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 اجمللس

 بعد املائة الدورة اخلمسون

 4112كانون األول ديسمرب/ 5-1روما، 

 حالة تنفيذ القرارات اليت اختذها اجمللس

 يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة 

      

 موجز

 

 املتعدد السننوات أ  ينتا اسنتعراا حالنة تناينذ القنرارات املتخنذة       يتطلب برنامج عمل اجمللس 

 يف الدورة السابقة

 

ويرد يف اجلدول التالي قائمة بالقرارات اليت اختنذها اجمللنس يف دورتنل التاسنعة واألربعن  بعند       

( الاقنرات اات الصنلة يف   6(  ويتضنمن إانارة إىل )  0262يونينوححزيرا    02-61املائة )رومنا   

 ( حالة تنايذ كل قرار.0لس وتقريرحوثيقة املعلومات األساسية ب  هالل ؛ و)تقرير اجمل

 

 جمللس اختاذهااالجراء الذي ُيقرَتح على 

 

 .ُيرجى من اجمللس اإلحاطة علمًا باملعلومات املقّدمة يف هذه الوثيقة

 

 ميكن توجيل أي استاسارات بشأ  مضمو  هذه الوثيقة إىل:

 

 Louis Gagnon السيد 

 مدير اعبة املؤمتر  واجمللس واؤو  املراسا

 53098 06570 39+هاتف: 
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 واألربعني تاسعةال تهدوراليت اختذها اجمللس يف  القراراتحالة تنفيذ 

 (0262يونيو/حزيران  02-61)بعد املائة 
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 سائل الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةم

 0262-0260للفرتة  تنفيذ الربامجتقرير 

-------- 
 Boyd Haight  املسؤول عن إعداد التقارير: السيد

  وال سننيما مننا يتعلننق بالالمركزيننةملزينند مننن الت ليننل والعمننل يف اإجننرا   -6

 اسنننتعراا التةطينننة القطرينننة وطرائنننق انننبكة املكاتنننب امليدانينننة للمنظمنننة 

 دال( 1)الاقرة 

 X   أدناه(. ومن املتوقع تقديا  62يؤخذ يف االعتبار لدى إعداد مزيد من الوثائق )أنظر

وثيقة بعننوا  تتقرينر مرحلني عنن هيكلينة وعمنل انبكة املكاتنب امليدانينةت إىل          

 .0262االجتماع املشرتك يف مارسحآاار 

مزيند  وإحنرا    مراعاة مسائل املساواة ب  اجلنس  يف مجيع أنشطة املنظمنة  -0

نوع اجلنس وإحرا   مبا يف الك استخدام بيانات ماصلة حبسبفيها  من التقدم 

 ها ( -1)الاقرة  تقدم يف عدد املوظاات اللواتي يشةلن مناصب عليا

 X  وُيقدم تقرير عن. 0262-0262للارتة  الربامجيف تقرير تنايذ  ُيبلَّغ عن هذه املسألة 

إىل كنل دورة منن    عدد املوظاات اللواتي يشنةلن مناصنب علينا    بالنسبة إىلتقدم ال

 دورات جلنة املالية. 

نظمات اجملتمنع  مع م عن تنايذ اسرتاتيجيات الشراكة تقديا تقارير مرحلية -2

 واو( -1)الاقرة املدني والقطاع اخلاص  ومع املنظمات اإلقليمية 

X    يرد تقرير مرحلي يف الوثيقةJM 2014.2/2 ننة  بن  جل  وتقرير االجتماع املشرتك

 (.CL 150/6) 0262الربنامج وجلنة املالية يف نوفمربحتشرين الثاني 

بشنأ  مواصنلة    بعد املائنة  رفع تقرير مرحلي إىل اجمللس يف دورتل اخلمس  -2

النسنبة  وخباصة ب  قيق التوا   ب  اللةات يف منتجات املنظمة بذل اجلهود لت

 (ي ا -1)الاقرة  باإلمكا  إحرا  مزيد من التقدم فيها كا إىل اللةات اليت 

X    يرد تقرير مرحلي يف الوثيقةJM 2014.2/3   جلننة  ب  وتقرير االجتماع املشرتك

 (.CL 150/6) 0262الربنامج وجلنة املالية يف نوفمربحتشرين الثاني 
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 0262املؤمترات اإلقليمية 

