حول مضطططموك ال ياانت واألدوات واملنصطططات  واقرتحت (ز)

 الفنية؛  خصائصهاة الفكرية، إىل جانب استخدامها و ياإلحصائية لدى املنظمة، ابإلضا ة إىل حقو  امللك
 توضي  نطا  مصطل  "ال ياانت" واإلحالة إليه لألغراض اإلحصائية؛ باإلدارة قيام ب ونّوبت (ح)
تشططططططاطر معلومات منتظمة عن متابعة عمل املنظمة يف جمال اإلحصططططططاءات مع جلنة الربانمج، كّلما أمكن  وطل ت (ط)

 ذلك.

 عن أنواع منتجات منظمة األغذية والزراعة وطرق إعدادها مذكرة مفاهيمية -سادًسا

 إّك اللجنة: -13
"مططذكرة مفططابيميططة عن أنواع منتجططات منظمططة األغططذيططة والزراعططة وطر  بعنواك  CL 170/INF/6ابلوثيقططة  رّح ططت (أ)

 وأيّدت"، ال  تقّدم توجيهات غري حصطططططططططططططرية بشطططططططططططططفك ممارسطططططططططططططات املنظمة يف ما يتعلق  نواع منتجا ا، إعدادبا
االسططتنتاجات ال  توصططلت إليها جلنة الشططؤوك الدسططتورية والقانونية يف دور ا اخلامسططة عشططرة بعد املائة بشططفك بذا 

 املوضوع؛ 
إجراء مشاورات شاملة وشفا ة مع األعضاء عندما تكوك طر  إعداد منتجات املنظمة غري واضةة،  وشّجعت (ب)

 يف االسرتاتيجيات وخطط العمل؛سيما لضماك مشاركة األعضاء على النةو املناسب  وال
 اجمللس إىل اإلحاطة علماا هبذت الوثيقة ابعت اربا أداة توجيهية لتوجيه األعضاء. ودعت (ج)

 معلومات حمدثة عن عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن هنج "صحة واحدة" -سابًعا
 مبا يف ذلك خطة العمل املشرتكة لصحة واحدة

 اللجنة: إكّ  -14
تركيز جمال األولوية الرباجمية بشطططططططفك  ج "صطططططططةة واحدة" من حيض تط يق النهج بشطططططططكل مع التقدير  الحظت (أ)

متكامل وشططططططامل ومنسططططططق وعابر للقطاعات، لتعزيز النظع الزراعية والغذائية املسططططططتدامة والقادرة على الصططططططمود، 
الصطططططمود وخلفا اخلسطططططائر النامجة عن او ات واألمراض، مع ضطططططماك اسطططططتدامة سطططططالسطططططل القيمة وقدر ا على 

 ؛ومشوهلا
، 2025-2021بدور خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشطططططططفك مقاومة مضطططططططادات امليكروابت للفرتة  نّوبتو  (ب)

 ؛املنظمة إىل مواصلة تعزيز قدرات األعضاء، حسب االقتضاء، لتةقيق أبدا ها اخلمسة ودعت
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من خالل مذكرة التفابع املنقةة بل منظمة األغذية  ز ألنشططططططططة  ج "صطططططططةة واحدة"ابلتنسطططططططيق املعزّ   ترحّ و  (ج)
والزراعة ومنظمة الصةة العاملية واملنظمة العاملية لصةة ا يواك وبرانمج األمع املتةدة لل يئة، وال  انضع برانمج 
 األمع املتةدة لل يئة مبوج ها إىل التعاوك الثالثي السطططططابق لتشطططططكيل تعاوك رابعي جديد لنهج "صطططططةة واحدة"،

 ؛على أةية التعاوك بل منظمة األغذية والزراعة والشركاء اوخرين يف التعاوك الرابعي دتوشدّ 
 بعملية صطططياغة خطة العمل املشطططرتكة لصطططةة واحدة من جانب التعاوك الرابعي بقيادة املنظمة، وأحاطت علماا (د)

وضع الصيغة النهائية خلطة لمات اهسإاملق لة مع أعضاء املنظمة من أجل تقدمي  يةعملية التشاور الإىل  عتوتطلّ 
 ؛العمل املشرتكة لصةة واحدة

مبسطططططططططططططططار اإلدارة التططدرمي من أجططل حتقيق األمن ا يوي كططرطططار للةططد من طططاطر األمراض ا يوانيططة،   ططترحّ و  (ه)
ا من ا أسططاسططيا  نه سططيكوك عنصططرا مت وسططلّ واألمراض ا يوانية املصططدر الناشططئة، ومقاومة مضططادات امليكروابت، 

 ؛ر جمال األولوية الرباجمية بشفك صةة واحدة وخطة العمل املشرتكة لصةة واحدةعناص
قامة ابلتقدم احملرز يف صططططياغة اإلطار االسططططرتاتيجي اخلاص مبقاومة مضططططادات امليكروابت، ويف إ وأحاطت علماا (و)

أصططططةاب  عتوشططططجّ منصططططة الشططططراكة بل أصططططةاب املصططططلةة املتعددين بشططططفك مقاومة مضططططادات امليكروابت؛ 
 ؛ملشاركة  يها بصورة انشطةعلى املصلةة املعنيل يف قطاع الزراعة 

 ا وكمة العاملية لنهجيف جمال ابلدور اهلام الذي تضطططططططططططططططلع به منظمة األغذية والزراعة وأعضططططططططططططططاؤبا  وذّكرت (ز)
 ؛"صةة واحدة"

 .هج "صةة واحدة"مشاركتها يف امل ادرات واهلياكل اخلاصة بن منظمة األغذية والزراعة مبواصلة وأوصت (ح)

 تقرير مرحلي عن التقدم احملرز واإلجنازات يف تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة -اثمًنا
 )بند معروض لإلحاطة( 2025-2021إلشراك القطاع اخلاص للفرتة 

 اللجنة: إكّ  -15
األغذية والزراعة إلشطططططططططرا  يف تنفيذ اسطططططططططرتاتيجية منظمة وإجنازات تقدم ا أحرز من أحاطت علماا مع التقدير مب (أ)

 ؛2025-2021 القطاع اخلاص للفرتة
اسططططتمرار منظمة األغذية  وأيّدتنة يف بذا التقرير، ابالجتابات الرئيسططططية ابلنسطططط ة إىل املرحلة املق لة امل يّ  رّح تو  (ب)

 والزراعة يف إشرا  القطاع اخلاص دعماا لقيام األعضاء بتةقيق أبدا  التنمية املستدامة.

 معلومات حمدثة عن املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية -اتسًعا
 )بند معروض لإلحاطة(

 اللجنة: إكّ  -16
ابملعلومات احملدثة املقدمة والتقدم احملرز يف تنفيذ األنشطططططططة الرئيسططططططية اهلاد ة إىل إنشططططططاء املنصططططططة  أحاطت علماا (أ)

 ؛الدولية لألغذية والزراعة الرقمية
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صططططططططيص ما يلزم من موارد لدعع تنفيذ آلية تشططططططططغيل املنصططططططططة الدولية لألغذية وأشططططططططارت إىل أك إة حاجة إىل خ (ب)
أك تتلقى يف املسططططططططتق ل معلومات حمدثة بشططططططططفك املسططططططططاةات الطوعية الواردة هلذا  وتطّلعت إىلوالزراعة الرقمية، 

 ؛الغرض
 .أك تتلقى يف دورة مق لة معلومات عّما حيرز من تقدم وإجنازات يف أنشطة املنصة وتطّلعت إىل (ج)

  –والتعايف منها  19-تقييم آين لربانمج منظمة األغذية والزراعة لالستجابة جلائحة كوفيد -عاشًرا
 تقرير مرحلي عن املرحلة الثانية

 اللجنة:إّك  -17
الثططانيططة من التقييع اوين لربانمج منظمططة األغططذيططة والزراعططة لالسططططططططططططططتجططابطة ابلتقططدم احملرز يف تنفيططذ املرحلططة  ططت رحّ  (أ)

 ؛والتعايف منها 19-جلائةة كو يد
برانمج منظمة  العمل اجلاري حالياا بشفك تقييع مساةاتدثة املقدمة حول للمعلومات احمل وأعربت عن تقديربا (ب)