------ 
 Rodrigo de Lapuerta: السيد املسؤول عن إعداد التقارير

 62توفري معلومات  يف دورة مقبلة  عن التقدم احملر  يف منا صنت تناينذ     -2

 (62إقليمية أقرها اجمللس )الاقرة  ةمبادر

 X      يف  0262توفَّر هذه املعلومات إىل التقرير التولياي الستعراا منتصنف املندة لعنام

 اجمللس.  وُتبلَّغ إىل 0262دورة جلنة الربنامج املزمع عقدها يف مارسحآاار 

 

طة املتوسنطة األجنل   اخل لدى تنايذاالستاادة من نتائج املؤمترات اإلقليمية   -1

وأخنذها يف االعتبنار عنند إعنداد برننامج العمنل وامليزانينة         0262-0262للارتة 

 (62)الاقرة  0262-0261 للارتة

 X        طنة املتوسنطة   واخل 0262توفَّر هذه املعلومنات يف اسنتعراا منتصنف املندة لعنام

 (ح وبرنننامج العمننل وامليزانيننة للاننرتة   املراجعننة) 0262-0262األجننل للاننرتة  

0261-0262 (C 2015/3 لتنظر فيهما جلنة الربنامج وجلنة املالية يف دورتيهما )

   وُتبلَّغ إىل اجمللس.0262املزمع انعقادهما يف مارسحآاار 

 (0262مايو/أيار  02الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية ) بنيتقرير االجتماع املشرتك 

------- 
 Rakesh Muthoo: السيد املسؤول عن إعداد التقارير

استخدام طرائق مبتكرة للتمويل بهدف توسيع قاعدة تعبئة املوارد من خارج  -2

 ها ( -62امليزانية )الاقرة 

 X  استخدام طرائق مبتكرة للتمويل وتواصنل الندعوة بشندة     نطاق قامت الااو بتوسيع

  مّت تلقي مسناهمات طوعينة منن    0262مع اركا  موارد يف هذا اجملال. ويف عام 

املتعنددة اجلهنات املا،نة      حسنابات األماننة  ملبتكر )منن قبينل   خالل التمويل ا

يف املائنة   22مويل املتعددة الشركا ( مّثلنت  تاألحادية وآليات ال وحسابات األمانة

وحتى نهاية  0262  يف ح  أنل يف عام 0262من إمجالي املوارد املستخدمة عام 

يف املائنة منن التموينل النذي مّت تلقينل.       23أغسطسحآب  كا  هذا الرقا قد بلنغ  

وتقوم الااو بإعادة تركيز جهودها لتعبئة املوارد  مبا يف الك من خالل الشراكات 
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يف إطار التعاو  ب  بلدا  اجلنوب  وحتقيق نتائج ضمن اإلطار االسرتاتيجي عرب 

متانق  ة قطرين مبادرة إقليمية وأطنر بنرامج    62وارد  وااًل مؤسسيًا لتعبئة املجم 66

عليها مع احلكومات على الصعيد القطري. كما ُوضعت اتااقات موّحدة جملموعة 

منن طرائننق التمويننل  وُاننجءع اننركا  املننوارد علنى تننوفري قنندر أقننل مننن املننوارد   

 املخصصة.

 

( CL 149/LIM/6تنوفري مزيند مننن املعلومنات عنن إطننار النتنائج )الوثيقننة       -3

 واو( -62)الاقرة 

 X        طنة املتوسنطة   واخل 0262توفَّر هذه املعلومنات يف اسنتعراا منتصنف املندة لعنام

 (ح وبرنننامج العمننل وامليزانيننة للاننرتة   املراجعننة) 0262-0262األجننل للاننرتة  

0261-0262 (C 2015/3 لتنظر فيهما جلنة الربنامج وجلنة املالية يف دورتيهما )

  وُتبلَّغ إىل اجمللس يف دورتل املزمع عقندها  0262املزمع انعقادهما يف مارسحآاار 

 .0262يف مارسحآاار 

 ( 0262مايو/أيار  22-01ة للجنة الربنامج )الدورة اخلامسة عشرة بعد املائ تقرير

------- 
 Rakesh Muthoo: السيد املسؤول عن إعداد التقارير

إجننرا  حتليننل للاننرص والت ننديات الننيت تواجننل عمننل املنظمننة يف البلنندا    -9