 ؛والتعايف منها 19-األغذية والزراعة لالستجابة جلائةة كو يد
جمموعة من املسططاةات  ه مري يف الوقت ا ايل إعدادوالحظت أك دراسططات ا الة القطرية قيد التنفيذ حالياا، وأن (ج)

-اجملاالت الس عة ذات األولوية لربانمج منظمة األغذية والزراعة لالستجابة جلائةة كو يدكل تشمل   ،املقررة ذاتياا
 ؛والتعايف منها 19

على مسططططططتوى التعقيد الذي يتسططططططع به التقييع، األمر الذي أثر سططططططل اا على اإلطار الزمين هلذت العملية،  وأكدت (د)
  عن استجابة اإلدارة.التقرير النهائي عن التقييع اوين،  ضالا يف دور ا املق لة أك تتلقى  عت إىلوتطلّ 

 وخدمات الصرفتقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف توافر املياه  -حادي عشر
 من أهداف التنمية املستدامة( 6الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة )اهلدف 

 ورّد اإلدارة

 اللجنة: إكّ  -18
 ؛، وبق ول اإلدارة لغال ية التوصياتالوقت املناسبهبذا التقييع االسرتاتيجي الذي جاء يف   ترحّ  (أ)
ملنظمة، املنوطة ابعلى األةية الكربى لإلدارة املسططططططتدامة للموارد املائية ابلنسطططططط ة إىل الوالية األسططططططاسططططططية  وأكدت (ب)

 ؛وعلى ضرورة قيام املنظمة بتةديد  ج اسرتاتيجي ومتماسك لألنشطة املتصلة ابمليات
من أبدا   6ذات الصطططططلة ابهلد  قاصطططططد على املسطططططاةة امللةوظة ملنظمة األغذية والزراعة يف حتقيق امل أثنتو  (ج)

ؤشطططرين اثنل دوربا كجهة راعية مل، مبا يف ذلك االضططططالع ب"امليات النظيفة والنظا ة الصطططةية" التنمية املسطططتدامة
 ؛يف مساعدة األعضاء على حتقيقهما النس ية، وميز ا 6من مؤشرات اهلد  

والية الةة إىل معاجلة الروابط القائمة بل الزراعة وجودة امليات والتلوث، يف إطار على ا اجة امللّ  دتشططططططططططططططدّ و  (د)
 ؛ملنظمة، ابلتعاوك مع وكاالت األمع املتةدة ذات الصلةاملنوطة اب
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ملنظمة، وال سطططططيما املنوطة ابوالية الإىل النظر يف قضطططططااي امليات من منظور شطططططامل لعدة قطاعات يف إطار  ودعت (ه)
 ؛على مناقشتها من ق ل األجهزة الرثسية ذات الصلةعرب التشجيع 

ابخلربة الفنية ملنظمة األغذية والزراعة يف دعع أعضططططططططططططططائها يف جماالت إنتاج احملاصططططططططططططططيل والثروة ا يوانية  نّوبتو  (و)
وغريبا من ومصططططططايد األمسا  وا راجة وتربية األحياء املائية، والزراعة، والزراعة املروية، واملواد الكيميائية الزراعية 

 ؛املنظمة على تعزيز عملها يف بذا اجملال عتوشجّ ما يتعلق آباثربا على جودة امليات،  امللواثت، يف
 ك عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال حوكمة امليات يتمتع بقدرة عالية على اإلسططططططططططططططهام يف إحداث  تأقرّ و  (ز)

املنظمة إىل دعع األعضططططططاء بشططططططفك كيفية  ودعت ،6تغيريات حتويلية، حسططططططب االقتضططططططاء، لدعع حتقيق اهلد  
 ؛معاجلة قضااي حوكمة امليات

السططياسططات واالسططرتاتيجيات الشططاملة ال  وضططعتها منظمة األغذية والزراعة بشططفك اإلدماج  على طت الضططوءسططلّ و  (ح)
على تنفيذبا  عتوشططجّ ، 6االجتماعي واملشططاركة واملسططاواة بل اجلنسططل يف ما يتصططل ابلقضططااي املتصططلة ابهلد  