 الثالثني املتوسطة الندخل ضنمن سنياق التعناو  بن  بلندا  اجلننوب والتعناو          

 .با ( -61)الاقرة 

 X           أطلقت إدارة التعناو  النتقا استعراضنًا ملبنادرات التعناو  بن  بلندا  اجلننوب

واملساهمات املالية اليت تقدمها البلدا  املتوسنطة الندخل خنالل     الثالثيوالتعاو  

السنوات اخلمسة األخرية )اجملاالت الانية للتندخالت  واملؤسسنات املشناركة     

ودروسنًا اسنتمدتها املنظمنة  كمنا      ًاوطرائق التعاو (. وهو حيّدد حتديات  وفرص

  النيت تنطنوي علنى    يسّلط الضو  على البلدا  واجملاالت الانينة وطرائنق التعناو   

 . 0262إمكانيات أكرب. ومن املتوقع أ  يكو  هذا التقرير جاهزًا يف نهاية عام 
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عننن عمليننات التقيننيا اخلمننس للمكاتننب  تقريننر تننولياي استشننرايف تقننديا -62

دورتل التاسعة والثالث  اإلقليمية واإلقليمية الارعية  على أ  يرفع إىل املؤمتر يف 

 ؛ها ( -61)الاقرة  عن طريق اجمللس

 X  0262إىل االجتماع املشرتك يف مارسحآاار  ريرُيقّدم التق. 

لت ديات اليت تواجهها البلدا  واألقاليا اجلزرية إيال  االهتمام واملساعدة ل -66

 واو( -61)الاقرة  يف احمليط اهلادئ

 X    طننة اخلمّت إدراجننل يف مبننادرة النمننو األ رق وجننرى تطننويره علننى ،ننو أكننرب يف

(ح وبرنامج العمل وامليزانينة للانرتة   املراجعة) 0262-0262املتوسطة األجل للارتة 

0261-0262 (C 2015/3 لتنظر فيهما جلنة الربنامج وجلنة املالية يف دورتيهما )

   وُتبلَّغ إىل اجمللس.0262املزمع انعقادهما يف مارسحآاار 

 (0262مايو/أيار  22-01والثالثة واخلمسني بعد املائة والرابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية ) تقارير الدورات الثانية واخلمسني بعد املائة،

------- 
 David McSherry: السيد املسؤول عن إعداد التقارير

 إلةا  خطة احلوافز رفع توصية إىل املؤمتر يف دورتل التاسعة والثالث  بشأ  -60

تنندابري بديلننة لتشننجيع أعضننا  الانناو علننى دفننع  استكشنناف و للموافقننة عليهننا

 ؛با ( -63)الاقرة  اارتاكاتها املقررة يف موعدها

X           إلةنا  خطنة    سوف ُترفنع توصنية إىل املنؤمتر يف دورتنل التاسنعة والنثالث  بشنأ

املعنونة تإلةا  خطة احلوافز  C 2015/LIM/11للموافقة عليها يف الوثيقة  احلوافز

املعنوننة   FC 156/2ت. وسنوف ُتقنّدم الوثيقنة    املقررة يف موعدهاارتاكات الالدفع 

املائنة  ة واخلمس  بعد ىل جلنة املالية يف دورتها السادسالوضع املالي للمنظمةت إت

  وهي توفر آخنر املعلومنات عنن التندابري املتخنذة      0262يف نوفمربحتشرين الثاني 

 للتشجيع على دفع االارتاكات واملتأخرات يف موعدها.
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 الدستورية والقانونية املسائل

 (0262مارس/آذار  61-61تقرير الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية )

---------- 
 Antonio Tavares: السيد املسؤول عن إعداد التقارير

عقد اجتماعات إعالمية ومشاورات مع اجملموعنات اإلقليمينة السنتعراا     -62

جمموعة اللوائح واإلجنرا ات وحتليلنها ومناقشنتها ملشناركة منظمنات اجملتمنع       

املدني وممثلي القطاع اخلاص يف اجتماعات الااو حبين  تنتمكن جلننة الشنؤو      

 0262الدستورية والقانونية من إجنا  عملها يف دورتها يف خريف 

 دال(. -06)الاقرة 

X        عقدت األمانة مشاورات مع رؤسا  أو أعضنا  جمموعنات إقليمينة معنينة بنالبنود 

 قيد املناقشة.

 
 

 

 احلوكمةب مسائل

 عن االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة حتديث

------- 
 Masahiro Igarashi: السيد املسؤول عن إعداد التقارير

رفع مسودة التقرير عن االستعراا املستقل إىل اجمللس يف دورتل اخلمس   -62

 (01بعد املائة )الاقرة 

X     ُرفعننت مسننودة التقريننر إىل اجمللننس يف دورتننل اخلمسنن  بعنند املائننة للمناقشننة 

 (CL 150/9)الوثيقة 
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 املسائل األخرى

 بالتغذيةتقرير مرحلي عن التحضري للمؤمتر الدولي الثاني املعين 

------ 
 Jomo Sundaram: السيد املسؤول عن إعداد التقارير

 ص اب املصل ة جلمنع  عقد مشاورات إلكرتونية تضا جمموعة واسعة من أ -62

 ج(.  -03مدخالت بشأ  مسودة إطار العمل )الاقرة 

X     ُعقنندت مشنناورة إلكرتونيننة ماتوحننة جلميننع أصنن اب املصننل ة يف يوليوحمتننو- 

 بشأ  مسودة إطار العمل عقب إطالقها يف أواخر يوليوحمتو . 0262 بحآأغسطس

شروع إطار العمل ليكو  مبثابة دليل فا لتنايذ إعال  روما بشنأ   إعداد م -61

  لتنظر فيل جمموعة العمل املشنرتكة الحقنا يف   0262حبلول يوليوحمتو   التةذية

 (.22)الاقرة  0262سبتمربحأيلول 

X   ومّتنت مناقشنة   0262وُأرسل إىل األعضا  يف يوليوحمتنو    العمل شروع إطارُأعّد م .

  0262سنبتمربحأيلول   أوائنل  جمموعة العمنل املشنرتكة يف  مع  شروع إطار العملم

 02-00اجتمناع  ُعقندا يف   وأجنزتل جمموعنة العمنل املاتوحنة العضنوية خنالل      

 أكتوبرحتشرين األول يف روما. 60-62ويف يلول يف جنيف  سبتمربحأ

ألعضنا    ميننح حنق الكنالم    عقد اجتماع جملموعة العمل املاتوحة العضوية -62

الااو ومنظمة الص ة العاملية للنظر يف مشروع إعال  رومنا بشنأ  التةذينة وإطنار     

 .(20)الاقرة  العمل

X   من جاننب املنديرين العنام      جمموعة العمل املاتوحة العضوية اتاجتماع تقدُع

 60إىل  62يف جنينننننف  ويف  0262سنننننبتمربحأيلول  02و 00للمنظمنننننت  يف 

 إعننال  رومننا بشننأ  التةذيننةأكتوبرحتشننرين األول يف رومننا  ومّت خالهلمننا إمتننام 

 .وإطار العمل

اجلهات الااعلة منن غنري الندول يف     إيال  االهتمام الال م إلسهاماتضما   -63

يف عملية إمتام إعنال  رومنا بشنأ  التةذينة      املؤمتر الدولي الثاني املعا بالتةذية

 . (22)الاقرة  وإطار العمل

X   جلهات الااعلة من غري ُعقد اجتماع غري رمسي ب  األعضا  يف الااو وممثل  عن ا

  كما ُعقدت الحقًا اجتماعات مشنابهة  0262يونيوححزيرا   02يف روما يف  الدول

ضافًة إىل مشناورات إلكرتونينة.   أغسطسحآب  إ 02يوليوحمتو  و 66يف يف جنيف 

 الاعلينة يف االجتماعنات   جهات فاعلة من غري الندول وعالوًة على الك  ااركت 
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 واألربعني تاسعةال تهدوراليت اختذها اجمللس يف  القراراتحالة تنفيذ 

 (0262يونيو/حزيران  02-61)بعد املائة 

 

  حالة التنفيذ

 التعليقات

جنز
ُأ

 

اٍر
ج

 

د 
بع

أ 
بد

 ي
مل

 

جملموعنننة العمنننل املاتوحنننة العضنننوية يف جنينننف ورومنننا يف سنننبتمربحأيلول    

وأكتوبرحتشرين األول على التوالي  وساهمت يف إمتام إعال  رومنا بشنأ  التةذينة    

 وإطار العمل.