 .تر  أي أحد خلف الركبابلكامل، حسب االقتضاء، على مجيع املستوايت لضماك عدم 

 تقرير موجز عن التقييم املشرتك للتعاون بني وكالت األمم املتحدة -اثين عشر
 والستجابة املنسقة للتقييم املشرتك للتعاونيف روما  اليت توجد مقارها

 اليت توجد مقارها يف رومابني وكالت األمم املتحدة 

اللجنة ابلتقرير املوجز عن التقييع املشطططططططططططططرت  للتعاوك بل وكاالت األمع املتةدة ال  توجد مقاربا يف روما   ترحّ  -19
ق،  بل الدورة الثالثة والثالثل بعد املائة للجنة الربانمج والدورة الجتماع املشططططططططرت  امع ما توصططططططططل إليه  واتفقتوالرد املنسططططططططّ

 من توصيات هبذا الشفك، وقامت على وجه اخلصوص مبا يلي:والتسعل بعد املائة للجنة املالية  ا ادية
على اخاذ املزيد من  عتوشطططططططططجّ ب التداخل واملنا سطططططططططة واالزدواجية يف العمل، على ضطططططططططرورة جتنّ  أكدت جمدداا (أ)

 هع واضطططططططططط  للوالية املنوطة بكلع منها، وتعزيز أوجه التآزر والتكامل واملزااي النسطططططططططط ية رتكاز على اإلجراءات لال
على أك التعاوك ال غىن عنه كجزء من  ووا قتلتةسططططططططططططططل التعاوك بل الوكاالت ال  توجد مقاربا يف روما، 

 العملية اجلارية إلعادة تنظيع منظومة األمع املتةدة اإلمنائية؛
 لومات حمّدثة ابنتظام عن حالة تنفيذ التوصيات.تلقي مع وتطّلعت إىل (ب)

 معلومات حمدثة عن عملية اختيار مدير التقييم -اثلث عشر
 )بند معروض لإلحاطة(

 هاوتعيين Clemencia Cosentinoالسططططططيدة اإلدارة بشططططططفك عملية اختيار  قدمتهاملعلومات احملدثة ال  اب رح ت -20
 يف منصب مديرة مكتب التقييع يف املنظمة.
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 جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج -رابع عشر
 (بند معروض لإلحاطة)

 وأوصططططططططططططططت، PC 133/INF/5اللجنة ابلوثيقة  أحاطتمن الالئةة الداخلية للجنة الربانمج،  3نظراا إىل املادة  -21
 مبا يلي:تتعلق إبدراج بنود 

 ؛القطرية ملنظمة األغذية والزراعةمعلومات حمدثة عن أطر الربجمة  (أ)
ومعلومات حمدثة عن العمل اإلحصطططططائي الذي تضططططططلع به املنظمة بشطططططفك مؤشطططططرات أبدا  التنمية املسطططططتدامة  (ب)

 ؛اإلحصاءات التابعة لألمع املتةدة نةجلو 
ها ومعلومات حمدثة عن حوكمة ال ياانت اإلحصطططططائية للمنظمة وغريبا من األنشططططططة يف جمال ال ياانت، واتسطططططاق (ج)

 مع السياسات الشاملة للقطاعات ال  تنتهجها املنظمة يف ما خيص ياية ال ياانت وحقو  امللكية الفكرية؛
ة بتغريخ املناخ وعن خطة العمل بشططفك اسططرتاتيجية (د)  ومعلومات حمدثة عن خطة العمل بشططفك االسططرتاتيجية اخلاصططّ

 العلوم واالبتكار.

 القادمةموعد ومكان انعقاد الدورة  -خامس عشر

نو مرب/تشرين  11إىل  7 أخذت اللجنة علماا ابملوعد املقرتح النعقاد دور ا الرابعة والثالثل بعد املائة يف الفرتة من -22
جائةة  نه سطططططيجري وضطططططع الرتتي ات اخلاصطططططة ابلدورة متاشطططططياا مع تطّور القيود ال  تفرضطططططها  وأقّرت يف روما، 2022الثاين 
 .19-دكو ي