 0262 -0262لفرتة يف ااألخرى  الرئيسيةاجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات 

----- 
  Louis Gagnon: السيد املسؤول عن إعداد التقارير

أكتوبرحتشنرين   1توفري مزيد من املعلومات عن االجتماع الو اري املنعقد يف  -69

 جيا(. -22)الاقرة  0262األول 

X      ُنشرت املذكرة املااهيمية على لوحة اإلعالنات على بواية أعضا  منظمنة األغذينة

 .0262أغسطسحآب  09والزراعة يف 
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 واألربعني الثامنة تهدوراليت اختذها اجمللس يف  القراراتحالة تنفيذ 

 (0262ديسمرب/كانون األول  1 -0)بعد املائة 

 

  حالة التنفيذ

 التعليقات

جنز
ُأ

 

اٍر
ج

 

د 
بع

أ 
بد

 ي
مل

 

 

 سائل الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةم 

 0262-0262للفرتة  مليزانيةبرنامج العمل وا يفتعديالت ال

 

 Boyd Haight: السيد ملسؤول عن إعداد التقارير

لوفورات النامجة عن  ينادة الكانا ة   عن ايف الوقت املناسب توفري املعلومات  -6

لكنن منن    حتديندها النيت مت  ضمن املبلغ اإلمجالي للوفورات الال مة يف امليزانينة  

 قيمتهننننننا مننننننا جمموعننننننل لننننننيت تبلننننننغ  وادو  أ  تنّاننننننذ بعنننننند  
 ج( -2)الاقرة  مليو  دوالر أمريكي 0.2

 X  يف الوثيقة ترد آخر املعلومات FC 154/9     بعند   وتقرير الندورة الرابعنة واخلمسن

. وسوف ُتوفَّر آخر املعلومات إىل جلنة (CL 149/4) للجنة املالية يف الوثيقة املائة

 .0262يف مارسحآاار املزمع انعقادها املالية يف دورتها 

توخي خنراط مع جلنة اخلدمة املدنية الدولية للتشديد على ضرورة اال يادة  -0

 ما يتعلق بالزيادات يف تكاليف املوظا  عرب النظام املوحد احلذر يفقدر أكرب من 

 هن(. -2)الاقرة 

X   يف الوثيقة  ترد املعلومات FC 156/11      ة سادسن ويف التقرينر الصنادر عنن الندورة ال

 (. CL 150/4 للجنة املالية ) بعد املائة واخلمس 

توطيد أواصر التعاو  ب  الوكاالت اليت توجد مقارهنا يف رومنا والنك علنى      -2

وجل اخلصوص من خالل السعي إىل ضما  التقارب ب  النظا والعمليات املالينة  

واإلدارية واخلاصة باإلدارة من أجل حتقيق املزيد من مكاسب الكاا ة والوفورات 

 و( -2)الاقرة 

 X  يف الوثيقة  ترد آخر املعلوماتFC 154/9      وتقرير الدورة الرابعنة واخلمسن  بعند

(. وسوف ُتوفَّر آخر املعلومات إىل جلنة CL 149/4املائة للجنة املالية يف الوثيقة )

 .0262املالية يف دورتها املزمع انعقادها يف مارسحآاار 
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 واألربعني الثامنة تهدوراليت اختذها اجمللس يف  القراراتحالة تنفيذ 

 (0262ديسمرب/كانون األول  1 -0)بعد املائة 

 

  حالة التنفيذ

 التعليقات

جنز
ُأ

 

اٍر
ج

 

د 
بع

أ 
بد

 ي
مل

 

 (0262نوفمرب/تشرين الثاني  62-66تقرير الدورة الرابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج )

-------- 
 Jomo Sundaram املسؤول عن إعداد التقارير اخلاصة باملؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية:السيد 

مواصلة العمل بشأ  بلورة فها مشرتك للتةذية  مع إيال  االهتمنام الواجنب    -2

 ج(. -62)الاقرة  ألهمية التواصل والشراكات على هذا املستوى

X    لااو اليت ليشكل عقد املؤمتر الدولي الثاني املعا بالتةذية أحد األنشطة الرئيسية

وال سيما كياية االسنتجابة علنى املسنتوى      بلورة فها مشرتك للتةذيةتهدف إىل 

الربامج. وقد مشلت عملية املؤمتر الدولي الثاني املعا بالتةذية بعندًا  و السياسات

هامًا من التواصل والشراكات يعنا بصنورة خاصنة مكتنب الشنراكات  والندعوة       

 .االتصاالت يف املنظمةومكتب  القدراتوتنمية 

حتضريًا للمؤمتر الدولي الثاني املعا بالتةذية وبالتعاو  الوثينق منع منظمنة     -2

الص ة العاملينة  تطنوير خارطنة طرينق تسنمح بنإطالق عملينة حكومينة دولينة          

 اجملتمننع املنندني والقطنناع اخلنناص علننى حنند  سننوا  منظمننات ومشنناورات مننع 

 أ( -66)الاقرة 

X    تةطي  0262يف ينايرحكانو  الثاني  إراادية خارطة طريقأعّدت األمانة املشرتكة

خمتلف مسارات العمل اليت تشملها عملية املؤمتر الدولي الثاني املعا بالتةذية  

اجلهات الااعلنة منن غنري الندول. ومّت تنقنيح      مبا يف الك املشاورات املقرتحة مع 

خارطة الطرينق الحقنًا علنى أسناس تعليقنات وردت وجنرى نشنرها علنى بوابنة          

 .0262ضا  يف مارسحآاار األع

النيت تنؤدي    قيام الرئيس املستقل للمجلس بتيسري العملية احلكومية الدولية -1

 ب( -66)الاقرة املؤمتر الدولي الثاني املعا بالتةذية إىل

X    عملية املؤمتر الدولي الثاني املعنا بالتةذينة    الرئيس املستقل للمجلس بتيسريقام

ودعمها على ،و فعنال  بند ًا بنإجرا  مشناورات بن  األعضنا  أّدت إىل إنشنا         

جمموعة العمل املشرتكة. ورّتب اجتماعات غري رمسينة للممنثل  الندائم  حنول     

العديد املؤمتر الدولي الثاني املعا بالتةذية  وأدرج هذا املؤمتر على جدول أعمال 

من اجتماعات غري رمسية مع رؤسا  ونواب رؤسنا  اجملموعنات اإلقليمينة. كمنا     

ل املتصلة باملؤمتر الدولي الثاني املعا بالتةذية ضطلع بدور بّنا  يف مناقشة املسائا

خننالل النندورت  الثامنننة واألربعنن  بعنند املائننة والتاسننعة واألربعنن  بعنند املائننة  

 للمجلس.
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 واألربعني الثامنة تهدوراليت اختذها اجمللس يف  القراراتحالة تنفيذ 

 (0262ديسمرب/كانون األول  1 -0)بعد املائة 

 

  حالة التنفيذ

 التعليقات

جنز
ُأ

 

اٍر
ج

 

د 
بع

أ 
بد

 ي
مل

 

 والزراعة يف جمال احلماية االجتماعية عمل منظمة األغذية

---- 
  Robert Vos املسؤول عن إعداد التقارير: السيد

االستاادة من خربات املنظمة الداخلية يف جمال احلماية االجتماعية لضنما    -2

التنايذ الاعال ألنشطتها يف ضو  األهداف االسنرتاتيجية والعمنل يف هنذا الصندد     

 (.62على تعزيز أوجل التآ ر متاايًا مع قدراتها الانية ومزاياها النسبية )الاقرة 

X   لتنسنيق   احلماية االجتماعينة ق إجنا  على نطاق املنظمة لتنايذ عمل يمّت إنشا  فر

ت احلماية االجتماعيةت يف اهلدف االسرتاتيجي 2العمل املوّجل إىل حتقيق النتيجة 

انعبة عنرب    60تاحلّد من الاقر يف الريفت  ويتألف من منوظا  وخنربا  منن     2

الارينق نهجنًا برناجمينًا     مجيع اإلدارات الانية وأربعة مكاتب إقليمية. وقد وضع

وسياساتيًا مشرتكًا إ ا  احلماية االجتماعينة لممنن الةنذائي  والتنمينة الزراعينة      

والريايننة ليشننكل دلننياًل للنندعا القطننري الننذي تقدمننل الانناو يف جمننال احلمايننة   

االجتماعية. وعالوًة على الك  اُتخذت خطوات خمتلاة لتعزيز قندرات املنوظا    

احلماية االجتماعية يف ما يتعلق مبجاالت تاويض الااو وتشنمل  يف الااو يف جمال 

 وبرناجمًا للتعليا االلكرتوني.  مباارًاتدريبًا 

بد  تعاو  فّعال يف جمال احلماية االجتماعية مع األعضا  والشركا   مبنا يف   -3

 (.61 الك وكاالت األما املت دة األخرى )الاقرة

X    االجتماعية القطرية واإلقليمية اليت تدعمها الاناو يف ثالثنة   ُأطلقت برامج احلماية

بلدا  ناطقة باللةة الارنسية يف أفريقيا الةربية. وقد مّت تعزيز تبرنامج من احلماية 

إىل اإلنتنناجت يف الانناو وتوسننيع نطاقننل ليشننمل عنندة بلنندا  جدينندة  وخباصننة يف 

ماعينة يف سنت مبنادرات    أفريقيا. وعالوًة على الك  ترب  أنشنطة احلماينة االجت  

ل التعناوني منع   برنامج ملموس متعدد السنوات للعم إقليمية  كما مّت االتااق على

ية العاملي. ويقيا برننامج  ذمنظمة العمل الدولية وُأبرم اتااق مشابل مع برنامج األغ

تمن احلماية إىل اإلنتاجت اراكات مستمرة مع اليونسيف والبنك الدولي  كمنا أ   

 يف جملس التعاو  ب  الوكاالت لل ماية االجتماعية. الااو عضو 
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 واألربعني الثامنة تهدوراليت اختذها اجمللس يف  القراراتحالة تنفيذ 

 (0262ديسمرب/كانون األول  1 -0)بعد املائة 

 

  حالة التنفيذ

 التعليقات

جنز
ُأ

 

اٍر
ج

 

د 
بع

أ 
بد

 ي
مل

 

 

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 

 (0262أكتوبر/تشرين األول  66-1تقرير الدورة األربعني للجنة األمن الغذائي العاملي )

-------- 
 Kostas Stamoulis املسؤول عن إعداد التقارير: السيد

من الالئ ة  22إحالة التعديالت املصادق عليها واملقرتح إدخاهلا على املادة  -9

 0262العامة للمنظمة  إىل الدورة التاسنعة والنثالث  للمنؤمتر يف يونينوححزيرا      

 ط( -63)الاقرة  للموافقة عليها

X    مّت إعداد الوثيقةC 2015/LIM/4 رفعها إىل املؤمتر.ل 

 جلننة األمنن الةنذائي العناملي لتنوفري املندخالت      استكشاف سبل مشاركة  -62 

 ي( -63 )الاقرة 0262لعملية صنع القرار اخلاصة خبطة التنمية ملا بعد عام 

X      ت جلننة األمنن الةنذائي العناملي    ُخّصت اجلز  العاملي من تالتنسيق والنروابط منع

)أكتوبرحتشرين األول  جنة األمن الةذائي العامليللواألربع   احلاديةخالل الدورة 

 ت.0262( إىل ت األمن الةذائي والتةذية يف إطار ما بعد عام 0262

ضما  توفري الوثائق جبميع لةات الااو حبلول مواعيندها النهائينة املعمنول     -66

 ل( -63بها )الاقرة 

X       احلادينة اجللسنات الرئيسنية للندورة    ب املتعلقنة ُأتي ت مجينع وثنائق املعلومنات 

واليت كانت   (0262)أكتوبرحتشرين األول  األمن الةذائي العامليواألربع  للجنة 

 .جبميع لةات الااو حبلول مواعيدها النهائية املعمول بها  األمانة مسؤولة عنها
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 واألربعني الثامنة تهدوراليت اختذها اجمللس يف  القراراتحالة تنفيذ 

 (0262ديسمرب/كانون األول  1 -0)بعد املائة 

 

  حالة التنفيذ

 التعليقات

جنز
ُأ

 

اٍر
ج

 

د 
بع

أ 
بد

 ي
مل

 

 الدستورية والقانونيةاملسائل 

 (0262أكتوبر/تشرين األول  02-06شؤون الدستورية والقانونية )لتقرير الدورة السابعة والتسعني للجنة ا

---------- 
 Antonio Tavares املسؤول عن إعداد التقارير: السيد

إطالق عملية إلعادة صياغة اللوائح واإلجرا ات اخلاصة مبشاركة املنظمات  -60

غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني يف اجتماعات منظمة األغذينة والزراعنة   

 و( -02)الاقرة 

X    األمانة مشاورات مع رؤسا  أو أعضا  جمموعات إقليمية معنية بالبنود قيد عقدت

 املناقشة.

 

 احلوكمة مسائل

 الرتتيبات اخلاصة باالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة

-------- 
 Louis Gagnon املسؤول عن إعداد التقارير: السيد 

سيعقد الرئيس املستقل للمجلس اجتماعات غري رمسية لرؤسا  اجملموعات  -62

 (00اإلقليمية ونّوابها ألغراا عملية االستعراا املستقل )الاقرة 

X    لرؤسنا    ةغنري رمسين   تعقد الرئيس املستقل للمجلس اجتماعا  0262خالل عام

 سنبتمربحأيلول  9مايوحأيار و 62و فربايرحاباط  2اجملموعات اإلقليمية ونّوابها يف 

اإلانراف علنى مشنروع الوثيقنة بشنأ  االسنتعراا املسنتقل إلصنالحات          بهدف

  وتوفري املدخالت بشأنها  لينظر فيهنا اجمللنس يف دورتينل اخلمسن      ةاحلوكم

بعد املائة والواحدة واخلمس  بعد املائة  قبل رفعها إىل املؤمتر يف دورتل التاسنعة  

 .0262والثالث  يف يونيوححزيرا  
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 واألربعني الثامنة تهدوراليت اختذها اجمللس يف  القراراتحالة تنفيذ 

 (0262ديسمرب/كانون األول  1 -0)بعد املائة 

 

  حالة التنفيذ

 التعليقات

جنز
ُأ

 

اٍر
ج

 

د 
بع

أ 
بد

 ي
مل

 

 املسائل األخرى

 (0262يونيو/حزيران  60-66تقرير االجتماع األول للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة )روما، 

------ 
 Ronald Vargas املسؤول عن إعداد التقارير: السيد 

تقديا التقارير بشكل منتظا بشأ  تداعيات القرارات والتوصيات الرئيسنية   -62

الصادرة عن اجللسات العامة للشراكة العاملية من أجنل الرتبنة واملطروحنة علنى     

 (09جلنة الزراعة )الاقرة 

X    
للشنراكة العاملينة منن أجنل الرتبنة إىل الندورة       اجللسة العامة الثانينة   فع تقريرُر 

 (.COAG 2014/11)الوثيقة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة 

 

 راعةالتقرير السنوي املقدم من برنامج األغذية العاملي إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة وجملس منظمة األغذية والز

---------- 
 Louis Gagnon التقارير: السيد  املسؤول عن إعداد

يتعّين على برنامج األغذية العاملي أ  يدمج التقرينر السننوي النذي يقدمنل      -62

حاليًا عن تنايذ االستعراا الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات يف 

 التقرير الذي يقدمل عنن تناينذ خططنل االسنرتاتيجية وأ  يقندم حتلنياًل وافينًا        

مبا يف الك من خالل اختيار واستخدام مؤارات مشرتكة لصناديق األما املت ندة  

وبراجمها مبا يتسق متامًا مع إطار رصد تناينذ االسنتعراا الشنامل للسياسنات     

الذي جيري كل أربع سنوات  إىل جملسل التنايذي وإىل جملس منظمة األغذينة  

 (22والزراعة  لضما  تنايذه بشكل كامل )الاقرة 

X    عننن تنايننذ االسننتعراا الشننامل  السنننوي هتقريننر برنننامج األغذيننة العننامليرفننع

  إضافًة إىل حتليل ماّصل  إىل اجمللس للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات

 يف دورتل اخلمس  بعد املائة  بهدف ضما  تنايذه بشكل كامل. 

 
 


